
Zamówienia produktów oraz serwisu do naprawy ekspresu
przyjmujemy pod ni¿ej wymienionymi numerami telefonów:     

0-801-673-150    dla dzwoni¹cych z 
telefonów stacjonarnych    

0-501-673-150    dla dzwoni¹cych z
telefonów komórkowych    
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1. Mleko w proszku 

2. Czekolada 

3. Kawa zwykła 

4. Espresso 
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120 cc 150 cc 360 cc 720 cc   11%  Kawa 

... cc ... cc ...cc ... cc   ...%  

120 cc 150 cc     11%  Cafe creme 

... cc ... cc     ... %  

120 cc 150 cc   28 %  31 %  Cafe Au Lait 

... cc ... cc   ... %  ... % ... % 

120 cc 150 cc   49 %   35% Cappucccino 

... cc ... cc   ... %   ... % 

80 cc 120 cc      17 % Espresso 

... cc ... cc      ... % 

80 cc 120 cc      28 % Podwójne 
Espresso ... cc ... cc      ... % 

120 cc 150 cc   72 % 34 % 30 %  Kawa po 
wiedeńsku ... cc ... cc   ... % ... % ... %  

120 cc 150 cc 240 cc 480 cc 14 % 14 %   Gorąca 
czekolada ... cc ... cc ... cc ... cc ... % ...%   

120 cc 150 cc   57 % 45 %  70 % Mocaccino 

... cc ... cc   ... % ... %  ... % 

120 cc 150 cc 360 cc 720 cc     Gorąca woda 

... cc ... cc ... cc ... cc     

 



 

U¯YWANIE INSTRUKCJI OBS£UGI

Niniejsza instrukcja obs³ugi ma pozwoliæ odpowiednim, uprawnionym u¿ytkownikom, na bezpieczne 
zainstalowanie, u¿ywanie i konserwacjê urz¹dzenia.
U¿ywane w instrukcji zwroty "lewo", "prawo", "z przodu", "z ty³u" pomagaj¹ wskazaæ okreœlon¹ czêœæ urz¹dzenia. 
Wychodzimy tu z pozycji u¿ytkownika, który obs³uguje maszynê.
U¿yte w instrukcji pozycje od 1 do 23 odnosz¹ siê do rysunku na rozk³adanej ok³adce. Na tej ok³adce 
przedstawiono dok³adniej budowê grup 17 i 22. Szczegó³y budowy grup 4 i 18 przedstawiono na rysunku 2 i 3.

Piktogramy i symbole

Na urz¹dzeniu u¿yto nastêpuj¹cych piktogramów
i symboli:

                   OSTRZE¯ENIE 
                   niebezpieczeñstwo zwi¹zane z napiêciem 
                   elektrycznym

                   OSTRZE¯ENIE
                   czynnoœci, które nie wykonywane 
                   ze szczególn¹  ostro¿noœci¹ mog¹ 
                   spowodowaæ powa¿ne uszkodzenia 
                   urz¹dzenia b¹dŸ obra¿enia.

                 

U¿yty materia³ informacyjny

Nastêpuj¹cy materia³ informacyjny jest do dyspozycji:
- Bolero XL Ksi¹¿ka serwisowa :700.703.Mxx

Kody dokumentów

Kody dokumentów sk³adaj¹ siê z dwóch pozycji:
- pozycja 1: numer dokumentu (ewentualnie z numerem sprawozdania)
- pozycja 2: data sprawozdania

Serwis i wsparcie techniczne

W przypadku informacji dotycz¹cych specjalnych ustawieñ, prac konserwacyjnych czy naprawczych, które 
wykraczaj¹ poza ramy tej instrukcji, nale¿y siê zwróciæ do dostawcy urz¹dzenia. Na pewno chêtnie Pañstwu 
pomo¿e. Proszê pamiêtaæ, aby podaæ:
- kod modelu
- numer typu
- numer serii
Dane te znajd¹ Pañstwo na tabliczce znamionowej. Proszê przenieœæ je do przeznaczonych do tego pól na rys. 1.

Warunki gwarancji

W przypadku tego urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki opisane w czêœci "Ogólne warunki handlowe".
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BOLERO XL - S³owo Wstêpne

W instrukcji obs³ugi wystêpuj¹ nastêpuj¹ce
piktogramy i symbole:

                 WSKAZÓWKA 
                 wskazówka, propozycja, rada, jak proœciej
                 i bardziej praktycznie wykonywaæ
                 poszczególne zadania.

                 UWAGA 
                 czynnoœci, które nie wykonywane 
                 ze szczególn¹  ostro¿noœci¹ mog¹ 
                 spowodowaæ uszkodzenia urz¹dzenia, 
                 otoczenia b¹dŸ œrodowiska.

                 OSTRZE¯ENIE 
                 czynnoœci, które nie wykonywane 
                 ze szczególn¹  ostro¿noœci¹ mog¹ 
                 spowodowaæ powa¿ne uszkodzenia 
                 urz¹dzenia b¹dŸ obra¿enia.

OZNAKOWANIE URZ¥DZENIA

                          Rys. 1 Tabliczka znamionowa

                          1. Kod modelu
                          2. Numer typu
                          3. Numer serii
                          4. Moc
                          5. Czêstotliwoœæ
                          6. Napiêcie 

S£OWO WSTÊPNE

BRAVILOR
BONAMAT
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BOLERO XL - Przepisy bezpieczeñstwa

  Informacje ogólne Zmiany

Producent nie prze jmuje odpowiedzialnoœc i za Nie wolno dokonywaæ zmian urz¹dzenia czy jego 
uszkodzenia i obra¿enia powsta³e w wyniku czêœci.
n ieprzes t r zegan ia  p r zep i sów i  wskazówek 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa zawartych w tej Budowa
instrukcji, b¹dŸ te¿ bêd¹ce wynikiem nieostro¿nej 

&instalacji, u¿ywania czy konserwacji podanego na Najwy¿sza temperatura otoczenia, w jakiej 
ok³adce typu urz¹dzenia i za³¹czonego wyposa¿enia urz¹dzenie mo¿e niezawodnie pracowaæ wynosi 
dodatkowego. 40°C.

&Ze wzglêdu na specyficzne warunki u¿ytkowania lub Proszê pamiêtaæ o uszkodzeniach, jakie mo¿e 
u¿ywane wyposa¿en ie dodatkowe mog¹ byæ  spowodowaæ mróz. Proszê nie stawiaæ urz¹dzenia 
potr zebne uzupe³niaj¹ce wskazówk i dotycz¹ce w pomieszczeniach, w których temperatura mo¿e 
bezpieczeñstwa. Jeœli podczas u¿ywania odkryj¹ spaœæ poni¿ej 0°C. Przy normalnym u¿ywaniu w 
Pañstwo jakieœ Ÿród³o niebezpieczeñstwa, proszê urz¹dzeniu zawsze zostaje woda.

&natychmiast zawiadomiæ dostawcê. Proszê nie przechylaæ urz¹dzenia, lecz ustawiæ je 
U¿ytkownik tego urz¹dzenia jest ca³y czas prosto.

&odpowiedzialny za przestrzeganie miejscowych Proszê nigdy nie instalowaæ urz¹dzenia w 
przepisów bezpieczeñstwa i rozporz¹dzeñ. pomieszczeniach, w których spryskuje siê lub 

polewa wod¹.
&  Wskazówki dotycz¹ce u¿ytkowania Proszê nie ustawiaæ urz¹dzenia w pobli¿u wejœæ, 

wyjœæ i przejœæ dla personelu pomocniczego.
- &Ka¿dy, kto obs³uguje to urz¹dzenie, musi zapoznaæ Proszê ustawiæ urz¹dzenie na p³askim, 

siê z treœci¹ tego dokumentu i dok³adnie stosowaæ odpowiednio sztywnym pod³o¿u, w pobli¿u 
siê do wskazówek w nim zawartych. Kierownictwo pod³¹czenia do wody, odp³ywu wody i gniazdka z 
firmy musi zapoznaæ pracowników z t¹ instrukcj¹ uziemieniem.

&obs³ugi i przestrzegaæ wszelkich przepisów i Urz¹dzenie musi byæ tak pod³¹czone do pr¹du, 
wskazówek. aby ³atwo mo¿na by³o przerwaæ zaopatrywanie w 

- W ¿adnym wypadku nie wolno zmieniaæ kolejnoœci energiê
&przeprowadzania czynnoœci. Z ty³u i z przodu urz¹dzenia proszê pozostawiæ 

- Proszê przechowywaæ tê instrukcjê zawsze w odpowiednio du¿o miejsca, aby mo¿na by³o 
pobli¿u urz¹dzenia. wykonywaæ konserwacje i naprawy.

& Jako wentylacjê proszê z boków urz¹dzenia 
  Piktogramy i wskazówki na urz¹dzeniu (jeœli istniej¹) pozostawiæ co najmniej 5 cm.

&Proszê pod³¹czyæ urz¹dzenie do wody za pomoc¹ 
- Piktogramy, znaki ostrzegawcze i wskazówki ³atwo dostêpnego kranu, aby ³atwo mo¿na by³o 

umieszczone na urz¹dzeniu s¹ czêœci¹ elementów przerwaæ dop³yw wody.
&bezpieczeñstwa. Nie nale¿y ich zakrywaæ ani Podczas instalacji proszê przestrzegaæ 

usuwaæ. Poza tym musz¹ byæ one czytelne i na obowi¹zuj¹cych norm i przepisów.
swoim miejscu podczas ca³ego okresu "¿ycia" 
urz¹dzenia. Nieczytelne lub uszkodzone U¿ytkowanie
piktogramy, znaki ostrzegawcze i wskazówki nale¿y 

&natychmiast wymieniæ lub poprawiæ. Proszê przed u¿yciem sprawdziæ urz¹dzenie i 
skontrolowaæ, czy nie jest uszkodzone.
&  U¿ytkownik Proszê chroniæ urz¹dzenie przed wod¹ i wilgoci¹. 

Proszê nie spryskiwaæ i nie polewaæ urz¹dzenia i 
- U¿ytkowanie tego urz¹dzenia nale¿y powierzyæ nie zanurzaæ go nigdy w wodzie.

&odpowiednio przeszkolonym i uprawnionym Czêœci u¿ytkowe proszê chroniæ przed brudem i 
u¿ytkownikom. Pracownicy czasowi czy t³uszczem.

&praktykanci mog¹ obs³ugiwaæ urz¹dzenie tylko Proszê uwa¿aæ na to, ¿e niektóre czêœci urz¹dzenia 
pod nadzorem uprawnionych u¿ytkowników. bardzo siê nagrzewaj¹ podczas u¿ywania.

&   Proszê od³¹czyæ urz¹dzenie od pr¹du i wody, jeœli 
  W³aœciwe u¿ytkowanie ma byæ ono nie u¿ywane przez d³u¿szy czas. Proszê 

je wyczyœciæ zgodnie ze wskazówkami w rozdziale 
Urz¹dzenie to zosta³o skonstruowane wy³¹cznie w celu 5. Proszê uwa¿aæ, aby nie by³o ju¿ ¿adnych 
wydawania gor¹cych napojów ró¿nego rodzaju i produktów w zbiorniku. Proszê wylaæ wodê 
gor¹cej wody. Ka¿de u¿ycie w innym celu traktowane (rozdzia³ 7).

&bêdzie jako dzia³anie niezgodne z przeznaczeniem. Za Czêœci, które musz¹ byæ smarowane, a maj¹ 
powsta³e w wyniku takiego u¿ytkowania szkody kontakt  z napojami, mog¹ byæ smarowane 
pr od uc en t ni e pr ze jm uj e od po wi ed zi al no œc i.  wy³¹cznie dopuszczonym do kontaktu ze œrodkami 
Urz¹dzenie odpowiada obowi¹zuj¹cym normom i spo¿ywczymi t³uszczem silikonowym.
przepisom. U¿ywanie urz¹dzenia dopuszczone jest 
tylko w wypadku perfekcyjnego stanu technicznego i 
w wymienionym wy¿ej celu.

  Specyfikacja techniczna

Podanych w tej instrukcji danych technicznych nie 
wolno  zmieniaæ.

PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA I OSTRZEGANIE PRZED NIEBEZPIECZEÑSTWEM

BRAVILOR
BONAMAT
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BOLERO XL - Przepisy bezpieczeñstwa

  Konserwacja i usuwanie usterek   URZ¥DZENIE A ŒRODOWISKO

&Naprawy i prace konserwacyjne nie omówione w   Materia³, z którego zrobiono opakowanie
tej instrukcji nale¿y zasadniczo pozostawiæ 
pracownikom Serwisu. Materia³, z którego zrobiono opakowanie
& Jeœli pod³¹czenie do sieci jest w widoczny sposób Opakowanie, które ma chroniæ urz¹dzenie podczas 

uszkodzone, nale¿y wezwaæ wykwalifikowanego transportu, zrobione jest w przewa¿aj¹cej czêœci z:
-technika, aby je wymieni³. tektury falistej

& -Proszê przestrzegaæ terminów przegl¹dów z elementami polistyrenu
konserwacyjnych. Zaleg³oœci w konserwacji mog¹ W zasadzie  po wypakowaniu urz¹dzenia mo¿na 
spowodowaæ zbyt wysokie koszty napraw i oddaæ opakowanie dostawcy. Jeœli nie bêdzie to 
roszczenia gwarancyjne mog¹ zostaæ uznane za mo¿ l iwe,  proszê dowiedz ieæ s iê  od s ³u¿b 
niewa¿ne. porz¹dkowych w Pañstwa mieœcie, gdzie mo¿na je 
&Prace konserwacyjne nale¿y wykonywaæ na oddaæ.

urz¹dzeniu, które nie mo¿e zostaæ przez przypadek    
uruchomione. Proszê w takim wypadku odci¹æ   Usuniecie urz¹dzenia
dop³yw pr¹du.
&Proszê nie dotykaæ czêœci ruchomych. Urz¹dzenia, k tórych chc¹ siê Pañstwo pozbyæ, 
&Proszê nie oddalaæ siê od urz¹dzenia podczas najczêœciej zabierane s¹ po uzgodnieniach przez 

prac konserwacyjnych. dostawcê. Jeœli nie by³oby to mo¿liwe, proszê 
&Podczas czyszczenia urz¹dzenia proszê u¿ywaæ dowiedzieæ siê w Urzêdzie Miasta, jakie s¹ mo¿liwoœci 

wy³¹cznie œrodków  odkamieniaj¹cych ponownego wykorzystania lub przyjaznego dla 
polecanych przez producenta. œrodowiska przerobienia materia³ów. Wszystkie czêœci 
&Podczas u¿ywania œrodków odkamieniaj¹cych wykonane z tworzyw sztucznych s¹ odpowiednio 

proszê zawsze nosiæ maskê chroni¹c¹ twarz i oznakowane w tym celu. U¿yt¹ w urz¹dzeniu p³ytê 
rêkawice ochronne. Po u¿yciu takich œrodków steruj¹ca i pod³¹czone do niej czêœci nale¿y wyrzuciæ 
proszê umyæ rêce. do odpadów elektrycznych i elektronicznych.
&Proszê chroniæ urz¹dzenie przed uszkodzeniami 

powsta³ymi w wyniku rozlania roztworu 
odkamieniaj¹cego. Proszê jak najszybciej usun¹æ 
zachlapania, przestrzegaj¹c wymienionych 
œrodków bezpieczeñstwa.

  Wyposa¿enie w elementy bezpieczeñstwa

Urz¹dzenie jest standardowo wyposa¿one w:
- przycisk EIN/AUS, za pomoc¹ którego 

w³¹czamy/wy³¹czamy urz¹dzenie, przy czym 
zasilanie nawet w pozycji wy³¹czonej - tak 
naprawdê nigdy nie jest przerwane. Aby je odci¹æ 
proszê wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.

- Elektryczne bezpieczniki komponentów 
elektrycznych, które zostan¹ uaktywnione, jeœli 
pobór pr¹du przekroczy maksymaln¹ wartoœæ z 
powodu usterki.

- Bezpiecznik termiczny, który przerywa dop³yw 
pr¹du, gdy temperatura w bojlerze jest zbyt 
wysoka

- Bezpiecznik chroni¹cy przed zagotowaniem, który 
przerywa dop³yw pr¹du, gdy temperatura bojlera 
jest za wysoka.

- Bezpiecznik chroni¹cy przed przelaniem wody, 
który kontroluje, aby urz¹dzenie nie pobra³o 
wiêcej wody, ni¿ dopuszczalna iloœæ.

- Not-Aus - urz¹dzenie, za pomoc¹ którego mo¿na 
przerwaæ wybór iloœci napoju (kubek, po³owa 
dzbanka, ca³y dzbanek). Cykl uruchomiony jako 
ostatni musi byæ zakoñczony.

- Rynienkê zbieraj¹c¹ krople z mo¿liwoœci¹ 
spuszczenia p³ynu, aby zapobiegaæ 
przeszkadzaj¹cemu rozlewaniu napojów.

BRAVILOR
BONAMAT
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BOLERO XL - Wstêp

  1.1 OGÓLNY OPIS URZ¥DZENIA     1.2.2 Wewn¹trz

Urz¹dzenie przewidziane jest do wydawania gor¹cych 
napojów i gor¹cej wody. Funkcje urz¹dzenia s¹ w 16. W³¹cznik/wy³¹cznik
ca³oœci sterowane komputerowo. Ustawienia 17. Zbiornik na produkty 1 do 4
fabryczne  mog¹ zos taæ  zm ien ione  p r zez    17.1 Przykrywka
pracowników, którzy odpowiedzialni s¹ za obs³ugê   17.2 Zbiornik
urz¹dzenia, za pomoc¹ oprogramowania. Gdy tylko   17.3 Wylewka
urz¹dzenie zostanie zaprogramowane i dopasowane   17.4 Mocowanie
do specyficznych ¿yczeñ u¿ytkowników, jest gotowe   17.5 Spirala z tworzywa sztucznego lub metalu
do pracy i pozwala siê ³atwo obs³ugiwaæ poprzez   17.6 Sprzêg³o napêdu
panel obs³ugi (z ekranem) na przedzie.   17 .7 Mieszad³o

18. Panel obs³ugi od wewn¹trz
  1.2 G£ÓWNE CZÊŒCI BUDOWY 19. Wylew napojów

20. Mocowanie rynienki
Urz¹dzenie sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci 21. W¹¿ odp³ywu
g³ównych (rozk³adana  ok³adka): 22. Mieszalnik (2x)

  22.1 Wyci¹g
    1.2.1 Z zewn¹trz   22.2 Pojemnik mieszalnika

  22.3 E lement wylewu
1. Przy krywa   22 .4 Przewód wylewy napojów

2. Drzwiczki   22.5 Komora 
3. Okienko i p³yta z tekstem   22.6 Mieszad³o
4. Panel obs³ugi, przód   22.7 P³yta g³ówna
5. Wylewka gor¹cej wody 23. Wlew odkamieniacza
6. Wylewka napojów
7. Blacha nad rynienk¹ zbieraj¹cej krople
8. Rynienka zbieraj¹ca krople
9. Sygnalizator "Rynienka pe³na"
10. Nó¿ka (4x)
11. Zamek
12. Tabliczka znamionowa
13. Pod³¹czenie wody
14. Kratka wentylacyjna
15. Kabel sieciowy

1. WSTÊP
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BOLERO XL - Dane Techniczne

2. DANE TECHNICZNE

  2.1 DANE OGÓLNE

Model : Blr42-001
Waga (pusty): 14 kg

   2.2 WYMIARY

Patrz rozk³adana ok³adka.

  2.3 SYSTEM ELEKTRYCZNY   

Patrz tabliczka znamionowa.

  2.4 WODA

Twardoœæ wody: co najmniej 5°pH 
Minimalne ciœnienie wody (dop³yw): 100 kPa (1 bar)
Maksymalne ciœnienie wody (dop³yw): 1000 kPa (10 bar)
Przep³yw: 2 l/min
Przewodzenie: >= 35µ Siemens/cm
Zawartoœæ bojlera:                           1 litr
Maksymalna wydajnoœæ na godz. (gor¹ca woda) 20 litrów/godz

  2.5 MOC

Startu 2 minuty
Czas wydawania fili¿anki (125 ml) 6 sekund

  2.6 WARUNKI OTOCZENIA

Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo zamarzniêcia urz¹dzenie nale¿y ustawiaæ w pomieszczeniach, w których 
temperatura nie spadnie poni¿ej 0°C.

  2.7 POLECANE ŒRODKI CZYSZCZ¥CE I ODKAMIENIAJ¥CE

Œrodek czyszcz¹cy: CLEANER

                 UWAGA! Przed ich u¿yciem nale¿y przeczytaæ instrukcjê na opakowaniu.

Patrz rozdzia³ 9 aby zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi zamawiania œrodków odkamieniaj¹cych.

BRAVILOR
BONAMAT
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BOLERO XL - Ustawienia

  3.1 ROZPAKOWANIE displayu krótko zaœwiec¹ siê wszystkie pola.
&Proszê zamkn¹æ przykrywê (1) i drzwiczki za 

&Proszê skontrolowaæ, czy urz¹dzenie jest pomoc¹ klucza. Gdy woda bêdzie dosyæ gor¹ca, 
kompletne. Zawartoœæ opakowania sk³ada siê z: poka¿e siê migaj¹cy termometr.
- 1 urz¹dzenia FreshOne
- 1 rynienki zbieraj¹cej krople (razem z blach¹)
- 1 wê¿a do pod³¹czenia wody
- 1 wê¿a do odkamieniania
- 1 rolki filtrów (na 200 zaparzeñ) &Proszê umocowaæ rynienkê we w³aœciwym miejscu 
- 1 butelki œrodka czyszcz¹cego CLEANER (20).
- 1 paczki odkamieniacza RENEGITE
- 1 lejka (do odkamieniania)   3.3 PIERWSZE URUCHOMIENIE    
- 1 narzêdzia do przekrêcania systemu parzenia
- 1 pêdzla do czyszczenia trudnodostêpnych  
   miejsc

& Proszê sprawdziæ, czy urz¹dzenie nie ma 
- 1 szczotki do czyszczenia zbiornika na produkty uszkodzeñ.
- 1 klucza obs³ugi technicznej

& Proszê chroniæ urz¹dzenie przed wod¹ i 
- 2 szufladek na monety (tylko przy urz¹dzeniach wilgoci¹. Proszê nie spryskiwaæ i nie 
   wrzutowych) polewaæ urz¹dzenia i nie zanurzaæ go w 
- tej instrukcji obs³ugi. wodzie.
&Gdyby czegoœ brakowa³o, proszê skontaktowaæ 

& Proszê chroniæ czêœci urz¹dzenia przed 
siê z dostawc¹. brudem i t³uszczem.

& Proszê uwa¿aæ, bo niektóre czêœci 
  3.2 INSTALACJA urz¹dzenia bardzo siê nagrzewaj¹.

&Proszê postawiæ urz¹dzenie na p³askiej (mo¿liwe Przy uruchamianiu urz¹dzenie ma ustawienia 
odchylenie od poziomu 5°) i odpowiednio stabilnej fabryczne. Mo¿na je zmieniæ na ¿yczenie (rozdzia³ 6).
powierzchni w pobli¿u pod³¹czenia do wody (i 
ewentualnie odp³ywu) i gniazdka pr¹du z     3.3.1 System napojów
uziemieniem.
& Z przodu i z ty³u proszê pozostawiæ wystarczaj¹co 

&Proszê podstawiæ pust¹ fili¿ankê pod wylewkê 
du¿o miejsca na naprawy i konserwacjê. napojów (6).
& Z boków urz¹dzenia proszê pozostawiæ co 

&Proszê wybraæ przycisk napoju, który chc¹ 
najmniej po 5 cm na wentylacjê! Pañstwo spróbowaæ.
&Proszê pod³¹czyæ urz¹dzenie do wody ³atwo - Pañstwa wybór zostanie potwierdzony sygna³em 

dostêpnym, obs³ugiwanym rêcznie kranem, aby akustycznym. Na displayu pojawi siê kreska obok 
mo¿na by³o ³atwo odci¹æ dop³yw wody. Proszê wybranego napoju, a nastêpnie napój wleje siê 
u¿yæ do tego do³¹czonego wê¿a. do fili¿anki. Podczas nape³niania na displayu 
&Proszê otworzyæ kran. miga fili¿anka.
&Proszê otworzyæ kluczem drzwiczki (2) po lewej 

&Proszê wylaæ zawartoœæ dwóch pierwszych 
stronie. fili¿anek.
& Inny jêzyk dla okreœlenia napojów proszê ustawiæ 

&Proszê sprawdziæ, czy zawartoœæ i smak trzeciej 
nastêpuj¹co: fili¿anki s¹ w porz¹dku. Jeœli nie, musza Pañstwo 
&Proszê zdj¹æ okienko (3) z szyldem z nazwami. skorygowaæ smak lub iloœæ (6.2).- proszê wycisn¹æ butelki z tworzywa sztucznego 

&Proszê powtórzyæ powy¿sze punkty dla innych 
w okienku ze œrodka na zewn¹trz. napojów.- Proszê usun¹æ okienko i szyld.

&Proszê zainstalowaæ wielojêzyczny, dwustronny     3.3.2 System gor¹cej wody
szyld z nazwami napojów. Przez szpary mog¹ 
Pañstwo przeczytaæ nazwê napoju w ¿¹danym 

&Proszê postawiæ pust¹ fili¿ankê pod wylew gor¹cej 
jêzyku. wody (5).
&Proszê umocowaæ szyld z nazwami.

&Proszê w³¹czyæ przycisk (4.10) "Gor¹ca woda".
&Proszê otworzyæ przykrywê (1) urz¹dzenia. - Pañstwa wybór zostanie potwierdzony sygna³em 
&Proszê zdj¹æ przykrywkê (17.1) pierwszego zbiornika akustycznym. Na displayu pojawi siê kreska obok 

na produkty. Proszê nape³niæ zbiornik produktem wybranego napoju, a nastêpnie do fili¿anki 
zgodnie z tabel¹ 2 na wk³adce. wleje siê woda. Podczas nape³niania na 
&Proszê przykryæ zbiornik. displayu miga fili¿anka.
&Proszê nape³niæ pozosta³e pojemniki zgodnie z 

tabel¹. System jest teraz gotowy do pracy.   

&Proszê w³o¿yæ wtyczkê do gniazdka.
&Proszê w³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹ 

w³¹cznika(16). Na przycisku pojawi siê czerwone 
pole. Urz¹dzenie nape³nia siê teraz wod¹. Na 

WSKAZÓWKA: Mo¿liwe jest zainstalowanie 
wê¿a odp³ywowego do rynienki. Z tylnej 
strony rynienki znajduje siê tulejka. Nale¿y ja 
przewierciæ i tam wprowadziæ w¹¿.

UWAGA: 

OSTRZE¯ENIE: Napiêcia zasilania mog¹ byæ 
ró¿ne w ró¿nych krajach. Proszê dowiedzieæ 
siê, czy urz¹dzenie mo¿e pracowaæ w 
Pañstwa sieci. Dane dotycz¹ce napiêcia i 
czêstotliwoœci znajd¹ Pañstwo na tabliczce 
znamionowej.

3. USTAWIENIA
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BONAMAT



- 8 -

BOLERO XL - Obs³uga

  4.1 ELEMENTY OBS£UGI
    4.1.2 Panel obs³ugi wewn¹trz

Urz¹dzenie jest wyposa¿one w dwa panele obs³ugi, 
jeden jest z przodu (rys.2), jeden wewn¹trz (rys.3). 
Podczas codziennego u¿ytkowania korzysta siê tylko z 
jednego, z przodu. Do programowania przez 
techników wa¿ny jest tak¿e ten drugi panel.

    4.1.1 Panel obs³ugi z przodu

Rys. 3 Panel obs³ugi wewn¹trz

    4.1.2.1 Sterowanie elektroniczne

Obudowa elektronicznego sterowania z panelem 
obs³ugi (18) znajduje siê wewn¹trz urz¹dzenia, na 
wewnêtrznej stronie drzwi (2). Te dwa przyciski 
przeznaczone s¹ dla pracowników Dz ia³u 

Rys. 2 Panel obs³ugi, przód Technicznego i dla konserwacji.

    4.1.1.1 Display     4.1.2.2 Przyciski elektronicznego sterowania

&Na displayu (4) pokazuj¹ siê w trakcie normalnego 18.1 Przycisk "P³ukanie"
u¿ywania, przy programowaniu, przy p³ukaniu i 18.2 Przycisk programowania
odkamienianiu i w przypadku zak³óceñ, ró¿ne 
symbole, wartoœci i meldunki, które s¹ wyjaœnione W trakcie u¿ytkowania mo¿e siê okazaæ, ¿e seryjne 
w tej instrukcji. Rys. 2 pokazuje ustawienie ustawienia przewidziane przez producenta nie s¹ 
fabryczne. przygotowane do sytuacji, w której urz¹dzenie ma 

pracowaæ, s¹ b³êdne lub niewystarczaj¹ce. Takie 
    4.1.1.2 Guziki i przyciski ustawienia mo¿na zmieniæ. Proszê postêpowaæ 

zgodnie z przepisami rozdzia³u 6.2. Rozdzia³ 4 opisuje 
4.1.1.2 Przyciski i guziki jedynie normalne, codzienne u¿ytkowanie.
4.1 - 4.9 Przyciski wyboru ró¿nych gor¹cych Regularne czynnoœci serwisowe dla u¿ytkowników z 

napojów ograniczonymi uprawnieniami opisane zosta³y w 
4.10 Przycisk "Gor¹ca woda" rozdziale 5.
4.11 Przycisk zmiany ustawienia[ >]       
4.12 Przycisk  (zablokowany podczas dzia³ania   4.2 CODZIENNE U¯YTKOWANIE

urz¹dzenia)  
&4.13 Przycisk zmiany ustawienia [<] Proszê w³¹czyæ urz¹dzenie w³¹cznikiem (16) pod 

przykryw¹ (1). Na w³¹czniku pojawi³o siê czerwone 
Przyciski zmiany ustawienia (4.11 i 4.13) maj¹ wiele pole, bêdzie ono widoczne podczas dzia³ania 
funkcji. Podczas normalnego u¿ywania urz¹dzenia urz¹dzenia. Podczas nagrzewania na displayu 
s³u¿¹ one wy³¹cznie do wyboru miêdzy fili¿ank¹, miga termometr. Dopiero, kiedy termometr zniknie, 
kubkiem, po³ow¹ czy pe³nym dzbankiem. mo¿na nalewaæ napój.
Przycisk 4.12 jest zablokowany podczas normalnego  
u¿ywania urz¹dzenia.     4.2.1 Pobór fili¿anki napoju

Mog¹ Pañstwo wybieraæ te napoje, które s¹ 
zaznaczone czarn¹ kresk¹ na displayu.
&Proszê podstawiæ pust¹ fili¿ankê pod wylew 

napoju (6).
& Za pomoc¹ przycisków (4.1 - 4.9) proszê wybraæ 

napój.
- Pañstwa wybór zostanie potwierdzony 

sygna³em akustycznym. Tylko wtedy, gdy na 
displayu widaæ kreskê obok wybranego napoju, 
fili¿anka siê nim nape³ni.

4. OBS£UGA
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BOLERO XL - Obs³uga

    4.2.2 Pobór kubka, po³owy i ca³ego dzbanka     4.2.3 Meldunek "Rynienka pe³na”

WSKAZÓWKA: Meldunek ten pojawi siê, gdy zostanie osi¹gniêty górny 
- Po 5 sekundach ustawienie wróci znowu stan rozlanych napojów. Proszê opró¿niæ rynienkê, jak 

do poboru fili¿anki. szybko to bêdzie mo¿liwe.
- Pobór ca³ego lub po³owy dzbanka nie 

jest mo¿liwy przy wszystkich napojach     4.2.4 Ustawienie urz¹dzenia wy¿ej
(zale¿y to od typu urz¹dzenia).

&Proszê za pomoc¹ przycisku (4.11 albo 4.13) Jeœli u¿ywaj¹ Pañstwo kubka lub dzbanka, który nie 
wybraæ kubek, po³owê lub ca³y dzbanek. pasuje  pod wylewkê, mog¹ Pañstwo na razie 

zrezygnowaæ z rynienki.
WSKAZÓWKA: Urz¹dzenie mo¿na podwy¿szyæ tylko o 2 cm, tak, ¿e 
- Jeœli na displayu pojawi siê termometr, odstêp miêdzy wylewk¹, a rynienk¹ bêdzie wiêkszy. 

oznacza to, ¿e temperatura jest za niska Takie podwy¿szenie mo¿na zamówiæ u dostawcy 
(przejœciowo) z powodu zbyt du¿ego (rozdzia³ 9.2.1).
poboru wody. Urz¹dzenie jest 
zablokowane, a¿ do uzyskania    
koniecznej temperatury.

&Proszê podstawiæ pusty kubek pod wylewkê (6) lub  
pusty dzbanek.
& Za pomoc¹ przycisku (4.1 - 4.9) proszê wybraæ 

napój.
- Pañstwa wybór zostanie potwierdzony 

przez sygna³ akustyczny. Tylko wtedy, 
gdy kreska ko³o napoju bêdzie 
widoczna na displayu, kubek czy 
dzbanek nape³ni¹ siê napojem. 
Podczas nape³niania na displayu miga 
fili¿anka.

WSKAZÓWKA: 
- Jeœli w³¹cz¹ Pañstwo dowolny przycisk, 

urz¹dzenie powróci do ustawienia 
fili¿anki, unikaj¹c nape³nienia kubka lub 
dzbanka.

BRAVILOR
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BOLERO XL - Konserwacja

  5.1 CODZIENNIE

    5.1.1. Uwagi ogólne

To, ¿e urz¹dzenie i wyposa¿enie nale¿y zachowywaæ w 
czystoœci, jest oczywiste. Nale¿y tak¿e codziennie 
kontrolowaæ, czy w pojemnikach znajduje siê jeszcze 
wystarczaj¹ca iloœæ produktów.

&Proszê usun¹æ rynienkê (8) i wyczyœciæ wszystkie jej 
czêœci ciep³¹ wod¹ z normalnym p³ynem do 
zmywania.

Rys. 4 Program p³ukania

Na displayu miga fili¿anka, która pokazuje, ¿e program 
p³ukania jest aktywny.
&Proszê powtórzyæ p³ukanie, ponownie naciskaj¹c      5.1.2 Kontrola zapasów w zbiorniku

na przycisk (18.1) i powtarzaæ to do momentu, a¿ 
woda wyp³ywaj¹ca z wylewu bêdzie czysta.&Proszê kluczykiem otworzyæ drzwiczki (2).
&Proszê zamkn¹æ drzwiczki kluczem i umocowaæ &Proszê otworzyæ przykrywê (1).

rynienkê.&Proszê sprawdziæ zawartoœæ zbiorników (17).
&Uzupe³nienie

    5.1.3.2 Czyszczenie systemu mieszania&Proszê wyj¹æ zbiornik (17) przekrzywiaj¹c go lekko 
do ty³u.

&Proszê usun¹æ rynienkê (8).&Proszê zdj¹æ pokrywkê (17.1).
&Proszê otworzyæ drzwiczki (2)&Proszê sprawdziæ, czy produkt jest w dobrym 
&Proszê przechyliæ zbiornik lekko do ty³u i wyj¹æ go z stanie, nie sklei³ siê. W takim przypadku nale¿y 

urz¹dzenia.wyczyœciæ zbiornik (rozdzia³ 5.2.4).
&Proszê poci¹gn¹æ zbiornik mieszalnika (22.2) do &Proszê nape³niæ odpowiednim produktem, patrz 

siebie, aby uwolniæ otwór wyci¹gu (22.1) i tabela 2.
pokrêciæ nim, aby zdj¹æ wyci¹g.&Proszê na³o¿yæ pokrywkê na pojemnik i w³o¿yæ go 
&Proszê ostro¿nie wyci¹gn¹æ zbiornik (22.2) z do urz¹dzenia. Proszê zwróciæ uwagê, aby 

pod³¹czenia do wody i wyci¹gn¹æ go, krêc¹c w sprzêganie napêdu (17.6) na tylnej œcianie 
obie strony.zbiornika wesz³o poprzez wa³ napêdu w œcianie 
&Proszê ostro¿nie wyci¹gn¹æ w¹¿ wylewu (22.4) z tylnej i aby umocowanie od spodu wesz³o w 

komory (22.5).szparê obudowy z blachy.
&Proszê przekrêciæ w¹¿ z wylewk¹ (22.3) o æwieræ 

obrotu w kierunku urz¹dzenia i tak go podnieœæ, 
aby uwolni³ siê z wylotu napoju.
&Proszê wyj¹æ komorê (22.5) przekrêcaj¹c j¹ w 

prawo i ci¹gn¹c nastêpnie do siebie.
&Proszê powtórzyæ postêpowanie dla nastêpnego 

systemu mieszania.
&Proszê wymyæ wszystkie czêœci w ciep³ej wodzie z 

p³ynem do mycia naczyñ.
&Proszê umieœciæ wszystkie czêœci na miejscu 

dzia³aj¹c w odwrotnej kolejnoœci.

    5.1.3 Czyszczenie

    5.1.3.1 P³ukanie

Urz¹dzenie posiada program p³ukania do czyszczenia 
czêœci mieszalnika. Poleca siê stosowanie go   5.2  CO TYDZIEÑ
codziennie.
&Proszê podstawiæ dzbanek pod wylewem napojów     5.2.1 Zasady ogólne

(6). Nastêpuj¹ce czynnoœci nale¿y wykonywaæ co tydzieñ:
&Proszê w³¹czyæ przycisk (18.1) na wewnêtrznej 

czêœci drzwi.     5.2.2 Czyszczenie z zewn¹trz
&Proszê zdj¹æ rynienkê (8).
&Wszystkie czêœci rynienki umyæ w ciep³ej wodzie.
&Proszê przetrzeæ urz¹dzenie z zewn¹trz wilgotn¹ 

œciereczk¹. Ewentualnie mo¿na u¿yæ do tego 
³agodnego, nie szoruj¹cego œrodka.
&PóŸniej wytrzeæ urz¹dzenie miêkk¹ szmatk¹ do 

sucha.
& Zamontowaæ rynienkê (8) na miejsce.

OSTRZE¯ENIE: Proszê podj¹æ odpowiednie 
œrodki, gdy na displayu pojawi siê meldunek 
o odkamienianiu (rys. 13).

OSTRZE¯ENIE: Zbiornik i jego miejsce w 
urz¹dzeniu maj¹ swoje numery. Proszê 
przestrzegaæ kolejnoœci numeracji.

WSKAZÓWKA: Mog¹ pañstwo nape³niæ 
pojemniki tak¿e bez ich wyjmowania z 
urz¹dzenia.

WSKAZÓWKA: Wylewy musz¹ byæ tak 
rozkrêcone, ¿e prawie dotykaæ bêd¹ boku 
pojemnika mieszalnika.

5. KONSERWACJA PRZEZ U¯YTKOWNIKA
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     5.2.3 Czyszczenie mieszad³a i p³yty g³ównej.     5.2.4 Czyszczenie zbiornika na produkty

& &Proszê powtórzyæ 8 pierwszych kroków z 5.1.3.2. Proszê wyci¹gn¹æ pojemnik z urz¹dzenia lekko 
&Proszê zdj¹æ mieszad³o (22.6) z wa³u pod k¹tem.

&napêdowego, œci¹gaj¹c je delikatnie. Proszê zdj¹æ pokrywkê (17.1).
& &Proszê zdj¹æ p³ytê g³ówn¹ (22.7) przekrêcaj¹c j¹ w Proszê prze³o¿yæ produkt do czystej miski.

&prawo, a nastêpnie ci¹gn¹c do siebie. Proszê od³¹czyæ wylew (17.3).
& &Proszê powtórzyæ to dla pozosta³ych mieszade³. Proszê za pomoc¹ do³¹czonej szczotki usun¹æ 
&Proszê umyæ wszystkie czêœci w ciep³ej wodzie z resztki produktu, wyczyœciæ spiralê i wylew.

dodatkiem p³ynu do mycia naczyñ.
&Proszê zamocowaæ zdemontowane czêœci 

postêpuj¹c w odwrotnej kolejnoœci.

&Proszê nape³niæ w³aœciwym produktem (tabela 2).
&Proszê na³o¿yæ pokrywê (17.1) i wylew (17.2)  na 

zbiornik i w³o¿yæ go na swoje miejsce w urz¹dzeniu. 
Proszê zwróciæ uwagê, aby sprzêganie napêdu 
(17.6) na tylnej œcianie zbiornika wesz³o poprzez 
wa³ napêdu w œcianie tylnej i aby umocowanie od 
spodu wesz³o w szparê obudowy z blachy.
&Proszê powtórzyæ czynnoœci dla nastêpnego 

zbiornika.

Rys. 5 Nak³adanie mieszad³a

- Czy zbiorniki (17) s¹ na swoim miejscu a 
umocowanie (17.4) w szparze obudowy 
z blachy?

- Czy wylewki (17.3) zbiorników 
umieszczono w³aœciwie nad prawym i 
lewym mieszad³em?

&Proszê ponownie przep³ukaæ mieszalniki poprzez 
5.1.3.1, poniewa¿ podczas osadzania zbiorników 
mog³y siê ju¿ do nich dostaæ produkty.
&Proszê zamkn¹æ kluczem drzwiczki (2) i umocowaæ 

rynienkê (8) na swoim miejscu.

WSKAZÓWKA: Ewentualnie mo¿na odkrêciæ 
du¿e nakrêtki z przodu i z ty³u i wyczyœciæ 
poszczególne czêœci ciep³¹ wod¹.

WSKAZÓWKA: Przy wk³adaniu mieszad³a na 
wa³ nale¿y uwa¿aæ, aby umieœciæ OSTRZE¯ENIE: Jeœli czyszcz¹ Pañstwo 
sp³aszczenie w odpowiednim miejscu pojemnik wod¹ musz¹ Pañstwo uwa¿aæ na 
otworu. to, aby by³ on zupe³nie suchy, zanim go 

znowu nape³nicie. W ten sposób unikniecie 
sklejania siê produktu.

WSKAZÓWKA:  Zanim Pañstwo u¿yj¹ 
urz¹dzenia nale¿y sprawdziæ, czy wszystkie 
czêœci trafi³y na swoje miejsce.

BOLERO XL - Konserwacja
BRAVILOR
BONAMAT
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BOLERO XL - System programowania

Urz¹dzenie wyposa¿one jest w program, który   6.2  MO¯LIWOŒCI USTAWIEÑ
pokazuje u¿ytkownikowi dane i za pomoc¹ którego 
mo¿na dopasowaæ ustawienia do osobistych ¿yczeñ.

  6.1 POKAZYWANIE I ZEROWANIE STANÓW
        LICZNIKA.

&Proszê  przycisn¹æ przycisk programowania (18.2) 
aby rozpocz¹æ programowanie.

Na displayu pokazywaæ siê bêd¹ na zmianê liczba  
trzy- i szeœciocyfrowa. Liczba trzycyfrowa pokazuje iloœæ 

     6.2.1 Ustawienie iloœci wody dla napojuwydanych od momentu ostatniego wyzerowania  
fili¿anek, kubków, pe³nych lub w po³owie pe³nych 

Przy ustawieniu iloœci wody dla napoju nale¿y dzbanków. Liczba szeœciocyfrowa podaje iloœæ 
wydanych od pierwszego uruchomienia fili¿anek, uwzglêdniæ, ¿e rzeczywista iloœæ napoju bêdzie wiêksza 
kubków, pe³nych lub w po³owie pe³nych dzbanków. od ustawionej iloœci gor¹cej wody. Do wody dojd¹ 

nam przecie¿ jeszcze produkty. Ten fenomen widoczny 
jest szczególnie wyraŸnie przy gor¹cej czekoladzie.

&Proszê przycisn¹æ przycisk 18.2 aby rozpocz¹æ 
programowanie.
&Proszê 1x nacisn¹æ przycisk 4.12.

Rys. 6 Stany liczników

    6.1.1 Pokazanie stanu liczników wydanych napojów

&Proszê ustawiæ za pomoc¹ przycisku (4.11 lub 4.13) 
fili¿ankê, kubek, pe³ny lub po³owê dzbanka.
&Proszê odczytaæ stan licznika

    6.1.2 Pokazanie stanu liczników dla poszczególnych 
              napojów

& Rys. 7 Sytuacja wyjœciowa przy programowaniu.Proszê wybraæ ¿¹dany napój za pomoc¹ 
przycisku.
& &Proszê ustawiæ za pomoc¹ przycisku (4.11 lub 4.13) Proszê przycisn¹æ przycisk napoju, który chc¹ 

fili¿ankê, kubek, pe³ny lub po³owê dzbanka. Pañstwo ustawiæ.
&Proszê odczytaæ stan licznika. Czarna kreska na 

displayu pokazuje, który napój zosta³ wybrany.

     6.1.3 Wyzerowanie stanu licznika

&Proszê wybraæ napój za pomoc¹ jednego z 
przycisków.
&Proszê przytrzymaæ przycisk 5 sekund.

Wyzerowano licznik dla wszystkich napojów
i pojemnoœci (fili¿anka, kubek, pó³ dzbanka, ca³y 
dzbanek).

Rys. 8 Ustawienie iloœci napoju
& Proszê wcisn¹æ przycisk programowania 

(19.4), aby powróciæ do wyjœciowego & Za pomoc¹ przycisków 4.11 lub 4.13 proszê ustawiæ 
wskazania displaya. ¿¹dan¹ iloœæ.

WSKAZÓWKA: Mog¹ Pañstwo dokonaæ 
wszystkich ustawieñ za jednym razem, bo 
mo¿l iwoœci nastêpuj¹ po sobie. W 
poszczególnych rozdzia³ach opisaliœmy 
jednak postêpowanie  d la  ka¿de j  
mo¿liwoœci ustawienia, a wiêc nie w sposób 
ci¹g³y.

OSTRZE¯ENIE: Proszê pamiêtaæ o tym 
zjawisku, aby nie przelaæ fili¿anek, kubków, 
dzbanków.

WSKAZÓWKA: Nie mo¿na wyzerowaæ 
licznika ogólnego.

6. U¯YWANIE SYSTEMU PROGRAMOWANIA

BRAVILOR
BONAMAT
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WSKAZÓWKI:

WSKAZÓWKA: Ten pojemnik, który mo¿e byæ 
ustawiony, miga.

WSKAZÓWKA: Proszê wpisaæ o³ówkiem do 
tabeli w³asne ustawienia.

WSKAZÓWKA:  Urz¹dzenie dopasuje 
automatycznie ustawiony procent do iloœci 
gor¹cej wody.

- Jeœli przytrzymaj¹ Pañstwo d³u¿ej 
przyciski 4.11 i 4.13, szybciej bêd¹ siê 
Pañstwo poruszaæ w obszarze zmian.

- Wskazówki dotycz¹ce ustawieñ 
fabrycznych i mo¿liwoœci czy 
niemo¿liwoœci zmiany patrz tabela 3.

- Proszê o³ówkiem zapisaæ w tabeli 
Pañstwa ustawienia.

&Proszê wcisn¹æ 4.12, aby ustawiæ iloœæ dla kubka.
&Proszê wcisn¹æ 4.12, aby ustawiæ iloœæ dla po³owy 

dzbanka
&Proszê wcisn¹æ 4.12, aby ustawiæ iloœæ dla ca³ego 

dzbanka. Rys. 9 Sytuacja wyjœciowa przy programowaniu
&Proszê wcisn¹æ przycisk programowania (18.2) aby 

zakoñczyæ programowanie. &Proszê wybraæ odpowiedni napój.
&Proszê 5x przycisn¹æ przycisk 4.12.

    6.2.2 W³¹czenie/wy³¹czenie funkcji nape³niania 
             kubka, po³owy i ca³ego dzbanka

Jeœli urz¹dzenie ustawione jest na op³acone 
wydawanie napojów, nape³nienie kubka, po³owy 
czy ca³ego dzbanka nie jest mo¿liwe.

    6.2.2.1 Wy³¹czenie

&Proszê obni¿yæ ustawion¹ wartoœæ dla "kubka" na 
najmniejsz¹ mo¿liw¹ (rozdzia³ 6.2.1). Na displayu 
pojawia siê OFF. Tym samym niemo¿liwe jest 
nape³nienie kubka. Na displayu, przy danym 
napoju, przy mo¿liwoœci wyboru "kubek" nie ma 
kropki. Wtedy ten wybór jest niemo¿liwy.

Rys. 10 Moc napoju
Mo¿na powtórzyæ to ustawienie dla wszystkich 
napojów. Na displayu pojawi siê zbiornik na produkty

&Proszê wcisn¹æ przycisk programowania 18.2 aby 
zakoñczyæ programowanie.

    6.2.2.2 W³¹czenie

&Proszê podwy¿szyæ ustawion¹ dla "kubka" wartoœæ 
&Proszê za pomoc¹ przycisków 4.11 lub 4.13 ustawiæ 9rozdzia³ 6.2.1). Na displayu znowu pojawi siê 

moc napoju.wartoœæ, któr¹ mog¹ Pañstwo ustawiæ, w ml. Tym 
samym w³¹czona zosta³a mo¿liwoœæ nape³nienia 
kubka.

To ustawienie mo¿na powtórzyæ dla wszystkich 
napojów.

&Proszê wcisn¹æ przycisk programowania 18.2 aby 
zakoñczyæ programowanie. &Proszê jedno- lub wielokrotnie wcisn¹æ przycisk 

4.12, aby ustawiæ inne zbiorniki.
    6.2.3 Ustawienie mocy napoju & Iloœæ zbiorników zale¿y od napoju, patrz tabela 3 

na wk³adce.
&Proszê w³¹czyæ przycisk 18.2 aby rozpocz¹æ &Proszê za pomoc¹ przycisków 4.11 lub 4.13 ustawiæ 

programowanie. moc napoju.
&Proszê 1x przycisn¹æ przycisk 4.12. &Proszê wcisn¹æ przycisk programowania 18.2 aby 

zakoñczyæ programowanie.

BOLERO XL - System programowania
BRAVILOR
BONAMAT
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    6.2.4 Ustawienie temperatury gor¹cej wody     6.2.5 Ustawienie meldunku o odkamienianiu.

& &Proszê w³¹czyæ przycisk 18.2 aby rozpocz¹æ Proszê w³¹czyæ przycisk 18.2 aby rozpocz¹æ 
programowanie. programowanie.
& &Proszê trzykrotnie wcisn¹æ przycisk 4.12. Proszê trzykrotnie wcisn¹æ przycisk 4.12.

Rys. 11 Ustawienie temperatury. Rys. 12 Meldunek o odkamienianiu

& &Za pomoc¹ przycisków 4.11 i 4.13 proszê ustawiæ Za pomoc¹ przycisków 4.11 i 4.13 proszê ustawiæ 
¿¹dan¹ temperaturê (od 80°C do 90°C). ¿¹dan¹ wielkoœæ. Proszê uwzglêdniæ przy tym 
&Proszê wcisn¹æ przycisk programowania 18.2 aby twardoœæ wody (Tabela 1).

&zakoñczyæ programowanie. Proszê wcisn¹æ przycisk programowania 18.2 aby 
zakoñczyæ programowanie.

Pañstwa urz¹dzenie zosta³o fabrycznie ustawione na 
85°C. WSKAZÓWKA: Proszê dowiedzieæ siê u 

Pañstwa lokalnego dostawcy wody, jaka 
jest jej twardoœæ i dopasowaæ do niej 
wybrane ustawienie. Standardowym 
ustawieniem jest 3.

BOLERO XL - System programowania

Tabela 1 Ustawienie twardoœci wody

Urz¹dzenie rejestruje automatycznie iloœæ litrów wody po ka¿dym cyklu odkamieniania. Przy z³ym ustawieniu lub 
przy ignorowaniu meldunków o odkamienianiu, pojawiaj¹cych siê na displayu, gwarancja przepada.

BRAVILOR
BONAMAT

  

Twardość wody Ustawienia Meldunek po ilości 
litrów °pH °TH Opis 

OFF Brak - - - 

1 ±250 litrów 18 – 30 32 – 55 Twarda 

2 ±500 litrów 12 – 18 22 – 32 Względnie twarda 

3 ±1000 litrów 8 – 12 15 – 22 Przeciętna 

4 ±1500 litrów 4 – 8 7 – 15 Miękka 

5 ±2000 litrów 0 - 4 0 - 7 Bardzo miękka 

4,0° pH = 0,714 mmol/litr 

5,6° pH = 1,000 mmol/litr 

8,0° pH = 1,429 mmol/litr 

12,0° pH = 2,143 mmol/litr 

18,0° pH = 3,214 mmol/litr 

30,0° pH = 5,357 mmol/litr 

10° TH = 10 mmol/litr 
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BOLERO XL - Konserwacja

W Pañstwa urz¹dzeniu, podczas korzystania z niego,  Na displayu pojawi siê symbol odkamieniania. Liczba u 
odk³ada siê kamieñ. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w góry z prawej strony pokazuje, ile litrów wody zu¿yto od 
system sygnalizacyjny, który pokazuje, kiedy ostatniego odkamieniania.
urz¹dzenie trzeba odkamieniæ.

&Proszê wyci¹gn¹æ w¹¿ wylewu (21) z urz¹dzenia 
na oko³o 5 cm.
&Proszê podstawiæ pojemnik pod w¹¿ (min. 7 litrów).

Rys.13 Meldunek o odkamienieniu

Jeœli na displayu poka¿e siê taki znaczek, urz¹dzenie 
musi byæ odkamienione. 

&Proszê za³o¿yæ zatyczkê na w¹¿.
&Proszê podstawiæ pojemnik pod oba wyp³ywy 

(5 i 6).

    7.1 ODKAMIENIANIE

&Proszê rozpuœciæ 100 g RENEGITE w 1/2 l ciep³ej 
wody 

&Proszê zdj¹æ zatyczkê z otworu wlewu roztworu 
(23).
& Za pomoc¹ lejka proszê wlaæ roztwór do otworu.

&Proszê usun¹æ rynienkê (8).
&Proszê otworzyæ drzwiczki (2).
&Proszê otworzyæ przykrywê (1).
&Proszê wyj¹æ wszystkie zbiorniki na produkty (17) z 

urz¹dzenia.
&Proszê w³¹czyæ przycisk programowania (18.2).
&Proszê 2x przycisn¹æ przycisk 5.7. &Proszê zamkn¹æ otwór wlewu roztworu.

&Proszê nacisn¹æ przycisk 4.11 aby rozpocz¹æ 
odkamienianie.

Urz¹dzenie zostanie teraz przep³ukane mieszank¹ 
wody i odkamieniacza. Proces ten trwa oko³o 15 

& Proszê przycisn¹æ przycisk 4.11. minut.

Pod koniec programu z displaya zniknie m³otek.
&Proszê zdj¹æ zatyczkê z wê¿a (21) i pozwoliæ 

wodzie wyp³yn¹æ do pojemnika.
&Proszê za³o¿yæ zatyczkê na w¹¿.
&Proszê wci¹gn¹æ w¹¿.
&Proszê w³o¿yæ pojemniki na produkty (17) na swoje 

miejsce.
&Proszê zamkn¹æ przykrywkê.
&Proszê wcisn¹æ przycisk programowania (18.2).
&Proszê zamkn¹æ drzwiczki.
&Proszê zamontowaæ rynienkê na swoim miejscu.

Rys. 14 Program odkamieniania

Proszê natychmiast 
powiadomiæ firmê J.J. Darboven Poland.

lub u¿yæ 1/2 l odwapniacza firmy J.J. 
Darboven Poland.

OSTRZE¯ENIE: Woda, która wyp³ynie, bêdzie 
gor¹ca.

WSKAZÓWKA: Proszê przestawiæ urz¹dzenie 
do brzegu podstawy, na której stoi, aby 
móc podstawiæ pojemnik pod w¹¿.

OSTRZE¯ENIE: Proszê nie ignorowaæ tego 
meldunku, inaczej gwarancja straci 
wa¿noœæ.

WSKAZÓWKA: Jeœli program odkamieniania 
w miêdzy czasie siê w³¹czy³, proszê WSKAZÓWKA: Regularne odkamienianie 
przytrzymaæ przycisk 4.13 d³u¿ej ni¿ 10 przed³u¿a ¿ywot urz¹dzenia.
sekund, aby zatrzymaæ program.

OSTRZE¯ENIE: Roztwór odkamieniacza 
wyp³ynie zarówno z wylewu gor¹cej wody, 
jak te¿ z obu wlewów napojów.

OSTRZE¯ENIE: Podczas odkamieniania 
proszê nosiæ maskê i rêkawice ochronne.

WSKAZÓWKA:  P roszê przygotowaæ 
odpowiednio du¿y pojemnik na wodê (co 
najmniej 7 litrów), która wyleci.

OSTRZE¯ENIE: Proszê nigdy nie zatrzymywaæ 
programu odkamieniania po wlaniu 
roztworu.

WSKAZÓWKA: Jeœli nie chc¹ Pañstwo 
odkamieniaæ, w ci¹gu 10 sekund musz¹ 
pañstwo nacisn¹æ na przycisk 4.13, aby 
zatrzymaæ program odkamieniania.

BRAVILOR
BONAMAT

7. KONSERWACJA PRZEZ PRZESZKOLONEGO U¯YTKOWNIKA 
    LUB FIRMÊ J.J. DARBOVEN POLAND
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Urz¹dzenie nape³ni siê teraz wod¹ i rozpocznie siê podgrzewanie. WskaŸnik odkamieniania zostanie 
automatycznie wyzerowany.

Rys. 15 Demonta¿ kratki wentylacyjnej

  7.2 CZYSZCZENIE WIATRACZKA ODSYSAJ¥CEGO

Urz¹dzenie posiada dwa wiatraczki odsysaj¹ce, za pomoc¹ których mo¿na odsysaæ parê tworz¹c¹ siê w 
mieszalnikach. Tym sposobem mo¿na unikn¹æ wilgoci wewn¹trz urz¹dzenia i w zbiornikach na produkty.

&Proszê wy³¹czyæ urz¹dzenie wy³¹cznikiem (16). Na wy³¹czniku nie ma czerwonego pola.
&Proszê zdj¹æ kratkê wentylacyjn¹ (15) œciskaj¹c bolce mocuj¹ce i wyci¹gaj¹c j¹ z urz¹dzenia.
&Proszê zdj¹æ ostro¿nie wiatrak z wa³u napêdowego (rys. 16).
&Proszê wyczyœciæ kratkê i wiatraczek ciep³¹ wod¹ z dodatkiem p³ynu do mycia naczyñ.
&Obudowê wiatraczka proszê wyczyœciæ pêdzlem.
&Wiatraczek na³o¿yæ ostro¿nie na wa³.
& Za³o¿yæ kratkê.
&Proszê powtórzyæ czynnoœci z drugiej strony.
&

Rys. 16 Zdejmowanie wiatraczka

UWAGA: Wiatraczki dzia³aj¹ nieprzerwanie, gdy urz¹dzenie zosta³o w³¹czone w³¹cznikiem.

WSKAZÓWKA: Proszê czyœciæ skrzyd³a wiatraczka dwa razy do roku, aby mog³y one dzia³aæ bez 
zarzutu.

BOLERO XL - Konserwacja
BRAVILOR
BONAMAT
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BOLERO XL - Usuwanie zak³óceñ

8. USUWANIE ZAK£ÓCEÑ
W przypadku wyst¹pienia zak³óceñ proszê najpierw sprawdziæ w poni¿szej tabeli. Jeœli sami nie bêd¹ mogli 
Pañstwo rozwi¹zaæ problemu, proszê zwróciæ siê do dystrybutora, do Serwisu lub Biura Obs³ugi Klienta.

    8.1. OGÓLNA ANALIZA ZAK£ÓCEÑ

    8.2 MELDUNKI NA DISPLAYU I ICH ZNACZENIE

BRAVILOR
BONAMAT

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA ZAKŁÓCEŃ 
SYMPTOM MOśLIWA PRZYCZYNA ŚRODKI 

Wtyczka nie jest w gniazdku WłoŜyć wtyczkę do gniazdka 

Zewnętrzne bezpieczniki się 
przepaliły 

Proszę naprawić lub wymienić 
bezpieczniki 

PrzeciąŜenie obwodu Podłączyć urządzenie do innego 
obwodu 

1. Urządzenie nie funkcjonuje, na 
displayu nic nie widać 

Włącznik jest uszkodzony Wezwać Serwis 

Temperatura jest za wysoka, 
woda zaczyna się gotować 

Ustawić temperaturę niŜej, patrz 
6.2.4 

2. Woda czasami sama wypływa 

Woda cieknie z wału mieszadła 
w płycie głównej (22.7), brudne 
mieszadło i płyta 

Wyczyścić wał i płytę główną. 
Wezwać serwis 

3. Podczas wydawania napoju z 
wylewki wypływa teŜ trochę 
wody 

Zabrudzone części obudowy 
syfonu systemu wodnego. 

Proszę odkamienić, patrz 7.1 

4. Woda wypływa sama z 
wylewu napoju i pod urządzenie. 

Elektrody są zabrudzone. Proszę odkamienić, patrz 7.1. 
Proszę wezwać Serwis. 

 5.Woda się ciągle gotuje i ciągle 
wypływa z wylewu. 

- Wezwać serwis 

6. Dozowanie proszku 
niewłaściwe, napęd mieszadła 
nie działa. 

Odpowiedni zbiornik jest pusty. Proszę napełnić zbiornik. 
Wezwać Serwis. 

Nie ma wbudowanych 
wiatraczków 

Proszę zamontować wiatraczki, 
patrz 7.2. 

7. Z wylewki napoju wydostają się 
grudki. 

Wiatraczki nie działają Wezwać serwis 

Nie ma wbudowanych 
wiatraczków 

Proszę zamontować wiatraczki, 
patrz 7.2. 

8. Z wylewki napoju wydostają się 
grudki 

Wiatraczki nie działają Wezwać Serwis 

Proszę włączyć urządzenie i 
zakończyć program. 

9. Urządzenie przy włączaniu 
startuje ponownie program 
odkamieniania 

Program odkamieniania nie 
został zakończony, gdy 
wyłączono urządzenie, dlatego 
włącza się przy uruchomieniu 
urządzenia. 

Wezwać Serwis 

10. Z wiatraczka wypływa napój. Odpływ jest zapchany. Proszę wyczyścić odpływ. 

 

MELDUNKI NA DISPLAYU 
 MoŜliwa przyczyna Środki 

Kran jest zamknięty Otworzyć kran 

Zamknięte światło przewodu Usunąć zagięcie 

Error 1 

Nie ma ciśnienia w instalacji 
wodnej 

Proszę sprawdzić ciśnienie innych 
ujęć w budynku i zbadać 
przyczynę 

Error 2 Przeciek w systemie wodnym Proszę zamknąć kran i 
wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. 
Wezwać Serwis. 

Error 3 Czujnik temperatury jest 
uszkodzony 

Wezwać serwis 

Error 4 Czujnik temperatury lub 
urządzenie zapobiegające 
zagotowaniu wody nie są 
włączone 

Wezwać Serwis 

Error 5 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Uszkodzenie światła przewodu Wezwać Serwis Error 6 

Przetarcie lub ułamanie jednej z 
części 

Wezwać Serwis 



- 18 -

BOLERO XL - Artyku³y i wyposa¿enie

9. U¯YWANE ARTYKU£Y I WYPOSA¯ENIE

  9.1 POLECANE ARTYKU£Y

  9.2 WYPOSA¯ENIE

    9.2.1  Podk³adki podwy¿szaj¹ce urz¹dzenie

Jest to komplet nó¿ek, które podwy¿sz¹ urz¹dzenie o 2 cm, dziêki czemu wiêksze kubki i dzbanki pasuj¹ pod 
wylewki. 

Rys. 17 Nó¿ki podwy¿szaj¹ce

Numer do zamówienia: 7.270.201.101 (Komplet 4 sztuk)

   

BRAVILOR
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Opis Numer do zamówienia Ilość sztuk 
Odkamieniacz RENEGITE 7.190.101.103 

7.190.103.103 
7.190.102.101 

48 x 50 g 
40 x 100 g 
6 x 1 kg 
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