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Cieszymy siê, ¿e zdecydowali siê Pañstwo na wybór naszego produktu o wysokiej jakoœci, modelu Bolero. 
Urz¹dzenia te zosta³y przewidziane do parzenia ró¿nego rodzaju napojów gor¹cych, jak kawa, czekolada, zupy 
itd. Aby bezpiecznie i wydajnie korzystaæ z naszego urz¹dzenia radzimy dok³adnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ 
obs³ugi. Podczas czytania tej instrukcji prosimy otworzyæ ok³adkê z rysunkami modelu.

1.1. WSTÊP

Instrukcja obs³ugi przeznaczona jest dla nastêpuj¹cych urz¹dzeñ:

Dane takie jak wydajnoœæ, nr modelu i typu itd. Znajd¹ Pañstwo na umieszczonym na urz¹dzeniu szyldzie. 
Prosimy zanotowaæ je na rysunku przedstawiaj¹cym szyld, z ty³u instrukcji.

&Blr-003 (ze spiral¹ z tworzywa  sztucznego)
&Blr-004 (ze spiral¹ z metalu)

1.2. MODELE I TYPY URZ¥DZEÑ

Aby zapewniæ bezpieczne korzystanie z modelu Bolero Nale¿y uwa¿aæ, aby œrodek odkamieniaj¹cy nie 
nale¿y przestrzegaæ nastêpuj¹cych wskazówek i wszed³ w kontakt z obudowa urz¹dzenia, mo¿e to 
przedsiêwzi¹æ œrodki ostro¿noœci: bowiem spowodowaæ trwa³e uszkodzenia. Jeœli jednak 

do tego dojdzie, nale¿y go natychmiast usun¹æ, 
przestrzegaj¹c opisanych w instrukcji wskazówek 
i œrodków ostro¿noœci.
Po u¿yciu ¿r¹cych srodków czyszcz¹cych lub Proszê nigdy nie zanurzaæ urz¹dzenia w wodzie.
odkamieniaj¹cych nale¿y umyæ rêce.P o d c z a s  c z y n n o œ c i  s e r w i s o w y c h ,  j a k  n p .  
Wszelkie naprawdy proszê zalecaæ odpowiedniemu odkamienianie, proszê pozostaæ w pobli¿u urz¹dzenia.
serwisowi.Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do wody i pr¹du w 
Przed otwarciem urz¹dzenia, przy naprawach lub taki sposób, aby mo¿na je by³o ³atwo od³¹czyæ.
serwisie, nale¿y zawsze wyci¹gn¹æ wtyczkê z kontaktu.Producent nie jest odpowiedzialny za szkody, które 
Proszê pod³¹czaæ urz¹dzenie do gniazdka z powsta³y w wyniku niezgodnego z t¹ instrukcj¹ 
uziemieniem.pod³¹czenia, u¿ywania lub serwisowania urz¹dzenia.
Przy pod³¹czeniu i naprawach nale¿y u¿ywaæ tylko Do smarowania osi (4.8) u¿ywaæ nale¿y wy³¹cznie 
w³aœciwych materia³ów i czêœci.smaru odpowiedniego dla urz¹dzeñ spo¿ywczych 
Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do wody za pomoc¹ (silikonowego).
wê¿a pod³¹czonego do kranu, który mo¿na Przy otwieraniu urz¹dzenia mog¹ Pañstwo dotkn¹æ 
obs³ugiwaæ rêcznie.ruchomych czêœci urz¹dzenia. Aby nie dopuœciæ do 
Przy pod³¹czaniu nale¿y stosowaæ s iê do sytuacji niebezpiecznych, nale¿y tego w miarê 
obowi¹zuj¹cych przepisów i norm.mo¿liwoœci unikaæ!
Urz¹dzenia mo¿na u¿ywaæ tylko przy temperaturze 
otoczenia od 2° do 30° C.
Jeœli jednak urz¹dzenie zamarznie, nie wolno go 
w³¹czaæ; nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka i Je¿eli urz¹dzenie nie jest przez d³u¿szy czas u¿ywane, 
skontaktowaæ siê z serwisem.nale¿y je od³¹czyæ od pr¹du i wody.
Przy ustawianiu urz¹dzenia k¹t odchylenia od poziomu Zazwyczaj zawsze pozostaje w urz¹dzeniu trochê 
nie powinien przekraczaæ 5°.wody.  Na le¿y  wz i¹æ to  pod uwagê przy  

przechowywaniu urz¹dzenia w pomieszczeniach, w 
których temperatura mo¿e spaœæ poni¿ej 0° C.
Przy u¿ywaniu ¿r¹cych œrodków czyszcz¹cych lub 
odkamieniaj¹cych nale¿y zak³adaæ okulary ochronne 
(maskê ochronn¹) i rêkawiczki.

1.3.1 OSTRZE¯ENIA

1.3.2 ŒRODKI OSTRO¯NOŒCI

1.3. WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE I ZAPOBIEGANIE WYPADKOM

BOLERO 10/11 - WSTÊP
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1.4. KRÓTKI OPIS URZ¥DZENIA

Na rozk³adanej ok³adce przedstawiono najwa¿niejsze 18.    Pobór gor¹cej wody
czêœci urz¹dzenia. Proszê j¹ otworzyæ przy czytaniu 19.    Zamek z kluczykiem
instrukcji. 20.    Miejsce umocowania blachy

1.      Przycisk w³¹czaj¹cy/ wy³¹czaj¹cy urz¹dzenia
2.      Pojemnik szklany dzbanek
2.1.   Pojemnik z transporterem odkamieniacz
2.2.   Wylewka lejek
2.3.   Spirala z tworzywa sztucznego lub metalu w¹¿ do pod³¹czenia do wody
2.4.   Z³¹czka blacha zbieraj¹ca krople p³ynu z kratk¹
2.5.   Ko³o zêbate zamek
3.      W³¹cznik programowania szczotka
4.      Mieszalnik instrukcja obs³ugi
4.1.   Górna czêœæ mieszalnika naklejki
4.1.1 Odsysanie
4.2.   Dolna czêœæ mieszalnika Jeœli trzeba odkamieniaæ urz¹dzenie, na displayu (11) 
4.3.   W¹¿ poka¿e siê nastêpuj¹cy symbol (rys.1).
4.4.   Komora mieszalnika
4.5.   Wylewka
4.6.   Mieszad³o
4.6.1 Nosek na mieszadle
4.7.   P³yta g³ówna
4.8.   Oœ
5.      W¹¿ spustowy
6.      Kran gor¹cej wody
7.      Syfon gor¹cej wody
8.      Otwór do wlewania odkamieniacza
9.      Przykrywa
10.    Drzwiczki
11.    Display
12.    Przycisk do wybierania programów
13.    Przycisk start 
         (= przycisk do ustawiania przy programowaniu)
14.    Wyp³yw napoju
15.    Blacha zbieraj¹ca krople p³ynu Rys. 1
16.    Kratka
17.    Wylot gor¹cej wody

1.4.1 DO£¥CZONE WYPOSA¯ENIE

1.   Proszê ustawiæ urz¹dzenie na przewidzianym miejscu. Po prawej stronie poproszê pozostawiæ 
      co najmniej 6 cm odstêpu, aby mo¿na by³o otwieraæ drzwiczki (10).
2.   Proszê przykleiæ naklejkê “gor¹ca woda” w miejscu nad wylewk¹ gor¹cej wody (17).
3.   Proszê przykleiæ odpowiedni¹ naklejkê (kawa, czekolada, zupa) nad wylewem napoju.
4.   Proszê sprawdziæ, czy urz¹dzenie stoi pewnie i poziomo.
5.   Proszê upewniæ siê, ¿e w pobli¿u znajduje siê gniazdko z uziemieniem i pod³¹czenie do wody.
6.   Proszê pod³¹czyæ urz¹dzenie za pomoc¹ do³¹czonego wê¿a do kranu instalacji wodnej.
7.   Proszê otworzyæ kran.
8.   Proszê pod³¹czyæ urz¹dzenie do pr¹du (gniazdko z uziemieniem).
9.   Proszê po³o¿yæ blachê zbieraj¹c¹ krople p³ynu (15) przed urz¹dzeniem i umocowaæ j¹ w przewidzianym 
      miejscu (20) - do blachy mo¿na zamontowaæ w¹¿ odsysaj¹cy p³yn. Na jej spodzie znajduje siê 
      przewidziane do monta¿u miejsce, nale¿y je przwierciæ i przeci¹gn¹æ w¹¿.
10. Proszê kluczykiem (19) otworzyæ drzwiczki (10) po lewej stronie.
11. Proszê otworzyæ pokrywê (9). 
12. Proszê zdj¹æ pokrywkê (2.1.) pojemnika i w³o¿yæ specjalnie do tego urz¹dzenia przeznaczone sk³adniki. 
13. Proszê przykryæ pojemnik pokrywk¹.
14. Proszê w³¹czyæ urz¹dzenie przyciskaj¹c w³¹cznik (1). Na w³¹czniku pojawi siê czerwony punkt.
      - urz¹dzenie pobiera wodê 
      - woda zostaje podgrzana
15. Na displayu pojawi siê krótko numer wersji urz¹dzenia (proszê podawaæ go przy naprawach).   
      PóŸniej pojawi siê rysunek fili¿anki, patrz rys. 2.
16. Proszê zamkn¹æ pokrywê (9).
17. Proszê zamkn¹æ drzwiczki.

1.5. POD£¥CZENIE I URUCHOMIENIE

BOLERO 10/11 - KRÓTKI OPIS URZ¥DZENIA
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18.  Proszê kluczykiem (19) zamkn¹æ zamek.
19.  Na displayu, u góry z prawej strony, pojawi siê migaj¹cy termometr, rys. 3.
20.  Gdy woda zostanie odpowiednio podgrzana, termometr zniknie.
21.  Proszê podstawiæ pust¹ fili¿ankê pod wylewk¹ napoju (14).
22.  Proszê w³¹czyæ przycisk startu.
23.  Napój wlewa siê do fili¿anki (podczas nape³niania fili¿anki na displayu miaga symbol fili¿anki).
24.  Proszê wylaæ dwie pierwsze fili¿anki.
25.  Proszê podstawiæ kolejn¹ fili¿ankê pod wylewkê i nacisn¹æ ponownie przycisk startu.
26.  Proszê sprawdziæ, czy smak i iloœæ s¹ prawid³owe.
27.  Jeœli smak i iloœæ napoju s¹ prawid³owe, system parzenia jest gotowy do pracy.
28.  Jeœli smak i iloœæ s¹ nieprawid³owe, proszê sprawdziæ w rozdziale 1.6. Ustawienia.

                                       Rys. 2                                                   Rys. 3

1. Proszê postawiæ fili¿ankê pod wlewk¹ gor¹cej wody (17). Za pomoc¹ przycisku (18) proszê nape³niæ fili¿ankê 
    gor¹c¹ wod¹, a nastêpnie j¹ wylaæ.
2. System gor¹cej wody jest teraz gotowy do pracy.

1.5.1. POBIERANIE GOR¥CEJ WODY.

Urz¹dzenie zosta³o wyposa¿one w program daj¹cy wiele mo¿liwoœci ustawienia systemu parzenia. 
Program sk³ada siê z 9 elementów o nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. W³aczenie p³ukania.
2. W³¹czenie odkamieniania.
3. Ustawienie iloœci napoju na fili¿ankê.
4. Ustawienie mocy napoju na fili¿ankê.
5. W³¹czenie/wy³¹czenie miksera przy fili¿ance.
6. Ustawienie iloœci napoju na dzbanek lub wy³¹czenie funkcji dzbanka.
7. W³¹czenie/wy³¹czenie miksera przy dzbanku.
8. Ustawienie temperatury gor¹cej wody.
9. Ustawienie wskaŸnika koniecznoœci odkamieniania.

1.6. USTAWIENIA

1.7.1. UWAGI OGÓLNE

1.7.2. AKTYWACJA PROGRAMU USTAWIEÑ.

5. UWAGA! 
Po oko³o 10 sekundach program zniknie z 
modu³u programowania. Proszê ponownie Prosze zastanowic siê, zanim zaczn¹ Pañstwo 
w³¹czyæ przycisk programowania (3).programowanie, jakie ustawienia chcieliby Pañstwo 

zmieniæ. Proszê je zanotowaæ. Mo¿ecie Pañstwo 
wprowadzaæ je tylko po kolei. Pojedyncze mo¿liwoœci 

6. Proszê przycisn¹æ wybieraj¹cy program (12), ustawieñ opisane s¹ w rozdzia³ach 1.8. do 1.12.
    na displayu pojawi siê program do p³ukania, 
    patrz rys. 5.
7. Przy ponownym naciskaniu przycisku  
    wybieraj¹cego program (12) mamy mo¿liwoœæ   1. Proszê otworzyæ drzwiczki kluczykiem (19).
    zmiany kolejnych ustawieñ. W ten sposób, za  2. Proszê w³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem (1). 
    pomoc¹ tego przycisku, mo¿emy przejsæ przez     Na przycisku pojawi siê czerwony punkt.
    wszystkie ustawienia. Na dispalyu pokazane bêd¹ 3. Proszê uruchomiæ przycisk programowania (3) 
    za ka¿dym razem odpowiednie mo¿liwoœci     na wewnetrznej stronie drzwiczek.
    ustawienia.4. Na displayu – poza drzwiczkami – pojawi siê iloœæ 

    wydanych fili¿anek napoju, patrz rys.4.

1.7. OGÓLNE ZASADY PROGRAMOWANIA

BOLERO 10/11 - POD£¥CZENIE I URUCHOMIENIE
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1. Po zmianie wybranych ustawieñ proszê ponownie  
    w³¹czyæ przycisk programuj¹cy (3) na wewnêtrznej 
    stronie drzwiczek. Zmiany ustawieñ zostan¹ w ten 
    sposób zapisane.
2. Proszê sprawdziæ zmienione ustawienie(a) wed³ug 
    punktów 3 do 8 w rozdziale 1.6, nape³niaj¹c 
    Fili¿ankê lub dzbanek z napojem. Jeœli zmiany 
    ustawieñ nie s¹ prawid³owe, nale¿y jeszcze raz  
    zaprogramowaæ poprawki.              Rys. 4

              Rys. 5

1.7.3.  ZAKOÑCZENIE ZMIANY USTAWIEÑ.

1.8.1. W£¥CZANIE P£UKANIA

1.8.2 W£¥CZANIE ODKAMIENIANIA

12. Proszê zdj¹æ przykrywkê wlotu (8).
13. Proszê za pomoc¹ lejka wlaæ roztwór 
      odkamieniaj¹cy do wlotu i zamkn¹æ otwór 1. Prosze wybraæ program p³ukania. Na displayu  
      przykrywk¹.    poka¿e siê nastêpuj¹cy symbol – patrz rys. 5.
14. Proszê odczekaæ kilka minut.2. Proszê podstawiæ fili¿ankê pod wlewkê napoju (14). 
15. Proszê nacisn¹æ praw¹ czêœæ przycisku start (13). 3. Proszê nacisn¹æ praw¹ czêœæ przycisku start (13). 
      Program odkamieniania uruchomi siê.     Program p³ucze urz¹dzenie gor¹c¹ wod¹, która  
      Odkamienianie trwa oko³o 15 minut. Urz¹dzenie     p³ynie do fili¿anki.
      zostanie przep³ukane wod¹.4. Proszê wylaæ wodê.
16. Proszê pobraæ kilka fili¿anek gor¹cej wody, 5. Proszê powtarzaæ czynnoœci opisane w punktach 
      aby przep³ukaæ tak¿e te przewody.    3 i 4 tak d³ugo, a¿ woda w fili¿ance bêdzie czysta. 
17. Proszê zdj¹æ zatyczkê wê¿a spustowego i wlaæ     Za pomoc¹ przycisku programowania dojd¹ 
      wodê do wiadra b¹dŸ odp³ywu.    Pañstwo do punktu wyjœcia.
18. Proszê zamkn¹æ zatyczkê.6. Urz¹dzenie jest znowu gotowe do pracy.
19. Proszê zamontowaæ z powrotem pojemnik (2).
20. Proszê zamontowaæ w¹¿ spustowy i zamkn¹æ 
      pokrywke i drzwiczki.

1.  Proszê otworzyæ drzwiczki (10) i pokrywê (9).
Œrodki ostro¿noœci2.  Prosze wyj¹æ pojemnik (2) i blachê (15).
Podczas ca³ego ptrocesu odkamieniania proszê 3.  Proszê w³¹czyæ przycisk progarmowania (3).
pozostaæ w pobli¿u urz¹dzenia.4.  Proszê wybraæ za pomoc¹ przycisku (12) program  
Podczas odkamieniania proszê u¿ywaæ rêkawic i maski      odkamieniania. Na displayu miga symbol 
ochronnej.     pokazany na rys. 6.

5.  Proszê przycisn¹æ praw¹ czêœæ przycisku start (13).  
     - przerywanie programu odkamieniacza 
       patrz pkt 25.
6.  Proszê wyci¹gn¹æ w¹¿ spustowy (5).
7.  Proszê w³o¿yæ w¹¿ spustowy do wiadra 
     o pojemnoœci co najmniej 7 litów.
8.  UWAGA! 

Woda wyp³ywaj¹ca do wiadra mo¿e byæ 
gor¹ca. Proszê zdj¹æ zatyczkê wê¿a 
i odprowadziæ wodê do wiadra b¹dŸ 
odp³ywu.

                 Rys. 6

9.   Proszê za³o¿yæ zatyczkê.
10. Proszê ostro¿nie od³¹czyæ w¹¿ od mieszalnika 
     (4.2) i w³o¿yc go do wiadra.
11. Proszê rozpuœciæ 100g œrodka odkamieniaj¹cego 
     (Renegite) w 0,5 l ciep³ej wody.

1.8. PROGRAMOWANIE KROK PO KROKU

BOLERO 10/11 - PROGRAMOWANIE KROK PO KROKU
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21. Prosze ponownie umocowaæ blachê.
22. Proszê w³¹czyæ przycisk programowania (3).
23. Urz¹dzenie nape³ni siê wod¹, która zostanie 1. Prosze wybraæ program “Ustawienie iloœci 
      podgrzana. Urzadzenie jest znowu gotowe do     sk³adnika”. Na displayu pojawi siê rys. 9.
      pracy. 2. Jeœli chc¹ Pañstwo u¿ywaæ wiêkszej iloœci sk³adnika 
24. WskaŸnik odkamieniania znalaz³ siê     (czekolady, kawy), proszê nacisn¹æ praw¹ czêœæ 
      automatycznie w normalnej pozycji.     przycisku (13). Maksimum wynosi 25.
25. Przerwanie programu odkamieniania 3. Jeœli chc¹ Pañstwo mniejszej iloœci, proszê 
      po punkcie 5:     przycisn¹æ lew¹ czêœæ przycisku (13). 
      W ci¹gu 5 sekund:     Minimum wynosi 1.
      - nacisn¹æ lew¹ czêœæ (kasuj) przycisku start (13),    4. Jako iloœæ standardow¹ ustawiono 4.
        patrz rys. 7.
      Po 5 sekundach:
      - wy³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem wy³¹czaj¹cym
      - w³¹czyæ i przytrzymaæ przycisk programuj¹cy
      - w³¹czyæ urz¹dzenie. Program odkamieniaj¹cy 
        zosta³ wy³¹czony i mo¿na podawaæ napoje.

UWAGA!
Proszê nigdy nie przerywaæ odkamieniania, 
gdy w urz¹dzeniu znajduje siê ju¿ œrodek 
odkamieniaj¹cy!

1. Prosze wybraæ program “Iloœæ napoju na fili¿ankê”. 
    Na dispalyu pojawi siê rys. 8.
2. Jeœli chc¹ Pañstwo wiêkszej iloœci, prosze nacisn¹æ 
    praw¹ czêœæ przycisku (13). Maksymalna          
    pojemnoœæ wynosi oko³o 280 ml.
3. Jeœli chc¹ Pañstwo mniejszej iloœci, proszê nacisn¹æ 
    lew¹ czêœæ przycisku (13). Najmniejsza pojemnoœæ 
    to oko³o 80 ml.
4. Jako iloœæ standardow¹ ustawiono 120 ml.

1.9.2 USTAWIENIE MOCY NAPOJU NA FILI¯ANKÊ

1.9.1 USTAWIENIE ILOŒCI NAPOJU NA FILI¯ANKÊ

1.9. PROGRAMOWANIE KROK PO KROKU (KONTYNUACJA)

Rys. 7

Rys. 8

Rys. 9

BOLERO 10/11 - PROGRAMOWANIE KROK PO KROKU
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1.10.1. W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE MIKSERA PRZY 1.10.2. USTAWIENIE ILOŒCI NAPOJU NA 
            FILI¯ANKACH               DZBANEK LUB W£¥CZENIE FUNKCJI 

              DZBANKA
Zarówno przy u¿ywaniu filizanek, jak i dzbanków, 
mikser mo¿e byæ w³¹czony lub wy³¹czony. Dzieki 1. Proszê w³¹czyæ program “Ustawienie iloœci napoju 
niemu mo¿emy na przyk³ad uzyskaæ warstwê pianki     na dzbanek”. Na displayu poka¿e siê rys. 12.
na kawie. Jeœli nie ¿ycz¹ sobie Pañstwo pianki, proszê 2. Jeœli ¿ycz¹ sobie Pañstwo wiêkszej iloœci, proszê 
wy³¹czyæ mikser (mikser na krótko siê w³¹czy i sam     przycisn¹æ praw¹ czêœæ przycisku (13). 
przestanie dzia³aæ). Przy sk³adnikach u¿ywanych w     Maksymalna iloœæ to oko³o 720 ml.
du¿ych dawkach, jak na przyk³¹d czekolada, mikser 3. Jeœli ¿ycz¹ sobie Pañstwo mniejszej iloœci, proszê 
musi byæ zawsze w³¹czony, inaczej mo¿e dojœæ do     przycisn¹æ praw¹ czêœæ przycisku (13). Minimum to 
zatkania urz¹dzenia.     oko³o 480 ml.

4. Jeœli przy minimalnym ustawieniu (480 ml) jeszcze 
1. Proszê wybraæ program “Mikser     raz zostanie przyciœniêty przycisk ustawiania (13), 
    w³¹czyæ/wy³¹czyæ”. Na displayu ukarze siê     poka¿e siê przekreœlony dzbanek, patrz rys.13. 
    rysunek 10.     Oznacza to, ¿e parzenie mo¿e odbywaæ siê tylko 
2. Prosze nacisn¹æ lew¹ czêœæ przycisku (13), aby       w fili¿ankach, funkcja dzbanka zosta³a wy³¹czona.
    wy³¹czyæ mikser (“off”), patrz rys. 11. 5. Jako iloœæ standardow¹ ustawiono 720 ml.
3. Prosze przycisn¹æ praw¹ czêœæ przycisku (13), aby 
    mikser w³¹czyæ (”on”), patrz rys. 10.
4. Standardowo ustawiono wy³¹cznik 
    na funkcjê “on”.

1.10. PROGRAMOWANIE KROK PO KROKU (KONTYNUACJA)

Rys. 10

Rys. 11

Rys. 12

Rys. 13
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1.11.1. W£¥CZENIE/WY£¥CZENIE MIKSERA PRZY 
            DZBANKACH

1.11.2 USTAWIANIE TEMPERATURY GOR¥CEJ 
           WODY.

Zarówno przy serwowaniu napoju w fili¿ankach, jak i 
dzbankach, mikser mo¿e byæ w³¹czony albo 
wy³¹czony. Dzieki u¿yciu miksera  otrzymujemy na 
przyk³ad warstwê pianki na kawie. Przy podawaniu w 
dzbankach mo¿e powstaæ zbyt du¿o pianki. Jeœli tak siê 
dzieje, proszê wy³¹czyæ mikser (mikser raz siê zakrêci i 
przestanie dzia³aæ). Przy sk³adnikach u¿ywanych w 
du¿ych dawkach, jak czekolada, mikser musi zawsze 
byæ w³¹zcony, inaczej dojdzie do zatkania urz¹dzenia.
1. Proszê wybraæ program “Mikser  
    w³¹czyæ/wy³¹czyæ”. Na displayu ukarze siê 
    rysunek 10.
2. Prosze nacisn¹æ lew¹ czêœæ przycisku (13), 

1. Proszê wybraæ program “Ustawienie temperatury      aby wy³¹czyæ mikser (“off”), patrz rys. 11.
    gor¹cej wody”. Na displayu poka¿e siê rys. 16.3. Prosze przycisn¹æ praw¹ czêœæ przycisku (13), 
2. Mamy mo¿liwoœæ ustawienia temperatuty     aby mikser w³¹czyæ (”on”), patrz rys. 10.
    pomiêdzy 80° a 90°C.4. Standardowo ustawiono wy³¹cznik na funkcjê 
3. Za pomoc¹ przycisku proszê wybraæ ¿¹dan¹ “on”.
    temperaturê. 
    - w celu podwy¿szenia temperatury proszê 
      nacisn¹æ na praw¹ stronê przycisku (13).
    - w celu zmniejszenia temperatury proszê nacisn¹æ 
      lew¹ czeœæ przycisku (13).
4. Jako temperaturê standardow¹ ustawiono 85° C.

1.11. PROGRAMOWANIE KROK PO KROKU (KONTYNUACJA)

Rys. 14

Rys. 15

Rys. 16
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1.12.1. USTAWIENIE WSKA�NIKA ODKAMIENIANIA

1. Proszê wybraæ program “Ustawienie wskaŸnika odkamieniania”, patrz rys. 17.
    - Mamy mo¿liwoœæ ustawienia od 1 do 5.
    - Mo¿na ustawiæ iloœæ wody w litrach, po której trzeba odkamieniæ urz¹dzenie.
    - W³aœciwe ustawienie zale¿y od twardoœci wody. Im twardsza woda, tym czêœciej trzeba odkamieniaæ.
2. Proszê wybraæ ¿¹dane ustawienie za pmoc¹ przycisku (13).
3. Proszê przyciskaæ praw¹ stronê przycisku celem zwiêkszenia wartoœci.
4. Proszê przyciskaæ lew¹ stronê w celu zmniejszenia wartoœci.
5. Jako wartoœæ standardow¹ ustawiono 1000 l (ustawienie 3).

1.12. PROGRAMOWANIE KROK PO KROKU (KONTYNUACJA)

Rys. 17

Usta
-wienie

Iloœæ
p³ynu

Twardoœæ wody

Opis

Twarda

Dosyæ twarda

Normalna

Miêkka

Bardzo miêkka

1.13. U¯YWANIE URZ¥DZENIA

1.   Proszê pod³¹czyæ urz¹dzenie do pr¹du 16. Proszê podstawiæ otwarty, pusty dzbanek pod 
      (gniazdko z uziemieniem).       wylewk¹ napoju (14), gdy wybrali ju¿ Pañstwo 
2.   Proszê kluczykiem (19) otworzyæ drzwiczki (10)       ustawienie ca³ego/po³owy dzbanka.
      po lewej stronie. 17. W ci¹gu piêciu sekund nale¿y przycisn¹æ start. 
3.   Proszê otworzyæ pokrywê (9).       Dzbanek siê nape³ni³. Jeœli bêd¹ Pañstwo 
4.   Proszê zdj¹æ pokrywkê (2.1) pojemnika.       czekali d³u¿ej, urz¹dzenie przejdzie 
5.   Proszê w³o¿yæ do pojemnika specjalnie do tego       automatycznie do funkcji “fili¿anka”.
      urz¹dzenia przeznaczone sk³adniki. 18. Jeœli temperatura wody jest za niska, na 
6.   Proszê przykryæ pojemnik pokrywk¹.       dispalyu poka¿e siê termometr (patrz rys. 3). 
7.   Proszê w³¹czyæ urz¹dzenie przyciskaj¹c 19. Pobieranie napoju zostanie zablokowane. 
      w³¹cznik (1). Na w³¹czniku pojawi siê       Gdy woda osi¹gnie znowu konieczn¹ 
      czerwony punkt.       temperaturê, na displayu pojawi siê fili¿anka. 
8.   Proszê zamkn¹æ pokrywê (9).       Znowu mo¿na wydawaæ napoje.
9.   Proszê zamkn¹æ drzwiczki i kluczykiem (19) 
      zamkn¹æ zamek.
10. Na displayu (11), u góry z prawej strony, 
      pojawi siê migaj¹cy tremometr, rys. 3. 1. Funkcja ta zosta³a przewidziana, aby od czasu 
      Gdy woda zostanie odpowiednio podgrzana,     do czasu nalaæ fili¿ankê gor¹cej wody.
      termometr zniknie. 2. Pobieranie gor¹cej wody (18) nie jest blokowane 
11. Proszê podstawiæ pust¹ fili¿ankê pod wlewk¹     przy zbyt niskiej temperaturze wody.
      napoju (14). 3. Podczas dozowania napoju nie nale¿y pobieraæ 
12. Proszê w³¹czyæ przycisk startu.     gor¹cej wody.
13. Napój wlewa siê do fili¿anki.
14. Mo¿na podaæ ca³y dzbanek napoju lub 
      po³owê. Proszê zmieniæ ustawienia na ca³y 
      dzbanek lub po³owê zgodnie ze wskazówkami Jeœli pomy³kowo zostanie wybrana funkcja 
      w rozdziale 1.10.2 Ustawienie iloœci napoju na “dzbanek” i naciœniêto przycisk start, je¿eli chcemy 
      dzbanek lub wy³¹czenie funkcji dzbanka. nape³niæ fili¿ankê, mo¿emy przerwaæ proces 
15. Poprzez jedno- lub dwukrotnie naciœniêcie parzenia. Aby przerwaæ proces parzenia nale¿y 
      przycisku wybieraj¹cego (12) mo¿na wybraæ natychmiast jeszcze raz przycisn¹æ przycisk start lub 
      ca³y dzbanek lub po³owê. Na displayu (11) przycisk wybieraj¹cy. W ten sposób parzenie 
      poka¿¹ siê po sobie odpowiednie symbole zostanie przerwane i wyp³ynie tylko fili¿anka napoju.
      ca³ego lub w po³owie pe³nego dzbanka.

1.13.1. POBIERANIE GOR¥CEJ WODY

1.13.2. PRZERWANIE PARZENIA
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1.14. SERWIS

Urz¹dzenie i jego wyposa¿enie nale¿y oczywiœcie 
regularnie czyœciæ.

- Proszê wyczyœciæ luŸne czêœci jak w rozdziale 
  “Codzienne zabiegi pielêgnacyjne”, zgodnie z 
  opisem w punktach 1-5.

1. Proszê zdemontowaæ mieszad³o (4.6.) i p³ytê 
    g³ówn¹ (4.7.), przekrêcaj¹c j¹ w prawo 
    i ci¹gn¹æ do przodu. Wyczyœciæ te czêœci.
2. Proszê wyczyœciæ oœ (4.8).
3. Proszê zamontowaæ czêœci stosuj¹c sie do 
    wskazówek w odwrotnej kolejnoœci.
4. UWAGA! 

Na mieszadle (4.6.) znajduje siê nosek 
(4.6.1). Proszê tak wsun¹æ mieszad³o na oœ 
(4.8.), aby nosek pokazyw³¹ ten sam 
kierunek, co sp³aszczenie osi.

1.14.2 COTYGODNIOWE ZABIEGI 
           PIELÊGNACYJNE

&Mycie szczotk¹ pod gor¹c¹ wod¹ z ewentualnym 1.14.1. CODZIENNE ZABIEGI PIELÊGNACYJNE
u¿yciem p³ynu do zmywania.

&Czyszczenie
- proszê najpierw wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazda
- proszê przetrzeæ urz¹dzenie z zewn¹trz wilgotn¹ 
  szmatk¹ i u¿ywaæ przy tym delikatnego, nie 
  pieni¹cego siê œrodka czyszcz¹cego. Nastêpnie 
  mo¿na wytrzeæ urz¹dzenie do sucha.

&Mycie szczotk¹, pod gor¹c¹ wod¹, z u¿yciem 
p³ynu do zmywania:
- szklany dzbanek
- blacha do zbierania kropli
- luŸne czêœci, patrz rysunki na ok³adce. 
  Czêœci te nale¿y zdemontowaæ w nastêpuj¹cy 
  sposób:
  1. Od³¹czyæ w¹¿ (4.3) od pojemnika mieszalnika 
     (4.2).
  2. Pojemnik wyci¹gn¹æ do przodu, aby uwolniæ 
      otwór odsysaj¹cy (4.1.1.). 1.14.3. CZYSZCZENIE POJEMNIKA NA 
  3. Pojemnik mieszalnika wyj¹æ pokrêcaj¹c nim.             SK£ADNIKI (KAWA, CZEKOLADA)
  4. Wyci¹gn¹æ ostro¿nie wylewkê (4.5) z komory 
      mieszalnika okrê¿nym ruchem. &Przed nape³nieniem pojemnika:
  5. Wyj¹æ komorê (4.4) przekrêcaj¹c j¹ w praw¹ - Proszê wycisn¹æ ostro¿nie pojemnik z urz¹dzenia 
      stronê i ci¹gn¹c j¹ do siebie.   obiema rêkoma trochê po skosie, do przodu i ku 
  6. Wyczysciæ czêœci i zamontowywaæ je   górze.
      stosuj¹c siê do wskazówek w odwrotnej - Do³¹czon¹ do wyposa¿enia szczotk¹ proszê 
      kolejnoœci.   usun¹æ resztki osiad³e w pojemniku (2) i na spirali 

  z metalu lub tworzywa sztucznego (2.3.). Proszê 
&P³ukanie   nigdy nie uzywaæ do tego wody czy œrodków 

- proszê raz dziennie w³¹czyæ program “p³ukanie”,   czyszcz¹cych.
  patrz rozdzia³ 1.8.1 Uruchamianie program - Proszê umieœciæ pojemnik na miejscu.
  p³ukanie. - Prosze uwa¿aæ by:

  1. z³¹czka (2.4) umocowana by³a w³aœciwie w 
      zêbatce (2.5), na tylnej œcianie,
  2. nosek mocuj¹cy pojemnik trafi³ do wy¿³obienia 
      w p³ycie.

Œrodki ostro¿noœci

Podczas u¿ywania urz¹dzenia osadza siê w nim kamieñ. Dlatego wyposa¿ono je we wskaŸnik, który uaktywnia 
siê, gdy ustalona iloœæ wody przejdzie przez urz¹dzenie (patrz rozdzia³a 1.12.1 “ustawienie wskaŸnika 
odkamieniania”). Jeœli wskaŸnik zostanie uaktywniony (rys.1 pojawi siê na displayu), nale¿y w³¹czyæ program 
odkamieniania (patrz rozdzia³ 1.8.2). Przed jego uruchomieniem proszê zapoznaæ siê z insrukcj¹ obs³ugi, jak 
równi¿ ze wskazówkami na opakowaniu œrodka o nazwie Renegite.

&Podczas ca³ego procesu odkamieniania proszê pozostaæ w pobli¿u urz¹dzenia.
&Podczas odkamieniania proszê u¿ywaæ rêkawic i maski ochronnej.

1.15. ODKAMIENIANIE
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Po powstaniu usterki proszê najpierw poszukaæ rozwi¹zania na liœcie usterek. Jeœli problemu nie bêdzie mo¿na 
usun¹æ w ten sposób, proszê zwróciæ siê do w³aœciwego serwisu.

UWAGA! 
Jeœli przy na prawie trzeba zdj¹æ obudowê urz¹dzenia, nale¿y wczeœniej wyci¹gn¹æ kontakt 
z gniazdka!

1.16. USUWANIE USTEREK

LISTA USTEREK
OBJAWY: MO¯LIWA PRZYCZYNA: CO NALE¯Y ZROBIÆ:

&urz¹dzenie nie dzia³a, 
display nic nie pokazuje

&wtyczka nie znajduje siê w 
gniazdku
&wystrzeli³y bezpieczniki, 

jest za du¿e obci¹¿enie

&w³o¿yæ wtyczkê do gniazdka
&wymieniæ bezpieczniki, 

ewentualnie pod³¹czyæ urz¹dzenie 
pod mniej obci¹¿ony obwód

&na displayu pokaza³ siê 
wskaŸnik odkamieniania 
(rys.1)

&podana przy ustawianiu     
odkamieniania iloœæ wody 
zosta³a osi¹gniêta

&odkamieniæ urz¹dzenie, 
patrz 1.8.2

& symbol i napis “Error” pojawi³y 
siê na displayu

&dop³yw wody zosta³ odciêty &1. Kran dop³ywu jest zamkniêty. 
    Nale¿y go otworzyæ.
    1.1. Urz¹dzenie wy³¹czyæ 
           i w³¹czyæ. Tekst “Error” znik³ z 
           displaya. Ewentualnie 
           powtórzyæ za 5 min.
    1.2. Jeœli urz¹dzenie dalej nie 
           chce pracowaæ, wyci¹gn¹æ 
           kontakt z gniazdka 
           i skontaktowaæ siê 
           z serwisem.
&2. Zamkn¹æ kran doprowadzaj¹cy 

    wodê. Od³¹czyæ w¹¿ i usun¹æ 
    ewentualne zatlkanie. 
    Powtórzyæ kroki 1.1 i ew. 1.2.

&przy osi (4.8) jest nieszczelnoœæ &oœ (4.8) i p³yta g³ówna (4.7) 
s¹ zabrudzone

&wyczyœciæ oœ i p³ytê g³ówn¹, 
patrz rozdzia³ 1.14.2 “Serwis”. 
Oœ ewentualnie nasmarowaæ 
odrobin¹ t³uszczu silikonowego. 
Jeœli zajdzie potrzeba, wymieniæ 
p³ytê g³ówn¹

&czasami z wylewki napoju 
wyp³ywa samoczynnie woda

& temperatura jest tak wysoko 
ustawiona, ¿e woda zaczyna siê 
gotowaæ

&ustawiæ temperaturê ni¿ej, 
patrz 1.11.2.

& symbol termometru i napis 
“Error” pojawia siê na displayu

&powa¿na usterka &wyj¹æ wtyczkê z kontaktu 
i skontaktowaæ siê z serwisem
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