
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    

COMPACT

ekspres do kawy
CK-CKE



- 1 -

COMPACT CK/CKE - Spis Treœci

SPIS TREŒCI

1. Wskazówki ogólne............................................................................................................................................. 2

2. Ogólny opis urz¹dzenia.................................................................................................................................... 3

3. Przygotowanie urz¹dzenia do pracy............................................................................................................... 4

    3.1 Wypakowanie.............................................................................................................................................. 4

    3.2 Ustawienie.................................................................................................................................................... 4

    3.3 Instalacja...................................................................................................................................................... 4

        3.3.1 Pod³¹czenie do instalacji wodnej........................................................................................................ 4

        3.3.2 Pod³¹czenie wewnêtrznego zbiornika................................................................................................ 4

4. U¿ytkowanie....................................................................................................................................................... 6
  
    4.1 W³¹czanie..................................................................................................................................................... 6

    4.2 U¿ytkowanie wersji CK................................................................................................................................ 6

    4.3 U¿ytkowanie wersji CKE.............................................................................................................................. 6

5. Przygotowanie ciep³ych napojów................................................................................................................... 7

    5.1 Wyp³yw ciep³ej wody................................................................................................................................. 7

    5.2 Wyp³yw pary................................................................................................................................................ 7

6. Czyszczenie i konserwacja............................................................................................................................... 8

7. Zak³ócenia w pracy urz¹dzenia i sposoby postêpowania........................................................................... 9

8. Ryzyko................................................................................................................................................................. 11



- 2 -

1. WSKAZÓWKI OGÓLNE

KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI & Urz¹dzenie jest przewidziane do parzenia ciep³ych 
Producent gwarantuje sobie prawo do wprowadzania napojów takich jak herbata, gor¹ce mleko czy 
ulepszeñ urz¹dzenia. My gwarantujemy ze swojej kawa. Nale¿y go u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie dla 
strony, ¿e instrukcja odpowiada stanowi technicznemu przewidzianych dla niego celów. Ka¿de inne 
w momencie wprowadzania u¿ycie uwa¿ane jest za nieodpowiednie i 
urz¹dzenia na rynek niebezpieczne. Producent nie przejmuje 
Przy tej okazji pragniemy poprosiæ naszych klientów, odpowiedzialnoœci w przypadku uszkodzeñ 
aby zg³aszali nam ewentualne propozycje ulepszenia zwi¹zanych z nieodpowiednim czy 
urz¹dzenia i instrukcji. nieprzemyœlanym u¿ytkowaniem.

& Przy u¿ywaniu urz¹dzeñ elektrycznych nale¿y 
WSKAZÓWKI przestrzegaæ nastêpuj¹cych wskazówek 
& Po rozpakowaniu nale¿y sprawdziæ, czy urz¹dzenie bezpieczeñstwa: 

nie ma uszkodzeñ; w przypadku w¹tpliwoœci proszê - nie nale¿y dotykaæ urz¹dzenia, gdy ma siê 
zg³osiæ siê do sprzedawcy. wilgotne b¹dŸ mokre rêce lub stopy;
&Czêœci opakowania nie mog¹ znaleŸæ siê w  - nie u¿ywaæ przed³u¿aczy w ³azienkach;

zasiêgu rêki dzieci, mog¹ bowiem one stanowiæ - przy wyci¹ganiu kabla nie trzymaæ za kabel;
dla nich niebezpieczeñstwo. Opakowanie nale¿y - nie wolno wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie 
przechowywaæ do momentu up³yniêcia warunków atmosferycznych (deszcz, s³oñce itd.);
gwarancji. - nie wolno dopuszczaæ dzieci lub nie 
& Przed u¿yciem maszyny nale¿y upewniæ siê, ¿e przeszkolonego personelu do obs³ugi urz¹dzenia.

&parametry dotycz¹ce sieci elektrycznej podane Przed ka¿d¹ konserwacj¹ nale¿y odci¹æ dop³yw 
na tabliczce s¹ zgodne z Pañstwa warunkami. pr¹du do urz¹dzenia za pomoc¹ g³ównego 
Tabliczka znajduje siê z przodu lub z boku pokrywy w³¹cznika.

&maszyny. Przy czyszczeniu nale¿y stosowaæ siê koniecznie do 
& Instalacja musi przebiegaæ przy zachowaniu zasad zawartych w instrukcji. Przy uszkodzeniach 

obowi¹zuj¹cych przepisów bezpieczeñstwa i musi b¹dŸ zak³óceniach pracy urz¹dzenia nale¿y je 
byæ wykonana przez przeszkolony personel b¹dŸ wy³¹czyæ i nie podejmowaæ samodzielnych prób 
przez wykwalifikowanego mechanika. naprawy.

&Nieprawid³owa instalacja mo¿e byæ Ewentualnych napraw dokonywaæ mog¹ 
niebezpieczna - dla osób, przedmiotów lub wy³¹cznie pracownicy uprawnionego Centrum 
zwierz¹t. Obs³ugi Klienta przy u¿yciu oryginalnych czêœci 
& Bezpieczeñstwo urz¹dzenia jest zapewnione w zamiennych. Nie stosowanie siê do tej wskazówki 

pe³ni tylko wtedy, gdy jest ono pod³¹czone do spowoduje obni¿enie bezpieczeñstwa i anuluje 
odpowiedniej, po³o¿onej zgodnie z przepisami gwarancjê.

&bezpieczeñstwa, instalacji uziemiaj¹cej. Warunek Kabel zasilaj¹cy maszynê nie mo¿e byæ 
ten musi zostaæ sprawdzony, a wypadku wymieniany przez u¿ytkownika. Gdyby uleg³ on 
wyst¹pienia jakichkolwiek w¹tpliwoœci instalacja uszkodzeniu, nale¿y jê wy³¹czyæ i zleciæ wymianê 
powinna zostaæ skontrolowana przez fachowy kabla wy³¹cznie fachowemu personelowi.

&personel techniczny. Producent nie mo¿e przej¹æ Gdyby urz¹dzenie mia³o byæ nieu¿ywane, nale¿y 
odpowiedzialnoœci za uszkodzenia, które s¹ koniecznie wyj¹æ wtyczkê z gniazdka i usun¹æ 
skutkiem nieprawid³owego uziemienia. wodê. (Urz¹dzenie nale¿y przechowywaæ w 
&Nale¿y sprawdziæ, czy moc instalacji elektrycznej, pomieszczeniach o temperaturze powy¿ej 0°).

&podanej na tabliczce, odpowiada mocy Aby zapewniæ wydajnoœæ urz¹dzenia i jego 
maksymalnej. W przypadku w¹tpliwoœci proszê bezusterkowe dzia³anie, nale¿y przestrzegaæ 
zwróciæ siê do personelu fachowego, który musi wskazówek producenta i zleciæ przeprowadzanie 
sprawdziæ, czy przekrój kabla instalacji regularnej konserwacji i kontroli wszelkich zasad 
dostosowany jest do maksymalnej mocy bezpieczeñstwa fachowemu personelowi.

&urz¹dzenia. Nigdy nie nale¿y podk³adaæ r¹k pod wylewki kawy 
& Przy instalacji urz¹dzenia nale¿y zgodnie z b¹dŸ ciep³ej wody czy pary. Para i ciep³a woda 

przepisami obowi¹zuj¹cych norm bezpieczeñstwa wyp³ywaj¹ce z wylewki mog¹ spowodowaæ 
wbudowaæ wy³¹cznik g³ówny. oparzenia.
& &Nale¿y unikaæ u¿ywania przed³u¿aczy b¹dŸ Podczas pracy urz¹dzenia wylewki ciep³ej wody i 

dodatkowych gniazdek. Jeœli by³oby to konieczne, pary, jak równie¿ pojemnik na filtr, s¹ bardzo 
nale¿y u¿ywaæ tylko i wy³¹cznie przed³u¿aczy czy gor¹ce. Nale¿y wiêc z du¿¹ ostro¿noœci¹ dotykaæ 
rozga³êŸników spe³niaj¹cych wymogi tych miejsc. 

&obowi¹zuj¹cych norm bezpieczeñstwa. Nie nale¿y Nieuprawniona wymiana jakiejkolwiek czêœci 
przekraczaæ mocy podanej na przed³u¿aczach i urz¹dzenia anuluje ka¿da gwarancjê.
maksymalnej mocy urz¹dzenia.

Instrukcjê obs³ugi nale¿y UWA¯NIE PRZECZYTAÆ przed u¿yciem urz¹dzenia. Urz¹dzenie do przyrz¹dzania Espresso, które Pañstwo 
zakupili, zosta³o zaprojektowane i wykonane za pomoc¹ innowatywnych i nowoczesnych metod i technologii, które 
zapewniaj¹ jednoczeœnie jakoœæ i bezpieczeñstwo. Dziêki tej instrukcji poznaj¹ Pañstwo wszystkie zalety tego produktu. Znajd¹ w 
niej Pañstwo wskazówki, dziêki którym w pe³ni bêd¹ mogli Pañstwo wykorzystaæ mo¿liwoœci maszyny, utrzymywaæ j¹ w ci¹gle] 
gotowoœci do dzia³ania i potrafiæ podj¹æ odpowiednie dzia³ania w wypadku wyst¹pienia trudnoœci. Proszê przechowywaæ tê 
instrukcjê w bezpiecznym miejscu. Gdyby siê jednak zagubi³a, mo¿na zamówiæ kopiê u producenta.

¯YCZYMY PRZYJEMNOŒCI PODCZAS CZYTANIA I ... SUKCESÓW W PARZENIU KAWY

U¿ytkownik musi byæ w wystarczaj¹cym stopniu wprowadzony w zasady dzia³ania urz¹dzenia. Poza tym 
polecamy nie podejmowanie ¿adnych dzia³añ, które mog¹ zmieniæ lub naruszyæ celowoœæ dzia³ania 
urz¹dzenia.
W DZIA£AJ¥CYM URZ¥DZENIU PARA I WODA W KOTLE S¥ POD CIŒNIENIEM.
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2. OGÓLNY OPIS URZ¥DZENIA

1. Wylewka kawy w urz¹dzeniach typu CK-CKE
2. Uchwyt filtra
3. Wylewka pary
4. W³¹cznik/wy³¹cznik urz¹dzenia
5. Pokrêt³o regulatora pary
6. Manometr ciœnienia w kotle
7. W³¹cznik wylewki kawy w CK
8. Przykrywka zbiornika na wodê
9. Przycisk do wydawania ciep³ej wody
10. - Lampka kontrolna nape³nienia wody (pod³¹czenie do instalacji wodnej)
      - Lampka kontrolna "Brak wody" (pod³¹czenie do wewnêtrznego zbiornika)
11. Wylewka ciep³ej wody
12. Przys³ona panelu w CKE
13. - Lampka kontrolna wydawania wody
      - Lampka kontrolna oprogramowania
      - Lampka kontrolna alarmu
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3. PRZYGOTOWANIE URZ¥DZENIA DO PRACY

3.1 WYPAKOWANIE

Nale¿y otworzyæ opakowanie, usun¹æ wewnêtrzne elementy chroni¹ce 
urz¹dzenie i wyj¹æ je. Po wypakowaniu nale¿y sprawdziæ, czy urz¹dzenie 
nie uleg³o uszkodzeniu; w przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci nie 
nale¿y go u¿ywaæ - proszê siê zwróciæ bezpoœrednio do sprzedawcy.

3.2 USTAWIENIE

Urz¹dzenie nale¿y ustawiæ w miejscu, które umo¿liwia wygodne
 i w³aœciwe u¿ytkowanie.

3.3 INSTALACJA

3.3.1 POD£¥CZENIE DO INSTALACJI WODNEJ

Maszynê nale¿y pod³¹czyæ do instalacji wodnej. Nale¿y przestrzegaæ 
przy tym nastêpuj¹cych wskazówek:
A) W¹¿ maszyny pod³¹czyæ do instalacji wodnej (1)
 B) W¹¿ odp³ywowy maszyny pod³¹czyæ do kana³u odp³ywowego (2)
C)W pojemniku odp³ywowym maszyny przewierciæ dziurkê 
w oznaczonym punkcie
D) Pod³¹czyæ przewód maszyny do instalacji elektrycznej uwa¿aj¹c  
przy tym, aby zasilanie odpowiada³o danym umieszczonym na 
tabliczce (3)

Gdy ciœnienie wody w instalacji przekracza 3 bary, poleca siê zainstalowanie urz¹dzenia zmniejszaj¹cego 
ciœnienie.

UWAGA!UWAGA!

3.3.2 POD£¥CZENIE WEWNÊTRZNEGO ZBIORNIKA

Aby pod³¹czyæ maszynê do jej wewnêtrznego zbiornika nale¿y 
postêpowaæ w sposób nastêpuj¹cy:

A) Wykrêciæ obie œruby (1) i zdj¹æ górn¹ czêœæ obudowy (2)

COMPACT CK/CKE - Przygotowanie urz¹dzenia do pracy
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B) Wykrêciæ obie œruby (3) i zdj¹æ boki obudowy (4)

C) Wcisn¹æ w³¹cznik (5) na brzegu maszyny

D) Zamieniæ w¹¿ do wody (7) na do³¹czony w opakowaniu (6)

E) W³o¿yæ w¹¿ do zbiornika

F) Zamocowaæ czêœci obudowy na swoim miejscu

G) Zdj¹æ przykrywê (8), która znajduje siê na górze obudowy i nape³niæ 
     zbiornik woda pitn¹.

W³¹cznik (5) wybiera rodzaj zaopatrzenia w wodê (instalacja wodna lub wewnêtrzny zbiornik).

UWAGA!UWAGA!

COMPACT CK/CKE - Przygotowanie urz¹dzenia do pracy
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4. U¯YTKOWANIE

Po w³aœciwym przygotowaniu 
urz¹dzenia mo¿na w³¹czyæ je za 
p o m o c ¹  w ³ ¹ c z n i k a  ( 1 ) ,  
znajduj¹cego siê na frontowym 
panelu.
Przed u¿yciem urz¹dzenia nale¿y 
c h w i l ê  o d c z e k a æ ,  a ¿  n a  
u m i e s z c z o n y m  z  p r z o d u  
m a n o m e t r z e  ( 2 )  u k a ¿ e  s i ê  
odpowiednie ciœnienie (1-1,2 bara).

4.1 W£¥CZENIE

1) Nape³niæ filtr 6-7 gramami zmielonej 
    kawy na fili¿ankê i przycisn¹æ za 
    pomoc¹ praski;
2) Umieœciæ filtr nad wylewk¹ i uwa¿aæ 
    na to, by jego brzeg by³ czysty. Nie 
    naci¹gaæ zbyt mocno uchwytu filtra, 
    aby nie zu¿yæ zbyt szybko uszczelki;
3) Ustawiæ fili¿anki pod wylewk¹;
4) Przycisn¹æ w³¹cznik wydawania 
    kawy (1) na panelu;
5) Aby przerwaæ wydawanie kawy 
    ponownie przycisn¹æ w³¹cznik (1).

4.2 U¯YTKOWANIE WERSJI CK

W wersjach CK i CKE mo¿na przygotowaæ 1 lub 2 fili¿anki kawy jednoczeœnie. W tym celu za³¹czono dwa 
ró¿ne uchwyty filtra: na 1 lub 2 fili¿anki.

UWAGA!UWAGA!

4.3 U¯YTKOWANIE WERSJI CKE

1) Nape³niæ filtr 6-7 gramami zmielonej kawy na fili¿ankê i przycisn¹æ za 
pomoc¹ praski;
2) Umieœciæ filtr nad wylewk¹ i uwa¿aæ na to, by jego brzeg by³ czysty. Nie 
naci¹gaæ zbyt mocno uchwytu filtra, aby nie zu¿yæ zbyt szybko uszczelki;

3) Ustawiæ fili¿anki pod wylewk¹;

PROGRAMOWANIE

4) Przycisn¹æ przycisk PROG (1) na panelu obs³ugi i trzymaæ co najmniej 5 
sekund, a¿ zaœwieci siê lampka kontrolna (3);

5) Wcisn¹æ przycisk dozowania (2);
6) Przy osi¹gniêciu ¿¹danej iloœci kawy w celu zapisania ponownie 
wcisn¹æ przycisk dozowania (2) lub przycisk PROG (1);
7) Powtórzyæ programowanie dla wszystkich przycisków dozowania 
upewniaj¹c siê, ¿e lampka kontrolna programowania (3) œwieci siê przy 
tym ca³y czas;

8) Automatyczne wyjœcie z programowania nastêpuje po 5 sekundach;

COMPACT CK/CKE - U¿ytkowanie
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U¯YTKOWANIE

9) Przycisn¹æ jeden z przycisków dozowania (2);

10) Aby przerwaæ wydawanie kawy przed koñcem procesu nale¿y 
nacisn¹æ przycisk STOP (1) lub wybrany przycisk dozowania (2).

Podczas programowania lampka kontrolna (3) miga. Przy 
ka¿dorazowym przyciœniêciu przycisku wydawania lampka 
kontrolna (3) œwieci siê a¿ do zakoñczenia procesu wydawania. 
Gdyby lampka kontrolna miga³a nieregularnie, proszê sprawdziæ 
ten objaw w rozdziale „Zak³ócenia pracy urz¹dzenia i 
postêpowanie w takich wypadkach".

UWAGA!UWAGA!

5. PRZYGOTOWANIE CIEP£YCH NAPOJÓW

5.1 WYP£YW CIEP£EJ WODY

Przy przygotowywaniu ciep³ych napojów mo¿na tak¿e za pomoc¹ 
naciœniêcia przycisku (1) otrzymaæ gor¹ca wodê. Aby przerwaæ wyp³yw 
ciep³ej wody z wylewki nale¿y uwolniæ przycisk (1).

5.2 WYP£YW PARY

Wyp³yw pary maj¹cy na celu ogrzanie napojów nastêpuje po 
uruchomieniu pokrêt³a regulatora wyplywu pary (2). Iloœæ uzyskanej pary 
zale¿y od tego, jak mocno odkrêcimy regulator.

Wylewki wody i pary nale¿y dotykaæ bardzo ostro¿nie, poniewa¿ bezpoœredni kontakt z gor¹c¹ wod¹ lub 
par¹ mo¿e spowodowaæ uszkodzenia przedmiotów, ludzi b¹dŸ zwierz¹t. U¿ytkowanie urz¹dzenia bez 
wody w zbiorniku mo¿e spowodowaæ jego powa¿ne uszkodzenie.

UWAGA!UWAGA!

COMPACT CK/CKE - Przygotowanie ciep³ych napojów
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6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu zapewnienia perfekcyjnej higieny i wydajnoœci urz¹dzenia konieczne jest przeprowadzanie prostych 
czynnoœci konserwacyjnych dotycz¹cych poszczególnych czêœci urz¹dzenia, wyposa¿enia dodatkowego, 
jak te¿ jego obudowy.

Serwis urz¹dzenia

Nale¿y regularnie sprawdzaæ nastêpuj¹ce punkty:
&ciœnienie w kotle, ustawione jest na ok. 1-1,2 bara;
& zu¿ycie filtra w wersjach CK i CKE, uszkodzony brzeg b¹dŸ osad kawy (fusy) w fili¿ance.

Czyszczenie filtra i uchwytu w CK i CKE

Filtry i ich uchwyty nale¿y codziennie czyœciæ ciep³¹ wod¹. Idealne by³oby zanurzenie ich na ca³¹ noc w ciep³ej 
wodzie, aby mog³y siê rozpuœciæ t³uste resztki. Poleca siê u¿ycie odpowiedniej iloœci w³aœciwego œrodka 
czyszcz¹cego i p³ukanie po czyszczeniu ciep³¹ wod¹, aby usun¹æ resztki œrodka czyszcz¹cego, aby przyrz¹dzona 
kawa nie mia³a nieprzyjemnego posmaku.

Czyszczenie wylewki pary

Koñcówki wylewki nale¿y sprawdzaæ co miesi¹c, a otwór wylewki czyœciæ za pomoc¹ cienkiej ig³y.

Czyszczenie obudowy
P³yty obudowy nale¿y czyœciæ wilgotn¹ œciereczk¹, nas¹czon¹ ciep³¹ wod¹. Nie nale¿y u¿ywaæ œrodków do 
szorowania, które mog¹ uszkodziæ p³yty obudowy.

Czyszczenie czêœci wydaj¹cych kawê w CK i CKE

Czyszczenie wewnêtrznych czêœci systemu wydawania kawy nale¿y przeprowadzaæ co tydzieñ w nastêpuj¹cy 
sposób:
&normalny filtr i uchwyt zast¹piæ nieprzepuszczalnym;
&w³o¿yæ wydzielon¹ porcjê œrodka czyszcz¹cego do nieprzepuszczalnego filtra i zaczepiæ uchwyt nad 

wylewk¹;
&w³¹czyæ przycisk w³¹czaj¹cy wydawanie uruchamiaj¹c jednoczeœnie system;
&powtórzyæ tê czynnoœæ kilkakrotnie; 
&wyj¹æ nieprzepuszczalny filtr;

przep³ukaæ ostatni raz, aby usun¹æ resztki œrodka czyszcz¹cego, które mog³yby daæ napojom nieprzyjemny 
posmak.

Czyszczenie zbiornika na wodê

Zbiornik wyjmowaæ regularnie, a szczególnie po d³u¿szej przerwie w u¿ywaniu urz¹dzenia, i czyœciæ za pomoc¹ 
p³ynu do mycia naczyñ. Porz¹dnie op³ukaæ i zamontowaæ, przy czym nale¿y uwa¿aæ, aby wszystkie sondy i 
przewody pod³¹czaj¹ce ponownie odpowiednio umieœciæ w zbiorniku.

COMPACT CK/CKE - Czyszczenie i konserwacja
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7. ZAK£ÓCENIA W PRACY URZ¥DZENIA I SPOSOBY POSTÊPOWANIA

Czynnoœci podkreœlone t³ustym drukiem mog¹ byæ przeprowadzone wy³¹cznie przez uprawniony 
personel. Przed ka¿d¹ czynnoœci¹ naprawcz¹ nale¿y odci¹æ dop³yw pr¹du do urz¹dzenia.

UWAGA!UWAGA!

ZAK£ÓCENIE PRZYCZYNA SPOSÓB POSTÊPOWANIA

BRAK DOP£YWU PR¥DU 1) Wy³¹cznik g³ówny na “0”
2) Wy³¹cznik sieciowy na “OFF” 
    albo popsuty

3) Uszkodzone pod³¹czenie do sieci

1) W³¹czyæ wy³¹cznik g³ówny
2) Sprawdziæ wy³¹cznik sieciowy
    i ewentualnie wezwaæ personel 
    fachowy
3) Sprawdziæ pod³¹czenie do sieci

Z WYLEWKI NIE WYDOBYWA SiÊ 
PARA

1) Zbyt wysoki poziom wody w 
    zbiorniku i z wylewki wydobywa 
    siê woda
2) Uszkodzenie elektryczne 
    elementu grzejnego
3) Wy³¹cznik zabezpieczenia 
    pr¹dowego wy³¹czony i ciœnienie 
    na manometrze 0
4) Wylewka zapchana

1) Zawiadomiæ Techniczny Dzia³ 
    Obs³ugi

2) Wymieniæ element grzejny

3) Zawiadomiæ Techniczny Dzia³ 
    Obs³ugi

4) Wyczyœciæ

BRAK WYP£YWU Z SYSTEMU 
WYDAWANIA

1) Brak wody w instalacji lub 
    zbiorniku
2) Uszkodzona cewka zaworu 
    elektrycznego
3) Zablokowana pompa
4) Zapchany iniektor
5) Zapchany lub zabrudzony zawór 
    elektryczny systemu

1) Zawiadomiæ Techniczny Dzia³ 
    Obs³ugi
2) Wymieniæ zawór

3) Sprawdziæ pompê
4) Wyczyœciæ lub wymieniæ iniektor
5) Wyczyœciæ b¹dŸ wymieniæ zawór

WODA WYDOBYWA SiÊ NA 
PODSTAWÊ

1) Zapchana wylewka
2) W¹¿ wyp³ywu jest popsuty b¹dŸ 
    od³¹czony

1) Sprawdziæ system wyp³ywu
2) Sprawdziæ pod³¹czenie wê¿a i 
    zbiornika

ZIMNA KAWA 1) Popsuty element grzejny
2) Uszkodzenie pod³¹czenia do 
    pr¹du
3) Kamieñ w wymiennikach lub 
    elemencie grzejnym b¹dŸ 
    wewn¹trz kot³a

1) Wymieniæ element grzejny
2) Sprawdziæ pod³¹czenie do 
    pr¹du
3) Przejrzeæ urz¹dzenie

ZBYT GOR¥CA KAWA 1) Z³e nacechowanie miernika 
    ciœnienia (zbyt wysokie)

1) Wyregulowaæ miernik za 
    pomoc¹ œruby

ZBYT SZYBKIE WYDAWANIE KAWY 1) Za grubo zmielona kawa
2) Za du¿y przekrój iniektora
3) Zbyt du¿a porcja kawy

1) Ustawiæ mielenie
2) Wymieniæ iniektor
3) Zmieniæ porcjowanie

ZBYT WOLNE WYDAWANIE KAWY 1) Kawa zmielona zbyt drobno
2) Zabrudzony filtr (filtry nie by³y 
    czyszczone
3) Zapchany czêœciowo zawór 
    elektryczny systemu i/albo 
    iniektor
4) Zapchany system wydawania
5) Uszkodzona pompa

1) Wyregulowaæ mielenie
2) Wymieniæ filtr (filtr czyœciæ 
    regularnie)
3) Wymieniæ zawór i/lub iniektor

4) Sprawdziæ system
5) Wymieniæ pompê

MOKRE FUSY LUB PORCJA KAWY 1) Zapchany wyp³yw zaworu 
    systemu
2) System wydawania nie osi¹gn¹³ 
    w³aœciwej temperatury
3) Za drobno lub za grubo zmielona 
    kawa
4) Porcja kawy Ÿle odmierzona

1) Wyczyœciæ wyp³yw systemu
2) Odczekaæ, a¿ temperatura 
    bêdzie odpowiednia

3) Wyregulowaæ mielenie

4) Zmieniæ porcjê

COMPACT CK/CKE - Zak³ócenia w pracy urz¹dzenia
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ZAK£ÓCENIE PRZYCZYNA SPOSÓB POSTÊPOWANIA

MANOMETR POKAZUJE Z£E 
WARTOŒCI

1) Manometr jest uszkodzony
2) Z³e nacechowanie miernika 
    ciœnienia
3) Kocio³ pe³en wody

1) Wymieniæ manometr 
2) Wyregulowaæ nacechowanie 
    miernika
3) Sprawdziæ zawór dop³ywu lub 
    pod³¹czenia sondy i masy albo 
    elektronikê

LAMPKA KONTROLNA NA PRZEDZIE 
MIGA ŒREDNIO SZYBKO, DOZOWNIK 
NIE WYSY£A SYGNA£ÓW DO 
CENTRALKI CKE

1) Uszkodzone pod³¹czenie 
    objêtoœciowego dozomierza
2) Uszkodzenie pod³¹czenia panelu
3) Woda/wilgoæ w objêtoœciowym 
    dozomierzu

4) Dozomierz jest popsuty: podczas 
    wydawania kawy lampka 
    kontrolna dozomierza nie miga
5) Kawa zmielona za drobno

1) Sprawdziæ pod³¹czenie 
    dozomierza
2) Sprawdziæ pod³¹czenie panela
3) Zdj¹æ ³¹cznik dozomierza, 
    osuszyæ kontakty i zamontowaæ 
    ponownie
4) Wymieniæ g³owicê dozomierza

5) Wyregulowaæ mielenie

LAMPKA KONTROLNA NA PRZEDZIE 
MIGA ŒREDNIO SZYBKO - CKE

1) Utrata ciœnienia na zaworze 
    oporowym (ma³e)
2) Utrata ciœnienie na zaworze 
    wyp³ywu (ma³e)
3) Utrata wody na zaworze 
    elektrycznym

1) Sprawdziæ zawór

2) Sprawdziæ zawór wyp³ywu

3) Wyczyœciæ lub wymieniæ zawór 
    elektryczny

LAMPKA KONTROLNA NA PRZEDZIE 
MIGA BARDZO SZYBKO - CKE

1) Brak wody w zbiorniku 
    wewnêtrznym
2) Naruszenie funkcji TIME OUT 
    (2 min.) dla nape³niania kot³a 
    wod¹

1) Nape³niæ zbiornik wod¹

2) Zbadaæ przyczynê naruszenia 
    TIME OUT:
    - od³¹czona sonda albo masa
    - nie ma wody w instalacji
    Uruchomiæ ponownie 
    wy³¹czaj¹c i w³¹czaj¹c maszynê

COMPACT CK/CKE - Zak³ócenia w pracy urz¹dzenia



- 11 -

8. RYZYKO

W tym rozdziale opiszemy rodzaje ryzyka, które napotkaæ mo¿e u¿ytkownik, jeœli nie bêdzie przestrzega³ norm 
bezpieczeñstwa (podanych w tej instrukcji).

Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do instalacji uziemiaj¹cej.
Jeœli takiego pod³¹czenia nie bêdzie, urz¹dzenie mo¿e staæ siê niebezpiecznym Ÿród³em impulsów pr¹dowych
,a ewentualnie utracony pr¹d nie bêdzie móg³ byæ odprowadzony do ziemi.

Nigdy nie nale¿y zdejmowaæ uchwytu filtra przy dzia³aj¹cym systemie wydawania.
Podczas pracy systemu wydawania ciœnienie wewn¹trz jest bardzo wysokie. Zbyt szybkie wyjêcie uchwytu filtra 
mo¿e spowodowaæ wypryœniêcie gor¹cej wody, która mo¿e poparzyæ obs³uguj¹cego urz¹dzenie i osoby 
znajduj¹ce siê w pobli¿u.

Nie wymieniaæ czêœci urz¹dzenia. Do kontroli czêœci urz¹dzenia dopuszczaæ tylko fachowy personel.
Wymiana jakichkolwiek czêœci nie wykonana przez wykwalifikowany personel powoduje utratê gwarancji.

Nie czyœciæ pod bie¿¹c¹ wod¹.
Strumieñ wody pod ciœnieniem skierowany bezpoœrednio na maszyn¹ mo¿e powa¿nie uszkodziæ czêœci 
elektryczne. Nie wolno czyœciæ ¿adnej z czêœci urz¹dzenia pod strumieniem bie¿¹cej wody, sprawdziæ w rozdziale 
„Czyszczenie".

Ostro¿nie dotykaæ wylewek ciep³ej wody i pary.
Wylewki cieplej wody i pary nagrzewaj¹ siê bardzo podczas u¿ywania i s¹ wobec tego Ÿród³em 
niebezpieczeñstwa. Nale¿y dotykaæ tych czêœci ze szczególn¹ ostro¿noœci¹. Nigdy nie nale¿y kierowaæ strumienia 
wody lub pary bezpoœrednio na czêœci cia³a.

Nie podejmowaæ napraw urz¹dzenia  pod³¹czonego do pr¹du.
Przed ka¿d¹ napraw¹ nale¿y od³¹czyæ dop³yw pr¹du za pomoc¹ wy³¹cznika g³ównego, a jeszcze lepiej 
od³¹czyæ je od sieci. Nigdy nie nale¿y zdejmowaæ obudowy urz¹dzenia pod³¹czonego do pr¹du.

Nie podejmowaæ napraw systemu wodnego, zanim ten nie zostanie opró¿niony.
Nale¿y unikaæ napraw systemu wodnego i kot³a, jeœli w przewodach znajduje siê woda pod ciœnieniem. Przy 
zerowym ciœnieniu nale¿y ca³kowicie usun¹æ wodê z kot³a, odkrêcaj¹c pod³¹czenie znajduj¹ce siê pod kot³em.
Jeœli wy¿ej wymienione wskazówki nie bêd¹ przestrzegane, otwarcie ka¿dej czêœci systemu wodnego mo¿e 
spowodowaæ wyp³yniêcie gor¹cej, bêd¹cej pod ciœnieniem wody. 

U¿ytkowanie urz¹dzenia
Urz¹dzenie zosta³o przewidziane do przygotowywania gor¹cych napojów. Ka¿de u¿ycie w innym celu jest 
niedopuszczalne i tym samym niebezpieczne. Urz¹dzenie nie mo¿e byæ obs³ugiwane przez dzieci b¹dŸ 
niewystarczaj¹co przeszkolony personel. Nieprzestrzeganie tych zasad mo¿e spowodowaæ powa¿ne szkody u 
osób, zwierz¹t lub przedmiotów.

Producent nie przejmuje odpowiedzialnoœci za szkody powsta³e w wyniku nieprzestrzegania wy¿ej 
podanych wskazówek.

UWAGA!UWAGA!

COMPACT CK/CKE - Ryzyko
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