
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    

Lub bezpoœrednio do serwisu 
pod ni¿ej wymienionymi numerami telefonów:     

0-58-679-49-29    dla dzwoni¹cych z 
telefonów stacjonarnych    

0-801-567-890    dla dzwoni¹cych z
telefonów komórkowych    

CALYPSO
ekspres do kawy
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1. OSTRZE¯ENIA

1.1 PRZECZYTAÆ UWA¯NIE

Przeczytaæ uwa¿nie wszystkie rozdzia³y instrukcji przed rozpoczêciem pracy na maszynie.
Ta maszyna któr¹ Pañstwo posiadacie zosta³a zaprojektowana i wykonana w/g nowoczesnych metod 
gwarantuj¹cych d³ugi okres wysokiej jakoœci i niezawodnoœci pracy.
Odkryjecie Pañstwo przewagê jakoœci produktów. Znajdziecie Pañstwo informacjê jak najlepiej wykorzystaæ 
maszynê jak zawsze utrzymywaæ j¹ w pe³ni wydajn¹ i co nale¿y robiæ jeœli pojawi¹ siê jakieœ problemy.
Nale¿y trzymaæ instrukcjê w bezpiecznym miejscu i w przypadku zgubienia jej nale¿y zamówiæ j¹ w serwisie.  

Producent mo¿e wprowadzaæ zmiany w wykonaniu maszyny. Gwarantujemy, ¿e instrukcja odzwierciedla stan 
techniczny produktu w czasie gdy jest on dostarczany do u¿ytkownika.

1.2 WYKORZYSTANIE INSTRUKCJI

• Po rozpakowaniu sprawdziæ stan urz¹dzenia i wyposa¿enia.W przypadku w¹tpliwoœci nie u¿ywaæ ich lecz   
  skontaktowaæ siê z dostawc¹.
• Opakowania mog¹ znajdowaæ siê w miejscu aby dzieci nie mia³y do nich dostêpu.
• Przed u¿yciem maszyny (pod³¹czeniem) sprawdziæ czy napiêcie w sieci jest zgodne z napiêciem na tabliczce
  maszyny.
• Instalowanie maszyny musi odpowiadaæ standardom bezpieczeñstwa i musi byæ wykonane przez 
  wykwalifikowane osoby (serwis). Nieprawid³owy monta¿ mo¿e powodowaæ zagro¿enie dla ludzi i zwierz¹t.
• Urz¹dzenie jest ca³kowicie bezpieczne jeœli jest pod³¹czone do w³aœciwego systemu uziemienia, wykonanego
   wed³ug obowi¹zuj¹cych przepisów. System powinien byæ sprawdzony przez wykwalifikowany uprawniony
   personel. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za uszkodzenia spowodowane niew³aœciwym systemem
   uziemienia. 
• W czasie instalowania maszyny wykwalifikowany personel musi zamontowaæ wy³¹cznik g³ówny jak okreœlaj¹ 
  to obowi¹zuj¹ce przepisy, z odstêpem styków co najmniej 3 mm.
• Nie zaleca siê u¿ywania przed³u¿aczy elektrycznych z kilkoma wyjœciami. Jeœli to konieczne mo¿na u¿yæ 
  przed³u¿acza musi on jednak spe³niaæ warunki bezpieczeñstwa w zakresie mocy.
• Nie przekraczaæ mocy podanej w kW na przed³u¿aczu.
• Maszyna jest przeznaczona do wydawania napojów takich jak kawa, herbata czy ciep³e mleko. Nale¿y 
  wykorzystywaæ maszynê tylko do tych celów. Wykorzystywanie maszyny do innych celów mo¿e byæ 
  niebezpieczne i producent nie bêdzie uznawa³ reklamacji z powodu uszkodzeñ.
• Przed naprawami nale¿y od³¹czyæ ca³kowicie maszynê od pr¹du wy³¹cznikiem g³ównym lub wyjêciem
  przewodu (wtyczki) z gniazdka.
• Maszynê nale¿y czyœciæ codziennie w/g instrukcji.
• Przy obs³udze urz¹dzeñ elektrycznych nale¿y przestrzegaæ kilka zasad:
           - nie dotykaæ urz¹dzenia gdy rêce lub stopy s¹ mokre,
           - nie obs³ugiwaæ urz¹dzenia z go³ymi stopami,
           - nie u¿ywaæ urz¹dzenia w pomieszczeniach z prysznicem lub wann¹,
           - nie wystawiaæ urz¹dzenia na dzia³anie warunków atmosferycznych (deszcz, s³oñce, itp.),
           - Nie pozwalaæ dzieciom obs³ugiwaæ urz¹dzenie, 
• W przypadku awarii lub niew³aœciwej pracy nale¿y urz¹dzenie wy³¹czyæ i od³¹czyæ ca³kowicie od pr¹du.
• Jakiekolwiek naprawy mog¹ byæ wykonane tylko przez producenta lub autoryzowany serwis (Darboven
  Poland). To jest warunek wa¿noœci gwarancji.
• Elektryczny przewód zasilaj¹cy nie mo¿e byæ wymieniany przez u¿ytkownika. Jeœli przewód jest uszkodzony
   nale¿y wy³¹czyæ maszynê i powiadomiæ serwis.
• Jeœli maszyna nie bêdzie d³u¿ej pracowaæ to serwis powinien j¹ od³¹czyæ od pr¹du i wody. 
• Aby mieæ pewnoœæ, ¿e maszyna jest sprawna do pracy nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹, mieæ 
  wykwalifikowany personel aby wykonywa³ okresowe prace oraz sprawdzaæ warunki bezpieczeñstwa.
• Nie wystawiaæ r¹k oraz innych czêœci cia³a na drodze wylotu kawy, pary i wody. Para i woda mog¹
  powodowaæ oparzenia.

1.3 OGÓLNE OSTRZE¯ENIA



• W czasie obs³ugi, wyloty pary i wody oraz kolba s¹ nagrzane i powinny byæ chwytane tylko w wyznaczonych
   miejscach.
• Fili¿anki musz¹ byæ przed postawieniem na p³ytê podgrzewacza ca³kowicie suche.
• Nie wolno umieszczaæ na p³ycie podgrzewacza inne przedmioty ni¿ naczynia nale¿¹ce do tej maszyny.
• Jakiekolwiek czynnoœci wykonywane na czêœciach nie przez serwis powoduj¹ utratê gwarancji.

12 miesiêcy gwarancji na wszystkie czêœci za wyj¹tkiem elektrycznych i elektronicznych oraz czêœci 
 zu¿ywaj¹cych siê.

1.4 GWARANCJA

Maszyna jest przeznaczona do profesjonalnego wykorzystania.  Jest ona zbudowana do przygotowywania 
gor¹cych napojów jak herbata, cappuccino oraz kawy du¿e, espresso,  itp. Jeœli ten model ma dwie lub wiêcej 
grup to maszyna mo¿e byæ obs³ugiwana przez dwie lub wiêcej osób jednoczeœnie. Ten fakt oraz to ¿e maszyna 
mo¿e wydawaæ napoje jednoczeœnie gwarantuje intensywne jej wykorzystanie. 

1.5 PREZENTACJA
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2. OPIS

Calypso

2.1 OPIS MASZYNY

1. P³yta podgrzewacza fili¿anek

2. Podajnik gor¹cej wody

3. Panel z przyciskami

4. Pokrêt³o – zawór pary wodnej

5. Kolba na filtry kawy   

6. Kolba

7. Klucz programowania 

8. P³yta pod fili¿anki

9. WskaŸnik ciœnienia bojlera / pompy

10. Wy³¹cznik g³ówny maszyny

11. Wy³¹cznik p³yty podgrzewacza fili¿anek

12. Lampka sygnalizacji wy³¹cznika g³ wnego

13. Lampka sygnalizacji podgrzewacza fili¿anek

ó

2.2 PANEL Z PRZYCISKAMI

1 Espresso

2 Espresso

1 Œrednia kawa

2 Œrednie kawy

1 Du¿a kawa

2 Du¿e kawy

Stop programowania /kontynuacja

Gor¹ca woda

1
2 3

4

5

6

7

8

695

10

12

13

11

4

PROG.
STOP
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3. URUCHOMIENIE

3.1 URUCHOMIENIE MASZYNY

Uruchomienie maszyny oraz jej zainstalowanie musi byæ wykonane przez serwis.

3.2 W£¥CZENIE MASZYNY

Przed rozpoczêciem pracy nale¿y siê upewniæ, ¿e poziom wody w bojlerze jest
wy¿szy od minimalnego poziomu w okienku wskaŸnika poziomu ( 14 ). Jeœli nie
ma wody (pierwsze zainstalowanie lub po naprawach bojlera), jest koniecznym
natychmiastowe nape³nienie bojlera aby uchroniæ grza³ki przed przegrzaniem.

Postêpowaæ nastêpuj¹co:
• Otworzyæ pokrêt³a zaworu g³ównego wody i zmiêkczacza.
• Obróciæ wy³¹cznik g³ówny do pozycji ,,1” ( pr¹d elektryczny
    uruchomi pompê celem automatycznego nape³nienia bojlera 
    oraz zasili elementy maszyny ) i czekaæ a¿ nast¹pi automatyczne
    nape³nienie bojlera wod¹;
      
• Obróciæ wy³¹cznik do pozycji ,,2” ( dostarczony zostanie
    pe³ne zasilanie elektryczne, w³¹cznie z grza³k¹ w
    bojlerze ), i czekaæ na ca³kowite rozgrzanie maszyny.

U¿ywanie maszyny która nie by³a zainstalowana przez serwis mo¿e prowadziæ do powa¿nego 
uszkodzenia maszyny.i

 • w czasie fazy podgrzewania maszyny ( oko³o 20 minut ), zawór zwrotny bêdzie usuwa³ parê przez kilka 
 sekund, a¿ do czasu kiedy siê zamknie.  
• przed rozpoczêciem u¿ywania maszyny, usun¹æ resztki powietrza z instalacji z zamocowan¹ kolb¹ w 
efekcie grupy zostaj¹ ca³kowicie nagrzane
• przed rozpoczêciem u¿ywania maszyny, pobierz kilka próbnych kaw aby sprawdziæ stopieñ zmielenia
 oraz ciœnienie robocze maszyny.

i

3.3 MIELENIE I DOZOWANIE

Postawiæ m³ynek w dogodnym miejscu blisko maszyny. 
Mielenie i dozowanie kawy powinno byæ dokonywane
zgodnie z instrukcj¹ producenta m³ynka.
Aby otrzymaæ dobr¹ jakoœæ kawy espresso zalecamy:
• Nie trzymaæ du¿ej iloœci rozpakowanej kawy w pojemniku m³ynka;
• Mieliæ konieczn¹ iloœæ kawy do wykorzystania. Sprawdzaæ datê wa¿noœci;
• Jeœli to mo¿liwe nie nale¿y kupowaæ kawy zmielonej. Jeœli to konieczne
 to kupowaæ j¹ w ma³ych opakowaniach vacum.
  
Nape³niaæ filtr porcj¹ kawy oko³o 6 – 7 gram i œcisn¹æ j¹ stemplem. Umieœciæ kolbê w grupie.

Aby chroniæ uszczelkê przed szybkim zu¿yciem nale¿y 
oczyszczaæ filtr przed zamocowaniem kolby. 
Nie doci¹gaæ kolby zbyt mocno.i
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4. WYDAWANIE KAWY

4.1 WYDAWANIE KAWY

• postawiæ fili¿ankê pod wylot kawy;
• nacisn¹æ odpowiedni przycisk kawy i czekaæ a¿ kawa wyleci 
(lampka LED zaœwieci );
• aby zatrzymaæ wylot kawy przed ca³kowitym wylotem
  nacisn¹æ ten przycisk ponownie lub nacisn¹æ przycisk STOP;
• w przypadku jakichœ anomalii lub gdy panel jest zablokowany 
nale¿y u¿yæ wy³¹cznika wydawania manualnego.

4.2 PROGRAMOWANIE WYDAWANIA KAWY

• Obróciæ klucz programowania (A) do pozycji ON;

• Trzymaæ wciœniêty przycisk PROG/STOP               przez 5 sekund:

   wszystkie lampki LED na panelu przycisków zaœwiec¹ siê;   
    
• Nacisn¹æ przycisk wydawania który ma byæ programowany
  
   (Np. 1 espresso             );

• Czekaæ na wydanie kawy. Dla potwierdzenia wielkoœci porcji
  
   nale¿y nacisn¹æ przycisk wydawania

   lub ponownie przycisk PROG/STOP             ;
      
• Powtórzyæ t¹ operacjê dla innych przycisków wydawania kawy.

• Po zakoñczeniu programowania nacisn¹æ przycisk PROG/STOP
 
 a¿ wszystkie lampki LED  zgasn¹ i obróæ klucz programowania na OFF.
  

Dla modeli 2 - 3 - 4 grupowych jest mo¿liwe jednoczesne programowanie wszystkich przycisków na panelu przy 
u¿yciu tylko prawego panelu przycisków. Zaleca siê dla pewnoœci sprawdziæ prawid³owoœæ zaprogramowania 
pozosta³ych przycisków na panelach.  

PROG .
S T OP

PROG .
S T OP

A
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5. WYDAWANIE GOR¥CYCH NAPOJÓW

5.1 WYDAWANIE GOR¥CEJ WODY (WERSJA MANUALNA)

Aby wydaæ gor¹c¹ wodê nale¿ obróciæ pokrêt³o w prawo: Iloœæ 
wyp³ywaj¹cej gor¹cej wody z wylotu (2) zale¿y od  przekrêcenia 
pokrêt³a.

WYDAWANIE GOR¥CEJ WODY (WERSJA AUTOMATYCZNA)

• postawiæ fili¿ankê pod wylot gor¹cej wody (2);

• nacisn¹æ przycisk wydawania gor¹cej wody (4)               : czekaæ na wylot wody;

• aby zatrzymaæ wylot gor¹cej wody przed ca³kowitym wylotem

 nacisn¹æ ponownie ten przycisk (4)              lub nacisn¹æ przycisk STOP

- 7 -

5.2 PROGRAMOWANIE ILOŒCI WYDAWANIA GOR¥CEJ WODY

• Obróciæ klucz programowania (3) do pozycji ON;

• Postawiæ fili¿ankê pod wylot gor¹cej wody (2)

• Nacisn¹æ przycisk PROG/STOP               a¿ wszystkie lampki
   
LED na prawym panelu przycisków zaœwiec¹ siê;   
    
• Nacisn¹æ przycisk wydawania gor¹cej wody (4)         ;
  
• Po nalaniu ¿¹danej iloœci aby potwierdziæ wielkoœci porcji

 nale¿y nacisn¹æ przycisk wydawania gor¹cej wody (4)       :
      
• Po zakoñczeniu programowania obróæ klucz programowania (3) 

na OFF.

Aby wydawaæ parê nale¿y obróciæ pokrêt³o (5) w prawo: iloœæ wylatuj¹cej pary z wylotu (6) zale¿y od wielkoœci
odkrêcenia pokrêt³a.

4 5

7

6

32
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Ostro¿nie przesuwaæ wylot pary u¿ywaj¹æ os³ony (7) i nie dotykaæ wylotu gor¹cej wody: kontakt z 
gor¹c¹ wod¹ i par¹ jest niebezpieczny dla osób i zwierz¹t.i

6. WYDAWANIE PARY
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7. U¯YWANIE PODGRZEWACZA FILI¯ANEK

MASZYNA AL - AEP

Aby uruchomiæ, wy³¹czyæ czy wyregulowaæ podgrzewacz fili¿anek nale¿y:
• usun¹æ kratkê pod fili¿anki,
• usun¹æ tackê ociekacza,
• obróciæ termostat; temperatura bêdzie odpowiednia do wartoœci pokazanej na termostacie.
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MASZYNA SME

Aby uruchomiæ, wy³¹czyæ czy wyregulowaæ podgrzewacz fili¿anek nale¿y:

• Obróciæ klucz programowania na OFF i wy³¹cznik podgrzewacza fili¿anek            na ON;

• Po uruchomieniu maszyny, wcisn¹æ przycisk PROG/STOP                :  na panelu przycisków migaj¹ca lampka LED

poka¿e konfiguracjê podgrzewacza fili¿anek, jak pokazano na rysunku poni¿ej;    

• Aby ustawiæ temperaturê podgrzewacza fili¿anek, przy w³¹czonej maszynie trzymaæ wciœniêty przycisk 

PROG/STOP                 a¿ migaj¹ca lampki LED na panelu przycisków zaœwieci ci¹gle;

• Nacisn¹æ przycisk odpowiadaj¹cy ¿¹danej wartoœci;      

• Nacisn¹æ przycisk PROG/STOP                aby potwierdziæ operacjê.

  0 = podgrzewacz fili¿anek wy³¹czony

30 = temperatura minimalna

60 = temperatura œrednia

90 = temperatura maksymalna

Termostat podgrzewacza fili¿anek

PROG.
STOP

Podgrzewacz 
fili¿anek

OFF

Temperatura
80  C

Temperatura
100  C

Temperatura
70  C

Temperatura
90  C

Temperatura
110  C

Mo¿na prosto wy³¹czyæ podgrzewacz fili¿anek przez ustawienie w pozycji OFF wy³¹cznik znajduj¹cy siê 
nad g³ownym wy³¹cznikiem maszyny.i

PR OG.
S T OP

PR OG.
S T OP



Iloœæ wody w zale¿noœci od jej twardoœci

sól
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8. ZMIÊKCZACZ

Woda zawiera nierozpuszczalne sole, które osadzaj¹ siê w bojlerze i w innych czêœciach maszyny.

Zmiêkczacz (odwapniacz) eliminuje lub znacznie redukuje obecnoœæ tych soli mineralnych. ¯ywica zmiêkczacza 
posiada zdolnoœæ zatrzymywania wapnia zawartego w wodzie ale traci t¹ zdolnoœæ w miarê up³ywu czasu i z tej
przyczyny musi byæ co jakiœ czas regenerowana chlorkiem sodu NaCl w postaci pastylek. Ta regeneracja musi byæ 
wykonywana regularnie co 15 dni. W przypadku wystêpowania bardzo twardej wody lub bardzo du¿ego  zu¿ycia 
wody regeneracja musi byæ wykonywana czêœciej, nawet co 7 dni. 
 
Regeneracja odwapniacza.
• podstawiæ pojemnik pod rurki,
• przestawiæ dŸwignie (2) i (5) z lewa na prawo,
• zdj¹æ wieczko przez odkrêcenie pokrêt³a (1),
• spuœciæ odpowiedni¹ iloœæ wody przez rurkê (3) aby zrobiæ miejsce na odpowiedni¹ iloœæ soli (patrz tabelka),
• wsypaæ odpowiedni¹ iloœæ soli (patrz tabelka),
• oczyœciæ uszczelkê wieczka z soli pod bie¿¹c¹ wod¹ i wytrzeæ,
• na³o¿yæ wieczko na swoje miejsce i zakrêciæ nakrêtkê (1),
• przestawiæ dŸwigniê (2) z prawej na lew¹ stronê,
• pozwoliæ aby s³ona woda wyp³ywa³a przez rurkê (4) a¿ do chwili (oko³o 30 – 60 minut) gdy wyp³ywaj¹ca 
  woda nie bêdzie s³ona. Sprawdzaæ palcem w ustach. 
• przestawiæ dŸwigniê (5) z prawej na lew¹ stronê.
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1

5

2

3

4

Model
odwapniacza

Iloœæ soli

8 litrów

12 litrów

16 litrów

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

Odk³adanie siê kamienia (wapnia) w instalacji i bojlerze pogarsza stopniowo pracê maszyny.
Silne zakamienianie w bojlerze spowoduje nieuchronnie awariê maszyny.
Klient traci prawo do bezp³atnej naprawy poniewa¿ awaria ta jest spowodowana nie wykonywaniem 
przez niego systematycznie regeneracji odwapniacza.

Aby utrzymaæ sprawn¹ maszynê i 
o d w a p n i a c z  n a l e ¿ y  r e g u l a r n i e  
wykonywaæ regeneracjê w zale¿noœci od 
iloœci zu¿ytej wody i jej twardoœci.

Tabela obok pokazuje iloœæ zmiêkczonej 
wody w zale¿noœci  od twardoœci wody i 
pojemnoœci odwapniacza w litrach.

Jednostki twardoœci:
- F  : Francuska skala
- D  : Niemiecka skala = 1,8 F
- mg CaCO   3

Dalsze informacje o instalowaniu, uruchomieniu i regeneracji zawarte s¹ w instrukcji odwapniacza i instrukcji 
regeneracji. 

F

D

mg CaCO3

8 litrów

12 litrów

16 litrów

30

16,5

30

1000 lt

1500 lt

2100 lt

40

22

40

900 lt

1350 lt

1800 lt

60

33

60

700 lt

1050 lt

1400 lt

80

44

80

500 lt

750 lt

1000 lt

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg
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9. CZYSZCZENIE

Aby zachowaæ higienê oraz sprawnoœæ maszyny nale¿y wykonywaæ n/w zabiegi czyszcz¹ce. Dla maszyny 
mocniej eksploatowanej czyszczenia powinny byæ wykonywane czêœciej . 
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Filtr i uchwyt kolby 

Dobrze jest dodaæ trochê proszku do odkawiania lub specjalnego 
rodzaju detergentu. Nastêpnie nale¿y wszystko sp³ukaæ wod¹. 
Nie wykonywanie tego czyszczenia spowoduje pogorszenie jakoœci 
kawy a tak¿e spowoduje z³¹ ekstrakcjê kawy oraz obecnoœc 
zmielonej kawy w fili¿ance.

Filtr i uchwyt kolby musz¹ byæ czyszczone codziennie w gor¹cej wodzie. Najlepiej jest moczyæ je przez ca³¹ noc w 
gor¹cej wodzie aby rozpuœciæ t³uszcz kawowy. 

Sitko i pierœcieñ

Sitko (4) i pierœcieñ (3) powinny byæ czyszczone
raz na tydzieñ w gor¹cej wodzie. Aby to zrobiæ
Nale¿y najpierw  wykrêciæ œrubê (5) i wyj¹æ
elementy z obudowy g³owicy.

Rurka pary

Rurka pary musi byæ utrzymywana w czystoœci ca³y czas. Do 
czyszczenia u¿ywaæ zwil¿onego sukna. 
Sprawdzaæ koñcówkê rurki pary i czyœciæ j¹ raz na miesi¹c przy 
pomocy ig³y udra¿niaj¹c otworek.

Grupy

Czyszczenie czêœci grup nale¿y wykonywaæ wed³ug instrukcji czyszczenia codziennie. 
W celu czyszczenia nale¿y:
• wyj¹æ sitko z kolby i w³o¿yæ œlepe sitko (bez otworków),
• wsypaæ do œlepego sitka ³y¿eczkê (ok. 5 g) proszku do odkawiania i zapi¹æ kolbê w maszynie,  
• w³¹czyæ przep³yw wody (w/g instrukcji), 
• wyj¹æ kolbê, zamontowaæ normalne sitko i zapi¹æ kolbê w maszynie,
• uruchomiæ przep³ukiwanie (w/g instrukcji)

Obudowa

Czyœciæ obudowê wilgotnym suknem. Nie u¿ywaæ detergentów.

M³ynek

Zwil¿onym suknem czyœciæ na zewn¹trz i wewn¹trz pojemnik i dozownik.

5

3

4
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10. KONTROLE I REGULACJE

Aby utrzymaæ maszynê w pe³nej sprawnoœci i wydajnoœci oraz bezpieczn¹ nale¿y wykonywaæ prace 
konserwacyjne. Nale¿y równie¿ prosiæ serwis o przegl¹d raz w roku.
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Automatyka 

Sprawdzaæ regularnie:
• sprawdziæ na manometrze czy pompa daje ciœnienie oko³o 8 – 9 bara. W przypadku anomalii nale¿y 
powiadomiæ serwis,
• sprawdziæ na manometrze ciœnienie w bojlerze. Powinno ono byæ oko³o 0,8 – 1,2 bara. W przypadku anomalii
nale¿y powiadomiæ serwis,
• sprawdziæ stan filtra czy nie ma podziobanej krawêdzi i sprawdziæ czy kawa zmielona nie przedostaje siê do 
fili¿anki. Jeœli zachodzi potrzeba to wymieniæ filtr.

M³ynek

Sprawdzaæ regularnie:
• sprawdziæ wielkoœæ porcji. Powinna ona wynosiæ oko³o 6 – 7 gram i mo¿emy j¹ zmieniæ jeœli zachodzi taka 
potrzeba.
• zawsze sprawdzaæ granulacjê kawy zmielonej. Mo¿na j¹ zmieniaæ.
• sprawdzaæ stan ¿aren. Powinny byæ wymienione jeœli jeœli jest zbyt du¿o py³u w zmielonej kawie (¿arna  zazwyczaj 
wymienia siê po zmieleniu oko³o 600 kg kawy).

Zmiêkczacz

Przeprowadzaæ regularnie:
• przeprowadzaæ w/g instrukcji regularnie regeneracjê zmiêkczacza. 

11. WARUNKI NA DOBR¥ KAWÊ

Aby otrzymaæ kawê wysokiej jakoœci nale¿y u¿ywaæ wody o twardoœci nie wiêkszej ni¿ 4 – 5  F, jeœli twardoœæ jest 
wiêksza nale¿y u¿yæ zmiêkczacza lub filtr.

Nie u¿ywaæ zmiêkczacza czy filtra przy twardoœci poni¿ej 4  F.

W przypadku zwiêkszonej zawartoœci chloru powinien byæ zainstalowany specjalny filtr.

Nie nale¿y niepotrzebnie przechowywaæ du¿ej iloœci kawy ziarnistej. Nigdy nie mieliæ du¿ej iloœci kawy.
Zapas kawy ziarnistej powinien wystarczaæ na kawy do koñca dnia.

Jeœli maszyna nie bêdzie pracowaæ przez ok. 2 – 3 godziny nale¿y wykonaæ kilka fili¿anek bez kawy w kolbie.

Nale¿y przeprowadzaæ regularne czyszczenia i przegl¹dy.

Po wykorzystaniu filtra nale¿y go jak najszybciej wyj¹æ z grupy.

Jeœli zmieniamy rodzaj kawy nale¿y powiadomiæ serwis celem zmian temperatury i parametrów zaparzania.

Nale¿y dokonywaæ zmian ustawienia m³ynka jeœli zmienia siê wilgotnoœæ otoczenia.
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12. ZAGRO¯ENIA

W tym rozdziale opisano mo¿liwe zagro¿enia dla u¿ytkownika jeœli opisane podstawowe zasady nie bêd¹ 
przestrzegane.

Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do dobrego uziemienia elektrycznego opisanego w warunkach technicznych 
do pod³¹czenia urz¹dzenia.
Jêœli to nie jest wykonane, urz¹dzenie mo¿e byæ przyczyn¹ pora¿enia pr¹dem poniewa¿ nie jest mo¿liwy przep³yw 
pr¹du do ziemi.

Nie u¿ywaæ strumienia wody do mycia.
U¿ycie wody pod ciœnieniem bezpoœrednio na maszynê mo¿e powa¿nie uszkodziæ elementy elektryczne.
Nigdy nie u¿ywaæ strumienia wody do mycia jakichkolwiek czêœci maszyny.

Nie dotykaæ grup.
Wysoka temperatura grup mo¿e spowodowaæ oparzenia r¹k lub innych czêœci cia³a.

Zachowaæ ostro¿noœæ z wylotami pary i gor¹cej wody.
Wyloty pary i gor¹cej wody mog¹ byæ bardzo gor¹ce i mog¹ byæ niebezpieczne. Dotykaæ tych elementów 
ostro¿nie w miejscach do tego przeznaczonych (nasadki gumowe). Nie kierowaæ strumienia pary lub gor¹cej 
wody na czêœci cia³a.

Nie wykonywaæ ¿adnych napraw jeœli maszyna jest w³¹czona do sieci elektrycznej.
Jakiekolwiek interwencjê mo¿na wykonywaæ jeœli maszyna jest wy³¹czona i przewód zasilaj¹cy jest wyjêty z 
gniazdka.

Nie wykonywaæ prac na systemie hydraulicznym przed opró¿nieniem go.
Systemy hydrauliczne i bojlery pracuj¹ jeœli zawieraj¹ wodê i jest ciœnienie. Z tego powodu nale¿y przed prac¹ 
opró¿niæ je przez zamkniêcie g³ wnego zaworu i spust  przez krótki czas wody z grup. Wy³¹czyæ maszynê i otworzyæ 
wszystkie krany i zawory wodne i parowe. Z ciœnieniem zero, ca³kowicie opró¿niæ bojler przez wykrêcenie rurki 
usytuowanej w jego dolnej czêœci. Jeœli te czynnoœci nie s¹ prawid³owo wykonane to otwarcie jakiejkolwiek czêœci 
uk³adu hydraulicznego mo¿e spowodowaæ nag³y wylot pod ciœnieniem gor¹cej wody.

Wykorzystanie maszyny.
To urz¹dzenie wymaga profesjonalnej obs³ugi. Nieprofesjonalna obs³uga stanowi zagro¿enie dla u¿ytkownika.
Nie pozwalaæ dzieciom i niekompetentnym osobom obs³ugiwaæ maszynê.

Nie przestrzeganie tych zasad mo¿e wytworzyæ powa¿ne zagro¿enia dla ludzi.
Nigdy nie wykonywaæ prac na maszynie jeœli jest ona pod³¹czona do energii elektrycznej.
Wy³¹czaæ maszynê ca³kowicie przez odciêcie jej od zasilania i wtedy przystêpowaæ do jakichkolwiek czynnoœci.

ó
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