
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    

ekspres do przygotowywania 
napojów typu instant

Cino
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CINO - Instrukcja dla u¿ytkownika

1. DANE TECHNICZNE

- 

Wymiary ekspresu: wysokoœæ       502 mm
szerokoœæ       379 mm
g³êbokoœæ    450 mm

Waga ekspresu: 27kg

Warunek pod³¹czenia do wody: ciœnienie w sieci wodoci¹gowej od 1 do 8 bar
(w wersji automatycznej)

Pojemnik na wodê: 3,5 litra (wersja manual)

Instalacja elektryczna: napiêcie sieci 220V, ~50 Hz; max.                                            
                                                               
Pobór mocy: 1 350 W 

Pojemnoœæ kot³a: 4 litry.

Instalacja i  uruchomienie  ekspresu (w wersji  automatycznej) powinno byæ przeprowadzone wy³¹cznie przez 
serwis J.J. Darboven Poland.

W   celu   zapewnienia   bezawaryjnej   pracy   urz¹dzenia   nale¿y   przestrzegaæ nastêpuj¹cych zaleceñ:
- temperatura powietrza w pomieszczeniu, gdzie zainstalowany jest ekspres, nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ 5*C i nie 

mo¿e przekraczaæ 30*C:
- wilgotnoœæ powietrza nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 80 %.
- ekspres   nie  mo¿e  byæ  wystawiony   na   bezpoœrednie   dzia³anie   promieni       s³onecznych, wilgoci i 

temperatur ujemnych,
- elementy ekspresu, maj¹ce stycznoœæ z produktami spo¿ywczymi  (kawa. Kakao,   mleczko) musz¹ byæ 

codziennie czyszczone,
- nale¿y u¿ywaæ produktów zalecanych przez producenta.

J.J.   Darboven   Poland  Sp.   z   o.o.   nie   ponosi   odpowiedzialnoœci   z   tytu³u gwarancji w przypadku awarii 
spowodowanych:
1. z³¹ jakoœci¹ wody (zakamienienie urz¹dzenia),
2. niezgodnym z instrukcj¹ i/lub przeznaczeniem u¿ytkowaniem urz¹dzenia,
3. uszkodzeniami mechanicznymi,
4. Nieprawid³owym przechowywaniem,
5. nieprawid³owym zasilaniem elektrycznym,
6. dokonywaniem napraw oraz nieuzasadnionych manipulacji przez osoby nieupowa¿nione.

3. PRZEZNACZENIE

Ekspres SERVOMAT CINO jest profesjonalnym urz¹dzeniem do przygotowywania napojów z komponentów typu 
instant. 

Po wybraniu odpowiedniego przycisku ekspres przygotowuje napój przez wymieszanie z wod¹ sk³adników w 
odpowiednich proporcjach, a nastêpnie podaje napój do fili¿anki ustawionej na podstawce.

2. UWAGI DOTYCZ¥CE INSTALACJI

4. POJEMNIKI NA PRODUKTY I PRZYCISKI NAPOJÓW

Produkt 1      Produkt 3       Produkt 4
kawa             kakao            mleczka   zbiornik na wodê

Mikser 1/Woda 1 Mikser 2/woda 2
Kawa kakao/mleko

A. Pojemnik na produkty



TASSE
UNTERSTELLEN 

SERVOMAT
CINO

BITTE WARTEN
TEMPERATUR

AUS 6 A
KEIN WASSER

BITTE WARTEN ...
FUELLT WASSER

**** BITTE **** 
WARTEN

**** XSHD 1D ****
18.07.97
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B. Przyciski napojów

1. Cappuccino
2. Cappuccino extra
3. Espresso
4. MoccaCino
5. Czarna kawa
6. Czekolada
7. Cafe au Lait (kawa z mlekiem)
8. Gor¹ca woda

5. URUCHOMIENIE

A. W wersji automatycznej

Monta¿ i pierwsze uruchomienie ekspresu SERVOMAT CINO przeprowadza serwis techniczny J.J. Darboven 
Poland.

B. W wersji manual

W celu uruchomienia ekspresu nale¿y:
1. Rozpakowaæ urz¹dzenie i  ustawiæ je na stabilnym, poziomym  pod³o¿u.
    Minimalna odleg³oœæ od œcian (z ty³u i boków) wynosi 10 cm.
2. Otworzyæ kluczykiem frontow¹ czêœæ obudowy.
3. Nape³niæ pojemniki produktami. Po ustawieniu pe³nego pojemnika w pozycji
    pionowej  nale¿y udro¿niæ zsyp produktu (czerwona plastikowa zaœlepka
    musi znajdowaæ siê w górnym po³o¿eniu).
4. Nape³niæ zbiornik na wodê (pierwszy z prawej).
5. Zamkn¹æ obudowê.
6. Pod³¹czyæ kabel zasilania. Nie nale¿y stosowaæ przed³u¿acz}', "z³odziejek" i
    rozga³êŸników. UWAGA: Nie wolno pod³¹czaæ ekspresu do gniazdka bez
    uziemienia!
7. W³¹czyæ napiêcie wy³¹cznikiem g³ównym umieszczonym z ty³u w dolnej
    czêœci ekspresu.

Ekspres wykona cykl testuj¹cy. Na wyœwietlaczu pojawi siê informacja:

                                  
Nastêpuje automatyczne nape³nianie boilera (ok. 5 min) - na wyœwietlaczu pokazuje siê napis:

Pojemnoœæ boilera jest wiêksza ni¿ zbiornika na wodê, konieczne jest wiêc uzupe³nienie zbiornika. Na 
wyœwietlaczu pojawia siê napis:

                                                     
Aby kontynuowaæ nape³nianie boilera, nale¿y:
- wy³¹czyæ ekspres
- otworzyæ górn¹ i przedni¹ czêœæ obudowy
- nape³niæ zbiornik
- zamkn¹æ obudowê
- w³¹czyæ ekspres.

Po nape³nieniu zbiornika rozpoczyna siê podgrzewanie wody (ok. 15 min). Na wyœwietlaczu pojawia siê napis:

Gdy czas podgrzewania siê koñczy, na wyœwietlaczu pojawia siê napis:

 oznaczaj¹cy gotowoœæ urz¹dzenia do pracy.

CINO - Instrukcja dla u¿ytkownika
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6. P£UKANIE AUTOMATYCZNE
W celu wykonania p³ukania automatycznego urz¹dzenia, nale¿y:
- w³¹czyæ ekspres - na wyœwietlaczu pojawi siê informacja:

- otworzyæ przedni¹ obudowê ekspresu
- przycisn¹æ 1 raz przycisk programowania, umieszczony na wewnêtrznej stronie obudowy. Na wyœwietlaczu 

pojawi siê:

- przycisn¹æ 4 przycisk napoju, licz¹c od góry. Na wyœwietlaczu pojawi siê:

- przyciskaæ kilkakrotnie przyciski 1, 2 i 3 (licz¹c od góry). Odpowiednie rurki wylotowe i miksery zostan¹ 
przep³ukane. Do przep³ukania u¿yte jest ok. 3 litrów wody.

- aby    zakoñczyæ tryb p³ukania, nale¿y 1 raz przycisn¹æ przycisk programowania.
- zamkn¹æ przedni¹ czêœæ obudowy.

P£UKANIE NALE¯Y WYKONYWAÆ CODZIENNIE PO ZAKOÑCZENIU PRACY URZ¥DZENIA.

RHEA VENDORS
----------XS---------

1=PROG 2=ZAEHLER
3=FREI   4=SPUELEN

SPUELUNG
WAHL           1-2-3

7. LICZNIK PORCJI
Ekspres posiada licznik, umo¿liwiaj¹cy odczyt liczby wykonanych cykli. Aby odczytaæ licznik, nale¿y wykonaæ 
nastêpuj¹ce operacje:
- w³¹czyæ ekspres
- przycisn¹æ 1 raz przycisk programowania. Na wyœwietlaczu pojawi siê napis:

- przycisn¹æ przycisk 2. Na wyœwietlaczu pojawi siê napis:

Jest to ca³kowita iloœæ napojów, wydanych przez urz¹dzenie.

1=PROG 2=ZAEHLER
3=FREI   4=SPUELEN

ZAHLER
GESAMT

8. MYCIE ELEMENTÓW NAPARZACZA

Dla  utrzymania  higieny  czêœci   ekspresu,   maj¹cych  kontakt  z  produktami spo¿ywczymi, konieczne jest ich 
codzienne mycie w roztworze detergentu.

A. Miseczki mikserów, rurki wylotowe i pojemnik œciekowy
1. upewnij siê, ¿e ekspres jest od³¹czony od zasilania
2. otwórz przedni¹ czêœæ obudowy
3. zdemontuj miseczki mikserów 1 i 2 i rurki wylotowe - nale¿y w tym celu odblokowaæ czerwony pierœcieñ, 
    przekrêcaj¹c go o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, i poci¹gn¹æ do siebie
4. umyj zdemontowane elementy w roztworze detergentu i dok³adnie wyp³ucz wod¹
5. umieœæ na swoich miejscach miseczki (kolejnoœæ montowania miseczek - odwrotna ni¿ przy demonta¿u)
6. kilkakrotnie uruchom p³ukanie automatyczne
7. zdemontuj, umyj w roztworze detergentu i wyp³ucz pojemnik œciekowy
8. zamontuj pojemnik œciekowy na miejsce
9. zamknij obudowê ekspresu
B. Pojemniki na produkty
Pojemniki na produkty myjemy w roztworze detergentów, dok³adnie p³uczemy i starannie suszymy.

9. TRANSPORT

Ekspres ka¿dorazowo winien byæ transportowany w pozycji pionowej. Przed   transportem   nale¿y   koniecznie   
opró¿niæ  boiler   przez   wykonanie nastêpuj¹cych czynnoœci:
- odkrêcenie i demonta¿ tylniej czêœci obudowy
- odszukanie    igielitowej    rurki    spustowej    pod    boilerem, zakoñczonej mosiê¿nym korkiem
- usuniêcie korka
- opró¿nienie boilera
- w³o¿enie korka
- zamkniecie tylnej czêœci obudowy.
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