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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 informacje 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.

1.2 JAK KORZYSTAÆ Z INSTRUKCJI

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

1.3 OGÓLNE OSTRZE¯ENIA

&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  standardów. 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 koniecznie trzeba u¿yæ 
przed³u¿acza musi on spe³niaæ warunki bezpieczeñstwa w zakresie mocy.

&Nie przekraczaæ mocy podanej w kW na przed³u¿aczu.

& 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.    
  
&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 wg instrukcji.

&Przy obs³udze urz¹dzeñ elektrycznych nale¿y przestrzegaæ kilka zasad:

&W przypadku awarii lub niew³aœciwej pracy nale¿y urz¹dzenie wy³¹czyæ i od³¹czyæ ca³kowicie od pr¹du.

& Jakiekolwiek naprawy mog¹ byæ wykonane przez producenta lub autoryzowany serwis (Darboven Poland). 
To jest warunek wa¿noœci gwarancji.

 

- nie dotykaæ urz¹dzenia gdy rêce lub stopy s¹ mokre lub wilgotne;
- 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;
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& Elektryczny przewód zasilaj¹cy nie mo¿e byæ wymieniony przez u¿ytkownika. Jeœli przewód jest uszkodzony 
nale¿y wy³¹czyæ maszynê i powiadomiæ serwis.

& Jeœli maszyna nie bêdzie d³u¿ej pracowaæ 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.

&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 na czêœciach maszyny wykonywane nie przez serwis powoduj¹ utratê gwarancji. 
 

1.4 GWARANCJA

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

1.5 PREZENTACJA 
 
Ta maszyna jest przeznaczona do profesjonalnego wykorzystania. Jest ona zbudowana do przygotowania 
gor¹cych napojów jak herbata, capppuccina, oraz kawy du¿e, ma³e i 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 bez ¿adnego problemu gwarantuje 
intensywne jej wykorzystanie.

Dalej s¹ opisy prawid³owej obs³ugi maszyny.

GLORIA PLUS 4 YOU - Ostrze¿enia
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2. OPIS

2.1 OPIS MASZYNY

 
1. P³yta podgrzewacza fili¿anek 10.  Kolba na filtry kawy

2. Klawiatura 11.  Manometr

3. Ekran i wybór programów 12.  Podajnik gor¹cej wody

4. Przycisk wydawania herbaty 13.  Nó¿ki regulowane
 

5. Pokrêt³o – zawór pary wodnej 14.  Wy³¹cznik g³ówny

6. Gumowy ochraniacz 15.  Wy³¹cznik podgrzewacza fili¿anek

7. Czytnik karty magnetycznej „Smart Card” 16. Lampka sygnalizacji podgrzewacza fili¿anek
      (czerwona) i lampka sygnalizacji w³¹cznika 

8. Podajnik pary wodnej       maszyny (zielona)

9. Ociekacz, miejsce na fili¿anki

GLORIA PLUS 4 YOU - Opis
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2.2 KLAWIATURA 

 1 Espresso

 1 Œrednia kawa

 1 Du¿a kawa

 2 Espresso

 2 Œrednie kawy

 2 Du¿e kawy

Stop programowania / 
kontynuacja

 Wybór programów

 OpisPrzycisk

2.3 EKRAN

 Data
Temperatura 
w bojlerze

Ciœnienie 
w bojlerze

Godziny

Chwilowy pobór 
mocy

Wilgotnoœæ
otoczenia

Chwilowy pobór 
mocy

GLORIA PLUS 4 YOU - Opis
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3. URUCHOMIENIE

3.1 URUCHOMIENIE MASZYNY

Instalowanie oraz uruchomienie maszyny musi byæ wykonane przez serwis.

3.2 MIELENIE I DOZOWANIE

 Postawiæ m³ynek w dogodnym miejscu blisko maszyny. Mielenie i dozowanie kawy winno byæ dokonywane 
zgodnie z instrukcj¹ producenta m³ynka.

Aby otrzymaæ dobr¹ jakoœæ kawy espresso zalecamy:

&Nie trzymaæ du¿ej iloœci rozpakowanej kawy ziarnistej. Sprawdzaæ datê wa¿noœci.

&Mieliæ konieczn¹ iloœæ kawy do wykorzystania. Przygotowaæ tak¹ iloœæ kawy aby sporz¹dzane porcje zosta³y 
zu¿yte do koñca dnia.

& Jeœli to mo¿liwe nie nale¿y kupowaæ kawy ju¿ zmielonej. Nale¿y kupowaæ kawê w ma³ych opakowaniach 
vacum. 

 
Nape³niaæ filtr  porcj¹ kawy oko³o 6 – 7 gr. i œcisn¹æ j¹ stemplem. Umieœciæ kolbê w grupie.

 

U¿ywanie maszyny bez wykonania przez  serwis wszystkich operacji instalacyjnych mo¿e 
doprowadziæ do powa¿nych awarii.

Aby uchroniæ uszczelkê przed szybkim zu¿yciem nale¿y oczyœciæ filtr przed zamocowaniem kolby.
Nie doci¹gaæ kolby zbyt mocno.

4. W£¥CZANIE MASZYNY

4.1   URUCHOMIENIE MASZYNY

 Po wykonanym przez serwis pod³¹czenia elektrycznego i wodnego upewniæ siê czy pojemnik œciekowy 
znajduj¹cy siê pod kratk¹ opiekacza (9) jest w³aœciwie pod³¹czony do kanalizacji.

W³¹czyæ maszynê wy³¹cznikiem g³ównym (14) i dalej postêpowaæ w/g  komunikatów na ekranie opisanych 
na nastêpnej stronie.

GLORIA PLUS 4 YOU - Uruchomienie
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Gdy maszyna jest w³¹czona, wykonywane s¹ testy i pojawia siê raport. 
XX-XX-XX : data testu RY : numer testu

 

Wynik O.K. pokazuje, ¿e maszyna pracuje w³aœciwie. Jeœli maszyna 
opuœci FUNCTIONAL TEST zadzwoniæ do serwisu.

      

                                                               
 
Jeœli maszyna jest w³¹czona, zostaje w³¹czony motor pompy i 
rozpoczyna siê nape³nianie bojlera serwisowego oraz bojlerów 
kawowych.

 

Aby usun¹æ resztki powietrza z podgrzewaczy ca³y czas, gdy maszyna 
jest w³¹czona, zawory elektromagnetyczne grup bêd¹ w³¹czone 
powoduj¹c przez oko³o 10 sekund wyp³yw wody i pary na zewn¹trz 
przez sitka grup. 

Gdy zakoñczy siê faza grzania boilerów kawowych (po ok. 10 
minutach) co jest sygnalizowane przez znikniêcie napisu „PLEASE WAIT” 
mo¿na serwowaæ kawê. Aby pobieraæ gor¹c¹ wodê i parê nale¿y 
poczekaæ a¿ do ca³kowitego nagrzania bojlera serwisowego.

 
W czasie fazy grzania w bojlerze serwisowym (od 95°C do 98°C) 
maszyna mo¿e wypuszczaæ ma³e iloœci wody i pary z podajnika 
gor¹cej wody.

 

Wydawanie pary i gor¹cej wody (a wiêc pe³ne mo¿liwoœci maszyny) 
jest mo¿liwe jeœli bojler serwisowy bêdzie ca³kowicie nagrzany 
(temperatura powy¿ej 111°C i ciœnienie wiêksze ni¿ 0,6 bara).

Wystêpuje ryzyko oparzenia, dlatego w czasie grzania maszyny nale¿y trzymaæ rêce z dala 
od podajnika wody, pary oraz od grup.

GLORIA PLUS 4 YOU - W³¹czanie maszyny
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5. WYDAWANIE KAWY

5.1   PROGRAMOWANIE WYDAWANIA KAWY

&Umieœciæ kartê magnetyczn¹ w czytniku (7).

&Wcisn¹æ przycisk          na 5 sekund: wszystkie lampki na panelu zaœwiec¹ siê. 
               
&Nape³niæ filtr porcj¹ kawy i kawê œcisn¹æ stemplem.

& Zamocowaæ kolbê w grupie.

&Podstawiæ fili¿ankê pod grupê.

&Nacisn¹æ przycisk porcji kawy (            na przyk³ad).

&Czekaæ na wyp³yw kawy. Dla potwierdzenia wielkoœci porcji nacisn¹æ znów przycisk            lub przycisk        .

&Powtórzyæ t¹ operacjê dla programowania innych kaw.

&Po zakoñczeniu programowania nacisn¹æ przycisk            a¿ wszystkie lampki na panelu  zgasn¹ i wyj¹æ 
kartê magnetyczn¹ z czytnika (7).

 
 

Programowanie ka¿dej porcji kawy musi byæ wykonywane na œwie¿ej kawie a nie wczeœniej 
u¿ywanej.

Jest mo¿liwe zaprogramowanie wszystkich przycisków  jednoczeœnie u¿ywaj¹c tylko prawego 
panelu z przyciskami. Aby otrzymaæ ró¿ne porcje dla grup przeprowadziæ nale¿y  programowanie z 
lewym panelem przycisków a póŸniej wszystkie pozosta³e.

5.2  WYDAWANIE KAWY

&Nape³niæ filtr porcj¹ zmielonej kawy i œcisn¹æ j¹ stemplem.  
       
& Zamocowaæ kolbê w grupie. 

&Postawiæ fili¿ankê pod grupê.

&Nacisn¹æ odpowiedni przycisk (              na przyk³ad) i czekaæ a¿ wyp³ynie kawa (lampka zaœwieci siê).

&Aby nagle zatrzymaæ wyp³yw kawy nale¿y nacisn¹æ przycisk             lub nacisn¹æ           .

GLORIA PLUS 4 YOU - Wydawanie kawy
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5.3 SYSTEM OSZCZÊDZANIA ENERGII

Jeœli jest ten program to maszyna jest ustawiona na oszczêdzanie energii (czêœciowe i okresowe wy³¹czanie 
maszyny). Sygnalizowane jest to nastêpuj¹co:

Wszystkie grupy s¹ w stanie stand-by lub ca³a maszyna 
(³¹cznie z bojlerem serwisowym) jest w stanie oszczêdzania energii.

Ekran

 + miganie lampek przycisków
STOP-PROG

miga lampka przycisku
STOP-PROG

Jedna lub wiêcej grup (ale nie wszystkie) s¹ w stanie stand-by.

6. WYDAWANIE GOR¥CEJ WODY

6.1 PROGRAMOWANIE WYDAWANIA GOR¥CEJ WODY

&Umieœciæ kartê magnetyczn¹ w czytniku (7).

&Podstawiæ fili¿ankê pod podajnik gor¹cej wody (12).

&Nacisn¹æ przycisk          na na lewym panelu przycisków a¿ wszystkie lampki zaœwiec¹ siê. 

&Nacisn¹æ przycisk wydawania gor¹cej wody         .

&Gdy wleci odpowiednia iloœæ wcisn¹æ znów przycisk        .   
             

&Po zakoñczeniu programowania nacisn¹æ przycisk            i wyj¹æ kartê magnetyczn¹ z czytnika (7).

GLORIA PLUS 4 YOU - Wydawanie gor¹cej wody
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6.2 WYDAWANIE GOR¥CEJ WODY

&Podstawiæ fili¿ankê pod podajnik gor¹cej wody.

&Nacisn¹æ przycisk         : czekaæ na wylot wody.

&Aby zatrzymaæ wylot wody nacisn¹æ znów przycisk           .

 
Kiedy maszyna jest ch³odna (temperatura poni¿ej 111°C i ciœnienie mniejsze ni¿ 0,5 bara) wydawanie 
gor¹cej wody nie mo¿e byæ wykonane. Aby zmieniæ temperaturê wydawanej wody nale¿y wezwaæ 
serwis.

7. WYDAWANIE PARY

7.1 WYDAWANIA PARY

W³o¿yæ wylot pary do napoju który ma byæ podgrzany i obróciæ pokrêt³o (5) w lewo: para wylatuje z wylotu (8) 
i tak mocno jak mocno bêdzie odkrêcone pokrêt³o.

MLEKO

OFF

&Ostro¿nie przesuwaj wylot pary wykorzystuj¹c gumê ochronn¹ (6) i nigdy nie dotykaæ wylotu 
pary (8) lub wylotu gor¹cej wody (12) poniewa¿ grozi to poparzeniem.

& Trzymaæ wylot pary zanurzony w mleku tylko przez czas niezbêdny do grzania.

&UWAGA: 
Nie otwieraæ pokrêt³a pary gdy wylot pary jest zanurzony w mleku a maszyna jest w tym czasie 
wy³¹czona.

GLORIA PLUS 4 YOU - Wydawanie pary
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8. U¯YWANIE PODGRZEWACZA FILI¯ANEK

8.1 U¯YWANIE PODGRZEWACZA FILI¯ANEK
 
&Postawiæ fili¿anki na p³ycie (1).

&W³¹czyæ wy³¹cznik ON (15), lampka kontrolna (16) bêdzie w³¹czona w czasie grzania.

Gdy lampka kontrolna czerwona (16) zgaœnie to znaczy ¿e podgrzewacz fili¿anek jest w 
zaprogramowanej temperaturze. 

Nie nale¿y umieszczaæ na p³ycie œciereczek (np. do wysuszenia ich) lub innych materia³ów 
poniewa¿ mo¿na spowodowaæ przegrzanie maszyny.  

       
Aby zmieniæ temperaturê podgrzewacza fili¿anek nale¿y wykonaæ czynnoœci z rozdz. 10.4.

GLORIA PLUS 4 YOU - U¿ywanie podgrzewacza fili¿anek
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9. U¯YCIE AUTOSTEAMERA

9.1 U¯YCIE POJEDYNCZEJ FUNKCJI AUTOSTEAMERA

System pojedynczej funkcji autosteamera wydaje parê i mo¿e byæ 
u¿yty do spieniania mleka do zaprogramowanej temperatury.

Postêpowaæ jak poni¿ej:

&Umieœciæ koñcówkê autosteamera w napoju.

&Nacisn¹æ przycisk            .

&Czekaæ a¿ wydawanie zostanie zakoñczone.

Uwaga:

&Aby przerwaæ wydawanie nacisn¹æ znów 
przycisk              .

&Aby przed³u¿yæ wydawanie trzymaæ wciœniêty 
przycisk             .

9.2 U¯YCIE PODWÓJNEJ FUNKCJI AUTOSTEAMERA

System autosteamera wydaje parê i mo¿e byæ u¿yty na dwa 
sposoby:

               grzanie napoju do zaprogramowanej temperatury.

               Spienianie  + grzanie mleka do zaprogramowanej 
               Temperatury.

Postêpowaæ jak poni¿ej:

&Umieœciæ koñcówkê autosteamera w napoju.

&Nacisn¹æ przycisk               lub przycisk                .

&Czekaæ a¿ wydawanie zostanie zakoñczone.

Uwaga:

&Aby przerwaæ wydawanie nacisn¹æ znów 
przycisk              lub przycisk               .

&Aby przed³u¿yæ wydawanie trzymaæ wciœniêty 
przycisk              lub przycisk               .

Aby zmieniæ temperaturê autosteamera postêpowaæ jak opisano w czêœci 10.5. 
Do regulacji spieniania mleka nale¿y wezwaæ serwis. Do w³¹czenia lub wy³¹czenia funkcji 
autosteamera nale¿y wezwaæ serwis.

 
System limituje czas pracy autosteamera do 4 minut.

 

Aby zagwarantowaæ w³aœciwe wydawanie pary konieczne jest czyszczenie po ka¿dym u¿yciu. 
Nale¿y ca³y czas utrzymywaæ czyst¹ koñcówkê autosteamera. U¿ywaæ do czyszczenia sukna  
zwil¿onego w letniej wodzie.

GLORIA PLUS 4 YOU - U¿ycie autosteamera
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10. ODCZYT DANYCH ORAZ PROGRAMOWANIE

10.1 ODCZYT I PROCEDURY PROGRAMOWANIA

Aby przyst¹piæ do odczytu danych i programowania g³ównych 
parametrów wcisn¹æ przycisk ENTER wyboru programu na nie 
mniej ni¿ 5 sekund. Nie ma koniecznoœci wk³adania karty 
magnetycznej do czytnika (7).

&Wybraæ odpowiedni tytu³ u¿ywaj¹c przycisków   

10.2 WYŒWIETLANIE LICZNIKÓW  

W tym menu mo¿na wyœwietliæ liczbê zrobionych porcji (wszystkich i oddzielnie ka¿dego rodzaju).

1) Naciskaæ przycisk       przewijaj¹c menu a¿ wyœwietli siê  1 COUNTERS.

2) Aby potwierdziæ ten wybór nacisn¹æ ENTER pojawi siê napis.

 XXXXX  Ca³kowita iloœæ porcji 
              wykonanych na maszynie

GLORIA PLUS 4 YOU - Odczyt danych oraz programowanie
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3) Aby wyœwietliæ iloœæ zrobionych porcji dla wybranego rodzaju   
    wcisn¹æ odpowiedni przycisk na panelu.

 XXXXX Liczba porcji 

4) Aby wyjœæ z tego programu nacisn¹æ ENTER.

5) Aby powróciæ do pocz¹tkowego menu wcisn¹æ przycisk       lub       .

10.3 USTAWIENIE CIŒNIENIA W BOJLERZE SERWISOWYM

W tym menu jest mo¿liwa zmiana ciœnienia w boilerze serwisowym (gor¹ca woda / para).

1)  Naciskaæ przycisk      przewijaj¹c menu a¿ wyœwietli siê napis 2 SERV. BOILER PRESS

2)  Aby potwierdziæ ten wybór nacisn¹æ ENTER, pojawi siê napis:

GLORIA PLUS 4 YOU - Odczyt danych oraz programowanie
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3) Aby zmieniæ wartoœæ ciœnienia (od 0 do 1,4 bara) nacisn¹æ przycisk       (zwiêkszanie) lub       (zmniejszanie).

4) Aby potwierdziæ ustawienie i opuœciæ ten program nacisn¹æ ENTER.

5) Aby opuœciæ ten program i powróciæ do pocz¹tkowego wcisn¹æ przycisk       lub      .

 10.4 USTAWIENIE TEMPERATURY PODGRZEWACZA FILI¯ANEK

W tym menu jest mo¿liwa zmiana temperatury podgrzewacza fili¿anek.

1) Naciskaæ przycisk       przewijaj¹c menu a¿ wyœwietli siê napis 3  CUP HEATER TEMP.

2) Aby potwierdziæ ten wybór nacis¹æ ENTER, pojawi siê napis:

3) Aby zmieniæ wartoœæ temperatury podgrzewacza fili¿anek (od 70 do  114°C) nacisn¹æ 
    przycisk       (zwiêkszanie) lub       (zmniejszanie).

4) Aby potwierdziæ ustawienie i opuœciæ ten program nacisn¹æ ENTER.

5) Aby opuœciæ ten program i powróciæ do pocz¹tkowego wcisn¹æ przycisk       lub      .

Jeœli temperatura jest ustawiona powy¿ej 114 °C pojawi siê  napis CUP HETER ON i podgrzewacz 
fili¿anek zostanie ustawiony na pracê ci¹g³¹.

GLORIA PLUS 4 YOU - Odczyt danych oraz programowanie
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10.5 USTAWIENIE DATY I GODZINY 

W tym menu jest mo¿liwe ustawienie daty i godziny które s¹ wyœwietlane na ekranie.

1)  Naciskaæ przycisk       przewijaj¹c menu a¿ wyœwietli siê napis 4 CLOCK SETUP

2)  Aby potwierdziæ ten wybór nacisn¹æ ENTER, pojawi siê napis:

godziny

minuty

dzieñ

miesi¹c

rok

dzieñ tygodnia

1. Poniedzia³ek
2. Wtorek
3. Œroda
4. Czwartek
5. Pi¹tek
6. Sobota
7. Niedziela

3) Naciskaæ przycisk       przewijaj¹c menu a¿ pojawi siê zmiana parametru.

4) Aby zmieniæ parametr naciskaæ przycisk       (zwiêkszanie) lub      (zmniejszanie). 

5) Aby zmieniæ nastêpny parametr nacisn¹æ przycisk        i powtórzyæ t¹ operacjê.

6) Aby opuœciæ ten program i powróciæ do pocz¹tkowego wcisn¹æ przycisk       lub      .

GLORIA PLUS 4 YOU - Odczyt danych oraz programowanie
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11. AKCESORIA

11.1 ZMIÊKCZACZ

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

Zmiêkczacz eliminuje lub znacznie redukuje obecnoœæ tych soli mineralnych. ¯ywica zmiêkczacza posiada 
zdolnoœæ zatrzymywania wapnia zawartego w wodzie ale traci t¹ zdolnoœæ z up³ywem czasy i z tej przyczyny 
musi byœ 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 regeneracja musi byæ 
wykonywana czêœciej, nawet co 7 dni. W przypadku zwiêkszonego zu¿ycia wody równie¿ nale¿y regeneracjê 
wykonywaæ czêœciej.

Regeneracja odwapniacza.
&podstawiæ pojemniki pod rurki; 
&przestawiæ dŸwignie (B) i (E) z lewa na prawo;
& zdj¹æ wieczko przez odkrêcenie pokrêt³a (A); 
& spuœciæ odpowiedni¹ iloœæ wody przez rurkê (C) aby zrobiæ miejsce na odpowiedni¹ iloœæ soli (patrz 

tabelka);
&wsypaæ odpowiedni¹ iloœæ soli (patrz tabelka);
&oczyœciæ uszczelkê wieczka z soli pod bie¿¹c¹ ciep³¹ wod¹ i wytrzeæ;
&na³o¿yæ wieczko na swoje miejsce i zakrêciæ nakrêtkê (A);
&przestawiæ dzwigniê (B) z prawej na lew¹ stronê;
&pozwoliæ aby s³ona woda wyp³ywa³a przez rurkê (D) a¿ do chwili gdy wyp³ywaj¹ca woda nie bêdzie s³ona 

(oko³o 30 – 60 minut);
&przestawiæ dzwigniê (E) z prawej na lew¹ stronê.

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

Iloœæ soli
Model 
odwapniacza

8 litrów 1.0 kg

12 litrów 1.5 kg

16 litrów 2.0 kg

Aby utrzymaæ sprawn¹ maszynê
 i odwapniacz nale¿y regularnie 
wykonywaæ regeneracjê w zale¿noœci 
od iloœci zu¿ytej wody i jej twardoœci.

- F°: Francuska skala
- D°: Niemiecka skala = 1,8 °F 
- mg CaCO3

Iloœæ wody w zale¿noœci  od jej twardoœci

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

sól

GLORIA PLUS 4 YOU - Akcesoria
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Jeœli ta funkcja zosta³a wykonana w czasie programowania to 
system mierzy iloœæ wody u¿ytej przez maszynê oraz sygnalizuje 
na ekranie (miga napis WATER SOFTENER REGENERATION) 
koniecznoœæ regeneracji po osi¹gniêci ustalonej iloœci.

&W³o¿yæ kartê magnetyczn¹ do czytnika (7).

&Wcisn¹æ przycisk       wyboru programu na 5 sekund: 
wyœwietla siê ustalona iloœæ wody oraz iloœæ zu¿ytej.

&Aby zresetowaæ licznik: wcisn¹æ przycisk       na 5 sekund. 
                                          
&Po zakoñczeniu wyj¹æ kartê magnetyczn¹.

iloœæ zu¿ytej
wody(litrów)

ustalona 
iloœæ wody

11.2 KOÑCÓWKA SPIENIANIA MLEKA 

Koñcówka spieniania mleka pozwala spieniaæ oraz podgrzewaæ mleko.

&W³o¿yæ koñcówkê (A) do mleka tak by wylot pary by³ ca³kowicie zanurzony.

&Obróciæ pokrêt³o (B) w lewo.

&Czekaæ gdy mleko siê podgrzewa i spienia.

&Po uzyskaniu w³aœciwej temperatury oraz piany obróciæ pokrêt³o (B) w prawo. 

&Do ustawienia speniania mleka: odkrêciæ os³onê (C) regulatora i u¿yæ ruchomej œrubki regulacyjnej (D). 

Aby zagwarantowaæ w³aœciwe wydawanie pary konieczne jest czyszczenie po ka¿dym u¿yciu. 
Utrzymuj koñcówkê autosteamera czyst¹ ca³y czas u¿ywaj¹c sukna zwil¿onego w letniej wodzie. 
Zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ przy u¿ywaniu rurki pary ze wzglêdu na wysok¹ temperaturê 
pary.

GLORIA PLUS 4 YOU - Akcesoria
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11.3 SPIENIACZ MLEKA
 
&W³o¿yæ rurkê do mleka.

&Podstawiæ dzbanek pod wylot spieniacza.

&Obróciæ pokrêt³o pary w lewo a po uzyskaniu odpowiedniej iloœci zamkn¹æ pokrêt³o pary.   
                              
&Wlaæ spienione mleko do fili¿anek z kaw¹.

pozycja
cappuccino

pozycja
na gor¹ce mleko

Aby otrzymaæ gor¹ce mleko bez piany, podnieœæ pokrêt³o do góry. Zalecamy wlewanie 
spienionego mleka nie bezpoœrednio do fili¿anki kawy lecz do dzbanka a póŸniej do fili¿anki z 
kaw¹.  

 
 
Zaleca siê czyszczenie spieniacza co jakiœ czas w ci¹gu dnia oraz ka¿dorazowo gdy nastêpuje 
przerwa w wydawaniu produktu z mlekiem lub spienionym mlekiem. 

 
CZYSZCZENIE   

Zwróciæ szczególn¹ uwagê na czyszczenie spieniacza wed³ug n/w zasad: 
&Mycie wstêpne przez zanurzenie rurki w wodzie i przep³yw wody przez kilka sekund.

&Obróciæ czêœæ obrotow¹ spieniacza (X) 90° do pozycji B (zamkniêty wylot mleka).

&Wylot rurki trzymaæ w powietrzu i odkrêciæ w maszynie pokrêt³o pary.

&Czekaæ oko³o 20 sekund aby przep³ywaj¹ca para umy³a i odkazi³a spieniacz.

& Zamkn¹æ przep³yw pary (zakrêciæ pokrêt³o w maszynie) i obróciæ czêœæ obrotow¹ spieniacza w pozycjê A.
  
&Przepchaæ delikatnie ig³¹ otworek wlotu powietrza jeœli jest zapchany. Otworek jest zapchany jeœli przy 

otwartym pokrêtle pary w maszynie z tego otworka nie wylatuje woda.

pozycja A pozycja B

GLORIA PLUS 4 YOU - Akcesoria
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12. MYCIE GRUPY

12.1 MYCIE GRUP

Jeœli ujête jest to w programie maszyna automatycznie ¿¹da mycia grup.

Uwaga: w fazie mycia jakiekolwiek pobieranie produktów jest niemo¿liwe a¿ mycie bêdzie 
               ca³kowicie zakoñczone. Poni¿sze komunikaty pojawiaj¹ siê na ekranie:

1) Wstawiæ do kolby „œlepe sitko” bez otworków.
 
2) Wsypaæ do kolby oko³o 5 gram (1 ³y¿eczka) proszku do odkawiania .

3) Zapi¹æ kolbê do grupy 1.

4) Nacisn¹æ przycisk           aby uruchomiæ mycie.

Poni¿sze komunikaty poka¿¹ siê na ekranie:

Sekwencja 1 Sekwencja 2

5) Czekaæ a¿ mycie zakoñczy siê i pojawi¹ siê komunikaty:

Sekwencja 1 Sekwencja 2

6) Wyj¹æ kolbê z grupy 1 i nacisn¹æ przycisk            . 

7) Czekaæ a¿ zakoñczy siê proces przep³ukiwania (trwa oko³o 30 sekund) i pojawi¹ siê komunikaty.

Sekwencja 1 Sekwencja 2

GLORIA PLUS 4 YOU - Mycie grupy
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8) Na zakoñczenie cyklu przep³ukiwania pojawi¹ siê komunikaty: 

Sekwencja 1 Sekwencja 2

9) Przeprowadziæ operacjê mycia na pozosta³ych grupach w w/w sposób.

 

Aby zakoñczyæ proces mycia musi byæ wykonane ca³kowicie mycie wszystkich grup.

13. KONTROLE I KONSERWACJA

13.1 KONTROLE I KONSERWACJA

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

KONTROLE co dzieñ co tydzieñ co m-c

X

X

X

X

AUTOMATYKA

Sprawdziæ na manometrze czy pompa daje ciœnienie oko³o 8-9 bara.
Sprawdziæ czy pokazywane na ekranie ciœnienie w bojlerze ma zgodn¹ 
wartoœæ z zaprogramowan¹.
W przypadku niezgodnoœci nale¿y powiadomiæ serwis.

UCHWYT KOLBY

Sprawdziæ czy filtr  posiada za³amania na krawêdzi i czy kawa 
przedostaje siê do fili¿anki. Jeœli to wystêpuj¹ nale¿y wymieniæ filtr.

M£YNEK

Sprawdziæ gramaturê porcji zmielonej kawy która powinna wynosiæ 
oko³o 6-7g i mo¿emy zmieniæ jeœli chcemy. 
Sprawdziæ stopieñ zmielenia i dokonaæ zmiany jeœli to konieczne. 
Sprawdziæ zu¿ycie ¿aren: jeœli jest zbyt du¿o py³u w zmielonej kawie to 
¿arna winny byæ wymienione.

 

ZMIÊKCZACZ

Przeprowadzaæ regularnie regeneracjê zmiêkczacza (dla rêcznego 
zmiêkczacza).
Sprawdzaæ czy jest sól w pojemniku ( przy automatycznym zmiêkczaczu).
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13.2 CZYSZCZENIE

Aby zachowaæ higienê oraz sprawnoœæ maszyny nale¿y wykonywaæ n/w zabiegi czyszcz¹ce. 
Dla maszyny mocniej eksploatowanej czyszczenia powinny byæ wykonywane czêœciej. 
U¿ywaæ do mycia bardzo czystego sukna. 

X

X

X

X

X

X

X

X

XXX

CZYSZCZENIE co dzieñ co tydzieñ co m-c

SPIENIACZ

Czyœciæ kilka razy dziennie jak opisano w czêœci 11.3, szczególnie jeœli jest 
ci¹gle wykorzystywany.

FILTR I UCHWYT KOLBY

Oddzieliæ œrubokrêtem filtr od uchwytu kolby.
Wyczyœciæ wewn¹trz szczotk¹ filtr i uchwyt kolby i umyæ je w gor¹cej 
wodzie.
Nie wykonywanie tego czyszczenia spowoduje pogorszenie jakoœci kawy 
a tak¿e spowoduje z³¹ ekstrakcjê kawy oraz obecnoœæ zmielonej kawy w 
fili¿ance.

RURKA PARY – SPIENIACZ - AUTOSTEAMER

Utrzymywaæ czyste koñcówki wylotowe u¿ywaj¹c zwil¿onego sukna.

OBUDOWA

Czyœciæ obudowê wilgotnym suknem. Nie u¿ywaæ detergentów.

SITKO i PIERŒCIEÑ

Wykrêciæ œrubê (A) i wyj¹æ sitko (B) oraz pierœcieñ (C) \
z grupy.
Myæ te czêœci w gor¹cej wodzie.

GRUPA

Wykonaæ mycie wszystkich grup w/g opisu w dziale 12 i  postêpowaæ jak 
poni¿ej:

1) U¿yæ sitka „œlepego” – bez otworków.
2) Wsypaæ proszku odkawiacza do sitka i w³o¿yæ uchwyt kolby 
    do grupy.
3) Przepuœciæ wodê kilka razy. 
4) Wyj¹æ uchwyt kolby i przepuœciæ wodê kilka razy aby usun¹æ.

M£YNEK

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

SITKO i UCHWYT KOLBY

Oddzieliæ œrubokrêtem filtr od uchwytu kolby.
W³o¿yæ filtr i uchwyt kolby na kilka godzi do gor¹cej wody, do wody 
mo¿na dodaæ specjalnego proszku (odkawiacza).
Wyp³ukaæ dok³adnie czyst¹ wod¹ filtr i uchwyt kolby.

RURKA PARY – SPIENIACZ – AUTOSTEAMER

Sprawdziæ i wyczyœciæ koñcówki pary, czyœciæ ig³¹ otworki wylotu pary.
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3.3 WARUNKI NA DOBR¥ KAWÊ   
 
Aby otrzymaæ kawê wysokiej jakoœci nale¿y u¿ywaæ wody o twardoœci nie wiêkszej ni¿ 4 – 5 °F. 
Jeœli twardoœæ wody jest wiêksza nale¿y u¿yæ zmiêkczacza.

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

W przypadku  zwiêkszonej zawartoœci chloru powinien byæ zainstalowany specjalny filtr.

Nie nale¿y niepotrzebnie przechowywaæ du¿ej iloœci ziarnistej kawy. 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. 

14. ZAGRO¯ENIA

14.1 ZAGRO¯ENIA

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

Urz¹dzenie musi byæ pod³¹czone do dobrego uziemienia elektrycznego.
Jeœli to nie jest wykonane, urz¹dzenie mo¿e 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 bezpoœredni 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. Nie kierowaæ strumienia pary lub gor¹cej wody na czêœci cia³a.

Nie wykonywaæ ¿adnych napraw jeœli maszyna jest w³¹czona do sieci elektrycznej.
Jakiekolwiek interwencje mo¿na wykonywaæ jeœli maszyna jest wy³¹czona g³ównym wy³¹cznikiem sieciowym 
lub lepiej jeœli jest od³¹czony od sieci przewód  zasilaj¹cy maszynê.

Nie wykonywaæ prac na systemie hydraulicznym przed opró¿nieniem go.
System hydrauliczny i bojlery pracuj¹ jeœli zawieraj¹ wodê i jest ciœnienie. Z tego powodu nale¿y przed prac¹ 
je opró¿niæ poprzez zamkniêcie g³ównego 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 specjalnej rurki usytuowanej w dolnej jego 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. Jakakolwiek inna obs³uga jest z³a i stanowi zagro¿enie.
Nie pozwalaæ dzieciom i niekompetentnym osobom obs³ugiwaæ maszynê.

Nie przestrzeganie tych zasad mo¿e wytworzyæ powa¿ne zagro¿enie dla ludzi. 
Nigdy nie wykonuj prac na maszynie jeœli jest ona pod³¹czona do energii elektrycznej.
Wy³¹czyæ maszynê ca³kowicie przez odciêcie jej od zasilania i wtedy przystêpowaæ do jakichkolwiek 
czynnoœci.   
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15. PROBLEMY I KOMUNIKATY

15.1   KOMUNIKATY

- Grube mielenie: zmniejszyæ stopieñ mielenia.
- Ma³a porcja kawy: ustawiæ porcjê na m³ynku.
- Zmielona kawa jest stara: u¿yæ œwie¿ej kawy.
- Wilgotnoœæ mniejsza ni¿ zwykle: lekko zmniejszyæ stopieñ 

mielenia.

Komunikat Opis przyczyn i rozwi¹zania

- Drobne mielenie: podwy¿szyæ stopieñ mielenia.
- Du¿a porcja kawy: ustawiæ porcjê na m³ynku.
- Wilgotnoœæ wy¿sza ni¿ zwykle: lekko zwiêkszyæ stopieñ mielenia.
- Zablokowanie w uk³adzie hydraulicznym: kontakt z serwisem. 

- Grupy potrzebuj¹ wykonania mycia opisanego w rozdz.12.1.

- Wszystkie grupy s¹ w stand-by lub ca³a maszyna (³¹cznie z 
bojlerem serwisowym) jest w stanie oszczêdzania energii.

+ migaj¹ lampki przycisków 
STOP-PROG

Lampka przycisku STOP-PROG
œwieci ci¹gle

Lampka przycisku STOP-PROG
miga

- Maszyna jest wy³¹czona.

- Grupa jest wy³¹czona.

- Jedna lub kilka grup (ale nie wszystkie) s¹ w stanie stand-by.

Jeœli pojawi¹ siê inne komunikaty ni¿ pokazane powy¿ej lub maszyna objawia jakieœ uszkodzenie 
nale¿y siê skontaktowaæ z Serwisem. Nie wykonanie naprawy przez serwis mo¿e spowodowaæ 
powa¿ne uszkodzenia oraz utratê gwarancji.

GLORIA PLUS 4 YOU - Problemy i komunikaty
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