
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 kawy
Gloria
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INSTRUKCJA OBS£UGI DLA MODELU

GLORIA
BEZ EKRANU

Œwiadectwo zgodnoœci C E
Klasa 1, Modu³ A

Dane techniczne zgodne z: I.S.P.E.L. Band M, S, VSR i PIVG (ex E), Rev. 95

Kot³y parowe dla maszyn do kawy oraz zawory bezpieczeñstwa zgodne z przepisami EG 97/23/CE
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GLORIA - Opis maszyny

1. OPIS MASZYNY

1. Nadstawka na fili¿anki
2. Wylewka wrz¹tku
3. Klawiatura
4. Pokrêt³o – zawór pary wodnej
5. Podajnik pary wodnej
6. Kolba na filtry kawy
7. Ociekacz, miejsce na fili¿anki
8. Manometr
9. W³¹cznik g³ówny
10. W³¹cznik podgrzewacza fili¿anek

2. KLAWIATURA

Klawisz
ZASTOSOWANIE

Programowanie
PODGRZEWACZ  FILI¯ANEK

Patrz rozdzia³ 4

1 espresso

2 espresso

1 du¿a czarna

2 du¿e czarne

1 przed³u¿ona

2 przed³u¿one

stop

Podgrzewacz 
fili¿anek wy³¹czony

Temperatura 70 C

Temperatura 80 C

Temperatura 90 C
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3. PROGRAMOWANIE

Dla modeli z 2, 3 lub 4 grupami klawiszy mo¿liwe jest 
jednoczesne zaprogramowanie ca³ej klawiatury 
urz¹dzenia. S³u¿y temu prawy klawisz (por. rys.).
Zaleca siê, dla pewnoœci, sprawdziæ prawid³owoœæ 
zaprogramowania pozosta³ych przycisków:

&Wyj¹æ kratkê ociekacza wraz z rynienk¹ 
odp³ywow¹, ustawiæ klawisz programuj¹cy w pozycji 
ON, umieœciæ z powrotem kratkê ociekacza wraz z 
rynienk¹ odp³ywow¹,

&Przycisn¹æ i przytrzymaæ przynajmniej 5 sekund

klawisz             klawiatura dla wszystkich pól LED

zosta³a uaktywniona,

&W³¹czyæ programowanie dozowania kawy
 
(np. 1 espresso          ),

&Odczekaæ moment aktywacji programu, zatwierdziæ dozowanie przyciskaj¹c klawisz dozowania 

lub PROG              ,

&Powtórzyæ procedurê dla pozosta³ych klawiszy dozowania,
&Po zakoñczeniu programowania nacisn¹æ klawisz programowania PROG            na kilka sekund, a¿ zgasn¹

wszystkie pola LED. Wyj¹æ kratkê ociekacza wraz z rynienk¹ odp³ywow¹, ustawiæ klawisz programuj¹cy w 
pozycji OFF, umieœciæ z powrotem kratkê ociekacza wraz z rynienk¹ odp³ywow¹.

4. PODGRZEWACZ FILI¯ANEK

W celu aktywacji, dezaktywacji lub zmiany ustawieñ podgrzewacza do fili¿anek nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce 
czynnoœci:

&Klawisz programowania            ustawiæ w pozycji OFF, a w³¹cznik podgrzewacza fili¿anek           
w pozycji ON.

&W trakcie w³¹czania maszyny w³¹cznikiem g³ównym przytrzymaæ klawisz programowania PROG            :

 maszyna wska¿e aktualny stan ustawieñ (konfiguracjê) przez migaj¹ce pola LED – jak pokazano na 
poni¿szym rysunku.

&Aby zmieniæ konfiguracjê podgrzewacza do fili¿anek nale¿y podczas w³¹czania maszyny w³¹cznikiem

g³ównym przytrzymaæ klawisz programowania PROG             tak d³ugo, a¿ pola LED przestan¹ mrugaæ.

&Przycisn¹æ klawisz odpowiadaj¹cy po¿¹danej konfiguracji.

&Przycisn¹æ klawisz PROG             dla potwierdzenia wyboru.

Istnieje mo¿liwoœæ wy³¹czenia podgrzewacza 
do fili¿anek przez ustawienie wy³¹cznika, 
znajduj¹cego siê nad w³¹cznikiem g³ównym, 
w pozycji OFF.

INFORMACJAINFORMACJA

GLORIA - Programowanie
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INSTRUKCJA OBS£UGI DLA MODELU

GLORIA
Z EKRANEM

Œwiadectwo zgodnoœci C E
Klasa 1, Modu³ A

Dane techniczne zgodne z: I.S.P.E.L. Band M, S, VSR i PIVG (ex E), Rev. 95

Kot³y parowe dla maszyn do kawy oraz zawory bezpieczeñstwa zgodne z przepisami EG 97/23/CE
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1. OPIS MASZYNY

2. KLAWIATURA

Klawisz
ZASTOSOWANIE

Programowanie
PODGRZEWACZ  FILI¯ANEK

Patrz rozdzia³ 6

1 espresso

2 espresso

1 du¿a czarna

2 du¿e czarne

1 przed³u¿ona

2 przed³u¿one

stop

MODE

ENTER

Powiêksz

Programowanie

1. Wylewka wrz¹tku
2. Ekran
3. Klawiatura
4. Pokrêt³o – zawór pary wodnej
5. Podajnik pary wodnej
6. Kolba na filtry kawy
7. Ociekacz, miejsce na fili¿anki
8. Manometr
9. W³¹cznik g³ówny
10. W³¹cznik podgrzewacza fili¿anek
11. Nadstawka na fili¿anki

GLORIA - Opis maszyny



- 7 -

3. URUCHOMIENIE MASZYNY

&W³¹czyæ g³ówny w³¹cznik, znajduj¹cy siê na dole, po lewej stronie maszyny           ;

& Zaczekaæ chwilê, do momentu, gdy na ekranie pojawi siê autotekst:

&maszyna jest gotowa do pracy, gdy na ekranie pojawi siê komunikat:

4. OBRACHUNEK

Iloœæ wydanych przez maszynê napojów mo¿na odczytaæ na ekranie (klawisz 
programowania w pozycji OFF).

1. wciœnij klawisz programowania PROG        na d³u¿ej ni¿ 5 sekund, a¿ na

     ekranie pojawi siê liczba przygotowanych porcji kawy,

2. poprzez wybór konkretnego klawisza – KAWA lub HERBATA – mo¿na odczytaæ 
    informacje, co do wydanych iloœci porcji ka¿dego rodzaju napoju,

3. aby wyjœæ z programu obrachunkowego, nale¿y wcisn¹æ klawisz PROG          .

INFORMACJAINFORMACJA

test sprawnoœci
funkcjonowania

wynik testu
- OK -

0 Jeœli temperatura w kotle jest ni¿sza ni¿ 90 C (w fazie podgrzewania) – na ekranie pojawi siê komunikat LOW. 

Maszynê mo¿na czêœciowo wy³¹czyæ przez ustawienie klawisza programowania         w pozycji ON, jak równie¿

 przez jednoczesne przyciœniêcie klawiszy          i             na d³u¿ej ni¿ 3 sekundy.

Aby ponownie w³¹czyæ maszynê, nale¿y ponownie jednoczeœnie przytrzymaæ klawisze          i             .

kawy razem

p³atnoœæ

INFORMACJAINFORMACJA
Aby wyzerowaæ stan licznika – przejdŸ do rozdzia³u 7. „Usuwanie danych”.

5. PODGRZEWACZ FILI¯ANEK

W celu w³¹czenia, wy³¹czenia lub zmiany ustawieñ podgrzewacza do fili¿anek nale¿y wykonaæ nastêpuj¹ce 
czynnoœci:

&Klawisz programowania ustawiæ w pozycji OFF, a w³¹cznik podgrzewacza fili¿anek            w pozycji ON.

&Klawisz programowania PROG            przytrzymaæ wciœniêty co najmniej 5 sekund. 

&Ponownie wcisn¹æ klawisz programowania PROG            , 
a¿ na ekranie poka¿e siê komunikat

&Pos³uguj¹c siê klawiszami         i           ustaw w³aœciw¹ temperaturê – zmiany poka¿¹ siê na ekranie.

&Przycisn¹æ klawisz PROG            dla potwierdzenia wyboru.

podgrzewacz fili¿anek

INFORMACJAINFORMACJA
0Aby wy³¹czyæ podgrzewacz do fili¿anek wybierz wartoœæ temperatury: 70  C (na ekranie pojawi siê 

symbol: „---„) lub ustaw w³¹cznik podgrzewacza fili¿anek w pozycji OFF (znajduje siê on nad wy³¹cznikiem 
g³ównym).

GLORIA - Uruchomienie maszyny
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6. PROGRAMOWANIE

Zdj¹æ kratkê ociekacza wraz z rynienk¹ odp³ywow¹, ustawiæ klawisz programuj¹cy w pozycji ON, umieœciæ z 
powrotem kratkê ociekacza wraz z rynienk¹ odp³ywow¹.

ustawienie zegara

automatyczne 
w³¹czanie/wy³¹czanie
W£¥CZ 8:50

automatyczne 
w³¹czanie/wy³¹czanie
WY£¥CZ 18:50

dzieñ roboczy

podgrzewacz
fili¿anek

jêzyk angielski

uzupe³nienie œrodka 
zmiêkczaj¹cego wodê

alarm dozownika

Aby rozpocz¹æ proces programowania nale¿y wcisn¹æ klawisz
 
MODE          na minimum 3 sekundy.

Przejœcie z jednego menu do innych umo¿liwia klawisz MODE       .

Pos³uguj¹c siê klawiszem ENTER    mo¿na przegl¹daæ
parametry w ka¿dym menu.

Dla zmiany wartoœci parametrów naciskaæ klawisze          i            .

INFORMACJAINFORMACJA
Przerwa w operacji programowania d³u¿sza ni¿ 10 sekund powoduje automatyczne wyjœcie z systemu. Po 
zakoñczonym programowaniu nale¿y ustawiæ klawisz programuj¹cy w pozycji OFF. Programowanie za 
pomoc¹ elektronicznych pól na ekranie mo¿liwe jest tylko przy ustawieniu w³¹cznika programowania 
w pozycji ON.

GLORIA - Programowanie
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SIBILLA - CHARAKTERYSTYKA/OPIS

6.1 PROGRAMOWANIE – GODZINA I DATA

Zmiana ustawieñ godziny, daty, numeru dnia tygodnia (1 – poniedzia³ek, 2 – 
wtorek, 3 – œroda, 4 – czwartek, 5 – pi¹tek, 6 – sobota, 7 – niedziela):

1. Klawisz MODE           przyciskaæ co najmniej 3 sekundy.

2. Mrugaj¹cy parametr ustawiæ za pomoc¹ klawiszy          i            .

3. Aby przejœæ do ustawienia nastêpnego parametru nale¿y nacisn¹æ
 
    klawisz ENTER           .

4. Aby przejœæ do nastêpnego programowania nale¿y nacisn¹æ klawisz MODE.

6.2 PROGRAMOWANIE – AUTOMATYCZNE W£¥CZANIE

Programowanie automatycznego w³¹czania maszyny:

1. U¿ywaj¹c klawiszy          i            nale¿y ustawiæ zegar (przy wy³¹czonej 
    maszynie).

2. Przejœcie z pola minutowego na godzinowe ( i odwrotnie) umo¿liwia 

    klawisz ENTER            .

3. Aby przejœæ do nastêpnego programowania nale¿y nacisn¹æ klawisz MODE.

6.3 PROGRAMOWANIE – AUTOMATYCZNE WY£¥CZANIE

Programowanie automatycznego wy³¹czania maszyny:

1. U¿ywaj¹c klawiszy          i            nale¿y ustawiæ zegar (przy wy³¹czonej 
    maszynie).

2. Przejœcie z pola minutowego na godzinowe ( i odwrotnie) umo¿liwia
 
    klawisz ENTER.

3. Aby przejœæ do nastêpnego programowania nale¿y nacisn¹æ klawisz MODE.

6.4 PROGRAMOWANIE – DNI WOLNE

Programowanie dni wolnych ((1 – poniedzia³ek, 2 – wtorek, 3 – œroda, 4 – 
czwartek, 5 – pi¹tek, 6 – sobota, 7 – niedziela):

1. W³¹czenie lub wy³¹czenie funkcji dzieñ wolny  „ – „ nastêpuje przez wciœniêcie

    klawisza            .

2. Wyboru w³aœciwej cyfry, oznaczaj¹cej dany dzieñ tygodnia, dokonuje siê

    przez wciœniêcie klawiszy          i            .

3. Aby przejœæ do nastêpnego programowania nale¿y nacisn¹æ klawisz MODE.

ustawienie zegara

automatyczne 
w³¹czanie/wy³¹czanie
WY£¥CZ 18:50

automatyczne 
w³¹czanie/wy³¹czanie
WY£¥CZ 18:50

dzieñ roboczy
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SIBILLA - CHARAKTERYSTYKA/OPIS

6.5 PROGRAMOWANIE – UZUPE£NIANIE ŒRODKA ZMIÊKCZAJ¥CEGO 
      WODÊ

Programowanie automatycznie pojawiaj¹cego siê komunikatu, informuj¹cego 
o potrzebie uzupe³nienia œrodka zmiêkczaj¹cego wodê (odwapnianie):

1. U¿ywaj¹c klawiszy          i            nale¿y ustawiæ iloœæ wody (wielokrotnoœci 50 
    litrów).

2. Aby przejœæ do nastêpnego programowania nale¿y nacisn¹æ klawisz MODE.

6.6 PROGRAMOWANIE - PODGRZEWACZ FILI¯ANEK

Programowanie w³¹czania podgrzewacza fili¿anek i temperatury 
podgrzewania:

1. U¿ywaj¹c klawiszy           i            nale¿y ustawiæ poziom temperatury.

2. Aby przejœæ do nastêpnego programowania nale¿y nacisn¹æ klawisz MODE.

6.7 PROGRAMOWANIE - JÊZYK

Programowanie jêzyka:

1. U¿ywaj¹c klawiszy         i             nale¿y dokonaæ wyboru jêzyka.

2. Aby przejœæ do nastêpnego programowania nale¿y nacisn¹æ klawisz MODE

6.8 ALARM DOZOWANIA

Alarm dozowania. Cztery wartoœci liczbowe na ekranie odpowiadaj¹ czterem 
grupom – pierwsza wartoœæ z prawej strony odnosi siê do pierwszej grupy z 
prawej, druga – do drugiej itd.

uzupe³nij œrodek zmiêkczaj¹cy

Osi¹gniêcie przez maszynê ustalonych wczeœniej wartoœci w 90% sygnalizowane jest 5-ciosekundowym 
sygna³em.  Osi¹gniêcie przez maszynê ustalonych wczeœniej wartoœci w 100% sygnalizowane jest mrugaj¹cym 
symbolem. Poprzez jednoczesne naciœniêcie i przytrzymanie (minimum 3 sekundy)
 
przycisków        ,         ,        i          wyœwietliæ mo¿na iloœæ wykorzystanych litrów. Ustawiaj¹c wartoœæ 00 

zatrzymuje siê uzupe³nianie œrodka zmiêkczaj¹cego wodê.

0Ustawienie temperatury na poziomie ni¿szym ni¿ 70  C powoduje wy³¹czenie podgrzewacza fili¿anek.

podgrzewacz
fili¿anek

jêzyk angielski

alarm dozowania



- 11 -

7.1 USUWANIE ALARMU DOZOWANIA

1. Klawisz programuj¹cy ustawiæ w pozycji ON, jak opisano w rozdziale 6.

2. U¿ywaj¹c klawisza MODE          przejœæ przez menu, a¿ do komunikatu:
 
   „ALARM DOZOWANIA”, por. rozdzia³ 6.8.

3. Aby usun¹æ dane nale¿y nacisn¹æ przycisk            .

4. Dla potwierdzenia operacji usuwania danych nale¿y przytrzymaæ przez

    minimum 3 sekundy przyciœniêty klawisz          .

7.2 USUWANIE WYNIKÓW OBRACHUNKÓW

1. Klawisz programuj¹cy ustawiæ w pozycji OFF.

2. Przytrzymaæ wciœniêty klawisza PROG            przez co najmniej 5 sekund.

3. Klawisz programuj¹cy ustawiæ w pozycji ON.

4. Aby usun¹æ dane nale¿y nacisn¹æ przycisk           .

5. Dla potwierdzenia operacji usuwania danych nale¿y przytrzymaæ przez

     minimum 3 sekundy przyciœniêty klawisz         .

7. USUWANIE DANYCH

alarm dozowania
000 000 021 007

wyzerowaæ dane?
nacisn¹æ + 3 sek.

alarm dozowania
000 000 000 000

kawy razem
00000000

wyzerowaæ dane?
nacisn¹æ + 3 sek.

dane wyzerowane

8. SYGNALIZACJA ZAK£ÓCEÑ PRACY

W przypadku pierwszego u¿ycia – 
kocio³ nie nape³niony, b¹dŸ za niski 
poziom wody.

Zaczekaæ, a¿ kocio³ siê nape³ni.

1,1 ATM 
0120  C NAPE£NIJ KOCIO£

Czas nape³niania jest d³u¿szy, ni¿ to 
przewidziano.

Sprawdziæ przy³¹cze wody (czy jest 
odkrêcone). Wy³¹czyæ i ponownie 
w³¹czyæ maszynê. Jeœli kolejne próby 
nie przynios¹ rezultatów, zwróciæ siê do 
punktu obs³ugi klienta.

NAPE£NIANIE

Zak³ócenia pracy przep³ywomierza. Przerwaæ wydawanie kawy (przez 
przyciœniêcie klawisza dozowania). 
Zwróciæ siê do punktu obs³ugi klienta.

ALARM DOZOWANIA

UZUPE£NIENIE ŒRODKA
ZMIÊKCZAJ¥CEGO

Œrodek zmiêkczaj¹cy wodê nie jest 
dodawany.

Uzupe³niæ œrodek zmiêkczaj¹cy wodê. 
Aby usun¹æ komunikat alarmowy 
nale¿y ustawiæ klawisz programowania 
w pozycji ON i nacisn¹æ jednoczeœnie

klawisze             ,              ,            i  
 
na co najmniej 5 sekund.

Problem                                            Usuwanie problemu

INFORMACJAINFORMACJA
W przypadku, gdy maszyna nie funkcjonuje w³aœciwie, nale¿y zwróciæ siê do punktu obs³ugi klienta.

GLORIA - Usuwanie danych
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