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KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

- dowolnych u¿ytkowników, którzy obs³uguj¹ urz¹dzenie w praktyce,
- u¿ytkowników z ograniczonymi uprawnieniami: takich, którzy obs³uguj¹ urz¹dzenie w praktyce i w zwi¹zku z 

tym zajmuj¹ siê codzienn¹ konserwacj¹ i ewentualnie usuwaniem (drobnych) usterek. Dla nich szczególnie 
wa¿ne bêd¹ rozdzia³y 1, 2, 4, 5, 6, 7.1, 7.2 i 8,

- specjalnie przeszkolonych u¿ytkowników (szefów) z szerokimi uprawnieniami, którzy musza zapoznaæ siê z 
ca³oœci¹ treœci instrukcji.

Piktogramy i symbole

U¿yty materia³ informacyjny

- B / B HW Ksi¹¿ka serwisowa

Kody dokumentów

- pozycja 1: numer dokumentu (ewentualnie z numerem sprawozdania)
- pozycja 2: data sprawozdania

Serwis i wsparcie techniczne

- kod modelu
- numer typu
- numer serii

Warunki gwarancji

OZNAKOWANIE URZ¥DZENIA

Instrukcja ma pozwoliæ uprawnionym u¿ytkownikom na bezpieczn¹ instalacjê, u¿ywanie i konserwacjê 
urz¹dzenia.
U¿ytkownicy ci zostali podzieleni w tej instrukcji na trzy grupy, a mianowicie na:

Wszystkie rozdzia³y i ich czêœci s¹ ponumerowane. Numer strony podany jest u jej do³u.
Rysunki ilustruj¹ce przedstawione w instrukcji czynnoœci dotycz¹ wersji B 10HW ze standardowymi ustawieniami.
U¿ywane w instrukcji numery pozycji wyró¿nione s¹ na rysunku znajduj¹cym siê na ok³adce.

W instrukcji u¿yto nastêpuj¹cych piktogramów i symboli:

      WSKAZÓWKA
      wskazówka, propozycja, rada, 
      jak proœciej i bardziej praktycznie
      wykonywaæ poszczególne zadania.

      UWAGA
      czynnoœci, które nie wykonywane 
      ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ mog¹ 
      spowodowaæ uszkodzenia urz¹dzenia,
      otoczenia b¹dŸ œrodowiska.

Nastêpuj¹cy materia³ informacyjny jest do dyspozycji:

Kody dokumentów sk³adaj¹ siê z dwóch pozycji:

W przypadku informacji dotycz¹cych specjalnych ustawieñ, prac konserwacyjnych czy naprawczych, które 
wykraczaj¹ poza ramy tej instrukcji, nale¿y siê zwróciæ do dostawcy urz¹dzenia. Na pewno chêtnie Pañstwu 
pomo¿e. Proszê pamiêtaæ, aby podaæ:

Dane te znajd¹ Pañstwo na tabliczce znamionowej. Proszê przenieœæ je do przeznaczonych do tego pól na rys. 1.

W przypadku tego urz¹dzenia obowi¹zuj¹ warunki opisane w czêœci „Ogólne warunki handlowe”.

     Rys. 1 Tabliczka znamionowa
1. Kod modelu 
2. Numer typu 
3. Numer serii 
4. Moc 
5. Czêstotliwoœæ 
6. Napiêcie zasilenia 

PROSZÊ POŒWIÊCIÆ CZAS NA DOK£ADNE PRZECZYTANIE INSTRUKCJI PRZED INSTALACJ¥ URZ¥DZENIA.
PODCZAS CZYTANIA PROSZÊ OTWORZYÆ OK£ADKÊ.
PROSZÊ PRZECHOWYWAÆ INSTRUKCJÊ W POBLI¯U URZ¥DZENIA.

S£OWO WSTÊPNE

OSTRZE¯ENIE
niebezpieczeñstwo zwi¹zane z napiêciem 
elektrycznym

OSTRZE¯ENIE
niebezpieczeñstwo poparzenia

OSTRZE¯ENIE 
czynnoœci, które nie wykonywane ze 
szczególn¹ ostro¿noœci¹ mog¹ 
spowodowaæ powa¿ne uszkodzenia 
urz¹dzenia b¹dŸ obra¿enia.
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PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA I OSTRZE¯ENIE PRZED NIEBEZPIECZEÑSTWEM

Informacje ogólne

Wskazówki dotycz¹ce u¿ytkowania
- Ka¿dy, kto obs³uguje to urz¹dzenie, musi zapoznaæ siê z treœci¹ tego dokumentu i dok³adnie stosowaæ siê 

do wskazówek w nim zawartych. Kierownictwo firmy musi zapoznaæ pracowników z t¹ instrukcj¹ obs³ugi 
i przestrzegaæ wszelkich przepisów i wskazówek.

- W ¿adnym wypadku nie wolno zmieniaæ kolejnoœci przeprowadzania czynnoœci.
- Proszê przechowywaæ tê instrukcjê zawsze w pobli¿u urz¹dzenia.

Piktogramy i wskazówki na urz¹dzeniu (jeœli istniej¹)
- Piktogramy, znaki ostrzegawcze i wskazówki umieszczone na urz¹dzeniu s¹ czêœci¹ elementów 

bezpieczeñstwa. Nie nale¿y ich przykrywaæ ani usuwaæ. Poza tym musz¹ byæ one czytelne i na swoim 
miejscu podczas ca³ego okresu „¿ycia” urz¹dzenia. Nieczytelne lub uszkodzone piktogramy, znaki 
ostrzegawcze i wskazówki nale¿y natychmiast wymieniæ lub poprawiæ.

U¿ytkownik
- U¿ytkowanie tego urz¹dzenia nale¿y powierzyæ odpowiednio przeszkolonym i uprawnionym u¿ytkownikom. 

Pracownicy czasowi czy praktykanci mog¹ obs³ugiwaæ urz¹dzenie tylko pod nadzorem uprawnionych 
u¿ytkowników.

W³aœciwe u¿ytkowanie

Specyfikacja techniczna

Zmiany

Budowa
- Najwy¿sza temperatura otoczenia, w jakiej urz¹dzenie mo¿e niezawodnie pracowaæ wynosi 40°C.
- Proszê pamiêtaæ o uszkodzeniach, jakie mo¿e spowodowaæ mróz. Proszê nie stawiaæ urz¹dzenia 

w pomieszczeniach, w których temperatura mo¿e spaœæ poni¿ej 0°C. Przy normalnym u¿ywaniu w 
urz¹dzeniu zawsze zostaje woda.

- Proszê nie przechylaæ urz¹dzenia, lecz ustawiæ je prosto.
- Proszê nigdy nie instalowaæ urz¹dzenia w pomieszczeniach, w których spryskuje siê lub polewa wod¹.
- Proszê ustawiæ urz¹dzenie na p³askim, odpowiednio sztywnym pod³o¿u, w pobli¿u pod³¹czenia do wody, 

odp³ywu wody i gniazdka z uziemieniem.
- Z ty³u i z przodu urz¹dzenia proszê pozostawiæ odpowiednio du¿o miejsca, aby mo¿na by³o wykonywaæ 

konserwacje i naprawy.
- Proszê pod³¹czyæ urz¹dzenie do wody za pomoc¹ ³atwo dostêpnego kranu, który mo¿na obs³ugiwaæ 

rêcznie, aby ³atwo mo¿na by³o przerwaæ dop³yw wody.
- Urz¹dzenie musi byæ tak pod³¹czone do pr¹du, aby ³atwo mo¿na by³o przerwaæ zaopatrywanie w energiê. 

Do sta³ej instalacji elektrycznej nale¿y wbudowaæ urz¹dzenie przerywaj¹ce dop³yw pr¹du (otwór kontaktu 
min. 3 mm).

- Proszê zapewniæ odpowiednie uziemienie.
- Proszê zasadniczo przestrzegaæ podczas instalacji odpowiednich obowi¹zuj¹cych przepisów.

Producent nie przejmuje odpowiedzialnoœci za uszkodzenia i obra¿enia powsta³e w wyniku nieprzestrzegania 
przepisów i wskazówek dotycz¹cych bezpieczeñstwa zawartych w tej instrukcji, b¹dŸ te¿ bêd¹ce wynikiem 
nieostro¿nej instalacji, u¿ywania czy konserwacji podanego na ok³adce typu urz¹dzenia i za³¹czonego 
wyposa¿enia dodatkowego.
U¿ytkownik tego urz¹dzenia jest ca³y czas odpowiedzialny za przestrzeganie miejscowych przepisów 
bezpieczeñstwa i rozporz¹dzeñ.

Urz¹dzenie to zosta³o skonstruowane wy³¹cznie w celu wydawania kawy. Ka¿de u¿ycie w innym celu traktowane 
bêdzie jako dzia³anie niezgodne z przeznaczeniem. Za powsta³e w wyniku takiego u¿ytkowania szkody 
producent nie przejmuje odpowiedzialnoœci. 
Urz¹dzenie odpowiada obowi¹zuj¹cym normom i przepisom. U¿ywanie urz¹dzenia dopuszczone jest tylko w 
wypadku perfekcyjnego stanu technicznego i w wymienionym wy¿ej celu.

Podanych w tej instrukcji danych technicznych nie wolno zmieniaæ.

Nie wolno dokonywaæ zmian urz¹dzenia czy jego czêœci.
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U¿ytkowanie
- Proszê przed u¿yciem sprawdziæ urz¹dzenie i skontrolowaæ, czy nie jest uszkodzone.
- Proszê chroniæ urz¹dzenie przed wod¹ i wilgoci¹. Proszê nie spryskiwaæ i nie polewaæ urz¹dzenia i nie 

zanurzaæ go nigdy w wodzie.
- Czêœci u¿ytkowe proszê chroniæ przed brudem i t³uszczem.
- Przy obs³udze przycisków proszê nie u¿ywaæ ostrych przedmiotów.
- Proszê uwa¿aæ na to, ¿e niektóre czêœci urz¹dzenia mog¹ byæ w trakcie u¿ytkowania bardzo gor¹ce.
- Proszê od³¹czyæ urz¹dzenie od pr¹du i wody, jeœli ma byæ ono nie u¿ywane przez d³u¿szy czas. Proszê je 

wyczyœciæ zgodnie ze wskazówkami w rozdziale 5.
-
Konserwacja i usuwanie usterek

- Jeœli pod³¹czenie do sieci jest w widoczny sposób uszkodzone, nale¿y wezwaæ wykwalifikowanego 
technika, aby je wymieni³.

- Proszê przestrzegaæ terminów przegl¹dów konserwacyjnych. Zaleg³oœci w konserwacji mog¹ spowodowaæ 
zbyt wysokie koszty napraw i roszczenia gwarancyjne mog¹ zostaæ uznane za niewa¿ne.

- Prace konserwacyjne nale¿y wykonywaæ na urz¹dzeniu, które nie mo¿e zostaæ przez przypadek 
uruchomione. Proszê w takim wypadku odci¹æ dop³yw pr¹du.

- Proszê nie oddalaæ siê od urz¹dzenia podczas prac konserwacyjnych.
- Podczas czyszczenia urz¹dzenia proszê u¿ywaæ wy³¹cznie œrodków czyszcz¹cych i odkamieniaj¹cych 

polecanych przez producenta.
- Podczas u¿ywania œrodków czyszcz¹cych i/lub odkamieniaj¹cych proszê zawsze nosiæ maskê chroni¹c¹ 

twarz i rêkawice ochronne. Po u¿yciu takich œrodków proszê umyæ rêce.
- Proszê chroniæ urz¹dzenie przed uszkodzeniami powsta³ymi w wyniku rozlania roztworu odkamieniaj¹cego. 

Proszê jak najszybciej usun¹æ zachlapania przestrzegaj¹c wymienionych œrodków bezpieczeñstwa. 

Wyposa¿enie w elementy bezpieczeñstwa

- W£¥CZNIK/WY£¥CZNIK (E) 
Za pomoc¹ tego przycisku w³¹czamy/wy³¹czamy zasilanie pr¹dem, przy czym zasilanie – nawet w pozycji 
wy³¹czonej – tak naprawdê nigdy nie jest przerwane. W praktyce jednak przycisk ten s³u¿y jako wy³¹cznik 
g³ówny.

- PRZYCISKI PROGRAMUJ¥CE (G - J)
Za pomoc¹ tych przycisków uruchamia siê system parzenia.

- PRZYCISK STOP (K)
Za pomoc¹ tego przycisku przerywa siê proces parzenia. Przy ponownym uruchomieniu po uprzednim 
w³¹czeniu przycisku STOP proces parzenia zaczyna siê od pocz¹tku.

- TERMICZNA KONTROLA
Specjalny kontakt reaguj¹cy na temperaturê czuwa nad tym, aby przerwaæ dop³yw pr¹du, kiedy 
temperatura osi¹gnê³a kilkanaœcie stopni Celsjusza wiêcej, ni¿ temperatura wrzenia.

- KONTROLA ILOŒCI WODY (system parzenia)
Woda u¿ywana w procesie parzenia odmierzana jest przez specjalny licznik wody. Jak tylko elektrycznie 
sterowany kran zostanie otwarty/zamkniêty, gdy licznik podaje/nie podaje impulsów, system parzenia 
zostanie wy³¹czony a na displayu poka¿e siê nastêpuj¹ca informacja:
Patrz rozdzia³ 8.3.

- PRZELEWOWY SYSTEM ZABEZPIECZENIA (system gor¹cej wody)
Jeœli system gor¹cej wody zostanie przepe³niony, woda przelewa siê przez rurkê przez rurkê przelewow¹. 
Nastêpnie zostaje wy³¹czony system gor¹cej wody i na ekranie pojawia siê komunikat: 
Patrz rozdzia³ 8.4.

URZ¥DZENIE A ŒRODOWISKA
Materia³, z którego zrobiono opakowanie

- tektury falistej
- z elementami polistyrenu

Pozbycie siê urz¹dzenia

      WSKAZÓWKA: W instrukcji wyró¿niono wyraŸnie prace konserwacyjne, które mo¿e wykonywaæ 
      codzienny u¿ytkownik, prace konserwacyjne, które mog¹ wykonywaæ pracownicy 
      o ograniczonych uprawnieniach i te, które mog¹ byæ przeprowadzane przez specjalnie 
      przeszkolonych u¿ytkowników o szerokich uprawnieniach (szefów).
      Naprawy i prace konserwacyjne nie omówione w tej instrukcji nale¿y zasadniczo pozostawiæ 
      pracownikom Serwisu.

Urz¹dzenie jest standardowo wyposa¿one w:

Opakowanie, które ma chroniæ urz¹dzenie podczas transportu, zrobione jest w przewa¿aj¹cej czêœci z: XII

W zasadzie po wypakowaniu urz¹dzenia mo¿na oddaæ opakowanie dostawcy. Jeœli nie bêdzie to mo¿liwe, 
proszê dowiedzieæ siê od s³u¿b porz¹dkowych w Pañstwa mieœcie, gdzie mo¿na je oddaæ. 

Urz¹dzenia, których chc¹ siê Pañstwo pozbyæ, najczêœciej zabierane s¹ po uzgodnieniach przez dostawcê. Jeœli 
nie by³oby to mo¿liwe, proszê dowiedzieæ siê w Urzêdzie Miasta, jakie s¹ mo¿liwoœci ponownego wykorzystania lub 
przyjaznego dla œrodowiska przerobienia materia³ów. Wszystkie czêœci wykonane z tworzyw sztucznych s¹ 
odpowiednio oznakowane w tym celu. U¿yt¹ w urz¹dzeniu p³ytê steruj¹ca i pod³¹czone do niej czêœci nale¿y 
wyrzuciæ do odpadów elektrycznych i elektronicznych.

+  ERR +

B5HW, B10HW, B20HW - PRZEPISY BEZPIECZEÑSTWA

ERR +
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1.1.3 U¿ywanie przycisków1.1 RZUT OKA NA URZ¥DZENIE
Przyciski (G-J) u¿ywane s¹ w menu u¿ytkowania do 
wyboru ¿¹danej iloœci kawy. W menu programowania 1.1.1 Ogólny opis
przyciski te u¿ywane s¹ do wyboru okreœlonej 
mo¿liwoœci ustawienia. Przycisk K jest przyciskiem STOP. 
Za pomoc¹ tego przycisku mo¿na zakoñczyæ lub 
przerwaæ wybran¹ funkcjê. W menu programowania 
mo¿na u¿ywaæ tego przycisku, aby powróciæ do 
poprzedniego punktu menu. W menu u¿ytkownika 
przycisk (L.) jest u¿ywany do aktywowania systemu 
gor¹cej wody. Nad tym przyciskiem na ekranie ukazuje 
siê migaj¹cy symbol dzbanka do herbaty. Jeœli na 
displayu pojawi siê symbol kó³ka, wtedy mo¿na u¿yæ 
przycisku STOP. W menu programowania i w przypadku 
zaprogramowanych wstêpnie ustawieñ czasu 
(wy³¹cznik zegarowy) przycisk L s³u¿y jako przycisk 
potwierdzaj¹cy. Na displayu pojawi siê symbol ENTER, 
jeœli potwierdzenie bêdzie konieczne.
Przyciski M    i N    s¹ przyciskami, za pomoc¹ których 
mo¿na zmniejszyæ i zwiêkszyæ ustalane wartoœci. W 

      WSKAZÓWKA: u¿yte w instrukcji numery menu programowania z przycisków tych korzystaæ 
      pozycji odpowiadaj¹ numerom mo¿na równie¿ podczas poruszania siê w obiegu 
      wyró¿nionym na rysunku na ok³adce. ró¿nych ustawieñ (przegl¹d).

Symbol zegara w menu u¿ytkowania pokazuje, ¿e 
mo¿na wybraæ zaprogramowane wstêpnie czasy dla 

1.1.2 G³ówne elementy budowy. poszczególnych ustawieñ. W tym celu nale¿y 
Urz¹dzenie sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci przycisn¹æ M    lub N    . Mo¿na tak¿e cofn¹æ 
g³ównych: ustawienie za pomoc¹ tych¿e przycisków, jeœli na 
  A. Kolumna przep³ywowa gor¹cej wody displayu uka¿e siê symbol              .

z kablem (bez wtyczki)
  B. Otwór do wlewania roztworu 1.2 STRESZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH FUNKCJI

odkamieniaj¹cego system parzenia
  C. Zbiornik gor¹cej wody z przykrywk¹
  D. G³owica steruj¹ca
  E. Otwór do wlewania roztworu 

odkamieniaj¹cego system gor¹cej wody
  F. Panel programatora 
  G. Przycisk dla iloœci 1/ przycisk programuj¹cy 
  H. Przycisk dla iloœci 2/ przycisk programuj¹cy 
  I. Przycisk dla iloœci 3/ przycisk programuj¹cy 
  J. Przycisk dla iloœci 4/ przycisk programuj¹cy 
  K. STOP 
  L. Przycisk aktywuj¹cy HW- 

system/potwierdzaj¹cy 
  M. Przycisk    do zmniejszania ustawionych 

jednostek 
  N. Przycisk    do zwiêkszania ustawionych 

jednostek 
  O. Display 
  P. W³¹cznik/wy³¹cznik systemu parzenia 

i systemu gor¹cej wody z lampk¹ 
  Q. Gniazdo 
  R. DŸwignia wydawania gor¹cej wody 
  S. Rurka przelewowa 
  T. System filtruj¹cy zbudowany z:
         U. Przykrywki
         V. Sto¿ka filtracyjnego (fakultatywnie)
         W. Zbiornika filtracyjnego w kszta³cie patelni
  X. P³yta mieszalnika z rur¹
  Y. Zbiornik na kawê z kablem i wtyczk¹
  Z. Szklany wskaŸnik poziomu z uchwytem
  AA. W³¹cznik/ wy³¹cznik podgrzewania zbiornika 

z kaw¹ z lampk¹ kontroln¹
  AB. Kran do nalewania kawy
  AC. P³yta spodnia
  AD. Wanienka œciekowa

B5HW – B20HW jest urz¹dzeniem do wydawania kawy 
skonstruowanym dla profesjonalnych u¿ytkowników.
Wszystkie funkcje urz¹dzenia s¹ w pe³ni sterowane 
przez komputer. W tym celu urz¹dzenie jest 
s tandardowo wyposa¿one w programator  
umieszczony na kolumnie, za pomoc¹ którego 
odpowiednio wyszkoleni, uprawnieni u¿ytkownicy, po 
podaniu kodu dostêpu, mog¹ zmieniæ ró¿nego 
rodzaju ustawienia (szybkoœæ przep³ywu, temperaturê 
podgrzewania itd.), odczytywaæ wskazania liczników i 
uruchomiæ wbudowan¹ funkcjê odkamieniania. Po 
wprowadzeniu i zaprogramowaniu specyficznych 
¿yczeñ i ¿¹dañ obs³uga urz¹dzenia za pomoc¹ 
przycisków na panelu programatora jest rzecz¹ ³atw¹.

Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czyæ do instalacji elektrycznej 
i do wody za pomoc¹ dostarczonego kabla i wê¿a do 
wody (rys.2). Elektrycznie sterowany kran reguluje 
dop³yw wody do systemu parzenia kawy i systemu 
gor¹cej wody. Za pomoc¹ w³¹cznika/wy³¹cznika (E) 
urz¹dzenie mo¿na w³¹czyæ.

      WSKAZÓWKA: rysunki u¿yte w tej instrukcji 
      dotycz¹ wersji B10HW z ustawieniami 
      standardowymi.

Rys. 2 
W¹¿ do 
pod³¹czenia 
do wody

Rys. 3 
Panel obs³ugi 
systemu parzenia
kawy

1. WSTÊP

B5HW, B10HW, B20HW - WSTÊP
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2.1 WYMIARY

&Patrz rysunek na wk³adce i Tabela 1

2. DANE TECHNICZNE

1.2.1 System parzenia kawy 1.2.2 System gor¹cej wody
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w system parzenia kawy, Urz¹dzenie pos iada system gor¹cej  wody 
który nale¿y obs³ugiwaæ za pomoc¹ panelu (rys.3). Po programowany przez panel. Po aktywowaniu systemu 
nape³nieniu filtra ( ze sto¿kiem filtruj¹cym, jeœli jest w gor¹cej wody przyciskiem (L.) system zostaje w³¹czony 
systemie i filtrem papierowym) zmielon¹ kaw¹ i a na displeyu (rys.3) pojawia siê temperatura 
osadzeniu go na zbiorniku(T.), nale¿y w³¹czyæ system przep³ukuj¹cej wody. Bojler gor¹cej wody (C.) jest 
parzenia kawy za pomoc¹ jednego z przycisków (G-J). nape³niony wod¹ do maksymalnego poziomu i jest 
Wartoœæ przypisana przyciskowi poka¿e siê na displayu ona podgrzewana przez element grzewczy w bojlerze 
(O). Parzenie kawy zostanie rozpoczête. do ustawionej optymalnej temperatury (oraz 
Konieczna do tego procesu woda zostanie podgrzana utrzymaniu tej temperatury) . Element grzewczy 
za pomoc¹ grzejnika przep³ywowego do potrzebnej pracuje w tym czasie równolegle lub niezale¿nie. 
temperatury. Nastêpnie woda trafia poprzez g³owicê Optymalna temperatura jest dok³adnie regulowana 
steruj¹c¹ do zbiornika filtracyjnego. Kawa, która przez program kontrolny. W czasie instalowania 
wyp³ywa z filtra, trafia do zbiornika na kawê (Y.), przy urz¹dzenia nastêpuje ustawienie w oparciu o punkt 
czym iloœæ kawy w zbiorniku pokazywana jest na gotowania (rozdz. 3.2.2.1). Przy pomocy kranu (R.) 
szklanym wskaŸniku (Z.). Element grzejny, w który woda wyp³ywa. Poziom woda w bojlerze jest 
zaopatrzony jest zbiornik, dba o to, aby kawa automatycznie podnoszony przez sterowany 
zachowa³a odpowiedni¹ temperaturê. elektronicznie zawór. Tak wiêc poziom wody w boilerze 
Za pomoc¹ kranu (AB.)kawê mo¿na teraz nalewaæ. jest podnoszony tak szybko jak to konieczne a 
System parzenia kawy wyposa¿ony jest  w przepe³nienie jest niemo¿liwe. 
a u t o m a t y c z n y  m e l d u n e k  o  k o n i e c z n o œ c i  System gor¹cej wody posiada automatyczny sygna³ 
odkamieniania. Odpowiednia informacja pojawia siê odkamieniania. Pojawia siê on na displayu (rys.5). 
na displayu (rys.4). i wtedy mo¿na w odpowiednim, System mo¿e wiêc byæ we w³aœciwym czasie 
dogodnym momencie odkamieniæ system – wykonuj¹ odkamieniony.
to odpowiednio przeszkoleni, uprawnieni u¿ytkownicy. System kontrolny umo¿liwia u¿ywanie do³adnie 
Za pomoc¹ systemu sterowania mo¿na ustawiæ ustalonej iloœci wody. Te iloœci ( dzienne czy ca³kowite 
precyzyjn¹ iloœæ potrzebnej wody. Dzienny i ca³kowity mog¹ byæ odczytywane z menu programu, rozdz.7.2.
stan zawartoœci wody mo¿e byæ pokazywany poprzez 
ograniczone menu programowania , rozdz. 7.2.

Rys. 5 Odkamienianie systemu gor¹cej wody.

Rys. 4 Display z meldunkiem o potrzebie odkamienienia 
          systemu parzenia kawy.

Tabela 1 Wymiary

Model 

B5HW, B10HW, B20HW - DANE TECHNICZNE
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2.2 SYSTEM ELEKTRYCZNY

&Patrz tabliczka znamionowa w³aœciwych wartoœci
  Klasa: 1

Tabela 2 Wielkoœci napiêcia
              * ca³kowite wartoœci mocy

Model 
Napiêcie zasilaj¹ce 
(50/60 Hz)

Pobór pr¹du przez 
czêœci systemu parzenia

£¹czny pobór 
pr¹du

Maksymalne 
bezpieczniki

2.3 WODA

Twardoœæ wody: co najmniej 5°pH (0,9 mmol/l)
Minimalne ciœnienie wody (dop³yw): 50 kPa (0,5 bar)
Maksymalne ciœnienie wody (dop³yw): 1000 kPa (10 bar)
Przep³yw: 5,5 l/min
Przewodzenie: ³100µ Siemens/cm

B5HW, B10HW, B20HW - DANE TECHNICZNE

Pobór moc
przez system HW

Iloœæ elementów
zbiornika HW 

Tabela 3 Objêtoœci wody B HW

Model 
Liczba elementów
w systemie HW

Poj. pojemnika 
gor¹cej wody

Poj. buforowa 
gor¹cej wody

Wydajnoœæ gor¹cej 
wody na godzinê
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2.4 WARUNKI OTOCZENIA

2.6 POLECANA KAWA I FILTRY

2.5 POLECANE ŒRODKI CZYSZCZ¥CE I 
      ODKAMIENIAJACE

Patrz rozdzia³ 9 aby zapoznaæ siê ze wskazówkami 
dotycz¹cymi zamawiania œrodków czyszcz¹cych i 
odkamieniaj¹cych.Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo zamarzniêcia 

urz¹dzenie nale¿y ustawiaæ w pomieszczeniach, w 
których temperatura nie spadnie poni¿ej 0°C.
N i e z a w o d n e  f u n k c j o n o w a n i e  u r z ¹ d z e n i a  
gwarantowane jest w temperaturze otoczenia Dla tego urz¹dzenia polecana jest normalnie mielona 
do 40°C. kawa. Proszê stosowaæ podan¹ w liczniku iloœæ 

mielonej kawy na litr, uwzglêdniaj¹c rodzaj Pañstwa 
ulubionej kawy (rozdzia³ 7.3.10).
Proszê u¿ywaæ wy³¹cznie za³¹czonych filtrów Bravilor 
Bonamat® lub filtrów papierowych o takiej samej 
jakoœci. Patrz rozdzia³ 9. dotycz¹cy wskazówek przy Œrodek czyszcz¹cy: CLEANER
zamawianiu powy¿szych artyku³ów.Œrodek odkamieniaj¹cy: RENEGITE

      UWAGA! Przed ich u¿yciem nale¿y 
      przeczytaæ instrukcjê na opakowaniu.

B5HW, B10HW, B20HW - ZAMONTOWANIE

3.1 WYPAKOWANIE 3.2 INSTALACJA

&Proszê sprawdziæ, czy urz¹dzenie jest kompletne. 
Standardowe wykonanie urz¹dzenia sk³ada siê z 
kolumny parzenia z g³owic¹ steruj¹c¹, dwóch 
zbiorników z systemem filtruj¹cym, p³yty spodniej 
lub konsoli œciennej. Mamy tu ró¿ne warianty. W 
wykonaniu standardowym zawartoœæ opakowania 

&Proszê ustawiæ urz¹dzenie na p³askim, wygl¹da w sposób nastêpuj¹cy:
odpowiednio twardym pod³o¿u, w pobli¿u 
pod³¹czenia do wody i gniazdka pr¹du z 

- 1 zbiornik z pokrywk¹ uziemieniem. Z przodu i z ty³u urz¹dzenia nale¿y 
- p³yta mieszalnika pozostawiæ odpowiedni¹ iloœæ miejsca na prace 

konserwacyjne i naprawcze.

- 1 system filtruj¹cy sk³adaj¹cy siê z nastêpuj¹cych 
elementów: zbiornika filtruj¹cego w kszta³cie 

3.2.1 Pod³¹czenie do instalacji wodnej i patelni, sto¿ka filtracyjnego (fakultatywnie) i 
         elektrycznejprzykrywki
&- Proszê pod³¹czyæ urz¹dzenie do instalacji wodnej 1 rura mieszalnika

- za pomoc¹ kranu, który jest ³atwo dostêpny i 1 opakowanie filtrów papierowych
mo¿na go ³atwo rêcznie obs³ugiwaæ, aby mo¿na 
by³o szybko i ³atwo od³¹czyæ wodê.

- 1 kolumna B5HW, B10HW albo B20HW
- 1 w¹¿ do pod³¹czenia do wody
- 1 instrukcja obs³ugi
- 1 opakowanie CLEANER
- 1 opakowanie RENEGITE, odkamieniacz
- 1 lejek
- 1 szczotka do czyszczenia wskaŸnika
- 1 szczotka do zmywania

- 1 p³yta spodnia &Proszê tak pod³¹czyæ urz¹dzenie do pr¹du, aby 
- 1 g³owica steruj¹ca ³atwo mo¿na by³o je od³¹czyæ.
- 1 wanienka zbieraj¹ca krople &Proszê zwróciæ uwagê na w³aœciwe uziemienie.
- umocowania i rysunki pomagaj¹ce w monta¿u &Proszê nie w³¹czaæ urz¹dzenia do sieci, w której 

obci¹¿enie poprzez inne urz¹dzenia mo¿e 
spowodowaæ wahania napiêcia.- 1 konsola œcienna

- 1 g³owica steruj¹ca
- umocowania i rysunki pomagaj¹ce w monta¿u
& Jeœli jakichœ czêœci brak lub s¹ uszkodzone, proszê 

zwróciæ siê do dostawcy.

UWAGA!WSKAZÓWKA: rysunki u¿yte w tej instrukcji  
- Proszê uwa¿aæ na niebezpieczeñstwo dotycz¹ wersji B10HW z ustawieniami 
zamarzniêcia i nie ustawiaæ urz¹dzenia w standardowymi.
pomieszczeniach, w których temperatura  
mo¿e spaœæ poni¿ej 0°C.
- Proszê nigdy nie ustawiaæ urz¹dzenia 
przed wejœciem/wyjœciem lub przejœciem, 
które s¹ przeznaczone dla personelu 
pomocniczego.

Karton 1:

Karton 2:

Karton 3:

OSTRZE¯ENIE
Napiêcie zasilania mo¿e ró¿niæ siê w 
poszczególnych krajach. Proszê upewniæ 
siê, ¿e urz¹dzenie przystosowane jest do 
lokalnej sieci. Dane dotycz¹ce napiêcia 
zasilania i czêstotliwoœci znajd¹ Pañstwo 
na tabliczce znamionowej.

Karton 4:

Karton 5 (tylko przy modelu œciennym):

3. ZAMONTOWANIE
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-3.2.2 Pierwsze uruchomienie Jeœli temperatura zostanie ustalona 
poni¿ej maksimum (97 °C, na poziomie 
morza) w/w przypadek nie wyst¹pi.

- Nie dotykaæ pokrywki gdy zachodzi 
przypadek wyszczególniony w w/w 
wskazówce.

3.2.2.1 Uruchamianie i przep³ukiwanie systemu HW

- Podczas realizacji „ Programu 
Automatycznego Okreœlania Punktu 
Gotowania” para wydostaje siê spod 
pokrywki gor¹cej wody (C.) i nie nale¿y 
dotykaæ pokrywki.

- zapali siê lampka kontrolna wy³¹cznika.

3.2.2.2 Przep³ukane systemu parzenia
&Proszê ustawiæ filtr (T) na zbiorniku kawy (Y).
&Proszê ustawiæ g³owicê (D) na dziurk¹ w 

przykrywie(U) filtra(T).
&Proszê w³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem w³¹cznika 

(P).
- zapali siê lampka kontrolna w³¹cznika. Na 
  displayu uka¿¹ siê standardowe mo¿liwoœci 
  wyboru (rys.7).
&Proszê przycisn¹æ przycisk dla iloœci 2 (H)

- us³ysz¹ Pañstwo akustyczny sygna³. Zacznie siê 
  proces parzenia. Na displayu miga wybrana iloœæ.

- Wlaæ gor¹cej wody ( 70°C) do zbiornika 
maksymalnie 6,5 cm poni¿ej brzegu 
zbiornika. To spowoduje ustawianie 
punktu gotowania przez program 
automatycznego okreœlania punktu 

&Proszê nalaæ wodê za pomoc¹ kranu (AB).gotowania.
&Proszê ustawiæ g³owicê nad filtrem drugiego 

zbiornika
&Proszê powtórzyæ powy¿sze czynnoœci dla - Uka¿e siê na displayu rys. 6.

drugiego zbiornika.

- W przypadku gdy zostanie ustawiona 
maksumalna temperatura (97°C, na 
poziomie morza) co 10 minut woda w 
bojlerze bêdzie podgrzewana 
dodatkowo o 2 °C wiecej aby otrzymaæ 
lepsz¹ jakoœæ wody (szczególnie dla 
robienia herbaty). Powodujemy 
osi¹ganie stanu bliskiego punktowi 
gotowania. Mo¿e siê zd¹¿yæ, ¿e w ci¹gu 
dnia zostanie osi¹gniêty punkt 
gotowania i nast¹pi wylot pary spod 
przykrywki gor¹cej wody (C.).

WSKAZÓWKA:
- Przy pierwszym uruchomieniu urz¹dzenie 

OSTRZE¯ENIE:pracuje ze standardowymi ustawieniami. 
Ustawienia te mog¹ byæ w póŸniejszym 
terminie zmienione przez odpowiednio 
przeszkolonych i uprawnionych 
u¿ytkowników (rozdzia³ 7.3).
- Przy pierwszym uruchomieniu system 
parzenia bêdzie wy³¹cznie przep³ukany 
wod¹, kawa nie zostanie zaparzona.

OSTRZE¯ENIE: 

! W³¹czyæ urz¹dzenie wy³¹cznikiem 
ON/OFF (P.). Rys. 6 Aktywacja systemu HW

Bojler jest nape³niany i „Program Automatycznego 
Okreœlania Punktu Gotowania” (w czasie ok. 30 minut) 
uaktywnia siê. Program kalibracyjny okreœla punkt 
gotowania wody w miejscu gdzie urz¹dzenie jest 
aktualnie u¿ywane. Punkt gotowania wody zale¿y od 
lokalnego ciœnienia atmosferycznego i na poziomie 
morza bêdzie ok.100 °C. Ten punkt gotowania 
(wrzenia) bêdzie podany na displayu (rys. 6). System 
samodzielnie ustawia optymaln¹ temperaturê w 
oparciu o mierzony punkt gotowania: wynosi ona 
oko³o 4°C poni¿ej punktu gotowania. Temperatura Jak tylko g³owica steruj¹ca zatrzyma dop³yw gor¹cej 
wody bêdzie wyœwietlona po naciœniêciu przycisku (L.). wody, na displayu migaæ bêdzie symbol zbiornika w 

kszta³cie patelni. To oznacza, ¿e rozpocz¹³ siê okres 
WSKAZÓWKA: kapania (tylko wtedy, jeœli czas kapania zosta³ 

ustawiony). Czas kapania ustawiony jest standardowo 
na 2 minuty. Po up³yniêciu tego czasu pojawi siê 
akustyczny sygna³ (3 krótkie sygna³y), który informuje, 
¿e proces parzenia zosta³ zakoñczony.

! Nacisn¹æ przycisk aktywowania systemu 
gor¹cej wody (L.).

! Spuœciæ przy pomocy kranu (R.) oko³o2 
Teraz system parzenia kawy jest gotowy do pracy 

litry wody.
(rozdzia³ 4).

System gor¹cej wody jest gotowy do 
pracy (rozdz.4).

WSKAZÓWKA:

Rys.7 Standardowe mo¿liwoœci wyboru

B5HW, B10HW, B20HW - ZAMONTOWANIE
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Podczas u¿ywania urz¹dzenia mo¿e siê okazaæ, ¿e 
standardowo ustawione wartoœci nie s¹ dopasowane 
do sytuacji, w której ma byæ ono u¿ytkowane i nale¿y je 
zmieniæ. Zmiany takiej dokonaæ mo¿e wy³¹cznie 
odpowiednio przeszkolony i uprawniony u¿ytkownik, 
patrz wskazówki w rozdziale 7.3.
Rozdzia³ 4 opisuje wy³¹cznie normalne, codzienne 

WSKAZÓWKA: jeœli iloœæ kawy, któr¹ sobie u¿ytkowanie urz¹dzenia poprzez u¿ytkowników z 
Pañstwo ¿ycz¹, nie jest uwzglêdniona w ograniczonymi uprawnieniami, polegaj¹ce na 
przyciskach, mog¹ Pañstwo wybraæ j¹ za przygotowywaniu i nalewaniu kawy. Czynnoœci 
pomoc¹ przycisków M lub N. Na koniec konserwacyjne, które przeprowadzaæ mog¹ codzienni 
proszê nacisn¹æ przycisk J. Us³ysz¹ u¿ytkownicy, zostan¹ opisane w rozdziale 5.1. 
Pañstwo akustyczny sygna³, który Regularne czynnoœci konserwacyjne dla pracowników 
poinformuje, ¿e parzenie zosta³o z ograniczonymi uprawnieniami opisane zosta³y w 
uruchomione.rozdziale 5.2.

UWAGA! 

Rys. 9  Czas kapania

WSKAZÓWKA: 
- Podczas procesu parzenia mo¿na 
przygotowaæ filtr drugiego zbiornika do 
pracy:
! Proszê poczekaæ, a¿ proces parzenia w 

Rys. 8  Pozycja wyjœciowa na ekranie pierwszym zbiorniku zostanie 
zakoñczony.
! Gdy zacznie siê czas kapania, mo¿na 

ustawiæ g³owicê we w³aœciwej pozycji 
nad drugim filtrem.
! Proszê powtórzyæ wczeœniej wymienione 

czynnoœci.
- Proces parzenia mo¿na w ka¿dej chwili 
przerwaæ naciskaj¹c przycisk STOP (K). 
Mog¹ Pañstwo po tej czynnoœci kawê 
wydaæ albo ustawiæ now¹ iloœæ. Proszê 
zwróciæ jednak uwagê na to, czy kawa 
znajduje siê w zbiorniku.

&Proszê na³o¿yæ przykrywkê (U) na filtr (W).
&Proszê na³o¿yæ p³ytê mieszalnika z rur¹ (X) i filtr (T) 

na zbiornik kawy.
& Za pomoc¹ przycisków (G-J) proszê wybraæ 

odpowiedni¹ iloœæ kawy.
- Na displayu pojawi siê wybrana iloœæ.

&Proszê zwróciæ uwagê na to, aby zbiornik i g³owica 
4.1 OBS£UGA

steruj¹ca by³y we w³aœciwej pozycji.
- Jeœli tak nie jest, wtedy odpowiednia czêœæ 
  migaæ bêdzie na displayu i proces parzenia 

- Przed u¿yciem nale¿y obejrzeæ   zostanie zablokowany.
urz¹dzenie i sprawdziæ, czy nie jest &Proszê umieœciæ czêœci we w³aœciwej pozycji, 
uszkodzone wtedy blokada zostanie usuniêta.

- Proszê chroniæ urz¹dzenie przed - Dla potwierdzenia pojawi siê akustyczny sygna³.
dzia³aniem wody, nie spryskiwaæ go i - Gdy zbiornik kawy zostanie nape³niony, na 
nie polewaæ i nigdy nie zanurzaæ w   displayu migaæ bêdzie w czasie kapania symbol 
wodzie   zbiornika filtracyjnego w kszta³cie patelni (rys. 9).

- Proszê chroniæ elementy urz¹dzenia &Gdy czas kapania up³ynie, pojawi siê akustyczny 
przed brudem i t³uszczem sygna³ (3 krótkie sygna³y), który informuje, ¿e 

- Przy obs³ugiwaniu przycisków proszê nie mo¿na zdj¹æ zbiornik filtracyjny.
u¿ywaæ ostrych przedmiotów. &Proszê na³o¿yæ przykrywkê na zbiornik kawy.

- Proszê uwa¿aæ na to, ¿e niektóre czêœci & Teraz mo¿na nalewaæ kawê.
urz¹dzenia bardzo siê nagrzewaj¹ 
podczas u¿ywania.

- Jeœli urz¹dzenie nie jest d³u¿szy czas 
u¿ywane, proszê od³¹czyæ je od pr¹du i 
wody.

4.1.1 Parzenie kawy

&Proszê w³¹czyæ urz¹dzenie przyciskiem (P).
- Zapali siê lampka kontrolna na przycisku. 
  Standardowe mo¿liwoœci wyboru uka¿¹ siê na 
  displayu (rys. 8).
&Proszê sprawdziæ, czy zbiornik na kawê (Y) jest 

pusty. Ewentualne resztki kawy proszê usun¹æ za 
pomoc¹ kranu (AB).
&Proszê w³o¿yæ filtr papierowy do sto¿ka (V) (jeœli jest 

w wyposa¿eniu) lub zbiornika w kszta³cie patelni 
(W) i wsypaæ odpowiedni¹ iloœæ zmielonej kawy. 
Polecane rodzaje kawy i filtrów wymieniono w 
rozdziale 2.6.

4. CODZIENNE U¯YTKOWANIE

B5HW, B10HW, B20HW - CODZIENNE U¯YTKOWANIE
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4.1.2 Nalewanie kawy
-&Proszê podstawiæ fili¿ankê albo dzbanek pod System gor¹cej wody mo¿e byæ 

kranem (AB) i poci¹gn¹æ dŸwigniê do przodu. wy³¹czony przez ponowne naciœniêcie 
przycisku (L.)

- Bojler nie jest d³u¿ej nape³niany i 
podgrzewany.

- Jedynie w przypadku gdy zostanie 
ustawiona temperatura maksymalna 
(rozdz. 7.3.6.1) co 10 minut woda w 
bojlerze bêdzie podgrzewana o 

4.1.3 Wstêpnie zaprogramowane ustawienia dodatkowe 2 °C aby otrzymaæ lepsz¹ 
&Mo¿liwe jest parzenie kawy w czasie wstêpnie jakoœæ wody (szczególnie do robienia 

zaprogramowanym (rozdzia³ 7.1 i 7.2). herbaty). To mo¿e powodowaæ, ¿e w 
ci¹gu dnia pracy temperatura 

4.1.4 Licznik kawy gotowania jest osi¹gana powoduj¹c 
wydostawanie siê pary spod przykrywki 
wody (C.). 

- Jeœli temperatura wody jest ustawiona 
poni¿ej maksymalnej (rozdz. 7.3.6.1), 
w/w zjawisko nie wystêpuje.

4.1.5 Uruchamianie systemu gor¹cej wody
&Wcisn¹æ przycisk ON/OFF (P.) w pozycjê 

w³¹czone.·
- Zapali siê lampka kontrolna. Pojawi siê odpowiedni 

komunikat na displeyu (rys.9). 4.1.6 Wydawanie gor¹cej wody
&Wcisn¹æ przycisk aktywowania systemu gor¹cej &Podstawiæ dzbanek lub termos pod kranem (R.) i 

wody (L.). nacisn¹c dzwigniê do przodu.

- Kran mo¿e byæ zablokowany w 
po³o¿eniu otwartym przez popchniêcie 
dzwigni ca³kowicie do ty³u przeciwko 
oporowi sprê¿yny.

WSKAZÓWKA:

WSKAZÓWKA: 
Kran mo¿e zostaæ w otwartej pozycji 
zamkniêty za pomoc¹ przesuniêcia 
dŸwigni (pokonuj¹c opór) do ty³u.

Poprzez jednoczesne naciœniêcie przycisku STOP (K) i 
jednego z przycisków G-J mog¹ Pañstwo odczytaæ, ile 
gram zmielonej kawy potrzebne jest na litr kawy (lub 
inn¹ zaprogramowana jednostkê). Tak¿e, gdy 
jednorazowo zostanie ustawiona inna iloœæ litrów, 
program wyliczy odpowiedni¹ iloœæ zmielonej kawy.

OSTRZE¯ENIE:
! Nie dotykaæ przykrywki gdy zachodzi 

przypadek omówiony w w/w 
wskazówce.

WSKAZÓWKA:

B5HW, B10HW, B20HW - KONSERWACJA

5. KONSERWACJA

W tym rozdziale opisane zosta³y nastêpuj¹ce prace 
konserwacyjne:

Po zakoñczeniu tych czynnoœci urz¹dzenie jest gotowe 
do pracy.

WSKAZÓWKA: 

OSTRZE¯ENIE: proszê nie spryskiwaæ, nie 
polewaæ urz¹dzenia i nigdy nie zanurzaæ 
go w wodzie.

UWAGA! 
Przed u¿yciem œrodka czyszcz¹cego 
nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹ na 
opakowaniu. Podczas u¿ywania œrodka 
czyszcz¹cego proszê na³o¿yæ 
odpowiedni¹ maskê ochronn¹ na twarz i 
rêkawice ochronne.

&Proszê zdj¹æ filtr, gdy proces parzenia zostanie 
zakoñczony.

- &Prace konserwacyjne, która mog¹ byæ Wnêtrze zbiornika proszê wyczyœciæ za pomoc¹ 
przeprowadzane przez codziennych u¿ytkowników szczotki do zmywania.

&(rozdzia³ 5.1) Proszê ca³kowicie opró¿niæ zbiornik za pomoc¹ 
- Prace konserwacyjne, które mog¹ byæ kranu do nalewania (AB).

&przeprowadzane przez u¿ytkowników o Proszê wyczyœciæ dok³adnie czêœci sk³adowe filtra, 
ograniczonych i szerokich uprawnieniach przykrywkê (U) i wanienkê zbieraj¹c¹ krople (AD) i 
(rozdzia³ 5.2). starannie wyp³ukaæ.

&Proszê powtórzyæ powy¿sze czynnoœci dla 
drugiego zbiornika i filtra.5.1 KONSERWACJA, KTÓRA MO¯E BYÆ 

      PRZEPROWADZANA PRZEZ CODZIENNEGO 
      U¯YTKOWNIKA

5.1.1 Czyszczenie ogólne - Trudne do usuniêcia resztki kawy mo¿na 
&Proszê czyœciæ zewnêtrzne czêœci urz¹dzenia za usun¹æ za pomoc¹ silniejszego œrodka 

pomoc¹ wilgotnej œciereczki (ewentualnie czyszcz¹cego. My polecamy Pañstwu 
³agodnym œrodkiem czyszcz¹cym). Szczególn¹ u¿ywanie œrodka o nazwie CLEANER
uwagê nale¿y zwróciæ na krany i wanienkê - W zale¿noœci od intensywnoœci u¿ywania 
zbieraj¹c¹ krople. urz¹dzenia mo¿e byæ konieczne 

codzienne u¿ywanie CLEANER-a. 
W³aœciwa czêstotliwoœæ czyszczenia 
wynika z doœwiadczenia.

5.1.2 Codzienne czyszczenie systemu parzenia 
         kawy
&Proszê przep³ukaæ zbiornik na kawê (Y) czyst¹, 

gor¹c¹ wod¹.
&Proszê ca³kowicie opró¿niæ zbiornik na kawê (Y).
&Proszê w³o¿yæ pusty filtr (T) na zbiornik.
&Proszê nacisn¹æ przycisk (H) dla iloœci 2. Zbiornik 

nape³ni siê gor¹c¹ wod¹.
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5.1.3 Cotygodniowe czyszczenie systemu parzenia          
&Proszê zwróciæ uwagê na to, by zbiornik (Y) by³          kawy

ca³kowicie pusty.
&Proszê zdj¹æ filtr (T) ze zbiornika (Y).
&Proszê zdj¹æ przykrywkê (AE) z uchwytu (AG), &Proszê wlaæ œrodek do zbiornika filtracyjnego (W). 

ci¹gn¹c j¹ lekko do góry, trzymaj¹c kciukiem i Trzeba ok. 5 g CLEANER-a na litr wody.
palcem wskazuj¹cym. WskaŸnik nale¿y &Po czyszczeniu proszê przep³ukaæ zbiornik gor¹c¹ 
przytrzymaæ drug¹ rêk¹.wod¹ przyciskaj¹c przycisk dla po³owy iloœci (H).
&Proszê po³o¿yæ palec wskazuj¹cy na górze &Po zakoñczeniu procesu parzenia proszê opró¿niæ 

wskaŸnika (AE) i poci¹gn¹æ go lekko do przodu.zbiornik na kawê za pomoc¹ kranu (AB).
&wskaŸnik jest na dole umocowany w pierœcieniu 

(AI). Nale¿y go chwyciæ kciukiem i palcem 
wskazuj¹cym i wyci¹gn¹æ ostro¿nie w górê.

5.1.3.1 Czyszczenie szklanego wskaŸnika
&Proszê wyczyœciæ wskaŸnik i szczelinê w uchwycie 

(AH) za pomoc¹ do³¹czonej szczoteczki.
&Proszê lekko zwil¿yæ dolny brzeg wskaŸnika i w³o¿yæ 

go ostro¿nie do szczeliny (AH) i pierœcienia (AJ) na 
dole uchwytu.
&Proszê ponownie na³o¿yæ przykrywkê (AE) na 

uchwyt (AG). Proszê j¹ przy tym trzymaæ miêdzy 
kciukiem a palcem wskazuj¹cym i nasadziæ lekko 
krzywo w stosunku do œciany zbiornika. Nastêpnie 
trzeba tak nacisn¹æ przykrywkê, aby znalaz³a siê 
ona pod brzegiem zbiornika (AF). Proszê przy tym 
uwa¿aæ, aby klapka (AK) przykrywki znalaz³a siê za 
sprê¿yn¹ (AL).
&Proszê ponownie w³o¿yæ filtr (T) na zbiornik (Y).

- Proszê uwa¿aæ, aby klapka (AK) 
przykrywki znalaz³a siê za sprê¿yn¹ (AL).

- System gor¹cej wody (C.) nie wymaga 
codziennego czyszczenia.

5.2 KONSERWACJA, PRZEZ U¯YTKOWNIKÓW 
      O OGRANICZONYCH I SZEROKICH 
      UPRAWNIENIACH.

5.2.1 Odkamienianie systemu parzenia
&U¿ytkownicy o ograniczonych uprawnieniach 

mog¹ po podaniu tajnego kodu dostêpu 
uruchomiæ program odkamieniania.
& Tak¿e pracownicy o szerokich uprawnieniach 

mog¹ uruchomiæ ten program podaj¹c tajny kod 
dostêpu dla szefów.

&Do odkamieniania systemu parzenia nale¿y 
u¿ywaæ œrodka o nazwie RENEGITE. Proces 
odkamieniania patrz rozdzia³ 7.2.3

Proszê wyczyœciæ wskaŸnik (rys. 10):

Proszê przeprowadziæ czynnoœci wymienione w 
rozdziale 5.1.2 i u¿yæ przy tym CLEANER-a.

Urz¹dzenie jest gotowe do pracy.

WSKAZÓWKA: 

Rys.10  Czyszczenie wskaŸnika UWAGA! 
Pozosta³e prace konserwacyjne 
przeznaczone s¹ dla u¿ytkowników z 
szerokimi uprawnieniami.

Rys.11 Wk³adanie i zdejmowanie przykrywki OSTRZE¯ENIE: podczas u¿ywania œrodka 
odkamieniaj¹cego nale¿y nosiæ maskê i 

AE. Przykrywka rêkawice ochronne.
AF. Brzeg zbiornika
AG. Uchwyt wskaŸnika
AH. Szczelina Co pó³ roku
AI. WskaŸnik (lub czêœciej, je¿eli system zg³asza tak¹ potrzebê – 
AJ. Pierœcieñ meldunek)
AK. Klapka
AL. Sprê¿yna

OSTRZE¯ENIE: 
Jeœli zbiornik na kawê (Y) nie jest zupe³nie 
pusty, mo¿e wylaæ siê na rêce gor¹ca 
woda albo kawa podczas zdejmowania 
wskaŸnika (AI).
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5.2.2 Odkamienianie systemu gor¹cej wody
&U¿ytkownicy o ograniczonych uprawnieniach 

mog¹ po podaniu tajnego kodu dostêpu 
uruchomiæ program odkamieniania.
& Tak¿e pracownicy o szerokich uprawnieniach 

mog¹ uruchomiæ ten program podaj¹c tajny kod 
dostêpu dla szefów.

&Do odkamieniania systemu gor¹cej wody nale¿y 
u¿ywaæ œrodka o nazwie RENEGITE. 

OSTRZE¯ENIE:
podczas u¿ywania œrodka 
odkamieniaj¹cego nale¿y nosiæ maskê i 
rêkawice ochronne.

Co pó³ roku
(lub czêœciej , je¿eli system zg³asza tak¹ potrzebê – 
meldunek)

Proces 
odkamieniania patrz rozdzia³ 7.2.4

B5HW, B10HW, B20HW - OBIEG OPROGRAMOWANIA

UWAGA! 
Przycisków programowania mog¹ u¿ywaæ przede wszystkim przeszkoleni, uprawnieni u¿ytkownicy.

WSKAZÓWKA: 
- Na displayu mo¿na odczytaæ wszystkie ustawienia.
- Jeœli nacisn¹ Pañstwo na strza³kê w górê    (przycisk N), bêd¹ mogli Pañstwo w kierunku zgodnym 
ze wskazówkami zegara przejœæ przez ca³y obieg programowania.
- Jeœli nacisn¹ Pañstwo na strza³kê w dó³     (przycisk M), bêd¹ mogli Pañstwo w kierunku 
przeciwnym do ze wskazówek zegara przejœæ przez ca³y obieg programowania.
- W wielu tekstach pojawiaj¹cych siê na displayu podane zostan¹ wartoœci liczbowe. Chodzi tu o 
seryjne ustawienia lub warunkowe iloœci, które mog¹ ró¿niæ siê od wartoœci Pañstwa urz¹dzenia.

6. OBIEG OPROGRAMOWANIA

Rys. 12  Obieg menu programowania

Ograniczony obieg oprogramowania, chroniony tajnym kodem dostêpu.

Pe³ny obieg oprogramowania, chroniony tajnym kodem dostêpu szefów.
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Ten rozdzia³ opisuje ró¿ne mo¿liwoœci programowania i 
odczytywanie stanów liczników. Programowanie 
zosta³o podzielone na nastêpuj¹ce czêœci:

Rys. 13  Przyk³ad aktualnej daty i godziny

WSKAZÓWKI:

Rys. 14 Seryjnie zaprogramowane wstêpnie 
             ustawienie

Aby wybraæ ustawienie proszê postêpowaæ w 
nastêpuj¹cy sposób:

WSKAZÓWKA: Jeœli w pe³nym menu 
(rozdzia³ 7.3.8) nie zaprogramowano 

W pe³nym menu programowania opisanym w ustawieñ czasu, aktualna data i godzina 
rozdziale 7.3.8 proszê zleciæ zaprogramowanie 14 dalej pozostan¹ na displayu.
zaprogramowanych wstêpnie ustawieñ czasu na 
wszystkie dni tygodnia. Gdy ustawienia czasu zostan¹ 
wprowadzone, bêd¹ one widoczne w menu 
u¿ytkownika pod cyframi od 1 do 14.
Po potwierdzeniu ustawienia czasu urz¹dzenie 
automatycznie bêdzie parzyæ kawê zgodnie z 
zaprogramowaniem.

- zakres programowania dla u¿ytkownika rozdzia³ 
7.1:
ka¿dy dowolny u¿ytkownik mo¿e uaktywniæ i 
ewentualnie raz zmieniæ seryjnie zaprogramowane 
ustawienia wstêpne. Po zakoñczeniu parzenia 
ustawienia powróc¹ do standardowych pozycji.

- ograniczony zakres programowania rozdzia³ 7.2:
tu opiszemy, jak u¿ytkownicy z ograniczonymi 
uprawnieniami mog¹ za pomoc¹ tajnego kodu 
dostêpu odczytywaæ stany liczników dziennych i 
ogólnych oraz uaktywniæ system odkamieniania.

- pe³ny zakres programowania rozdzia³ 7.3:
tu podamy, jak odpowiednio przeszkoleni 
u¿ytkownicy z szerokimi uprawnieniami (szef) mog¹ 
za pomoc¹ odpowiedniego tajnego kodu 
zmieniaæ ustawienia.

- tajny kod: patrz rozk³adany ty³ ok³adki.

7.1 ZAKRES PROGRAMOWANIA DLA 
      U¯YTKOWNIKÓW

- Do ustawieñ w tym menu nie jest 
potrzebny tajny kod.

- Wartoœæ, któr¹ nale¿y zmieniæ, miga na 
displayu.

- Jeœli na displayu pojawi siê znaczek 
ENTER, mog¹ Pañstwo potwierdziæ 
ustawienie za pomoc¹ przycisku L.

- Za pomoc¹ czerwonego przycisku STOP 
mo¿na w ka¿dej chwili przerwaæ i 
anulowaæ ka¿de ustawienie, które 
powróci do pozycji wyjœciowej.

- Proszê jednak uwa¿aæ, by sto¿ek filtra 
(V- jeœli jest w wyposa¿eniu) i filtr 
papierowy z odpowiedni¹ iloœci¹ kawy 

&znalaz³y siê w filtrze (T) i aby g³owica Nacisn¹æ jednoczeœnie i przytrzymaæ przyciski     M 
steruj¹ca (D) umieszczona by³a we i     N.
w³aœciwej pozycji. - Teraz pojawi siê krótko aktualna data i czas 

- Jeœli zbiornik albo g³owica nie s¹ we   (rys. 11).
w³aœciwej pozycji, us³ysz¹ Pañstwo - Nastêpnie poka¿e siê nastêpne 
sygna³ akustyczny.   zaprogramowane wczeœniej ustawienie (Rys. 13).

7.1.1 Wstêpne zaprogramowanie czasu parzenia 
         (wy³¹cznik zegarowy)

&Proszê przycisn¹æ przycisk    M lub    N, aby zmieniæ 
ewentualnie inne zaprogramowane wczeœniej 
ustawienie.
&Ustawienie standardowe jest ustawieniem OFF. 

Jeœli ustawione wartoœci odpowiadaj¹ Pañstwa 
¿yczeniom, proszê przycisn¹æ przycisk H. 
„WY£”¹czone zostanie zamienione na 
„W£”¹czone (ON).
- Na displayu poka¿e siê symbol ENTER. Zacznie 
  migaæ zegar a system parzy kawê w okreœlonym 
  czasie. Na displayu pojawi siê znaczek 
  oczekiwania (rys. 15).
&Proszê teraz potwierdziæ za pomoc¹ przycisku L.

- Zegar na displayu zaczyna migaæ a system parzy 
  kawê w okreœlonym czasie. Na displayu pojawi siê 
  znaczek oczekiwania (rys. 15).

7. PROGRAMOWANIE
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WSKAZÓWKA: Jeœli ustawienia nie 
odpowiadaj¹ Pañstwa ¿yczeniom, mog¹ 
je Pañstwo jednorazowo zmieniæ (rozdzia³ 
7.1.2).

WSKAZÓWKA: Jeœli zbiornik i/albo g³owica 
nie s¹ we w³aœciwej pozycji, us³ysz¹ 
Pañstwo sygna³ akustyczny, a na displayu 
pojawi siê odpowiedni symbol.

Rys. 15  Pozycja oczekiwania w³¹cznika zegarowego W tym rozdziale opisano, jak u¿ytkownicy z 
ograniczonymi uprawnieniami mog¹ za pomoc¹ 

WSKAZÓWKA: wybrane ustawienia czasu tajnego kodu dostêpu odczytywaæ i wyzerowywaæ 
chronione s¹ przed anulowaniem. To stany liczników dziennych i ogólnych oraz uaktywniæ 
jednak mo¿na zmieniæ w nastêpuj¹cy system odkamieniania.
sposób:
! Proszê nacisn¹æ przycisk STOP (K) i WSKAZÓWKA: 

trzymaæ ok. 5 sekund. Teraz 
zabezpieczenie zosta³o anulowane i 
mo¿na normalnie parzyæ kawê.

7.1.2 Jednorazowe ustawienie czasu parzenia
Wstêpnie zaprogramowane ustawienia czasu mo¿na 
zmieniæ dla jednorazowych potrzeb. 
Proszê postêpowaæ w sposób nastêpuj¹cy:

& Za pomoc¹     M i     N proszê ustawiæ minuty.
&Proszê potwierdziæ za pomoc¹ przycisku L.

- Teraz ¿¹dany czas zosta³ ustawiony.
& Jeœli ustawienia odpowiadaj¹ Pañstwa ¿yczeniom, 

proszê przycisn¹æ przycisk H.
- Wy£¹czone zostanie zamienione we W£¥czone.&Podczas oczekiwania mog¹ Pañstwo zobaczyæ 
&Proszê nacisn¹æ przycisk potwierdzenia L.aktualn¹ datê i godzinê. Aby to zrobiæ, nale¿y 

- Zegar na displayu zacznie migaæ, system parzy przycisn¹æ jednoczeœnie i przytrzymaæ ok. 2 sekundy 
  kawê w wyznaczonym czasie.przyciski     M i     N.
- Gdy parzenie siê zakoñczy, ustawienie powróci & Teraz poka¿e siê aktualny dzieñ i godzina. (Rys. 13)
  do pozycji standardowej.

- tak¿e to ustawienie jest chronione przed 
anulowaniem, tak, ¿e nikt go nie mo¿e 
w miêdzyczasie zmieniæ (wskazówka w 
rozdziale 7.1.1).

- definitywna zmiana ustawieñ 
standardowych opisana jest w rozdziale 
7.3 dotycz¹cym pe³nego zakresu 
programowania.

7.2 OGRANICZONY ZAKRES PROGRAMOWANIA

- Dla ograniczonego zakresu 
programowania konieczny jest tajny 
numer dostêpu, patrz rozk³adana 
ok³adka w tyle.

- Proszê podaæ kod dostêpu, program 
rozpoczyna siê w obiegu 
oprogramowania (rys. 12) menu 
u¿ytkownika - w rozdziale 7.2.1 dzienny 
licznik systemu parzenia.&nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski     M i     N

- Jeœli podany kod jest nieprawid³owy,  i przytrzymaæ ok. 2 sekundy.
musz¹ Pañstwo poczekaæ, a¿ na - Teraz krótko pojawi siê aktualna data i godzina 
displayu poka¿e siê obraz wyjœciowy.   (rys. 13).
Teraz mo¿na ponownie podaæ numer.- Nastêpnie poka¿e siê nastêpne ustawienie 

- Za pomoc¹     M i     N mog¹ siê (rys. 14).
Pañstwo poruszaæ do nastêpnego &Proszê przycisn¹æ przycisk G.
ustawienia zgodnie lub nie z ruchem - Pozycja, któr¹ mo¿na zmieniæ, bêdzie migaæ na 
wskazówek zegara. (rozdzia³ 7.2.8, displayu obok przycisku programowania.
rys. 12).&Proszê wybraæ strza³kami     M lub     N inny dzieñ 

- Proszê przycisn¹æ    M aby iœæ (rozdzia³ 7.3.7.2, tabela 10).
niezgodnie z ruchem wskazówek zegara &Proszê potwierdziæ za pomoc¹ przycisku L.
do nastêpnego ustawienia (rozdzia³ - Teraz ¿¹dany dzieñ jest ustawiony.
7.2.2). Jeœli bêd¹ Pañstwo naciskaæ &Proszê nacisn¹æ na przycisk I aby zmieniæ iloœæ 
przyciskaæ kilkakrotnie, mog¹ Pañstwo litrów.
przejœæ przez ca³e menu obiegu & Za pomoc¹ strza³ek    M lub    N mo¿na zmieniæ 
(rys. 12).ewentualnie inn¹ iloœæ.

- Ustawienia zosta³y opisane w³aœnie w &Proszê potwierdziæ swój wybór za pomoc¹ 
takiej kolejnoœci, niezgodnie z ruchem przycisku L.
wskazówek zegara (rys. 12).- Teraz ¿¹dana wielkoœæ jest ustawiona.

- Za pomoc¹ czerwonego przycisku STOP &Proszê nacisn¹æ przycisk J aby ustawiæ czas.
(K) mog¹ Pañstwo w ka¿dej chwili - Migaj¹ dwie pierwsze pozycje obok przycisku.
przerwaæ albo anulowaæ menu & Za pomoc¹ strza³ek    M i    N proszê wybraæ 
programowania. Program powróci ¿¹dany czas (godzina).
automatycznie do menu u¿ytkownika. &Proszê ponownie przycisn¹æ przycisk J, aby ustawiæ 
(rozdzia³ 7.1)minuty.

- Migaj¹ dwie ostatnie pozycje obok przycisku.
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- &Jeœli w ci¹gu 20 sekund w menu Nacisn¹æ jednoczeœnie przyciski    M i    N, aby 
programowania nic nie zostanie wyzerowaæ licznik.

&zmienione, program wraca Za pmoc¹ przycisku    M przejœæ do nastêpnego 
automatycznie do menu u¿ytkownika ustawienia albo nacisn¹æ przycisk stop (K.) aby 
(rozdzia³ 7.1). Nie potwierdzone opuœciæ program. 
ustawienia nie zostan¹ zapisane.

- Jeœli w menu pojawi siê symbol 7.2.3 W³¹czenie programu odkamieniania systemu 
mog¹ Pañstwo wyzerowaæ ustawienie          parzenia
przyciskaj¹c jednoczeœnie przyciski     M - Proszê zwróciæ uwagê na to, aby g³owica 
i     N. znajdowa³a siê we w³aœciwej pozycji nad pustym 

- Iloœæ pokazywana jest przez licznik zbiornikiem z pustym filtrem.
dzienny i ogólny wy³¹cznie w litrach, - Proszê rozpuœciæ 100 g odkamieniacza w 0,75 l 
tak¿e wtedy, gdy ustawiliœmy iloœæ na ciep³ej wody (ok. 40°C). Proszê mieszaæ tak d³ugo, 
fili¿anki, dzbanki czy galony a¿ œrodek siê rozpuœci.
amerykañskie, rozdz. 7.3.1. - Gdy podczas odkamieniania us³ysz¹ Pañstwo 

sygna³ akustyczny, oznacza to, ¿e jakaœ czynnoœæ 
7.2.1 Dzienny licznik systemu parzenia musi zostaæ wykonana. W tym celu nale¿y 

nacisn¹æ przycisk potwierdzaj¹cy (L).
- Jeœli na displayu poka¿e siê symbol poziomu, 

oznacza to, ¿e nale¿y opró¿niæ zbiornik z kaw¹.

&Proszê jednoczeœnie nacisn¹æ przyciski     M i     N, 
&Proszê podaæ tajny kod dostêpu i 1 raz przycisn¹æ aby wyzerowaæ licznik.

przycisk    M.&Proszê za pomoc¹ przycisków     M i     N przejœæ do 
- Tnastêpnego ustawienia albo nacisn¹æ STOP, aby 

opuœciæ programowanie.
&Proszê wcisn¹æ przycisk G

- Symbol dP zacznie migaæ i pojawi siê symbol 7.2.2 Dzienny licznik systemu gor¹cej wody
  ENTER.
&Proszê wcisn¹æ przycisk potwierdzaj¹cy L, aby 

uruchomiæ program odkamieniania
- Teraz na displayu pojawi siê migaj¹cy symbol 
  m³otka.
- Woda w zbiorniku na wodê zostanie zagotowana 
  i przejdzie do zbiornika na kawê.
- Pojawi siê sygna³ akustyczny i symbol poziomu na 
  displayu, co oznacza, ¿e nale¿y opró¿niæ zbiornik.

&Po podaniu tajnego kodu dostêpu PIN nacisn¹æ 
przycisk     M.

- Pojawi siê na displayu rys. 17. - Mog¹ Pañstwo teraz opuœciæ program 
- Pojawi siê na displayu ³¹czna iloœæ litów, która tego naciskaj¹c czerwony przycisk STOP. Gdy 

dnia zosta³a zu¿yta. roztwór odkamieniaj¹cy zosta³ ju¿ 
wlany, nie jest to ju¿ mo¿liwe!

Rys. 16  Dzienny licznik systemu parzenia

Po podaniu tajnego kodu dostêpu na displayu 
pojawia siê rys. 16. Mo¿na odczytaæ ³¹czn¹ iloœæ litrów 

Rys. 18 Uruchomienie odkamieniania systemu parzeniakawy, która tego dnia zosta³a zaparzona.

eraz na displayu pojawi siê program 
  odkamieniania (rys. 18).

WSKAZÓWKA: 
- Zatrzymanie programu
W ci¹gu 5 sekund (tak d³ugo, jak d³ugo 
jeszcze bêdzie miga³ symbol kó³ka nad 
przyciskiem K):
! Nacisn¹æ przycisk K.

Rys. 17 Dzienny licznik systemu gor¹cej wody - Po 5 sekundach, gdy symbol kó³ka ju¿ 
  Nie miga.
! Proszê tak d³ugo przytrzymaæ przycisk G, 

a¿ rys. 18 znów pojawi siê na displayu.
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&Proszê opró¿niæ zbiornik na kawê za pomoc¹ 
kranu (AB).
&Proszê nacisn¹æ przycisk L aby potwierdziæ, ¿e 

zbiornik jest pusty.

&Proszê opró¿niæ zbiornik na kawê za pomoc¹ 
kranu (AB).
&Proszê nacisn¹æ przycisk potwierdzaj¹cy L aby 

potwierdziæ, ¿e zbiornik jest pusty.

- Nastêpnie poka¿e siê drugi poziom na displayu i 
symbol m³otka miga.

- Po okresie oczekiwania zbiornik na kawê zostanie 
nape³niony.

- Gdy pojawi siê sygna³ akustyczny a symbol 
poziomu miga nale¿y opró¿niæ zbiornik.

&Proszê opró¿niæ zbiornik za pomoc¹ kranu
&Nastêpnie proszê potwierdziæ za pomoc¹ przycisku 

L, ¿e zbiornik zosta³ opró¿niony.
- Teraz pojawi siê trzeci poziom na displayu 
  i symbol m³otka miga.
- Zbiornik na kawê znowu zostanie nape³niony.
- Gdy pojawi siê sygna³ akustyczny a symbol 
  poziomu miga nale¿y opró¿niæ zbiornik.
&Proszê opró¿niæ zbiornik za pomoc¹ kranu
&Nastêpnie proszê potwierdziæ za pomoc¹ przycisku 

L, ¿e zbiornik zosta³ opró¿niony.
- Teraz pojawi siê czwarty poziom na displayu i &Proszê zdj¹æ przykrywê z otworu wlewu roztworu 
  symbol m³otka miga.odkamieniaj¹cego (B).
- Zbiornik na kawê zostanie nape³niony ostatni raz.- Otwór ten znajduje siê za g³owic¹ (D).
- Gdy pojawi siê sygna³ akustyczny a symbol &Proszê w³o¿yæ specjalny lejek i ostro¿nie wlaæ 
  poziomu miga nale¿y opró¿niæ zbiornik.roztwór.
&Proszê potwierdziæ ostatni raz za pomoc¹ przycisku &Gdy roztwór zosta³ ju¿ wlany proszê nacisn¹æ 

L, ¿e zbiornik zosta³ opró¿niony.przycisk potwierdzaj¹cy L.
- Teraz na displayu pojawi siê wskazanie licznika, - Podgrzewacz przep³ywowy zagotowuje 
  które zostanie automatycznie wyzerowane.  przep³ywaj¹cy przez niego roztwór.
- Program powróci automatycznie do menu - Pierwszy symbol poziomu pokazuje siê na displayu 
  u¿ytkownika (rozdzia³ 7.1).  a symbol m³otka miga (rys. 20)

- Gdy us³yszymy sygna³ akustyczny oznacza to, ¿e 
7.2.4 W³¹czenie programu odkamieniania systemu   nale¿y opró¿niæ zbiornik na kawê.

&          gotowania wodyProszê opró¿niæ zbiornik za pomoc¹ kranu.
&Proszê przycisn¹æ L aby potwierdziæ, ¿e zbiornik jest 

pusty.
- teraz na displayu pojawi siê klepsydra, która - Proszê rozpuœciæ 100 g odkamieniacza 
  pokazuje 5-minutowy czas oczekiwania. To czas w 1 l ciep³ej wody (ok.. 40 °C). Mieszaæ 
  dzia³ania RENEGITE. nale¿y tak d³ugo a¿ œrodek siê rozpuœci.

- Gdy podczas odkamieniania bêdzie 
s³ychaæ sygna³ akustyczny, oznacza to 
¿e jakaœ czynnoœæ musi zostaæ 
wykonana. W tym celu nale¿y nacisn¹æ 
przycisk potwierdzaj¹cy (L.)

- Jeœli na displayu poka¿e siê symbol 
poziomu , oznacza to, ¿e nale¿y 
opró¿niæ bojler na gor¹c¹ wodê przy 
pomocy kranu (R.).

- Teraz na displayu pojawi siê migaj¹cy symbol 
  m³otka.
- Woda w zbiorniku na wodê zostanie zagotowana 
  i przejdzie do zbiornika na kawê.
- Pojawi siê akustyczny sygna³, a symbol poziomu 
  na displayu poinformuje, ¿e nale¿y opró¿niæ 
  zbiornik.

- Teraz na displayu pojawi siê migaj¹cy symbol 
  lejka (rys. 19). Rys. 20 Pierwszy poziom programu odkamieniania 

             systemu parzenia

Rys. 19 System parzenia kawy potrzebuje  
            odkamienienia.

WSKAZÓWKI:

! Bojler na gor¹c¹ wodê musi opró¿niony 
za pomoc¹ kranu (R>).

B5HW, B10HW, B20HW - PROGRAMOWANIE



- 22 -

BRAVILOR
BONAMAT

OSTRZE¯ENIE: 
W czasie odkamieniania musi byæ 
wyci¹gana rurka przelewowa (S.). Nale¿y 
nosiæ okulary ochraniaj¹ce przed par¹ 
wylatuj¹c¹ ze zbiornika pary. Rurkê 
przelewow¹, która jest gor¹ca nale¿y 
ci¹gn¹æ za nasadkê na koñcu rurki.

Rys.23 System gor¹cej wody potrzebuje 
            odkamieniania.

Rys. 21 Uruchomienie programu odkamieniania 
             systemu gor¹cej wody.

- Symbol dP zacznie migaæ i pojawi siê symbol    .

- Teraz na displayu pojawi¹ siê symbole 
  migaj¹cego m³otka, stopu, poziomu.
- Pojawi siê sygna³ akustyczny.

WSKAZÓWKA: Zatrzymanie programu.
W ci¹gu 5 sekund (tak d³ugo, jak d³ugo 
jeszcze bêdzie miga³ symbol stopu nad 
przyciskiem (K.):
! Nacisn¹æ przycisk (K.)

- Po 5 sekundach gdy symbol     stopu 
  nad przyciskiem (K.) przestanie migaæ 
  nale¿y:

! Przytrzymaæ wciœniêty przycisk (G.) tak 
d³ugo a¿ pojawi siê rys.21 na displayu.
- Mo¿na opuœciæ program naciskaj¹c 

Rys. 24 Pierwszy poziom programu odkamieniania 
  czerwony przycisk STOP. 

             systemu gor¹cej wody.

WSKAZÓWKA: Nalaæ samemu ciep³ej 
wody do bojlera na gor¹c¹ wodê do 
odpowiedniego poziomu. to znacznie 
przyœpiesza proces odkamieniania.

Rys.22 Rurka przelewowa systemu gor¹cej wody 

&Usun¹æ resztê wody przez rurkê przelewow¹ 
poprzez poci¹gniêcie za koñcówkê (S.) rurki 
przelewowej (rys. 22).

- S³ychaæ sygna³ dŸwiêkowy, symbol m³otka miga, 
pojawia siê symbol lejka na displayu (rys. 23).
& Zdj¹æ przykrywkê z otworu wlewu roztworu 

odkamieniaj¹cego (E.).
- Otwór ten znajduje siê za g³owic¹ (D.).

&Po podaniu tajnego kodu dostêpu PIN nacisn¹æ 3 &W³o¿yæ specjalny lejek i ostro¿nie wlaæ roztwór.
razy przysisk     M. &Gdy roztwór jest ju¿ wlany nacisn¹æ przycisk 
- Na displayu pojawi siê program odkamieniania potwierdzaj¹cy (L.).
  (rys. 21). - Na displayu pojawi siê pierwszy poziom i symbol 
&Nacisn¹æ przycisk programowania (G.).   m³otka miga (rys. 24).

- Boiler na gor¹c¹ wodê jest nape³niany wod¹ i 
&Wcisn¹æ przycisk potwierdzaj¹cy (L.), aby   podgrzewany. To zajmuje trochê czasu.

uruchomiæ program odkamieniania.

- Gdy roztwór odkamieniaj¹cy jest ju¿ 
wlany nie mo¿na zatrzymaæ programu.

&Nacisn¹æ przycisk potwierdzaj¹cy (L.).
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- Program powróci meni u¿ytkownika (rozdz.7.1).

Rys. 25 Czas na odkamienianie.
 

Rys. 26 Licznik odkamieniania systemu parzenia kawy.

- Bojler na gor¹c¹wodê jest nape³niany oraz miga 
  symbol m³otka na displayu.
- Gdy pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy oraz migaj¹ 
  symbole poziomów bojler na gor¹c¹ wodê musi 
  byæ ponownie opró¿niony przy pomocy kranu.

- Na displayu pojawi siê trzeci poziom.
- Bojler na gor¹c¹ wodê jest nape³niany oraz miga 
  symbol m³otka.
- Gdy pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy oraz migaj¹ 
  symbole poziomów bojler na gor¹c¹ wodê musi 
byæ ponownie opró¿niony przy pomocy kranu.

Rys. 27 Licznik odkamieniania systemu gor¹cej wody.

- Na displayu pojawi siê czwarty poziom.
- Bojler na gor¹c¹ wodê jest nape³niany oraz miga 
  symbol m³otka.
- Gdy pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy oraz 
  migaj¹symbole poziomów bojler na gor¹c¹ 
  wodê musi byæ ponownie opró¿niony przy 
  pomocy kranu.

- Pojawi siê licznik i nast¹pi jego wyzerowanie.

7.2.5 Licznik odkamieniania systemu parzenia

- Gdy woda jest gor¹ca, na displayu pokazuje siê 
symbol zegara piaskowego oraz migaj¹cego 
m³otka. Zabieg odkamieniania trwa oko³o 5 minut.

&- Proszê podaæ tajny kod dostêpu i nacisn¹æ 4 razy Gdy pojawi siê sygna³ dŸwiêkowy oraz migaj¹ 
przycisk     M.poziomy na displayu nale¿y opró¿niæ bojler na 
- Na displayu pojawi siê licznik odkamieniania gor¹c¹ wodê przy pomocy kranu.

&   (rys. 26).Postawiæ kran w zablokowanej pozycji ( pchn¹æ 
- Na displayu, obok przycisku G, mo¿na dzwigniê do ty³u najdalej jak mo¿na) i opró¿niæ 
  przeczytaæ, po ilu litrach wody nale¿y bojler.

&   odkamieniæ system.Wylaæ resztkê wody przez wyci¹gniêcie rurki 
- Obok przycisku J mo¿emy przeczytaæ, ile litrów przelewowej (S).

&   zosta³o ju¿ zaparzonych.Zamkn¹æ kran gor¹cej wody.
&& Proszê 2 razy przycisn¹æ przycisk     N, aby przejœæ Nacisn¹æ przycisk (L) dla potwierdzenia, ¿e bojler 

do programu odkamieniania, albo przycisk     M, jest pusty.
aby przejœæ do nastêpnego ustawienia. - Na displayu pojawi siê drugi poziom.
Naciœniêcie przycisku STOP (K) spowoduje 
opuszczenie menu programowania.

7.2.6 Licznik odkamieniania systemu gor¹cej wody

&Postawiæ kran w pozycji zablokowanej i opró¿niæ 
bojler.
&Wylaæ resztkê wody przez wyci¹gniêcie rurki 

przelewowej (S., rys.22).
&Nacisn¹æ przycisk (L) dla potwierdzenia, ¿e bojler 

jest pusty.

&Postawiæ kran w zablokowanej pozycji i opró¿niæ 
bojler.
&Wylaæ resztê wody przez wyci¹gniêcie rurki 

przelewowej (S.,rys.22).
& Zamkn¹æ kran na gor¹c¹ wodê.
&Nacisn¹æ przycisk (L.) dla potwierdzenia ¿e bojler 

&Podaæ tajny kod dostêpu i nacisn¹æ 3 razy jest pusty.
przycisk     (N.).
- Na displayu pojawi siê licznik odwapniania 
  (rys. 27).
- Na displayu obok przycisku (G.) pojawi siê iloœæ 
  litrów wody po której nale¿y wykonaæ 
  odkamienianie.
- Na displayu obok przycisku (J.) pojawi siê iloœæ 
  litrów wody dotychczas zu¿ytej.&Postawiæ kran w zablokowanej pozycji i opró¿niæ 
&Nacisn¹c 2 razy przycisk     (N.), aby przejœæ do bojler.

programu odkamieniania, albo przycisk     (M.), &Wylaæ resztê wody przez wyci¹gniêcie rurki 
aby przejœæ do nastêpnego ustawienia. przelewowej (S., rys.22).
Naciœniêcie przycisku STOP (K.) spowoduje & Zamkn¹æ kran na gor¹c¹ wodê.
opuszczenie menu programowania. &Nacisn¹æ przycisk (L.) dla potwierdzenia ¿e bojler 

jest pusty.
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7.2.7 Ogólny licznik systemu parzenia 7.3 SZEROKI ZAKRES PROGRAMOWANIA

- Do szerokiego zakresu programowania 
potrzebny jest tajny kod dostêpu.

- Proszê podaæ tajny kod dostêpu, aby 
wejœæ do szerokiego zakresu 
programowania. Program zaczyna siê w 
obiegu (rys. 12) pe³nego menu 
u¿ytkownika w punkcie „Ustawienie 
ca³kowitej iloœci wody” (rozdzia³ 7.3.1).

- Jeœli podali pañstwo z³y kod, nale¿y 
odczekaæ, a¿ na displayu poka¿e siê 

&Proszê podaæ tajny kod dostêpu i 1 raz nacisn¹æ 
obraz wyjœciowy. Wtedy mo¿na 

przycisk    N.
ponownie podaæ kod.

- Na displayu poka¿e siê teraz ogólny licznik. - Proszê wcisn¹æ przycisk    N, aby 
  Mo¿emy teraz odczytaæ, ile litrów kawy 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
  zaparzono w urz¹dzeniu od pocz¹tku jego 

przejœæ do nastêpnego ustawienia 
  u¿ywania (rys. 28).

(rozdzia³ 7.3.2), patrz te¿ rys. 12.
- Display pokazaæ mo¿e najwiêksza wartoœæ w - Wciskaj¹c przycisk    M poruszamy siê w 
  wysokoœci 9999 litrów. Jeœli zaparzono wiêcej ni¿ 

kierunku przeciwnym do ruchu 
  9999 litrów, licznik i tak bêdzie wskazywa³ ca³y 

wskazówek zegara do nastêpnego 
  czas tê wielkoœæ.

ustawienia (7.3.19). Jeœli wcisn¹ Pañstwo 
&Proszê nacisn¹æ przycisk    M, aby przejœæ do 

przycisk kilkakrotnie, mog¹ Pañstwo 
nastêpnego ustawienia lub przycisk STOP (K), aby 

przejœæ ca³y obieg (rys. 12).
opuœciæ menu programowania. - Ustawienia zosta³y opisane w obiegu 

(rys. 12) zgodnie z ruchem wskazówek 
7.2.8 Ogólny licznik systemu gor¹cej wody zegara.

- Na displayu miga wartoœæ, któr¹ mo¿na 
zmieniæ.

- Jeœli na displayu pojawi siê symbol 
ENTER, ustawienie mo¿na potwierdziæ 
przyciskaj¹c L.

- Za pomoc¹ czerwonego przycisku STOP 
(K.) mo¿na w trakcie procesu zmiany 
ustawienia tê zmianê przerwaæ lub 
anulowaæ. Gdy nacisn¹ Pañstwo 
ponownie na czerwony przycisk STOP 
(K), opuszcz¹ Pañstwo menu 
programowania, a program powróci 
automatycznie do menu u¿ytkownika. 
Zmiana nie zostanie zapisana.

- Jeœli po potwierdzeniu dokonanej 
zmiany ¿adna inna nie jest ju¿ 
potrzebna, mog¹ Pañstwo opuœciæ 
menu programowania naciskaj¹c 
przycisk STOP (K). Zmiany zostan¹ &Podaæ tajny kod dostêpu i 1 raz nacisn¹æ 
zapisane a program powróci przycisk    (N.).
automatycznie do menu u¿ytkownika - Na displayu poka¿e siê teraz ogólny licznik. 
(rozdzia³ 7.1)  Mo¿emy teraz odczytac , ile litrów wody zu¿yto w 

- Jeœli przez 20 sekund ¿adne ustawienie   czasie eksploatowania maszyny (rys.29).
nie zostanie zmienione, program - Display pokazaæ mo¿e najwiêksz¹ wartoœæ 
powróci automatycznie do menu   w wysokoœci 9999 litrów. Jeœli zosta³a zu¿yta 
u¿ytkownika (7.1). Nie potwierdzone   wiêksza iloœæ wody, licznik i tak bêdzie wskazywa³ 
zmiany nie zostan¹ zapisane.  ca³y czas tê wielkoœæ.

- Gdy w menu pojawi siê symbol              , &Nacisn¹æ przycisk    (M.), aby przejœæ do 
mog¹ Pañstwo wyzerowaæ ustawienie, nastêpnego ustawienia lub przycisk STOP (K.), 
przyciskaj¹c jednoczeœnie przyciski aby opuœciæ menu programowania.
    M i    N.

W tym rozdziale opiszemy, jak u¿ytkownicy o szerokich 
uprawnieniach, po podaniu tajnego kodu dostêpu 
(numer szefa) bêd¹ mogli wejœæ do programu i zmieniæ 
wszystkie ustawienia. Proszê najpierw zapoznaæ siê z 
wszystkimi mo¿liwymi ustawieniami.

WSKAZÓWKI:

Rys. 28  Ogólny licznik systemu parzenia kawy

Rys. 29 Ogólny licznik systemu gor¹cej wody.
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Model Ustawienie
standardowe

Mo¿liwoœci 
zmiany

7.3.1 Ustawienie ³¹cznej iloœci wody

&Proszê przycisn¹æ przycisk programuj¹cy I.
- Na displayu miga L dla litrów.
- Jest to ustawienie standardowe (rys. 32).
&Proszê tak d³ugo przyciskaæ przycisk    M lub    N, 

a¿ na displayu pojawi siê i bêdzie migaæ ¿¹dana 
jednostka: fili¿anka, dzbanek, GL (galon 
amerykañski) lub L (litr).
- Na displayu poka¿e siê symbol ENTER.
&Proszê przycisn¹æ przycisk L, aby potwierdziæ 

zmianê.
- Teraz miga wybrany symbol jednostki, a inne 
  symbole znikaj¹.

&Po podaniu kodu dostêpu dla szefa na displayu 
pokazuje siê rys. 30.
&Proszê przycisn¹æ przycisk J.

- Litera L z odpowiedni¹ wartoœci¹ zaczyna migaæ 
  obok przycisku.
&Proszê za pomoc¹ przycisków    M lub    N wybraæ 

¿¹dan¹ dodatkow¹ iloœæ wody (tabela 4).
- Na displayu poka¿e siê symbol ENTER.
&Proszê przycisn¹æ przycisk potwierdzenia L, by 

potwierdziæ zmianê.
&Proszê przycisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do 

kolejnego ustawienia (7.3.2), lub przycisk STOP (K), 
aby opuœciæ menu programowania.

7.3.2 Wybór jednostki: litry, fili¿anki, dzbanki lub &Wybrana jednostka:
         galony amerykañskie Litr – rozdzia³ 7.3.2.1

Fili¿anka – rozdzia³ 7.3.3
Dzbanek – rozdzia³ 7.3.4
Galon amerykañski – rozdzia³ 7.3.5

- Mog¹ Pañstwo wybieraæ pomiêdzy nastêpuj¹cymi 
jednostkami: litr = L, galon = G (3,7853 l), dzbanek, 
fili¿anka (rys. 31).

- Wybrana jednostka stanowiæ bêdzie podstawê do 
wyliczenia dalszych ustawieñ, nie dotyczy to 
stanów liczników ogólnych.

£¹czna iloœæ wody, która ma zostaæ wydana, mo¿e 
byæ dopasowana. W filtrze zawsze zostaje jakaœ 
okreœlona iloœæ wody. Iloœæ ta mo¿e byæ ró¿na dla 
poszczególnych rodzajów kawy i rodzajów jej mielenia. 
Standardowym ustawieniem jest 6% wody dodatkowo. 
Tabela 3 pokazuje mo¿liwoœci ustawienia:

Tabela 4  Dopasowanie ca³kowitej iloœci wody
Rys. 31  Wybór jednostki

Rys. 30  Ca³kowita iloœæ wody

Rys. 32  Seryjnie ustawiona jednostka = L (litr)

Urz¹dzenie jest standardowo ustawione na L (litry). 
Mog¹ Pañstwo jednak zmieniæ to ustawienie. 
(Jednostka ta standardowo pokazuje siê na displayu 
przy przyciskach wyboru – rys. 33).

Litra

Litra

Litra

Litra

Litra

Litra
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&7.3.2.1 Zmiana zaprogramowanych wstêpnie Proszê nacisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu 
            przycisków programuj¹cych G - J (litry) poka¿e siê rys. 34.

&Proszê przycisn¹æ przycisk J.
- Pozycja obok przycisku zacznie migaæ.
&Proszê przycisn¹æ    M lub    N, aby wybraæ ¿¹dan¹ 

wielkoœæ.
- Teraz pojawi siê symbol ENTER.
&Proszê nacisn¹æ przycisk L, aby potwierdziæ 

zmianê.

7.3.3.1 Zmiana ustawienia zaprogramowanych 
            wstêpnie przycisków programuj¹cych G – J 
            (fili¿anka)

&Proszê przycisn¹æ przycisk    N, aby na displayu 
pojawi³ siê rys. 23.
- Mo¿na teraz dopasowaæ standardowe 
  ustawienia przycisków G-J.
&Proszê nacisn¹æ na przycisk, który chc¹ Pañstwo 

zmieniæ (G, H, I albo J).
&Proszê za pomoc¹ przycisków    M lub    N wybraæ 

¿¹dan¹ wielkoœæ (Tabela 5).
- Na displayu poka¿e siê symbol ENTER.
- Proszê powtórzyæ dwa ostatnie kroki, jeœli chc¹ 
  Pañstwo zmieniæ tak¿e inne przyciski.
&Proszê potwierdziæ zmiany za pomoc¹ przycisku L.
&Proszê nacisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do 

nastêpnego ustawienia (7.3.6.1), albo przycisk 
STOP (K), aby opuœciæ menu programowania.

&Proszê przycisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu 
pojawi siê rys. 35
- Teraz mo¿na zmieniæ ustawienie standardowe 
  (G-J).
&Proszê nacisn¹æ na przycisk, który chc¹ Pañstwo 

zmieniæ (G, H, I albo J).
&Proszê za pomoc¹ przycisków    M lub    N wybraæ 

¿¹dan¹ wielkoœæ (Tabela 6).
- Na displayu poka¿e siê symbol ENTER.
- Proszê powtórzyæ dwa ostatnie kroki, jeœli chc¹ 
  Pañstwo zmieniæ tak¿e inne przyciski.7.3.3 Zawartoœæ fili¿anki
- Jeœli ustalono inn¹ wartoœæ dla fili¿anki ni¿ 125 ml, 
  to zmieni¹ siê równie¿ wartoœci w Tabeli 6.
&Proszê potwierdziæ zmiany za pomoc¹ przycisku L.- Zakres ustawienia le¿y miêdzy 50 i 200 ml i mo¿na 
&Proszê nacisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do dopasowywaæ etapami co 5 ml.

nastêpnego ustawienia (7.3.6.1), albo przycisk - Standardowe ustawienie pojemnoœci fili¿anki to 
STOP, aby opuœciæ menu programowania.125 ml.

Urz¹dzenie samo wylicza iloœæ fili¿anek w ustawieniu 
standardowym. Podstaw¹ tego obliczenia jest 
ustawiona wydajnoœæ w litrach podzielona przez 
zawartoœæ fili¿anki. Mog¹ Pañstwo jednak dopasowaæ 
tê funkcjê do w³asnych ¿yczeñ.

Rys. 33 Standardowe zaprogramowanie przycisków

Rys. 35  Zmiana ustawienia przycisków dla fili¿anki

Tabela 5  Ustawienia standardowe

Mo¿na ustawiæ zawartoœæ fili¿anki, poniewa¿ nie 
wszystkie fili¿anki s¹ jednakowo du¿e.

Tabela 6  Standardowe ustawienia dla fili¿anki

Rys. 34  Zawartoœæ fili¿anki

Model Ustawienie
standardowe

Zmiana zakresu
(fili¿anka)

Fili¿anek

Fili¿anek

Fili¿.

Fili¿anek

Fili¿anek

Fili¿anek

Litra

Litra

Litra

Litra

Litra

Litra
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7.3.4 Zawartoœæ dzbanka   Pañstwo zmieniæ tak¿e inne przyciski.
- Jeœli ustalono inn¹ wartoœæ dla dzbanka ni¿ 
  250 ml, to zmieni¹ siê równie¿ wartoœci w Tabeli 7.
&Proszê potwierdziæ zmiany za pomoc¹ przycisku L.- Zakres zmiany ustawienia le¿y pomiêdzy 50 i 3000 
&Proszê nacisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do ml i mo¿na zmieniaæ zawartoœæ etapami co 10 ml.

nastêpnego ustawienia (7.3.6.1), albo przycisk - Standardowe ustawienia dla dzbanka to 250 ml.
STOP, aby opuœciæ menu programowania.

7.3.5 Galony amerykañskie

&Proszê przycisn¹æ przycisk    N, aby na displayu 
pojawi³ siê rys. 36.
&Proszê przycisn¹æ przycisk J.

- Pozycja obok przycisku zaczyna migaæ.
&Proszê za pomoc¹ przycisków    M lub    N wybraæ 

¿¹dan¹ wielkoœæ.
- Na displayu poka¿e siê symbol ENTER.
&Proszê potwierdziæ zmiany za pomoc¹ przycisku L.

7.3.4.1 Zmiana ustawienia zaprogramowanych 
            wstêpnie przycisków programuj¹cych 
            G – J (dzbanek)

7.3.5.1 Zmiana ustawienia zaprogramowania 
            przycisków G – J (galony)

&Proszê przycisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu 
pojawi siê rys. 37
- Teraz mo¿na zmieniæ ustawienie standardowe 

&Proszê przycisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu   (G-J).
pojawi siê rys. 39&Proszê nacisn¹æ na przycisk, który chc¹ Pañstwo 
- Teraz mo¿na zmieniæ ustawienie standardowe zmieniæ (G, H, I albo J).
  (G-J)&Proszê za pomoc¹ przycisków    M lub    N wybraæ 
&Proszê nacisn¹æ na przycisk, który chc¹ Pañstwo ¿¹dan¹ wielkoœæ (Tabela 7).

zmieniæ (G, H, I albo J).- Na displayu poka¿e siê symbol ENTER.
- Proszê powtórzyæ dwa ostatnie kroki, jeœli chc¹ 

Mo¿na ustawiæ zawartoœæ dzbanka, poniewa¿ nie 
wszystkie dzbanki s¹ jednakowo du¿e.

Tabela 7  Standardowe ustawienia dla dzbanka

Galon amerykañski jest wartoœci¹ sta³¹, której nie 
mo¿na zmieniæ (rys. 38).
1 galon amerykañski = 3,7853 litraRys. 36  Zawartoœæ dzbanka

Urz¹dzenie samo wylicza iloœæ dzbanków w ustawieniu 
standardowym. Podstaw¹ tego obliczenia jest 
ustawiona wydajnoœæ w litrach podzielona przez Rys. 38 Zmiana ustawienia zaprogramowania przycisku 
zawartoœæ dzbanka. Mog¹ Pañstwo jednak             (galon)
dopasowaæ tê funkcjê do w³asnych ¿yczeñ.

Rys. 37  Zmiana ustawienia przycisków dla dzbanka

Rys. 39  Zmiana ustawienia przycisków dla galonów

Model Ustawienie
standardowe

Zmiana zakresu
(dzbanek 250 ml)

Dzban.

Dzban.

Dzban.

Dzbanków

Dzbanków

Dzbanków
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7.3.6.2 Resetowanie programu automatycznego &Proszê za pomoc¹ przycisków    M lub    N wybraæ 
            ustawiania temperatury gotowania¿¹dan¹ wielkoœæ (Tabela 8).
&Po wprowadzeniu tajnego kodu PIN wcisn¹æ 3 razy - Na displayu poka¿e siê symbol ENTER.

przycisk     (N.) a¿ pojawi siê rys. 40.- Proszê powtórzyæ dwa ostatnie kroki, jeœli chc¹ 
&Wcisn¹æ na oko³o 20 sekund przycisk (H.)  Pañstwo zmieniæ tak¿e inne przyciski.

& - Program automatycznego ustawiania Proszê potwierdziæ zmiany za pomoc¹ przycisku L.
&   temperatury gotowania jest aktywowany.Proszê nacisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do 

- Na displayu miga zero.nastêpnego ustawienia (7.3.6.1), albo przycisk 
- Program pracuje oko³o 15 – 25 minut. Zele¿y to STOP, aby opuœciæ menu programowania.
  od temperatury wody w kotle.

- Jeœli woda w kotle jest zimna, spuœciæ j¹ 
ca³kowicie i wlaæ wodê (ok. 70 °C) do 
poziomu 6,5 cm poni¿ej krawêdzi. To 
skróci czas pracy programu do ok. 15 
minut.

- Gdy praca programu zakoñczy siê, 
program wraca do menu u¿ytkownika i 
pojawi siê ekran startowy na displayu 
(rys.8, rozdz. 4.1.1. Temperatura zosta³a 7.3.6 Ustawienia systemu gor¹cej wody
ustawiona na 96° C na poziomie morza.
 

&Nacisn¹æ przycisk     (N.) aby przejœæ do 
nastêpnych ustawieñ (rozdz.7.3.7.1) lub nacisn¹æ 
przycisk STOP (K.) aby wyjœæ z menu programu.

7.3.7 Ustawienia ró¿ne jak jêzyk, zegar i 
         podgrzewanie zbiornika

7.3.6.1 Ustawienia temperatury i stopni Celsjusza lub 
            Fahrenheita

7.3.7.1 Ustawienie jêzyka

&Po wprowadzeniu tajnego kodu PIN, wcisn¹æ 3 
razy przycisk     (N.) a¿ pojawi siê na displayu rys.40.

&Proszê nacisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu &Nacisn¹æ przycisk (G.).
poka¿e siê rys. 42 (aktualna data i godzina).- Symbol obok przycisku zacznie migaæ.
&Proszê nacisn¹æ przycisk H i przytrzymaæ 10 sekund.&Nacisn¹æ przycisk    M lub    N aby wybraæ 

- Po 10 sekundach obok przycisku pojawi siê temperaturê.
  migaj¹ce ustawienie standardowe „EnG” - Na displayu obok przycisku (I.) pojawi siê „C” 
  (rys. 41).Celcjusza 
& Za pomoc¹ przycisków    M i    N proszê wybraæ & Jeœli jest taka potrzeba to aby otrzymaæ 

¿¹dany jêzyk (Tabela 9).temperaturê w stopniach Fahrenheita nale¿y 
- Na displayu pojawi siê symbol ENTER.nacisn¹æ przycisk (I.).
&Proszê przycisn¹æ przycisk L, aby potwierdziæ - Na displayu pojawi siê symbol ENTER (    ) 

wybór.&Nacisn¹æ przycisk (L.) dla potwierdzenia 
- Na displayu obok przycisku G pojawi siê dzieñ ustawienia.
  tygodnia w wybranym jêzyku.&Nacisn¹æ przycisk    (N.) aby przejœæ 

do nastêpnych ustawieñ lub nacisn¹æ przycisk 
STOP (K.) aby wyjœæ z menu programu.

UWAGA

Tabela 8  Standardowe ustawienia dla galonów

Temperatura gor¹cej wody mo¿e byæ ustawiana 
miêdzy 88° C a 3 °C poni¿ej temperatury gotowania 
(wrzenia). Temperaturê mo¿na równie¿ ustawiaæ w ° 
Fahrenheit.
Program automatycznego ustawiania temperatury 
gotowania mo¿e byæ zresetowany (rozdz.7.3.6.2). 
To mo¿e byæ wykonane gdy woda nie osi¹ga 85 °C 
(na poziomie morza).
W przeciwnym razie nale¿y spuœciæ trochê wody i nalaæ WSKAZÓWKA: wszystkie ustawienia 
zimnej wody do kot³a ( maksymalnie 6,5 cm poni¿ej opisane w tym rozdziale mog¹ zostaæ 
zagiêcia ). zaprogramowane kolejno po sobie. Proszê 

potwierdziæ przyciskiem L, gdy dokonaj¹ 
Pañstwo wszystkich zmian (po z 7.3.6.3).

Rys. 40 Ustawianie temperatury

Rys. 41  Ustawienie jêzyka

Model Ustawienie
standardowe

Zmiana zakresu
(galony)
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 Proszê postêpowaæ w nastêpuj¹cy sposób:

Tabela 9  Wybór jêzyka

Urz¹dzenie pracuje z wy³¹cznikiem zegarowym. Jeœli 
podczas pierwszego uruchomienia czas nie zosta³ 
ustawiony, albo trzeba go zmieniæ, proszê 
postêpowaæ w sposób nastêpuj¹cy:

Rys. 43  Podgrzewanie zbiornika

Rys. 42  Aktualna data i godzina

Jest czternaœcie zaprogramowanych wstêpnie 
ustawieñ czasowych dla wszystkich dni tygodnia. 
Ustawienia te bêd¹ jednak rzeczywiœcie aktywne i 
widoczne w menu u¿ytkownika dopiero po ich 
uaktywnieniu poprzez ni¿ej opisane czynnoœci. 
Ustawienia te mog¹ byæ dopasowane do Pañstwa 
¿yczeñ. Te czternaœcie seryjnych ustawieñ wygl¹da 
nastêpuj¹co (rys. 44):

Tabela 10  Dni tygodnia w jêzykach do wyboru

WSKAZÓWKA: istnieje mo¿liwoœæ 
podgrzania zbiornika na kawê 5 minut 
wczeœniej przed rozpoczêciem parzenia. Rys. 44  Zaprogramowane (nieaktywne) ustawienia

7.3.7.2 Ustawienie aktualnej daty i godziny.

&Proszê nacisn¹æ przycisk I i przytrzymaæ 10 sekund.
- Na displayu poka¿e siê „OFF” w pozycji obok 
  przycisku I (rys. 43).
& Za pomoc¹    M lub    N proszê uaktywniæ 

podgrzewanie.
- Na displayu poka¿e siê „ON” w pozycji obok 
  przycisku I.
- Poka¿e siê te¿ symbol ENTER.
&Proszê wcisn¹æ przycisk L, aby potwierdziæ wybór.

- Zbiornik i ustawiona wartoœæ znikn¹ z displaya.
&Proszê przycisn¹æ STOP (K), aby opuœciæ menu 

programowania, lub przycisk L, aby przejœæ do &Proszê nacisn¹æ przycisk G, aby ustawiæ dzieñ
7.3.8.- Pozycja obok przycisku zaczyna migaæ.

& Za pomoc¹ przycisków    M i    N proszê wybraæ 
7.3.8 Wy³¹cznik zegarowyaktualny dzieñ (Tabela 10).

&Proszê nacisn¹æ przycisk J, aby ustawiæ czas.
- Pozycja dla godziny zacznie migaæ obok 
  przycisku (rys. 42).
& Za pomoc¹ przycisków    M i    N proszê ustawiæ 

aktualn¹ godzinê.
&Proszê ponownie nacisn¹æ przycisk J, aby ustawiæ 

minuty.
- Teraz zaczyna migaæ pozycja dla minut.
&Proszê podaæ aktualne minuty. - Ustawienia od 1 do 14 na Mo (Pon) (po wyborze 
&Proszê przycisn¹æ przycisk L dla potwierdzenia jêzyka, patrz rozdzia³ 7.3.7.1)

ustawienia. - AuS (nieaktywne)
- Maksymalna iloœæ
- 7.00 godzina

- Ze wzglêdu na ograniczone mo¿liwoœci digitalnych 
liter, u¿ywa siê naprzemian ma³ych i du¿ych liter.

7.3.7.3 Ustawienie podgrzewania zbiornika

Jêzyki do wyboru

Dni tygodnia
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Jeœli chc¹ Pañstwo zmieniæ któreœ z ustawieñ, proszê 
postêpowaæ w sposób nastêpuj¹cy:

Czas, który zosta³ standardowo przeznaczony na 
zaparzenie jednego zbiornika kawy mo¿na przed³u¿yæ 
wprowadzaj¹c przerwy. Jest to konieczne przy bardzo 
drobno zmielonej kawie lub bardzo miêkkiej wodzie. W 
tym przypadku czas przechodzenia wody przez filtr 
powinien byæ nieco d³u¿szy. W takim wypadku 
zmniejsza siê efektywnoœæ parzenia. Podaje siê to w 
procentach.

Tabela 11  Najmniejsza iloœæ przed pierwsz¹ przerw¹

Rys. 46  Czas przerw 100%

WSKAZÓWKA: jest to mo¿liwe tylko wtedy, 
gdy nie ustawiono wartoœci 100%.

Rys. 45  Zaprogramowane (aktywne) ustawienia.

7.3.9 Przed³u¿enie czasu wydawania wody poprzez 
         wprowadzenie przerw.

&Proszê nacisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu pojawi 
siê rys. 44.
&Proszê przycisn¹æ przycisk L, aby wejœæ do 

programu.
& Za pomoc¹ przycisków    M i    N proszê zmieniæ 

odpowiednie ustawienie (1 – 14).
&Proszê przycisn¹æ przycisk G.

- Pozycja obok przycisku zacznie migaæ.
& Za pomoc¹    M i    N proszê wybraæ ¿¹dany dzieñ 

- Wydajnoœæ standardowa wynosi 100%, tzn. bez tygodnia (Tabela 10, 7.3.7.2).
przerw.&Proszê nacisn¹æ przycisk I.

- Zakres ustawienia wynosi od 100% do 50%, mo¿na & Za pomoc¹    M i    N proszê wybraæ odpowiedni¹ 
go ustawiaæ co 5%. Po ustawieniu urz¹dzenie iloœæ.
samo opracowuje plan przerw. Mog¹ Pañstwo & Teraz proszê wcisn¹æ przycisk J, aby ustawiæ 
jednak sami ustawiæ, po jakiej iloœci powinna ¿¹dany czas.
nast¹piæ pierwsza przerwa.- Pierwsze dwie pozycje obok przycisku migaj¹.

- Trzeba to ustawienie wypróbowaæ w praktyce, &Proszê nacisn¹æ    M lub    N aby ustawiæ ¿¹dan¹ 
parz¹c kawê.godzinê.

- Najmniejsza iloœæ, która mo¿e byæ przed pierwsz¹ &Proszê ponownie nacisn¹æ J, aby ustawiæ minuty.
przerw¹, to zawartoœæ sto¿ka filtra +25%.- Dwie ostatnie pozycje obok przycisku migaj¹.

& Za pomoc¹    M i    N proszê ustawiæ minuty.
- Gdy wszystkie ustawienia zgodne s¹ z Pañstwa 
  ¿yczeniami, mog¹ Pañstwo przestawiæ funkcjê 
  „OFF” na „ON”(w³¹czyæ).
&Proszê przycisn¹æ przycisk H.

- „OFF” zamieni siê w „ON”.
- Mog¹ Pañstwo teraz zmieniaæ ustawienie 
  w menu u¿ytkownika.
- Na displayu pojawi siê symbol ENTER.
&Proszê potwierdziæ za pomoc¹ przycisku L.

- ¯¹dany czas jest teraz ustawiony.
- To postêpowanie mo¿na powtórzyæ dla   
  wszystkich 14 zaprogramowanych wstêpnie 
  ustawieñ czasu.
&Proszê przycisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do 

dalszych ustawieñ (1 do 14) i powtórzyæ powy¿sze 
kroki.
&Proszê przycisn¹æ STOP (K) i nastêpnie przycisk    N, 

aby przejœæ do nastêpnego ustawienia (7.3.9), 
b¹dŸ przycisn¹æ dwukrotnie STOP (K), aby opuœciæ 
programowanie.
&Proszê ustawiæ funkcjê „ON”, aby mo¿na by³o 

wybieraæ w menu u¿ytkownika. Jeœli ustawiona jest 
funkcja „OFF”, nie mo¿na wybieraæ w menu 
u¿ytkownika, patrz rozdzia³ 7.1.1.

&Proszê przycisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu 
pojawi siê rys. 46.
&Proszê przycisn¹æ przycisk G.

- Pozycja obok przycisku zaczyna migaæ.
& Za pomoc¹ przycisków    M i    N proszê wybraæ 

odpowiedni procent.
- Na displayu pojawi siê symbol ENTER.
&Proszê potwierdziæ zmianê za pomoc¹ przycisku L.
&Proszê przycisn¹æ przycisk I.

& Za pomoc¹ przycisków    M i    N proszê wybraæ 
odpowiedni¹ iloœæ przed pierwsz¹ przerwa.
- Na displayu pojawi siê symbol ENTER.
&Proszê potwierdziæ za pomoc¹ przycisku L.
&Proszê przycisn¹æ    N, aby przejœæ do nastêpnego 

ustawienia, albo przycisk STOP (K), aby opuœciæ 
programowanie.

Model

Litrów

Zawartoœæ
sto¿ka filtra

Najmniejsza iloœæ
przed 1 przerw¹

Litrów

Litrów

Litrów

Litrów

Litrów
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7.3.10 Ustawienie czasu kapania

- Standardowe ustawienie to 120 sekund.
- Zakres zmiany wynosi od 0 do 600 sekund, w 

etapach co 10 sekund.

&Proszê nacisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu 
poka¿e siê rys. 48.
&Proszê nacisn¹æ przycisk J.

- Wartoœæ podana obok przycisku zacznie migaæ.
& Za pomoc¹ przycisków    M i    N proszê wybraæ 

¿¹dan¹ iloœæ gramów.
- Na displayu pojawi siê symbol ENTER.
&Proszê potwierdziæ przyciskiem L.

- Teraz ¿¹dana iloœæ gramów jest ustawiona.
&Proszê nacisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do 

& nastêpnego ustawienia, albo przycisk STOP, aby Proszê nacisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu pojawi 
opuœciæ programowanie.siê rys. 47.

&Proszê nacisn¹æ przycisk G.
- Wartoœæ podana obok przycisku zacznie migaæ. 7.3.12 Odczytywanie ogólnego licznika systemu 
& Za pomoc¹ przycisków    M i    N proszê ustawiæ            gor¹cej wody

¿¹dan¹ iloœæ sekund.
- Na displayu pojawi siê symbol ENTER.
&Proszê potwierdziæ przyciskiem L.

- Teraz ¿¹dana iloœæ sekund jest ustawiona.
&Proszê wcisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do 

nastêpnego ustawienia, lub przycisk STOP (K), aby 
opuœciæ programowanie.

7.3.11 Ustawienie iloœci gramów kawy na litr 
              (licznik kawy)

- Standardowym ustawieniem jest 50 gramów 
zmielonej kawy na litr.

- Przy wyliczeniu wziêto pod uwagê drobn¹ korektê 
(Tabela 12).

&Nacisn¹æ przycisk    (N.), a¿ na displayu pojawi siê 
rys.49.
- Mo¿na odczytaæ ca³kowit¹ iloœæ gor¹cej wody.
- Display mo¿e pokazaæ maksymalnie 9999 litrów 
  wody. Jeœli nawet zu¿yto wiêcej gor¹cej wody, 
  na displayu poka¿e siê tylko 9999 litry.
&Nacisn¹æ przycisk    (N.) aby przejœæ do 

nastêpnych ustawieñ lub nacisn¹æ przycisk 
STOP (K.) Aby opuœciæ programowanie.

Po zakoñczeniu dop³ywy gor¹cej wody poprzez 
g³owicê trzeba poczekaæ chwilê, a¿ kawa wykapie ze 
zbiornika filtracyjnego. Czas na to potrzebny jest ró¿ny 
w zale¿noœci od rodzaju kawy i rodzaju jej zmielenia. Z 
tego powodu mo¿na ten czas zmieniæ.

Rys. 48  Ustawienie licznika kawy

Jeœli chc¹ Pañstwo zmieniæ iloœæ gramów zmielonej 
kawy na litr, proszê postêpowaæ nastêpuj¹co:

Rys. 47  Czas kapania

Aby ustawiæ czas kapania proszê post¹piæ w sposób 
nastêpuj¹cy:

W menu u¿ytkownika mog¹ Pañstwo naciskaj¹c 
jednoczeœnie na przycisk STOP (K) i jeden z przycisków 
G – J odczytaæ, ile gramów kawy nale¿y u¿yæ na 
wybran¹ iloœæ litrów kawy. Ale najpierw musz¹ Pañstwo 
ustawiæ iloœæ zmielonej kawy na litr. Program wyliczy 
póŸniej sam, ile zmielonej kawy trzeba na okreœlon¹ 

Rys. 49 Ogólny licznik systemu gor¹cej wodyiloœæ litrów.

Mo¿na odczytaæ ³¹czn¹ iloœæ wody jaka zosta³a zu¿yta 
od pocz¹tku u¿ywania urz¹dzenia.
Nale¿y post¹piæ nastêpuj¹co:

Iloœæ 
litrów

Standardowa iloœæ gramów
zmielonej kawy

Tabela 12
Iloœæ 

gramów
na litr
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7.3.13 Odczytywanie ogólnego licznika systemu 
           parzenia kawy.

&Nacisn¹æ przycisk    (M.) a¿ na displayu pojawi siê 
rys.51.
&Nacisn¹æ przycisk (G.).

- Wartoœæ obok przycisku zacznie migaæ.
& Za pomoc¹ przycisków    M i     N ustawiæ ¿¹dan¹ 

iloœæ wody , po której nale¿y odkamieniæ system.
- Na displayu pojawi siê symbol ENTER    .
&Nacisn¹æ przycisk     (N.).

- Teraz ¿¹dana iloœæ wody jest ustawiona.
&Nacisn¹æ przycisk     (M.), aby przejœæ do 

nastêpnego ustawienia, albo przycisk STOP (K.), 
aby opuœciæ programowanie.

7.3.15 Ustawienie meldunku odkamieniania 
           systemu parzenia kawy

- We wszystkich typach ustawiono 
standardowo meldunek o 
odkamienianiu po 1000 litrach, patrz 
pozycja obok przycisku G.

- Mog¹ Pañstwo zmieniæ to ustawienie w 
&Nacisn¹æ przycisk    N, a¿ na displayu pojawi siê zakresie od 100 do 9900 litrów, w 

rys. 50. etapach co 100 litrów.
- Mog¹ teraz Pañstwo przeczytaæ, ile kawy - Pozycja obok przycisku J pokazuje iloœæ 
  zaparzono. litrów, które ju¿ zosta³y zaparzone. Mog¹ 
- Display mo¿e pokazaæ maksymalnie 9999 litrów. Pañstwo tak¿e w ten sposób 
  Jeœli nawet zaparzono wiêcej kawy, na displayu kontrolowaæ, czy nale¿y niebawem 
  pokazaæ siê mo¿e tylko 9999. odkamieniæ system parzenia.
&Aby przejœæ do nastêpnego ustawienia proszê - Gdy ustawiona wartoœæ zostanie 

nacisn¹æ    N, aby opuœciæ programowanie proszê osi¹gniêta, na displayu migaj¹ m³otek i 
nacisn¹æ przycisk STOP (K). miarka do odmierzania kawy. To 

oznacza, ¿e nale¿y odkamieniæ 
7.3.14 Ustawienia meldunku odkamieniania urz¹dzenie.
           systemu gor¹cej wody

- We wszystkich typach ustawiono 
standardowo meldunek o 
odkamienianiu po 1000 litrach , patrz 
pozycja obok przycisku (G.), rys. 51.

- Mo¿na zmieniaæ to ustawienie w 
zakresie od 100 do 9900 litrów, w 
etapach co 100 litrów.

- Pozycja obok przycisku (J.) pokazuje 
iloœæ litrów, które ju¿ zosta³y zu¿yte. 
Mo¿na w ten sposób kontrolowaæ , czy 
nale¿y niebawem odkamieniæ system.

- Gdy ustawiona wartoœæ zostanie 
osi¹gniêta na displayu migaj¹ m³otek i 
termometr. To oznacza, ¿e nale¿y 
odkamieniæ uk³ad.

&Proszê nacisn¹æ przycisk    M a¿ na displeyu pojawi 
siê rys. 52.
&Proszê nacisn¹c przycisk G.

- Wartoœæ obok przycisku zacznie migaæ.
&Proszê za pomoc¹ przycisków    M i    N ustawiæ 

¿¹dan¹ iloœæ litrów wody, po której nale¿y 
odkamieniæ urz¹dzenie.
- na displayu pojawi siê symbol ENTER.
&Proszê potwierdziæ przyciskiem L.

- Teraz ¿¹dana iloœæ litrów jest ustawiona.
&Proszê nacisn¹æ przycisk    M, aby przejœæ do 

nastêpnego ustawienia, albo przycisk STOP (K), 
aby opuœciæ programowanie.

Dla ustawienia meldunku nale¿y post¹piæ w sposób 
nastêpuj¹cy:

WSKAZÓWKI:Rys. 50  Ogólny licznik systemu parzenia kawy

Mog¹ Pañstwo odczytaæ ³¹czn¹ iloœæ kawy, która 
zosta³a zaparzona od pocz¹tku u¿ywania urz¹dzenia. 
Proszê post¹piæ nastêpuj¹co:

WSKAZÓWKI:

Rys. 52  Meldunek o koniecznoœci odkamienienia 
              systemu

Jeœli chc¹ Pañstwo ustawiæ meldunek, proszê post¹piæ 
w sposób nastêpuj¹cy:

Rys. 51 Meldunek o koniecznoœci odkamieniania 
             systemu gor¹cej wody.
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WSKAZÓWKI:

Tabela 13  Twardoœæ wody

Patrz rozdzia³ 7.2.4

Patrz rozdzia³ 7.2.3

Rys. 54  Wyzerowanie licznika dziennego systemu 
              parzenia kawy.

Mo¿na odczytaæ ³¹czn¹ dzienn¹ iloœæ zu¿ytej gor¹cej 
Mog¹ pañstwo odczytaæ ³¹czn¹ dzienn¹ iloœæ wody. Mo¿na codziennie wyzerowaæ licznik. 
zaparzonej kawy. Mog¹ te¿ Pañstwo codziennie Nale¿y post¹piæ w sposób nastêpuj¹cy:
wyzerowaæ licznik. Proszê post¹piæ w nastêpuj¹cy 
sposób:

Rys. 53 Zerowanie dziennego licznika systemu HW

7.3.19 Wyzerowanie dziennego licznika systemu 
           parzenia kawy

- Iloœæ podawana jest wy³¹cznie w 
litrach. Nawet jeœli ustawili Pañstwo iloœæ 
w fili¿ankach, dzbankach, galonach 
amerykañskich (rozdzia³ 7.3.1).

- Proszê trochê d³u¿ej przytrzymaæ 
przycisk     M (ok. 2 sekundy) ni¿ przy 
poprzednich czêœciach 
programowania, aby przypatrzeæ siê 
lub zmieniæ stany licznika.

7.3.16 Uruchamianie programu odkamieniania
           systemu gor¹cej wody

7.3.17 Uruchamianie programu odkamieniania 
           systemu parzenia kawy

7.3.18 Wyzerowanie dziennego licznika systemu 
           gor¹cej wody

&Proszê przycisn¹æ przycisk    M, a¿ na displayu 
pojawi siê rys. 54.
&Proszê jednoczeœnie nacisn¹æ przyciski    M i    N.

- Licznik wyzerowuje siê.
&Proszê nacisn¹æ przycisk    N, aby przejœæ do 

nastêpnego ustawienia, albo przycisk STOP (K), 
aby opuœciæ programowanie.

&Nacisn¹æ przycisk     (M.), a¿ na displayu pojawi siê 
rys. 53.
&Nacisn¹æ jednoczeœnie przycisk     M i     N .

- Licznik wyzeruje siê.
&Nacisn¹æ przycisk     (N.) ,aby przejœæ do 

nastêpnego ustawienia, albo przycisk STOP 
(K.),aby opuœciæ oprogramowanie.

Iloœæ
litrów

Twardoœæ wody

Opis

Twarda

Dosyæ twarda

Normalna

Miêkka

Bardzo miêkka
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OSTRZE¯ENIE Przy wyst¹pieniu usterki proszê najpierw zajrzeæ do 
Proszê najpierw stwierdziæ, czy uszkodzenie naszej tabeli. Jeœli sami nie bêd¹ Pañstwo mogli 
ma charakter mechaniczny czy rozwi¹zaæ problemu, prosimy zwróciæ siê do technika 
elektryczny. Prace naprawcze systemu Pañstwa Serwisu lub Biura Obs³ugi Klienta.
elektrycznego mog¹ byæ wykonywane 
wy³¹cznie przez odpowiednio 
przeszkolonych i uprawnionych 
pracowników technicznych Biura Obs³ugi 
Klienta.

8.1 OGÓLNA ANALIZA USTEREK

8. USUWANIE USTEREK

Sympton: Mo¿liwa przyczyna Œrodki

1. Na displayu nic nie widaæ.

2. Po w³¹czeniu maszyny g³ównym 
    wy³¹cznikiem, miga ustawiona 
    temperatura z symbolem 00.

3. Temperatura wody 
    nie jestw³aœciwa.

W³¹cznik (P.) jest wy³¹czony.

Temperatura zosta³a ustawiona
za du¿a lub za ma³a.

W³¹czyæ w³¹cznik (pozycja ON).

Nale¿y czekaæ a¿ maszyna 
bêdzie gotowa (ok..25 minut).

Ustawiæ temperaturê, 
rozdz 7.3.6.1.

Nie ma napiêcia w sieci . W³¹czyæ napiêcie do sieci.

LISTA USTEREK

B5HW, B10HW, B20HW - USUWANIE USTEREK

4. Czas jest ustawiony 
    nieprawid³owo.

5. Urz¹dzenie nie wspó³pracuje 
    z wy³¹cznikiem zegarowym.

Wszystkie urz¹dzenia serii B(HW) 
s¹ standardowo wyposa¿one 
w wy³¹cznik zegarowy. 
Trzeba go jednak uaktywniæ.

Proszê ustawiæ prawid³ow¹ 
datê i godzinê, patrz rozdzia³ 7.3.7.2.

Proszê uaktywniæ wy³¹cznik 
zegarowy, patrz rozdzia³ 7.3.8.

Maszyna najpierw wykonuje 
kalibracjê aby zapewniæ
optymalne ustawienia.
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8.2 SYSTEM PARZENIA KAWY

LISTA USTEREK
Sympton: Mo¿liwa przyczyna Œrodki

1. Po uruchomieniu przycisku iloœci 
    co 2 sekundy s³ychaæ 
    sygna³ akustyczny.

Wylot g³owicy jest nieprawid³owo 
ustawiony nad filtrem.

Proszê prawid³owo ustawiæ 
wylot g³owicy.

Zbiornik jest ustawiony 
nieprawid³owo (patrz display).

Proszê ustawiæ zbiornik 
we w³aœciwej pozycji.

Proszê wezwaæ Seriws.

2. Z filtra siê przelewa. W filtrze jest podwójny 
filtr papierowy. Proszê sprawdziæ filtr papierowy.

Przy po³¹czeniu zbyt miêkkiej 
wody (< 7° pH) ze zbyt drobno 
zmielon¹ kaw¹ i u¿ywaniem 
filtrów papierowych woda 
mo¿e nie doœæ szybko przep³ywaæ 
przez kawê lub filtr papierowy.

Proszê u¿ywaæ sto¿ka filtruj¹cego 
z koszykiem filtrowym i/lub grubiej 
zmielonej kawy.

Proszê dopasowaæ wydajnoœæ 
parzenia, patrz rozdzia³ 7.3.9.

3. Kawa jest za zimna. Wtyczka zbiornika nie jest 
pod³¹czona do kolumny.

Proszê w³o¿yæ wtyczkê zbiornika 
do gniazdka kolumny (Q).

W³¹cznik zbiornika nie zosta³ 
w³¹czony. Proszê w³¹czyæ w³¹cznik (AA).

Na skutek przeci¹¿enia przepali³y siê 
wewnêtrzne bezpieczniki. Proszê wezwaæ Serwis.

4. Kawa jest za s³aba 
    lub za mocna. Z³a iloœæ kawy.

Proszê ustawiæ w³aœciw¹ iloœæ. 
Proszê u¿yæ do tego licznika kawy, 
patrz 4.1.4.

Z³e ustawienie iloœci wody.
Proszê ustawiæ w³aœciw¹ iloœæ, 
patrz 7.3.1.

Nie ma rurki mieszalnika.
Proszê pod³¹czyæ rurkê X 
do zbiornika.

5. Za du¿o/ za ma³o kawy 
    w zbiorniku. Z³e ustawienie iloœci wody.

Proszê ustawiæ w³aœciw¹ iloœæ, 
patrz 7.3.1

6. Fusy w zbiorniku. Papier filtra jest porwany 
lub zagiêty. Proszê sprawdziæ filtr.

7. Po nape³nieniu zbiornika 
    symbol filtra jeszcze siê œwieci. Czas kapania jest za d³ugi.

Proszê od nowa ustawiæ 
czas kapania, patrz rozdzia³ 7.3.10.

8. Urz¹dzenie melduje, 
    ¿e jest gotowe (trzykrotny 
    sygna³ akustyczny), 
    ale zbiornik nie jest pe³en.

Czas kapania jest za krótki.
Proszê od nowa ustawiæ 
czas kapania, patrz rozdzia³ 7.3.10.

9. Urz¹dzenie paruje podczas 
    przygotowywania kawy 
    i przez to proces ten trwa 
    zbyt d³ugo.

Urz¹dzenie jest zakamienione.
Proszê odkamieniæ urz¹dzenie, 
patrz 7.2.3 i zmniejszyæ iloœæ wody, 
po której nastêpuje meldunek 
o koniecznoœci odkamienienia, 
patrz 7.3.15.

B5HW, B10HW, B20HW - USUWANIE USTEREK
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“ERR +         +
  + sygna³ akustyczny”

“ERR +        +
  + sygna³ akustyczny”

“ERR +
  + sygna³ akustyczny”

MEDLUNKI NA DISPLAYU
Mo¿liwa przyczyna Œrodki

Uaktywniony zosta³ system ochrony 
przed przelaniem.

Proszê wy³¹czyæ, a nastêpnie 
w³¹czyæ w³¹cznik P.

Aktywowa³ siê mechanizm 
zabezpieczenia przelewowego.

Czujnik temperatury jest uszkodzony 
lub Ÿle pracuje.

Wy³¹czyæ System HW przyciskiem (L.)

Nale¿y wezwaæ serwis.

B5HW, B10HW, B20HW - U¯YWANE ARTYKU£Y...

8.3 SYSTEM GOR¥CEJ WODY

LISTA USTEREK
Sympton: Mo¿liwa przyczyna Œrodki

1. Woda za zimna / gor¹ca. Temperatura ustawiona 
za nisko / wysoko.

Ustawiæ znów temperaturê, rozdz.
7.3.6.1 
        Uwaga: 
        Temperatura maksymalna 
        wynosi 3°poni¿ej 
        temperatury gotowania. 
        Przy tej temperaturze bojler 
        podgrzewa co 10min.
        To nie wystêpuje gdy 
        ustawienie jest ni¿sze.

2. Woda gotuje siê bez przerwy. Maj¹ na to wp³yw ekstremalne 
warunki pogodowe (ciœnienie). 

Nale¿y wezwaæ serwis.

8.4. MELDUNKI NA DISPLAYU I ICH ZNACZENIE

Na displayu mog¹ siê w czasie normalnego u¿ywania (np. w przypadku zak³óceñ lub b³êdów) lub w trakcie 
ustawiania pojawiæ meldunki. Ni¿ej przedstawiona lista pokazuje przegl¹d tych meldunków, jak równie¿ 
ewentualne przyczyny, oraz œrodki, które nale¿y przedsiêwzi¹æ (ze strony systemu lub u¿ytkownika), aby system 
znowu dzia³a³.

3. System nie grzeje. Awaria czujnika temperatury. Nale¿y wezwaæ serwis.

4. System grzeje bardzo wolno. Awaria jakiegoœ elementu. Nale¿y wezwaæ serwis.

“ERR +
  + sygna³ akustyczny”

“ERR +
  + sygna³ ci¹g³y”

Dop³yw wody jest otwarty, 
ale woda nie dochodzi

Proszê otworzyæ kran.

Proszê wezwaæ serwis.

Uaktywniony zosta³ system ochrony 
przed przelaniem.

Proszê wy³¹czyæ, a nastêpnie w³¹czyæ
 w³¹cznik E.

Proszê wezwaæ serwis.

Proszê wy³¹czyæ, a nastêpnie 
w³¹czyæ w³¹cznik P.



- 37 -

BRAVILOR
BONAMAT

9.2. WYPOSA¯ENIE

W¹¿ do pod³¹czenia do wody

Przykrywka otworu do wlewu odkamieniacza

Lejek

Szczoteczka do czyszczenia wskaŸnika

Szczotka do zmywania

Wanienka zbieraj¹ca krople + ruszt B5HW

Wanienka zbieraj¹ca krople + ruszt B10HW

Wanienka zbieraj¹ca krople + ruszt B20HW

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

Opis Numer do zamówienia Iloœæ sztuk

NOTATKI

B5HW, B10HW, B20HW - U¯YWANE ARTYKU£Y...

9. U¯YWANE ARTYKU£Y I DO£¥CZONE WYPOSA¯ENIE

Poni¿ej podajemy listê artyku³ów u¿ywanych przy korzystaniu z urz¹dzenia i do³¹czone wyposa¿enie.
&Przy przygotowywaniu zamówienia proszê zawsze podawaæ poni¿sze informacje:

- kod modelu, numer typu i urz¹dzenia (patrz tabliczka znamionowa),
- opis danego przedmiotu,
- numer do zamówienia,
- iloœæ sztuk.

9.1. POLECANE ARTYKU£Y

Opis Numer do zamówienia

Papier do sto¿ka filtra B5HW

Iloœæ sztuk

Papier do sto¿ka filtra B10HW

Papier do sto¿ka filtra B20HW

Filtr papierowy B5HW

Filtr papierowy B10HW

Filtr papierowy B20HW

Filtr Mikro B5HW

Filtr Mikro B10HW

Filtr Mikro B20HW

Œrodek czyszcz¹cy CLEANER

Odkamieniacz RENEGITE

250 sztuk

250 sztuk

250 sztuk

250 sztuk

250 sztuk

250 sztuk

1 sztuka

1 sztuka

1 sztuka

6x 1 kg

48 x 25 g

6x 1 kg

40 x 100g

Przykrywka systemu gor¹cej wody 1 sztuka



Kod u¿ytkownika: 
Nacisn¹æ przycisk STOP (K),

puœciæ go, 

a potem

Kod szefa: 
przycisn¹æ przycisk STOP (K) 

i przytrzymaæ, 

i w tym czasie wcisn¹æ 

nastêpuj¹ce przyciski:
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