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Italiano Si dichiara che la macchina, descritta nella targhetta di identificazione, è 
conforme alle disposizioni legislative delle Direttive Europee elencate a lato e suc- 
cessive modifiche ed integrazioni. 
English The machine described in the identification plate conforms to the legisla- tive 
directions of the European directives listed at side and further amendments and 
integrations 
Français La machine décrite sur la plaquette d’identification est conforme aux 
dispositions légales des directives européennes énoncées ci-contre et modifications 
et intégrations successives 
Deutsch Das auf dem Typenschild beschriebene Gerät entspricht den rechts aufge 
führten gesetzlichen Europäischen Richtlinien, sowie anschließenden Änderungen 
und Ergänzungen 
Español Se declara que la máquina, descrita en la etiqueta de identificación, 
cumple con las disposiciones legislativas de las Directrices Europeas listadas al 
margen y de sus sucesivas modificaciones e integraciones 
Português Declara-se que a máquina, descrita na placa de identificação está 
conforme as disposições legislativas das Diretrizes Européias elencadas aqui ao 
lado e sucessivas modificações e integrações 
Nederlands De machine beschreven op het identificatieplaatje is conform de 
wetsbepalingen van de Europese Richtlijnen die hiernaast vermeld worden en latere 
amendementen en aanvullingen 

 Stroj popsaný na typovém štítku odpovídá vpravo uvedeným zákonným 
 

 
 

Italiano Le norme armonizzate o le specifiche tecniche (designazioni) che sono 
state applicate in accordo con le regole della buona arte in materia di sicurezza in 
vigore nella UE sono: 

 
English The harmonised standards or technical specifications (designations) which 
comply with good engineering practice in safety matters in force within the EU have 
been applied are: 

 
Français Les normes harmonisées ou les spécifications techniques (désignations) 
qui ont été appliquées conformément aux règles de la bonne pratique en matière de 
sécurité en vigueur dans l’UE sont : 

 
Deutsch Die harmonisierten Standards oder technischen Spezifikationen 
(Bestimmungen), die den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden 
Sicherheit-s normen entsprechen, sind: 

 
Español Las normas armonizadas o las especificaciones técnicas (designaciones) 
que han sido aplicadas de acuerdo con las reglas de la buena práctica en materia 
de seguridad vigentes en la UE son: 

 
Português As normas harmonizadas ou as especificações técnicas (designações) 
que foram aplicadas de acordo com boas regras de engenharia em matéria de se-g 
urança em vigor na UE são: 

 
Nederlands De geharmoniseerde normen of technische specificaties (aanwijzingen) 
die toegepast werden volgens de in de EU van kracht zijnde eisen van goed vakma-
n schap inzake veiligheid zijn de volgende: 

 
 Harmonizované normy nebo technické specifikace ( ), odpovídající 

EU, jsou: 

 
C.E.O 
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Úvod

Technická dokumentace patřící k vybavení je dopl-

ňující součástí přístroje, a proto musí přístroj dopro-

vázet při každé změně místa nebo vlastníka.

Před instalací a použitím přístroje musí být dodaná pří-
ručka přečtena a pochopena. Obsahuje důležité infor-
mace o  bezpečnosti při instalaci a  o  použití a  údržbě 
přístroje.

PŘÍRUČKA JE ROZDĚLENA NA TŘI KAPITOLY.

V první kapitole  jsou popsány běžné plnicí a čisticí pro-
cedury v prostorech přístroje, které jsou přístupné vý-
hradně s použitím klíče dveří, bez dalších nástrojů.

Ve druhé kapitole jsou uvedeny pokyny pro správnou 
instalaci a  informace potřebné pro co možná nejlepší 
využití funkcí přístroje.

V třetí kapitole je popsána údržba, při které je nutno po-
užít pro přístup k potenciálně nebezpečným oblastem 
speciální nářadí.

Postupy popsané ve druhé a třetí kapitole smí pro-

vádět pouze odborný personál, který disponuje zna-

lostmi o přístroji, elektrické bezpečnosti a znalostmi 

hygienických předpisů.

IDENTIFIKACE STROJE A TECHNICKÝCH 

VLASTNOSTÍ

Každý přístroj je označen specifi ckým sériovým číslem, 
které lze zjistit na typovém štítku na zadní straně stroje.

Štítek (viz obr.) je jediným, výrobcem uznávaným identi-
fi kačním dokladem přístroje:

obsahuje všechny technické údaje, které umožňují vý-
robci rychle a  bezpečně zjistit informace všeho druhu 
a usnadňují objednávání náhradních dílů.

Obr. 1

1 - Kód produktu

2 - Typ

3 - Model

4 - Provozní napětí

5 - Příkon

6 - Země výroby

7 - Číslo přístroje

8 - Frekvence

V PŘÍPADĚ ZÁVADY

Ve většině případů je možné odstranit případné menší 
technické potíže jednoduchým zásahem.

Proto doporučujeme přečíst si přesně předkládanou 
příručku ještě předtím, než vstoupíte do kontaktu s vý-
robcem.

Při neřešitelných poruchách nebo chybném provozu se 
obraťte na:

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma 24

24030 Valbrembo

Itálie - Tel. +39 - 035606111

TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ

Z důvodu poškození přístroje musí být přístroj nakládán 
resp. vykládán zvlášť opatrně.

Přístroj se dá zvedat strojním nebo ručním vysokozdviž-
ným vozíkem. Přitom pod něj musí být umístěny pod-
pěry.

Musíte zabránit tomu, aby byl stroj:

 - překlápěn;

 - tažen na lanech apod.;

 - zvedán za boční úchyty;

 - zvedán vázacími prostředky nebo lany

 - nebo jeho balení vystavováno vibracím.

Pro skladování je nutný suchý prostor s  teplotou od 
0° do 40 °C.

V  originálním balení nelze na sebe postavit více než 
2  přístroje. Přitom je nutné zachovat svislou polohu, 
znázorněnou šipkami na obalu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _

1

2

3
4
6
7

5
8
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INSTALACE PŘÍSTROJE

Stroj nesmí být nainstalován venku. Musí být nainsta-
lován v suchých prostorech s teplotami od 2 do 32 °C, 
ve kterých se při čištění nepoužívají proudy vody (např. 
velkokapacitní kuchyně apod.).

Aby byla zajištěna předepsaná ventilace přístroje, musí 
být nainstalován ve vzdálenosti 4 cm od stěny.

V žádném případě nesmí být přikrytý hadrem apod.

Stroj musí být nainstalovaný na rovné ploše.

Důležité!!

Při mimořádných údržbových pracích nebo opravách je 
možné získat přístup do vnitřku přístroje ze zadní strany 
a z boků.

Musí však existovat možnost otočit přístroj za účelem 
demontáže zadní stěny nebo bočních stěn.

Instalace na podstavci

Přístroj může být nainstalován na stole nebo jiném vhod-
ném podstavci (doporučená výška: 830 mm).

V případě potřeby doporučujeme použít k tomu určenou 
spodní skříň, do které lze namontovat odpadní nádo-
bu na zbytky, konstrukční skupinu pro napájení vodou 
a v případě velmi tvrdé vody také změkčovač.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY

Výška mm. 580
Šířka mm. 300
Hloubka mm. 365
Potřebný prostor při 
otevřených dveřích mm. 600
Hmotnost kg. 16

ELEKTRICKÉ PARAMETRY A SPOTŘEBA

Napájecí napětí V 220/240
Frekvence Hz 50/60
Instalovaný výkon W 2750

viz datový štítek (obr. 1). 

580

365
300

600

Obr. 2
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PLATEBNÍ SYSTÉM

Přístroj může být namontován s odpovídajícími plateb-
ními systémy s protokolem Executive, MDB nebo BDV.

Systémy musí být namontované v odpovídajícím boč-
ním modulu (volitelném).

PRODEJNÍ CENY

Pro každou volbu je možné nastavit odlišnou a progra-
movatelnou prodejní cenu.

Standardní nastavení předpokládá pro všechny volby 
stejnou prodejní cenu.

NAPÁJENÍ VODOU

Přístroj může být napájen dvěma způsoby:

 - Vodovodní síť: max. tlak 0,5 MPa – max. tlak přívodu 
vody 0,5 MPa.

 - Nádrž: nádrž je namontována uvnitř přístroje a  má 
objem cca 4 litry

MOŽNOSTI POUŽITÍ

 - Objemové dávkování vody

 - Časové dávkování instantních produktů

 - Regulace teploty vody pomocí softwaru

UVOLNĚNÍ

 - Je k dispozici voda

 - Je dosažena provozní teplota

 - Spínač horní klapky

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

 - Hlavní jistič

 - Dveřní spínač

 - Spínač horní klapky

 - Přítomnost odkapávací nádoby

 - Vzpříčení plováku v expanzní nádobě (pouze při na-
pájení ze sítě)

 - Přepouštěcí elektromagnetický ventil (pouze při na-
pájení ze sítě)

 - Časově řízená ochrana pro:

 Čerpadlo

 Převodové motory

 - Tepelná ochrana pro: 

 Motor mixéru

 Elektromagnety

 Čerpadlo

 - Pojistná ochrana pro:

 Hlavní elektrický obvod

 Transformátor pro napájení desek
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KAPACITA ZÁSOBNÍKŮ INSTANTNÍCH PRODUKTŮ

Kapacita tří zásobníků odpovídá vždy 1 litru vydaného 
produktu

3

2

1

Obr. 3

1 - Zásobník 1

2 - Zásobník 2

3 - Zásobník 3

SPOTŘEBA PROUDU

Spotřeba proudu automatu závisí na několika faktorech, 
např. na teplotě a větrání místnosti, ve které se přístroj 
nachází, na teplotě přiváděné vody, teplotě bojleru atd.

Při pokojové teplotě 22 °C byly naměřeny následující 
hodnoty spotřeby proudu:

Dosažení provozní teploty Wh _ _ _ _

Pro 24h pohotovost Wh 18

Výše uvedené hodnoty spotřeby energie založené na 
průměrných hodnotách jsou orientační.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chcete-li změnit funkce, můžete na přístroj namontovat 
nejrůznější součástí příslušenství:

Montážní sady se dodávají s návodem k instalaci a kon-
trolám; aby byla zaručena bezpečnost přístroje, musíte 
striktně dodržovat pokyny v těchto návodech.

Důležité!!

Při používání sad, které nejsou schváleny výrobcem, 
není zaručeno splnění bezpečnostních standardů. To 
platí zejména pro součásti pod napětím.

Výrobce odmítá jakékoli ručení při použití neschvále-
ných součástí.

Montáž a následující kontroly musí provádět jedině 

odborný personál, který disponuje znalostmi přístro-

je, jakož i bezpečnostních a hygienických předpisů.
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Kapitola 1

Doplňování a proplach

SÍŤOVÝ VYPÍNAČ

HLAVNÍ VYPÍNAČ

Na vnější straně stroje je hlavní vypínač, kterým lze pře-
rušit přívod elektrického proudu do stroje bez

otevření dveří.

Svorkovnice pro připojení napájecího kabelu, pojis-

tek a odrušovacího fi ltru zůstává v každém případě 

pod napětím.

DVEŘE

Při otevření dveří přerušuje příslušný spínač přívod elek-
trického proudu do elektrického systému stroje, aby 
bylo možné naprosto bezpečně provést níže popsané 
plnicí a čisticí práce.

HORNÍ KLAPKA

Také při otevření horní klapky stroje přerušuje spínač 
přívod proudu, takže je možné bezpečně provést níže 
popsané doplňovací práce.

Všechny práce, které je třeba vykonávat na stroji 

pod napětím, musí provádět VÝHRADNĚ odborně 

kvalifi kovaný personál, informovaný o zvláštních ne-

bezpečích, která jsou spojena s tímto stavem.

HYGIENA A ČIŠTĚNÍ

Tato příručka popisuje potenciální kritické body 

a obsahuje pokyny pro likvidaci případné bakteriální 

kontaminace.

Podle platných předpisů o ochraně zdraví a bezpeč-

nosti obsluhy stroje je nutno aplikovat opatření pro 

samokontrolu, předepsaná směrnicí HACCP (Hazard 

Analisys Critical Control Point) a zákony v dané zemi.

Doporučujeme čistit dezinfekčním prostředkem i  plo-
chy, které nepřicházejí do přímého kontaktu s potravi-
nami.

Dezinfekce se provádí s použitím předepsaných dezin-
fekčních prostředků, zatímco zbytky a viditelné usazeni-
ny je třeba odstranit mechanicky pomocí kartáčů a ště-
tek na láhve.

Doporučuje se používat čisticí prostředky i k čištění těch 
dílů, které nepřicházejí bezprostředně do kontaktu s po-
travinami.

Některé části přístroje mohou být poškozeny použitím 
agresivních čisticích prostředků.

Výrobce odmítá jakékoli ručení při nedodržení výše uve-
dených pokynů nebo za škody způsobené použitím ag-
resivních nebo jedovatých chemických látek.

Stroj se v  žádném případě nesmí čistit proudem 

vody.

5

10

6

7

1

12

2

3

4

8

11

9

Obr. 4

1 - Odkapávací nádoba

2 - Sklopná mřížka na postavení šálku

3 - Výtokové trysky

4 - Držák trysek

5 - Dveřní spínač

6 - Horní klapka

7 - Nádržka 1 (1 litr)

8 - Nádržka 2 (1 litr)

9 - Nádržka 3 (1 litr)

10 - Nádržka mixéru 1

11 - Nádržka mixéru 2 a 3

12 - Hlavní vypínač
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POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJŮ PRO HORKÉ 

NÁPOJE V OTEVŘENÝCH NÁDOBÁCH

(NAPŘ. PLASTOVÉ KELÍMKY, KERAMICKÉ ŠÁLKY, KONVICE)

Dávkovače nápojů pro otevřené nádoby se používají vý-
hradně k prodeji a výdeji následujících nápojů:

 - Instantní nebo zmražením vysušené produkty.

Tyto produkty musí být výrobcem označeny jako „vhod-
né pro automaty“ v otevřených nádobách.

Při uchovávání produktů je nutné striktně dodržovat 

pokyny výrobce ohledně skladování, teploty a data 

spotřeby. 

Vydané nápoje musí být okamžitě spotřebovány. 

V žádném případě se nesmí uchovávat nebo balit pro 

pozdější spotřebu.

Každé jiné použití je v rozporu s určeným účelem a může 
být nebezpečné.

OVLÁDÁNÍ A INFORMACE

Stroj musí být v  provozu při pokojové teplotě mezi 
2 a 32 °C.

Ke stroji jsou přiloženy etikety s menu a pokyny, které se 
musí používat při instalaci; přitom je nutné brát v úvahu 
také tabulku dávkování.

Na vnější straně dveří (viz obr. 5) jsou rozmístěny ovlá-
dací prvky a pokyny pro uživatele.

Na vnitřní straně dveří jsou umístěna servisní tlačítka, 
pod nimi programovací tlačítko pro přístup k  funkcím 
stroje a proplachovací tlačítko mixéru.

HLADINA HLUKU

Ekvivalentní vážená trvalá hladina akustického tlaku je 
nižší než 70 dB.
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Obr. 5

1 - Zámek dveří

2 - Loga na štítcích

3 - Displej 

4 - Štítky voleb

5 - Tlačítka voleb

6 - Výtokové trysky

7 - Sklopná opěra šálku

8 - Mřížka nádoby na kávovou sedlinu

9 - Odkapávací nádoba

10 - Slot na čipovou kartu (je-li k dispozici)
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DOPLŇOVÁNÍ SUROVIN

Před doplněním surovin musíte zkontrolovat, jestli 

byly správně uloženy podle předpisů výrobce ohled-

ně skladování, teploty a data trvanlivosti. 

Při doplňování surovin postupujte podle následujících 
pokynů.
Suroviny lze doplňovat, i když jsou zásobníky ještě čás-
tečně naplněné.

DOPLŇOVÁNÍ INSTANTNÍCH SUROVIN

Otevřete horní klapku stroje a víko zásobníku na instant-
ní suroviny; přidejte produkt do nádoby bez mačkání, 
abyste zabránili hrudkovatění.

Přesvědčte se, že surovina neobsahuje žádné hrudky.

Opatrně zavřete kryt a přesvědčte se, že je zaháknutý.

Obr. 6

Opatrně očistěte vnější plochy zásobníků od eventu-

álních zbytků instantních surovin.

PROPLACH A DOPLŇOVÁNÍ NÁDRŽKY NA 

VODU

U strojů s nádržkou na vodu je nutné nádržku alespoň 
jednou týdně propláchnout:

 - Vyjměte nádržku na vodu a vylijte zbývající vodu.

 - Vydezinfikujte nádržku a pečlivě odstraňte eventuál-
ně viditelné zbytky a usazeniny.

 - Naplňte nádržku na maximální hladinu (viz ryska na 
nádržce) pitnou vodou.
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DEZINFEKCE MIXÉRU A NAPÁJECÍCH 

OKRUHŮ

Při každém naplnění, resp. týdně nebo v  závislosti na 
intenzitě používání a na kvalitě vody a používaných su-
rovinách také častěji je nutné pečlivě dezinfi kovat mixér 
a  výtoková vedení nápojů, aby byla zaručena hygiena 
vydávaných produktů. 

Poznámka: Systém výdeje mléka (Milker) se MUSÍ 

kromě zde popsaných čisticích opatření denně pro-

plachovat v  automatickém režimu. Postupujte při-

tom podle návodu k obsluze (viz odstavec Zapnutí):

K čištěným dílům patří:

 - Zásobník suroviny, násypka suroviny, mixér a vedení 
pro výdej instantního nápoje.

 - Výdejní trysky;

 - Držák trysek.
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Obr. 8

1 - Plnicí násypka suroviny do mixéru

2 - Zásobník suroviny

3 - Mixér

4 - Vrtulka mixéru

PROPLACH ODPADNÍ NÁDOBY

Odpadní nádobu lze i při zavřených dveřích snadno vy-
jmout, vyprázdnit a propláchnout.

Při vyjmutí odpadní nádoby postupujte takto:

 - Uchopte nádobu po stranách, lehce nadzvedněte 
a vyjměte.

 - Vyprázdněte nádobu a  vymyjte neutrálním čisticím 
prostředkem.

Obr. 7
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PROPLACHOVÉ CYKLY

PROPLACH MIXÉRU

Stroj je přednastaven tak, aby displej po předem daném 
počtu vydaných nápojů (standardní hodnota 50) poža-
doval proplach mixéru. 

Tento proces se spouští současným stisknutím 1. a 2. 
tlačítka. Musíte přitom mít na paměti, že je třeba posta-
vit na mřížku pod výtokem kelímek pro zachycení vody, 
kterou pak vylijete do zvláštní nádoby.

PROPLACH MIXÉRU

Popis použitých tlačítek najdete v  kapitole „POKYNY 
PRO PROGRAMOVÁNÍ“. 

ZAPNUTÍ

Při zapnutí stroje hlavním vypínačem se rozsvítí displej 
a  zobrazí následující hlášení, které obsahuje označení 
stroje a stav vestavěného fi rmwaru.

KRONO
REV. XX

Stroj pak začne hřát. Tlačítka voleb nesvítí a na displeji 
se zobrazí toto hlášení:

OHŘEV
PROSÍM, ČEKEJTE

Po skončení ohřevu je stroj připravený k provozu. 

Všechna tlačítka výdejů svítí bez blikání a na displeji se 
zobrazí toto hlášení:

NÁPOJ
VYBRAT

Nyní je možné vydat nápoj:

 - Spusťte dolů držák šálku.

 - Postavte šálek pod výtok.

 - Stiskněte tlačítko požadovaného nápoje a počkejte, 
až proběhne výdej.

Fungování s čipovou kartou je popsáno v kapitole „PO-
KYNY PRO PROGRAMOVÁNÍ“.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Nebudete-li stroj delší dobu používat, doporučujeme 
tento postup:

 - Vypněte stroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

 - Vyprázdněte nádržku na vodu.

 - Úplně vyprázdněte zásobníky a  pečlivě vyčistěte 
dezinfekčními prostředky, které používáte pro mixé-
ry.

 - Úplně vyprázdněte vodní okruh a bojler.

Dále doporučujeme, také s ohledem na úsporu energie, 
vypnout stroj každý den, když ho již nebudete používat. 
Při opětovném zapnutí stroj velice rychle obnoví opti-
mální provozní teplotu.
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Kapitola 2

Instalace
Instalace a po ní následující údržbové práce se musí 

provádět při zapnutém elektrickém napájení stroje, 

a  proto je smí vykonávat pouze odborný personál, 

který je vyškolený pro daný stroj a poučený o nebez-

pečích hrozících v tomto stavu.

Stroj není vhodný pro instalaci venku a musí být nainsta-
lovaný v suchých prostorech při teplotě mezi 2 a 32 °C.
Stroj nesmí být nainstalovaný v prostorech, kde se k čiš-
tění používají proudy vody.
Při instalaci je nutné dezinfi kovat vodní okruhy a materi-
ály, které přicházejí do kontaktu s potravinami, aby byly 
eliminovány bakterie, které se eventuálně objevily bě-
hem skladování.

SÍŤOVÝ VYPÍNAČ

HLAVNÍ VYPÍNAČ

Na vnější straně přístroje je umístěn hlavní vypínač, 
pomocí kterého je možné přerušit přívod elektrického 
proudu do přístroje, aniž by bylo nutné otevřít dveře. 
Svorkovnice pro připojení napájecího kabelu, pojistek 
a odrušovacího fi ltru zůstává v každém případě pod na-
pětím.
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Obr. 9

1 - Dveřní spínač
2 - Hlavní vypínač

DVEŘE

Při otevření dveří přeruší mikrospínač elektrické napáje-
ní části elektrického systému stroje.

HORNÍ VÍKO

Klíč pro otevření stroje nesmí v žádném případě zů-

stat zasunutý ve stroji, nýbrž musí být uložen u kvali-

fi kované osoby odpovídající za provoz stroje. 

Při otevřených dveřích není možné se dostat k sou-

částem pod napětím. Ve stroji zůstávají pod napětím 

pouze komponenty chráněné pouzdrem, na kterých 

je umístěna etiketa s  nápisem „Před odstraněním 

krytu odpojte přívod elektrického proudu“.

Než odstraníte tento kryt, musíte odpojit napájecí 

kabel stroje od sítě.

VYBALENÍ PŘÍSTROJE

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není stroj poško-
zený.

Budete-li na pochybách, neuvádějte stroj do provozu.

Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren, hřebíky 
atd.) nesmí zůstávat v  dosahu dětí, protože předsta-
vuje potenciální zdroj nebezpečí. Musí být odvezen na 
schválenou skládku odpadu. Materiál schopný recykla-
ce musí být odevzdán odborným podnikům k opětov-
nému využití.

PŘÍPOJKA VODY

Stroj je napájen pitnou vodou, přičemž je nutné do-

držovat předpisy platné na místě instalace.

NAPÁJENÍ VODOU Z NÁDRŽKY

Vydezinfikujte nádržku a pak ji naplňte pitnou vodou.

NAPÁJENÍ Z VODOVODNÍ SÍTĚ

Tlak v  potrubí musí být mezi 0,05 a  0,85 MPa 
(0,5-8,5 bar).

Připojte vodovodní potrubí hadicí vhodnou pro potravi-
ny a pro příslušný tlak (vnitřní průměr min. 6 mm, do-
dává se též jako sada) k  elektromagnetickému ventilu 
přívodu vody (přípojka 3/4“, viz obr. 11).

Na straně sítě na přístupném místě před strojem dopo-
ručujeme nainstalovat uzavírací ventil.

Při připojení stroje k vodovodní síti používejte výhradně 
nová těsnění a vedení. Eventuálně existující použitý ma-
teriál se nesmí dál používat.
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VYPRÁZDNĚNÍ VODNÍHO OKRUHU

Abyste mohli přemístit stroj, musíte vyprázdnit vodní 
okruh takto:

 - Odpojte elektrické napájení a přívod vody do stroje.

 - Otevřete přední dveře.

 - Zvedněte sklopnou mřížku na postavení šálku.

 - Postavte vhodnou nádobu pod výtokovou hubici 
vody.

 - Vyjměte trubku z úchytu.

 - Nechte vytékat vodu, až bude čirá a nebude již obsa-
hovat žádné stopy nečistot.

 - Až voda úplně vyteče, namontujte zpět zátku. Potom 
můžete stroj podle libosti uskladnit.
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Obr. 10

1 - Výtoková hubice vody

OCHRANA PROTI ZAVODNĚNÍ

Elektromagnetický ventil přívodu vody je vybavený 
ochranou proti zavodnění, která mechanicky uzavírá 
přívod vody, jestliže dojde k  poruše v  elektromagne-
tickém ventilu nebo v  kontrolním mechanismu hladiny 
vody v bojleru.

Při obnovení normálního provozu postupujte takto:

 - Vypusťte vodu v přepadové hadici.

 - Zavřete uzavírací ventil nainstalovaný před strojem.

 - Uvolněte přípojku mezi vodovodní sítí a elektromag-
netickým ventilem, abyste vypustili tlak, a potom pří-
pojku opět utáhněte.

 - Nechte vytékat vodu, až bude čirá a nebude již obsa-
hovat žádné stopy nečistot.

 - Otevřete ventil a zapněte elektrické napájení stroje.
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Obr. 11

1 - Přípojka ¾  ”

2 - Přívod

3 - Přepad
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ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA
V  souladu s  pravidly instalace je závazně předepsáno 
používat hlavní jistič na lehce přístupném místě. Jis-
tič musí být dimenzovaný pro maximální povolené za-
tížení a  musí zaručovat odpojení od elektrické sítě na 
všech pólech a ochranu proti zemnímu spojení, přetížení 
a zkratům. 

Stroj je dimenzován pro provoz s jednofázovým napětím 
230 V.

Při připojení dávejte pozor, aby parametry (na zadní 
straně stroje) souhlasily s hodnotami elektrické sítě, a to 
zejména:

 - hodnota napájecího napětí musí ležet v rozsahu do-
poručeném pro připojovací body;

 - hlavní jistič musí být přiměřený pro potřebnou nej-
vyšší zátěž a musí zaručovat odpojení všech pólů od 
sítě se vzdáleností kontaktů v otevřené poloze min 
3 mm.

Spínač, zásuvka a zástrčka musí být namontovány na 
přístupném místě, aby při případných pracích bylo mož-
né odpojit kabel.

Elektrický kabel musí být vybaven pevně připojenou zá-
strčkou. Případnou výměnu kabelu smí provádět pou-
ze odborný personál. Smí se používat jen kabely typu 
HO5 RN - F, HO5 V V-F, popř. H07 RN-F s průřezem 
3x 1-1,5 mm2 .

Elektrická bezpečnost přístroje je zaručena pouze 

tehdy, když je provedeno odborné připojení zařízení 

s uzemněním podle zákonných předpisů.

Nesmí se používat adaptéry, vícenásobné zástrčky a/
nebo prodlužovací kabely.

Než zapnete elektrické napájení stroje, musíte se pře-
svědčit, že je stroj správně připojen k přívodu vody a že 
je otevřen uzavírací ventil.

VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODY, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU NEDO-

DRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ.

MONTÁŽ PLATEBNÍHO SYSTÉMU

Stroj se prodává bez platebního systému. Odpověd-

nost za osobní nebo věcné škody, které vzniknou 

v důsledku nesprávné instalace platebního systému, 

spočívá výlučně na montérovi systému.

Při použití příslušné sady je možné používat platební 
systémy jako mincovníky „Change Giver“ a „Cashless“.

Platební systémy jako „Cash Giver“ musí být namonto-
vané v bočním modulu (doplněk), který je k tomu určený.

ZMĚKČOVAČ

Změkčovač vyvinutý pro tento stroj není při pořízení 
součástí dodávky, ale je možné si ho obstarat zvlášť.

Pokud je voda z vodovodu příliš tvrdá, je nutné namon-
tovat změkčovač. Změkčovače dodávané jako příslu-
šenství musí být pravidelně regenerovány podle pokynů 
výrobce.

Používejte jen změkčovače dimenzované podle skuteč-
né spotřeby stroje.

Při použití vodních nádržek je možné používat k  tomu 
určené fi ltrační patrony.

Podle kvality vody a pokynů výrobce je třeba pravidelně 
vyměňovat patrony.
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PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

Než poprvé použijete stroj, otevřete sklopné víko, vy-
jměte nádržku a důkladně vyčistěte.

Potom nádržku opět vložte. Zapojte zástrčku stroje do 
vhodně uzemněné zásuvky elektrického systému.

Odstraňte víko a naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou 
nebo, pokud je voda obzvlášť tvrdá, minerální vodou ne-
obsahující kyselinu uhličitou (změkčovač se nedodává 
sériově).

Při otevřeném sklopném víku otevřete zásobníky a na-
plňte na maximální stav instantním práškem pro kávu 
(zásobník 1), mléko (zásobník 2) a čokoládu (zásobník 3). 

Zapněte stroj stisknutím hlavního vypínače.

KRONO
REV. XX

Stroj pak začne hřát. Tlačítka voleb nesvítí a na displeji 
se zobrazí toto hlášení:

OHŘEV
PROSÍM, ČEKEJTE

Po skončení ohřevu je stroj připravený k provozu. 

Všechna tlačítka výdejů svítí bez blikání a na displeji se 
zobrazí toto hlášení:

NÁPOJ 
VYBRAT

PLNĚNÍ VODNÍHO OKRUHU

Po první instalaci je třeba nejméně třikrát propláchnout 
mixéry (stiskněte přitom současně první a druhé tlačít-
ko). Postavte přitom kelímek na mřížku pod výtokem. 

Tímto způsobem se naplní eventuální fi ltr, čerpadlo 
a  bojler. Stejný postup se doporučuje, když jste stroj 
delší dobu nepoužívali. 

Při prvním použití po delším odstavení, nebo když ve 
stroji nezůstala žádná voda, musíte před přípravou kávy 
nejprve vypustit z výtokové hubice šálek vody.
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INICIALIZACE

Jestliže se displej nachází na pozici „Inicializace“, mů-
žete inicializovat stroj a nastavit na standardní hodnoty.

Tato funkce se používá při prvním uvedení do provozu 
a při chybách uložených dat nebo novém programování 
desky.

Všechna statistická data jsou vymazána.

Po stisknutí potvrzovacího tlačítka  se objeví na dis-
pleji dotaz „Potvrdit?“. Opětovným stisknutím tlačítka 
 se zobrazí první proměnlivý parametr pro defi nování 
konfi gurace stroje.

Pomocí  a  můžete procházet možné volby (blikají-
cí), pomocí tlačítka  potvrdíte volbu a přejdete k dal-
šímu parametru. Při stisknutí tlačítka po posledním 
parametru se na displeji objeví na několik sekund hláše-
ní „Provádění“ a stroj je inicializován.

Nastavitelné parametry:

„Země“ Způsob dávkování použitého ve 
volbě

„Uspořádání“ Uspořádání nádržek a menu voleb

„Nádržka“ Napájení vodou

Poznámka: Při prvním zapnutí nového stroje a po každé 
inicializaci je kromě seznamu prováděných kontrol nabí-
zen jazyk displeje pro hlášení.

Pomocí  a  můžete zvolit požadovaný jazyk a po-
mocí  potvrdit.

Pokud stroj není inicializován, odpadá dotaz na jazyk, 
který lze kdykoli změnit pomocí odpovídající funkce 
v menu pro techniky.

PRVNÍ DEZINFEKCE MIXÉRŮ A VEDENÍ 

SUROVIN

Při instalaci stroje je třeba provést důkladnou dezinfekci 
mixérů, vedení nápojů, vnitřní nádržky a spařovací jed-
notky, aby byla zaručena hygiena vydávaných produktů.

K čištění se v žádném případě nesmí používat proud 

vody.

Dezinfekci proveďte s použitím vhodných dezinfekčních 
prostředků.

Propláchněte mixéry s přidáním několika kapek dezin-
fekčního prostředku.

Po dezinfekci propláchněte mixéry velkým množstvím 
vody, abyste odstranili všechny zbytky přípravku.

Pro přidání vody do mixérů použijte tlačítko „Proplach 
mixérů“ uvolněné eventuálně v menu (viz kapitolu o pa-
rametrech stroje).

DŮLEŽITÉ!!!

Po několika dnech bez provozu (např. po víkendech 

apod.) doporučujeme propláchnout a vyčistit stroj.
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STANDARDNÍ NASTAVENÍ

Stroj se dodává s následujícími nastaveními:

 - Teplota instantních produktů (na trysce) cca 70÷80 °C;

Standardní nastavení stroje spojuje všechny produkty 
voleb se stejnou cenou uvedenou v tabulce dávkování.

TEPLOTA V ESPRESSO BOJLERU

Teplota v espresso bojleru je přednastavena od výrob-
ce.
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Pokyny k

Programování
Řídicí elektronika stroje umožňuje využívat větší nebo 
menší počet funkcí.

V  programu přístroje jsou popsány všechny dostupné 
funkce včetně těch, které se pro konfi guraci konkrétního 
modelu (uspořádání) nepoužívají.

Ke stroji je přiložena tabulka dávkování, ve které jsou 
popsány různé funkce a uspořádání konkrétního modelu 
a znázorněno blokové schéma programovacího menu.

Dále následuje stručný popis hlavních funkcí pro řízení 
provozu stroje. Pořadí nemusí nutně odpovídat vyobra-
zení v menu.

Další informace a detailní vysvětlení najdete v příručce 
programování, kterou můžete získat v naší prodejní síti, 
resp. u našeho poprodejního servisu.

Softwarová verze může být aktualizována příslušnými 
systémy (PC, fl ash, UpKey atd.).

Informace o  probíhajících operacích se zobrazují nor-
málně na displeji, zatímco opatření požadovaná od uži-
vatele se zobrazují blikající.

Změny, které mohou být provedeny na nastaveních 
stroje, jsou omezené a nemusí odpovídat vašim přáním. 

Pokud pevně stanovené hodnoty odchylek neodpovídají 
přáním, je třeba změnit software pomocí PC. K tomu je 
zapotřebí sada, která umožňuje jemnější nastavení hod-
not. 

PROVOZNÍ REŽIMY

Přístroj může být ve dvou různých provozních stavech.

V závislosti na režimu mají tlačítka různé funkce.

Jsou možné následující provozní režimy:

 FUNKCE

Normální provoz Přijímání peněz
 Výdej produktu

Menu pro techniky Programování
 parametrů

NORMÁLNÍ PROVOZ

V normálním provozu se na displeji zobrazí pokyn pro 
uživatele, aby zvolil nápoj.

V závislosti na uspořádání a naprogramování mohou mít 
tlačítka různé funkce.

VYBERTE NÁPOJ

Pokud má přístroj platební modul, zobrazí se po vhození 
mincí nebo zadání platebního systému dostupný kredit.

VYBERTE NÁPOJ
Kredit =       0.50

Během výdeje se zobrazí sloupkový indikátor, který zná-
zorňuje průběh přípravy nápoje.

ZVOLENÝ NÁPOJ
XXXXXXXXXXXXX

Pokud řídicí systém zaznamená poruchu, objeví se chy-
bové hlášení s upozorněním na problém:

VOLBA NENÍ MOŽNÁ
“Označení chyby”

Po výdeji se na displeji na několik sekund objeví poža-
davek na odebrání nápoje a stroj je k dispozici pro nový 
výdej.

NÁPOJ PŘIPRAVEN
ENTNEHMEN

FUNKCE ČIPOVÉ KARTY (pokud je 

k dispozici)

Výdejní automat kávy Krono je vybaven elektronickým 
systémem, který umožňuje výdej nápojů na základě či-
pové karty.

To umožňuje provozovateli nastavit stroj na 2 provozní 
režimy:

1. Výdej s odečtením kreditu uloženého ve stroji

2. Výdej s odečtením kreditu uloženého na čipové kartě

V prvním případě mohou být odebírány nápoje, dokud 
není spotřebován kredit existující ve stroji (vložený pro-
vozovatelem). U této konfi gurace není nutné vkládat či-
povou kartu do odpovídajícího slotu stroje, aby se docí-
lilo výdeje nápoje.

Při každém požadavku nápoje se na displeji zobrazí 
kredit zbývající ve stroji a pak je uvolněn výdej. Když je 
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kredit spotřebován, zhasnou LED kontrolky výběrových 
tlačítek. To znamená, že nelze odebrat žádný nápoj a je 
třeba zavolat provozovatele kvůli dobití.

V druhém případě jsou nápoje vydávány pouze tehdy, 
když je v odpovídajícím slotu vložena čipová karta, jejíž 
zbytkový kredit není nulový. Pokud není zasunuta čipo-
vá karta, zůstávají výběrová tlačítka vypnutá.

Čipová karta musí být vložena ve slotu na levé přední 
straně stroje s čipem otočeným k vnější straně stroje, 
jak je znázorněno na obrázku.

Když se to stane, rozsvítí se LED kontrolky tlačítek, což 
znamená, že může být vydán nápoj.

NAVIGAČNÍ REŽIM:

Přepínací tlačítka:  a 
Tato tlačítka umožňují listování v programovacích menu, 
přepínání logického stavu hodnoty (ZAP/VYP) a zadává-
ní, resp.

Potvrzovací tlačítko: 
Umožňuje přepnutí z menu do submenu, resp. potvrzení 
hodnoty zobrazené na displeji.

Tlačítko Exit: 
Umožňuje návrat ze submenu do nejbližšího vyššího 
menu, resp. nepotvrzení hodnoty.

Obr. 12

MENU NASTAVENÍ

Menu „Nastavení“ umožňuje obsluze měnit některé pro-
vozní parametry stroje.

Chcete-li vyvolat toto menu, musí být stroj zapnutý hlav-
ním vypínačem a musíte stisknout tlačítko 1 (malá káva) 
nejméně na 5 sekund.

Po spuštění stroje se na displeji zobrazí toto:

VOLBA JAZYKA
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NASTAVENÍ DÁVKY

Po vstupu do menu nastavení stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí toto:

DÁVKA
ZADÁNÍ

Pro vyvolání funkce stiskněte tlačítko .

PROD.
X

Na displeji se zobrazí možnost nastavit množství dávek 
pro různé nápoje s použitím tlačítek  a .

Když vyberete nápoj, jehož dávku chcete zadat, stiskně-
te tlačítko 3 (káva s čepičkou mléka).

Na displeji se zobrazí možnost změnit hodnotu odchylky 
nastaveného množství vody s použitím 2 tlačítek (velká 
káva) a 3 (káva s čepičkou mléka).

KÁVA
ODCHYLKA

NAST.

Když zadáte hodnotu odchylky čerpadla, stiskněte pro 
potvrzení tlačítko .

Na displeji se zobrazí možnost hodnotu odchylky TR1 
s použitím tlačítek  a  změnit.

ODCHYLKA
Tr1

NAST.

Na displeji se zobrazí možnost hodnotu odchylky TR2 
s použitím tlačítek  a  změnit.

Tr2
ODCHYLKA

NAST.

Když zadáte hodnotu odchylky TR2, stiskněte pro po-
tvrzení tlačítko .

Pro návrat k výběru nápojů stiskněte tlačítko .

CHYBY

Chybová a poruchová hlášení stroje se zobrazují na dis-
pleji.

Zobrazují se tato chybová hlášení na základě svých pri-
orit (od nejvyšší k nejnižší).

Při výskytu chybových hlášení zůstává zapnutý topný 
odpor kotle.

Ohřev:

OHŘEV
ČEKEJTE

Stroj se zablokuje, pokud 10 minut po zapnutí nebo po 
poslední volbě voda v  bojleru nedosáhne nastavené 
teploty. 

Nedostatečná hladina vody v nádržce na vodu:

NÁDRŽKA NA VODU
PLNĚNÍ

 - Nádržka: stroj se zablokuje, když není aktivován 
magnetický senzor nádržky.

 - Vodovodní síť: Když je mikrospínač expanzní nádo-
by jednu minutu sepnutý, zůstává elektromagnetický 
ventil přítoku vody v  očekávání obnovení napájení 
vodou zapnutý. 

Při výskytu poruchového hlášení se stroj zablokuje 
a topný odpor (pokud existuje) vypne.

V  takovém případě je nutné vypnout a  opět zapnout 
stroj.

Jestliže se během určité doby (stanovené ve fi rmwaru, 
např. 5 minut) nesepne termostat:

ALARMY PŘI
ZAHŘÁTÍ

Když se zapne zvukový signál a  blikají všechny LED 
kontrolky.
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Kapitola 3

Údržba

Přístup pro neplánovanou údržbu a opravy je z boční 

strany a zezadu.

Proto musí být zajištěna možnost otočit stroj kolem 
vlastní osy, aby bylo možné demontovat zadní stranu 
a boční díly.

Nejméně jednou za rok musí odborný pracovník 

zkontrolovat, jestli je stroj v pořádku a jestli zařízení 

splňuje zákonné předpisy.

Při vypnutém hlavním vypínači zůstávají svorka, 

elektrické vedení, pojistky a odrušovací fi ltr dál pod 

napětím.

Před údržbovými zásahy, které vyžadují demontáž 

komponent, je nutné odpojit stroj od elektrické sítě.

Níže popsané pracovní operace musí provádět od-

borný personál, který je seznámený se strojem jak 

z hlediska bezpečnosti tak i hygienických norem.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Aby byl trvale zaručen bezchybný provoz, je nutné pra-
videlně provádět údržbu stroje.

Dále je uveden přehled prováděných prací s příslušnými 
časovými intervaly, které je nutno brát jako orientační, 
protože jsou závislé na podmínkách používání (např. tvr-
dost vody, vlhkost vzduchu, pokojová teplota, typologie 
produktů atd.).

Práce uvedené v této kapitole nepředstavují žádnou ná-
hražku za jiné údržbové zásahy.

Náročnější zákroky (např. odstranění vodního kamene 
z bojleru) musí provádět odborníci s konkrétní znalostí 
stroje.

Aby nedocházelo k oxidaci nebo chemicky vyvolaným 
poškozením, je nutné udržovat povrchy z nerezové oceli 
a lakované plochy v čistotě za použití neutrálních čisti-
cích prostředků (bez rozpouštědel).

Stroj se v žádném případě nesmí čistit proudem vody.

PRAVIDELNÝ PROPLACH

Podle platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti 
obsluhy stroje je nutno aplikovat opatření pro samokon-
trolu, předepsaná směrnicí HACCP (Hazard Analisys 
Critical Control Point) a zákony v dané zemi.

Nejméně jednou ročně musí odborný personál kontro-
lovat bezchybný stav stroje a shodu zařízení s platnými 
předpisy.

V této kapitole jsou popsány potenciálně kritické body 
a postupy při stanovení eventuální bakteriální kontami-
nace.

Před provedením údržbových prací, které vyžadují de-
montáž součástí, je vždy nutné odpojit stroj od elektric-
kého napájení. 

I  při vypnutém hlavním vypínači jsou svorkovnice pro 
připojení kabelu, pojistky a odrušovací fi ltr nadále pod 
napětím.

Doporučujeme čistit dezinfekčním prostředkem i  plo-
chy, které nepřicházejí do přímého kontaktu s potravi-
nami.

Dezinfekce se provádí s použitím předepsaných dezin-
fekčních prostředků, zatímco zbytky a viditelné usazeni-
ny je třeba odstranit mechanicky pomocí kartáčů a ště-
tek na láhve.

Je zakázáno používat příliš silně aromatizovaná rozpou-
štědla a čisticí prostředky.

Některé díly stroje se mohou agresivními čisticími pro-
středky poškodit.

Výrobce neručí za škody, které vzniknou v  důsledku 
nedostatečného dodržování výše uvedených předpisů, 
resp. použití agresivních nebo toxických chemických 
přípravků. 

Stroj se v žádném případě nesmí čistit proudem vody.

Níže popsané pracovní postupy smí provádět pouze od-
borný personál s  dokonalou znalostí fungování stroje, 
jak s ohledem na elektrickou bezpečnost, tak na hygie-
nické předpisy. 
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Následující součásti musíte pravidelně rozebrat a dez-
infi kovat:

 - Násypka suroviny

 - Zásobníky instantních surovin

 - Nálevka na vodu

 - Výdejní vedení

 - Výdejní trysky

 - Držák trysek

MIXÉRY

Při čištění mixérů postupujte takto:

 - Otočte otvor přívodu produktu nahoru.

 - Upevňovací kroužek nálevky na vodu otočte proti 
směru hodinových ručiček a vyjměte násypky suro-
vin, zásobníky surovin a nálevku na vodu.

 - Při demontáži vrtulky přidržte prstem podložku na 
hřídeli motoru mixéru a odšroubujte vrtulku.

Obr. 13

Dezinfekce se provádí s  použitím předepsaných pří-
pravků.

 - Součásti opatrně vložte na cca 20 minut do připrave-
né nádoby naplněné předem dezinfekčním prostřed-
kem a  případně odstraňte zbytky a  viditelné vrstvy 
pomocí štětky na láhve a kartáčů.

 - Potom součásti důkladně opláchněte a vysušte.

 - Namontujte vrtulky mixérů.

 - Vložte nálevku na vodu a otočte upevňovací kroužek 
ve směru hodinových ručiček.

 - Namontujte zásobníky surovin a násypky.

 - Otočte otvor přívodu produktu dolů.

Zkontrolujte stav těsnění mixéru a v případě potřeby ho 
vyměňte.

ZÁSOBNÍKY INSTANTNÍCH SUROVIN

 - Vymontujte zásobník ze stroje.

 - Vymontujte otvory výdeje surovin a vytáhněte šneko-
vé šrouby ze zadní strany nádržky.

 - Vyčistěte všechny součásti roztokem horké vody 
a dezinfekčního prostředku a důkladně osušte.

 - Vložte zásobníky zpět. Pokud přitom překáží pasto-
rek motorizovaného dávkovače, lehce tento pasto-
rek otočte, abyste si usnadnili vložení zásobníku.

Obr. 14
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FUNKCE KARET

Obr. 15

DESKA OVLADAČE CPU

Tato deska řídí vstupy a  výstupy pro správný provoz 
stroje. 

 - Vstupy: Deska pro tlačítka, teplotní sondy, bezpeč-
nostní mikrospínače, čipovou kartu a  platební sys-
témy

 - Výstupy: Topný odpor, elektromagnetické ventily, 
motory, čerpadla, větrák chlazení.

Nízké napětí potřebné pro provoz desky je odebíráno 
z transformátoru, který je chráněn tavnou pojistkou 1,25 
A T na sekundární přípojce.

Usměrňování a stabilizace napětí probíhá přímo v des-
ce. Na této desce je paměť Flash EPROM. Řídicí soft-
ware desky se načítá přes konektor desky, resp. vstup 
čipové karty přímo do mikroprocesoru. 

Pomocí příslušného programu a  vhodného systému 
(PC, UP-Stick apod.) lze řídicí software stroje změnit bez 
nutnosti výměny paměti EPROM.

J3

J6

Prog.

J4 J5

J2 J1 J7

J9

J12

Res.1

Res.2

F1

F2
J8J11J10

Obr. 16

J1 - J1 – zástrčka pro modul RFID (přednastavení)
J2 – zástrčka pro teplotní sondu
J3 - doplněk
J4 – zástrčka pro senzor H2O, mikrospínač předních 

dveří
J5 – zástrčka pro měřidlo objemu a vhazování mincí
J6 – zástrčka pro 20pólový plochý kabel
J7 – zástrčka pro elektrické napájení větráků 1 a 2
J8 – zástrčka pro čerpadla 1 a 2
J9 – zástrčka elektromagnetických ventilů
J10 – zástrčka pro tlačítko obnovení elektrického napá-

jení z režimu standby
J11 – zástrčka pro čerpadla 1 a 2, motory násypek zá-

sobníků
J12 – zástrčka motoru mixéru
Res.1-2 – výstup napájení odporů
F1-2 – fáze pro součásti a desku
Prog. – zástrčka pro programování CPU

DESKA TLAČÍTEK

J.1p

Ld.1 P1

P2

P3

P4

P5

P6

Ld.2

Ld.3

Ld.4

Ld.5

Ld.6

Obr. 17

J1 - zástrčka pro 20pólový plochý kabel
Px – tlačítka voleb produktů
LDx - LED kontrolky pro potvrzení volby
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TEPELNÁ POJISTKA BOJLERU

Stroj je vybaven dvěma nad sebou umístěnými bojlery 
A (spodní) a B (horní). Viz následující vyobrazení. 

Teplota spodního bojleru je řízena elektronickou deskou 
na základě měření teplotní sondy; dvě výše uvedené 

tavné pojistky zajišťují ochranu.

 Teplota horního bojleru je řízena deskou a monitorová-
na termostatem, který reguluje teplotu; ochrana je zajiš-
těna dvěma tavnými pojistkami. 

ESPRESSO OHŘÍVAČ

Espresso bojler je vybaven bezpečnostním kontaktním 
termostatem, který vypíná topný odpor bojleru, když 
teplota v bojleru překročí bezpečnostní mez (125 °C).

Při aktivaci tohoto termostatu je nutné ručně resetovat 
stroj stisknutím tlačítka nad termostatem. 

Zkontrolujte bezchybnou funkci teplotní sondy.

B
A

Obr. 18
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Příloha

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

SCHÉMA PŘÍPOJEK 

VODNÍ OKRUH
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ – PROVEDENÍ S NÁDRŽKOU NA VODU
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ – PROVEDENÍ S NÁDRŽKOU NA VODU

Legenda 1 

Součásti stroje

SDP = deska displeje a tlačítek
CPU = deska CPU
CdA = napájecí kabel
l.G. = hlavní vypínač
FAC = kapacitní fi ltr
FAI = indukční fi ltr
TMT = uzemňovací vodič
TMN = vícenásobný nulový vodič
CF = 20pólový plochý kabel
TMF = tepelná pojistka
Vol. 1 = volumetrické počitadlo
Ven. 1-2 = ventilátor odsávání páry, násypka instantních 
produktů
l.x = rezervní vstupy
l.1 = mikrospínač signálu dveří
l.2 = mikrospínač signálu nádoby na kávovou sedlinu
l.3 = vstup signálů z vhazovacího otvoru na mince (před-
nastavení)
l.4 = resetovací tlačítko standby (přednastavení)
l.5 = mikrospínač, výkon, bezpečnost dveří
Term.1 = termostat bojleru
Res. 1-2 = topné odpory
Ev.x = rezerva
Ev1 = 3cestný hlavní elektromagnetický ventil
Ev2 = 2cestný elektromagnetický ventil horké vody
Ev3 = 2cestný elektromagnetický ventil mléka a čokolády
Ev4 = 2cestný elektromagnetický ventil kávy
Mmx 1-2 = mixéry instantních produktů
Mtr 1 = převodový motor instantních produktů, čokoláda
Mtr 2 = převodový motor instantních produktů, mléko
Mtr 3 = převodový motor instantních produktů, káva
Pmp 1-X = čerpadla 1 a 2 (doplněk)
T.P. = tepelná ochrana čerpadel
Cn. = zástrčka přípojky zařízení/součástí
Cnn. = zástrčka přípojky desky
Fn. = Faston zástrčka přípojky desky

Legenda 2

Součásti desky CPU

LCC = čtečka čipových karet (namontovaná na protější 
straně)
J1 = zástrčka pro modul RFID (doplněk)
J2 = 2pólové zástrčky pro teplotní sondy
J3 = doplněk
J4 = zástrčka pro senzor vody + čelní mikrospínač + re-
zervní mikrospínač
J5 = zástrčka pro volumetrické počitadlo + vhazovací ot-
vor na mince + mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu
J6 = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
J7 = zástrčka elektrického napájení větráku 12 Vdc
J10 = zástrčka resetovacího tlačítka elektrického napá-
jení ze standby
J8-9-11-12 =zástrčky elektrického napájení součástí 
stroje
Res.1-2 = výstup elektrického napájení odporů
F1-2 = fáze pro součásti a desku
Prog. = zástrčka pro programování CPU

Legenda 3

Součásti desky klávesnice

J.1 p = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
Ld.1-6 = LED kontrolky pro potvrzení volby
P1-6 = tlačítka voleb produktů
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SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ - PROVEDENÍ S PŘÍPOJKOU VODY Z VODOVODU

Legenda 1 

Součásti stroje

SDP = deska displeje a tlačítek
CPU = deska CPU
CdA = napájecí kabel
l.G. = hlavní vypínač
FAC = kapacitní fi ltr
FAI = indukční fi ltr
TMT = uzemňovací vodič
TMN = vícenásobný nulový vodič
CF = 20pólový plochý kabel
TMF = tepelná pojistka
Vol. 1 = volumetrické počitadlo
Ven. 1-2 = ventilátor odsávání páry, násypka instantních 
produktů
I.x = rezervní vstupy
I.1 = mikrospínač signálu dveří
I.2 = mikrospínač signálu nádoby na kávovou sedlinu
I.3 = vstup signálů z vhazovacího otvoru na mince (před-
nastavení)
I.4 = resetovací tlačítko standby (přednastavení)
I.5 = mikrospínač, výkon, bezpečnost dveří
I.6 =  mikrospínač odpadní nádoby, ovládání 

elektromagnetického ventilu (pro používání jako 
rozpínací kontakt) 

Term.1 = termostat bojleru
Res. 1-2 = topné odpory
Ev.x = rezerva
Ev1 = 3cestný hlavní elektromagnetický ventil
Ev2 = 2cestný elektromagnetický ventil horké vody
Ev3 = 2cestný elektromagnetický ventil mléka a čokolády
Ev4 = 2cestný elektromagnetický ventil kávy
Ev.5 = elektromagnetický ventil přípojky vody
Mmx 1-2 = mixéry instantních produktů
Mtr 1 = převodový motor instantních produktů, čokoláda
Mtr 2 = převodový motor instantních produktů, mléko
Mtr 3 = převodový motor instantních produktů, káva
Pmp 1-X = čerpadla 1 a 2 (doplněk)
T.P. = tepelná ochrana čerpadel
Cn. = zástrčka přípojky zařízení/součástí
Cnn. = zástrčka přípojky desky
Fn. = Faston zástrčka přípojky desky

Legenda 2

Součásti desky CPU

LCC = čtečka čipových karet (namontovaná na protější 
straně)
J1 = zástrčka pro modul RFID (doplněk)
J2 = 2pólové zástrčky pro teplotní sondy
J3 = volitelné
J4 = zástrčka pro senzor vody + čelní mikrospínač + re-
zervní mikrospínač
J5 = zástrčka pro volumetrické počitadlo + vhazovací ot-
vor na mince + mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu
J6 = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
J7 = zástrčka elektrického napájení větráku 12 Vdc
J10 = zástrčka resetovacího tlačítka elektrického napá-
jení ze standby
J8-9-11-12 =zástrčky elektrického napájení součástí 
stroje
Res.1-2 = výstup elektrického napájení odporů
F1-2 = fáze pro součásti a desku
Prog. = zástrčka pro programování CPU

Legenda 3

Součásti desky klávesnice

J.1 p = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
Ld.1-6 = LED kontrolky pro potvrzení volby
P1-6 = tlačítka voleb produktů
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Legenda 1 

Součásti stroje

SDP = deska displeje a tlačítek
CPU = deska CPU
CdA = napájecí kabel
l.G. = hlavní vypínač
PG = přednastavení vhazovacího otvoru na mince
FAC = kapacitní fi ltr
FAI = indukční fi ltr
TMT = uzemňovací vodič
TMN = vícenásobný nulový vodič
CS = bojler horní
CI = bojler spodní
S = sonda bojleru
TF = tavná pojistka bojleru
TS = termostat bojleru
MCF = mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu NS
MPA = mikrospínač dvířek HS
MPB = mikrospínač dvířek NS
Vol. 1 = volumetrické počitadlo
Ven. 1-2 = ventilátor odsávání páry, násypka instantních 
produktů
Term.1 = termostat bojleru
Res. 1-2 = topné odpory
Ev1 = 3cestný hlavní elektromagnetický ventil
Ev2 = 2cestný elektromagnetický ventil horké vody
Ev3 = 2cestný elektromagnetický ventil mléka a čokolády
Ev4 = 2cestný elektromagnetický ventil kávy
Mmx 1-2 = mixéry instantních produktů
Mtr 1 = převodový motor instantních produktů, čokoláda
Mtr 2 = převodový motor instantních produktů, mléko
Mtr 3 = převodový motor instantních produktů, káva
Pmp 1-X = čerpadla 1 a 2 (doplněk)
Tmp = tepelná ochrana čerpadel
Cn. = zástrčka přípojky zařízení/součástí

Legenda 2

Součásti desky CPU

LCC = čtečka čipových karet (namontovaná na protější 
straně)
J1 = zástrčka pro modul RFID (doplněk)
J2 = 2pólové zástrčky pro teplotní sondy
J3 = volitelné
J4 = zástrčka pro senzor vody + čelní mikrospínač + re-
zervní mikrospínač
J5 = zástrčka pro volumetrické počitadlo + vhazovací ot-
vor na mince + mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu
J6 = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
J7 = zástrčka elektrického napájení větráku 12 Vdc
J10 = zástrčka resetovacího tlačítka elektrického napá-
jení ze standby
J8-9-11-12 =zástrčky elektrického napájení součástí 
stroje
Res.1-2 = výstup elektrického napájení odporů
F1-2 = fáze pro součásti a desku
Prog. = zástrčka pro programování CPU

Legenda 3

Součásti desky klávesnice

J.1 p = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
Ld.1-6 = LED kontrolky pro potvrzení volby
P1-6 = tlačítka voleb produktů

SCHÉMA PŘÍPOJEK VYSOKÉHO NAPĚTÍ – PROVEDENÍ S NÁDRŽKOU NA VODU
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Legenda 1 

Součásti stroje

SDP = deska displeje a tlačítek
CPU = deska CPU
CdA = napájecí kabel
l.G. = hlavní vypínač
PG = přednastavení vhazovacího otvoru na mince
FAC = kapacitní fi ltr
FAI = indukční fi ltr
TMT = uzemňovací vodič
TMN = vícenásobný nulový vodič
VRA = odpadní nádoba
CS = bojler horní
CI = bojler spodní
S = sonda bojleru
TF = tavná pojistka bojleru
TS = termostat bojleru
MPA = mikrospínač dvířek HS
MPB = mikrospínač dvířek NS
Vol. 1 = volumetrické počitadlo
MCF = mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu NS
Ven. 1-2 = ventilátor odsávání páry, násypka instantních 
produktů
Res. 1-2 = topné odpory
Ev1 = 3cestný hlavní elektromagnetický ventil
Ev2 = 2cestný elektromagnetický ventil horké vody
Ev3 = 2cestný elektromagnetický ventil mléka a čokolády
Ev4 = 2cestný elektromagnetický ventil kávy
Ev5 = elektromagnetický ventil přípojky vody
Mmx 1-2 = mixéry instantních produktů
Mtr 1 = převodový motor instantních produktů, čokoláda
Mtr 2 = převodový motor instantních produktů, mléko
Mtr 3 = převodový motor instantních produktů, káva
Pmp 1-X = čerpadla 1 a 2 (doplněk)
Tmp = tepelná ochrana čerpadel
FPB = Faston Piggyback

Legenda 2

Součásti desky CPU

LCC = čtečka čipových karet (namontovaná na protější 
straně)
J1 = zástrčka pro modul RFID (doplněk)
J2 = 2pólové zástrčky pro teplotní sondy
J3 = volitelné
J4 = zástrčka pro senzor vody + čelní mikrospínač + re-
zervní mikrospínač
J5 = zástrčka pro volumetrické počitadlo + vhazovací ot-
vor na mince + mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu
J6 = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
J7 = zástrčka elektrického napájení větráku 12 Vdc
J10 = zástrčka resetovacího tlačítka elektrického napá-
jení ze standby
J8-9-11-12 =zástrčky elektrického napájení součástí 
stroje
Res.1-2 = výstup elektrického napájení odporů
F1-2 = fáze pro součásti a desku
Prog. = zástrčka pro programování CPU

Legenda 3

Součásti desky klávesnice

J.1 p = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
Ld.1-6 = LED kontrolky pro potvrzení volby
P1-6 = tlačítka voleb produktů

SCHÉMA PŘÍPOJEK VYSOKÉHO NAPĚTÍ – PROVEDENÍ S PŘÍPOJKOU VODY Z VODOVODU
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Legenda 1 

Součásti stroje

SDP = deska displeje a tlačítek
CPU = deska CPU
CdA = napájecí kabel
l.G. = hlavní vypínač
PG = přednastavení vhazovacího otvoru na mince
FAC = kapacitní fi ltr
FAI = indukční fi ltr
TMT = uzemňovací vodič
TMN = vícenásobný nulový vodič
CF = 20pólový plochý kabel
CS = bojler horní
CI = bojler spodní
S = sonda bojleru
TF = tavná pojistka bojleru
TS = termostat bojleru
SLA = senzor hladiny vody
MPA = mikrospínač dvířek HS
MPB = mikrospínač dvířek NS
Vol. 1 = volumetrické počitadlo
MCF = mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu NS
Ven. 1-2 = ventilátor odsávání páry, násypka instantních 
produktů
Res. 1-2 = topné odpory
Ev1 = 3cestný hlavní elektromagnetický ventil
Ev2 = 2cestný elektromagnetický ventil horké vody
Ev3 = 2cestný elektromagnetický ventil mléka a čokolády
Ev4 = 2cestný elektromagnetický ventil kávy
Mmx 1-2 = mixéry instantních produktů
Mtr 1 = převodový motor instantních produktů, čokoláda
Mtr 2 = převodový motor instantních produktů, mléko
Mtr 3 = převodový motor instantních produktů, káva
Pmp 1-X = čerpadla 1 a 2 (doplněk)
Cn. = zástrčka přípojky zařízení/součástí
Cnn. = zástrčka přípojky desky

Legenda 2

Součásti desky CPU

LCC = čtečka čipových karet (namontovaná na protější 
straně)
J1 = zástrčka pro modul RFID (doplněk)
J2 = 2pólové zástrčky pro teplotní sondy
J3 = volitelné
J4 = konektor pro senzor H2O + čelní mikrospínač + rezervní 
mikrospínač
J5 = zástrčka pro volumetrické počitadlo + vhazovací ot-
vor na mince + mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu
J6 = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
J7 = zástrčka elektrického napájení větráku 12 Vdc
J10 = zástrčka resetovacího tlačítka elektrického napá-
jení ze standby
J8-9-11-12 =zástrčky elektrického napájení součástí 
stroje
Res.1-2 = výstup elektrického napájení odporů
F1-2 = fáze pro součásti a desku
Prog. = zástrčka pro programování CPU

Legenda 3

Součásti desky klávesnice

J.1 p = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
Ld.1-6 = LED kontrolky pro potvrzení volby
P1-6 = tlačítka voleb produktů

SCHÉMA PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ – PROVEDENÍ S NÁDRŽKOU NA VODU
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Legenda 1 

Součásti stroje

SDP = deska displeje a tlačítek
CPU = deska CPU
CdA = napájecí kabel
l.G. = hlavní vypínač
PG = přednastavení vhazovacího otvoru na mince
FAC = kapacitní fi ltr
FAI = indukční fi ltr
TMT = uzemňovací vodič
TMN = vícenásobný nulový vodič
CF = 20pólový plochý kabel
CS = bojler horní
CI = bojler spodní
S = sonda bojleru
TF = tavná pojistka bojleru
TS = termostat bojleru
MPA = mikrospínač dvířek HS
MPB = mikrospínač dvířek NS
Vol. 1 = volumetrické počitadlo
MCF = mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu NS
Ven. 1-2 = ventilátor odsávání páry, násypka instantních 
produktů
Res. 1-2 = topné odpory
Ev1 = 3cestný hlavní elektromagnetický ventil
Ev2 = 2cestný elektromagnetický ventil horké vody
Ev3 = 2cestný elektromagnetický ventil mléka a čokolády
Ev4 = 2cestný elektromagnetický ventil kávy
Mmx 1-2 = mixéry instantních produktů
Mtr 1 = převodový motor instantních produktů, čokoláda
Mtr 2 = převodový motor instantních produktů, mléko
Mtr 3 = převodový motor instantních produktů, káva
Pmp 1-X = čerpadla 1 a 2 (doplněk)
Cn. = zástrčka přípojky zařízení/součástí
Cnn. = zástrčka přípojky desky

Legenda 2

Součásti desky CPU

LCC = čtečka čipových karet (namontovaná na protější 
straně)
J1 = zástrčka pro modul RFID (doplněk)
J2 = 2pólové zástrčky pro teplotní sondy
J3 = volitelné
J4 = konektor pro senzor H2O + čelní mikrospínač + re-
zervní mikrospínač
J5 = zástrčka pro volumetrické počitadlo + vhazovací ot-
vor na mince + mikrospínač nádoby na kávovou sedlinu
J6 = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
J7 = zástrčka elektrického napájení větráku 12 Vdc
J10 = zástrčka resetovacího tlačítka elektrického napá-
jení ze standby
J8-9-11-12 = zástrčky elektrického napájení součástí 
stroje
Res.1-2 = výstup elektrického napájení odporů
F1-2 = fáze pro součásti a desku
Prog. = zástrčka pro programování CPU

Legenda 3

Součásti desky klávesnice

J.1 p = zástrčka pro 20pólový plochý kabel
Ld.1-6 = LED kontrolky pro potvrzení volby
P1-6 = tlačítka voleb produktů

SCHÉMA PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ – PROVEDENÍ S PŘÍPOJKOU VODY Z VODOVODU
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VODNÍ OKRUH - PROVEDENÍ S NÁDRŽKOU NA VODU
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Legenda 1 

Součásti stroje

SA = nádržka na vodu
VU = zpětný ventil
F = fi ltr
CS = bojler horní
CI = bojler spodní
VS = ventil nádržky
ECL = výtoková hubice čokolády + mléka
EH2O = výtoková hubice horké vody
EC = výtoková hubice kávy
Vol. 1 = volumetrické počitadlo
Ev1 = 3cestný hlavní elektromagnetický ventil
Ev2 = 2cestný elektromagnetický ventil horké vody
Ev3 = 2cestný elektromagnetický ventil mléka a čokolády
Ev4 = 2cestný elektromagnetický ventil kávy
Pmp 1-X = čerpadla 1 a 2 (doplněk)
IM1 = násypka mixéru čokolády + mléka
IM2 = násypka mixéru kávy
F1-2 = šroubení
T1 = šroubení
E1 = šroubení
SCS = odtok přívodu nádržky
SCF = odtok nádoby na kávovou sedlinu

Legenda 2

Konektory - silikonové hadice

1 Ventil nádržky - fi ltr
2 Filtr – volumetrické počitadlo
3 Šroubení volumetrického počitadla T1
4 Šroubení T1 - čerpadlo 1
5 Čerpadlo 1 - šroubení F1
6 Šroubení T1 –čerpadlo 2
7 Čerpadlo 2 – šroubení F1
8 Šroubení F1 - MV. 1
9 MV 1 – spodní bojler
10 Odtok MV 1 - zpětný ventil
11 Zpětný ventil - ventil nádržky
12 Přípojka bojleru 1-2
13 Bojler 2 - šroubení E1
14 Šroubení E1 - MV 3
15 MV 3 - šroubení F2
16 Šroubení F2 – násypka IM1
17 Šroubení F2 – násypka mixéru IM1
18 Násypka mixéru IM1 - ECL
19 Šroubení E1 - MV 2
20 MV 2 - EH2O
21 Šroubení E1 - MV 2
22 MV 2 - šroubení F3
23 Šroubení F3 – násypka mixéru IM2
24 Šroubení F3 – násypka mixéru IM2
25 Násypka mixéru IM2 - EC
26 Odtok SCS - odtok SCF
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VODNÍ OKRUH - PROVEDENÍ S PŘÍPOJKOU VODY Z VODOVODU
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Legenda 1 

Součásti stroje

VRA = odpadní nádoba
VU = zpětný ventil
VSM = ventil pro ochranu před vytopením
CS = bojler horní
CI = bojler spodní
ECL = výtoková hubice čokolády + mléka
EH2O = výtoková hubice horké vody
EC = výtoková hubice kávy
Vol. 1 = volumetrické počitadlo
Ev1 = 3cestný hlavní elektromagnetický ventil
Ev2 = 2cestný elektromagnetický ventil horké vody
Ev3 = 2cestný elektrombagetický ventil mléka a čokolá-
dy
Ev4 = 2cestný elektromagnetický ventil kávy
Ev5 = elektromagnetický ventil přípojky vody
Pmp 1-X = čerpadla 1 a 2 (doplněk)
IM1 = násypka mixéru čokolády + mléka
IM2 = násypka mixéru kávy
F1-2 = šroubení
T1-2 = šroubení
E1 = šroubení
SCS = odtok přívodu nádržky
SCF = odtok nádoby na kávovou sedlinu
SVR = záslepka pro vypouštění exp. nádržky

Legenda 2

Konektory - silikonové hadice

1 Zásobní nádoba - šroubení T1
2 Šroubení T1 – volumetrické počitadlo
3 Šroubení volumetrického počitadla T1
4 Šroubení T1 - čerpadlo 1
5 Čerpadlo 1 - šroubení F1
6 Šroubení T1 –čerpadlo 2
7 Čerpadlo 2 – šroubení F1
8 Šroubení F1 - MV. 1
9 MV 1 – spodní bojler
10 Odtok MV 1 - zpětný ventil
11 Zpětný ventil - zásobní nádoba
12 Přípojka bojleru 1-2
13 Bojler 2 - šroubení E1
14 Šroubení E1 - MV 3
15 MV 3 - šroubení F2
16 Šroubení F2 – násypka IM1
17 Šroubení F2 – násypka mixéru IM1
18 Násypka mixéru IM1 - ECL
19 Šroubení E1 - MV 2
20 MV 2 - EH2O
21 Šroubení E1 - MV 2
22 MV 2 - šroubení F3
23 Šroubení F3 – násypka mixéru IM2
24 Šroubení F3 – násypka mixéru IM2
25 Násypka mixéru IM2 - EC
26 Přepad zásobní nádoby – ventil VSM
27 MV 5 – přítok zásobní nádoby
28 Šroubení T1 – zátka SVR

VODNÍ OKRUH - PROVEDENÍ S PŘÍPOJKOU VODY Z VODOVODU
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The Manufacturer reserves the right to modify the features of the equipment described in this publication without 
giving any prior notice. Moreover, it disclaims all responsibility for any inaccuracy contained in this publication that 
can be ascribed to printing and/or transcription errors.

All instructions, drawings, tables and information in general contained in this publication are confi dential and can 
be neither entirely nor partially reproduced or transmitted to third parties without the written consent of the Manu-
facturer who has the sole ownership.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti zde popsaných strojů bez předchozího upozornění a odmítá zároveň 
jakoukoli odpovědnost za možné nepřesnosti, které vzniknou v důsledku chyby tisku nebo přepisu.

Všechny pokyny, výkresy, tabulky a informace, které jsou obecně obsaženy v této dokumentaci, musí být považo-
vány za důvěrné a nesmí být v úplnosti ani částečně reprodukovány, resp. sdělovány třetím osobám bez písemného 
zmocnění výrobce, který je výhradním vlastníkem práv.
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