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Italiano Si dichiara che la macchina, descritta nella targhetta di identi  cazione, è 
conforme alle disposizioni legislative delle Direttive Europee elencate a lato e suc-
cessive modi  che ed integrazioni.
English The machine described in the identi  cation plate conforms to the legisla-
tive directions of the European directives listed at side and further amendments and 
integrations

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

Français La machine décrite sur la plaquette  d’identi  cation est conforme aux 
dispositions légales des directives européennes énoncées ci-contre et modi  cations 
et intégrations successives

Español Se declara que la máquina, descripta en la etiqueta de identi  cación, cum-
ple con las disposiciones legislativas de las Directrices Europeas listadas al margen 
y de sus sucesivas modi  caciones e integraciones
Português Declara-se que a máquina, descrita na placa de identi  cação está con-
forme as disposições legislativas das Diretrizes Européias elencadas aqui ao lado e 
sucessivas modi  cações e integrações

Deutsch Das auf dem Typenschild beschriebene Gerät entspricht den rechts aufge-
führten gesetzlichen Europäischen Richtlinien, sowie anschließenden Änderungen 
und Ergänzungen

Nederlands De machine beschreven op het identi  catieplaatje is conform de 
wetsbepalingen van de Europese Richtlijnen die hiernaast vermeld worden en latere 
amendementen en aanvullingen

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

Français Les normes harmonisées ou les spéci  cations 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 Spezi  kationen (Bestim-
mungen), die den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden Sicherheits-
normen entsprechen, sind:

Español Las normas armonizadas o las especi  caciones 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 especi  cações técnicas (designações) 
que foram aplicadas de acordo com boas regras de engenharia em matéria de seg-
urança em vigor na UE são:
Nederlands De geharmoniseerde normen of technische speci  caties (aanwijzingen) 
die toegepast werden volgens de in de EU van kracht zijnde eisen van goed vakman-
schap inzake veiligheid zijn de volgende:

esky Harmonizované standardy nebo technické speci  kace (normy), které podle 
uznávaných pravidel odpovídají bezpe nostním normám platným v EU, jsou:

esky Stroj popsaný na typovém štítku vyhovuje uvedeným evropským zákonným 
sm rnicím ve zn ní následných p edpis .



Prohlášení o shod

Prohlášení o shod  s ohledem na zákonem p edepsané 
evropské sm rnice a normy je uvedeno na první stran  
tohoto návodu, který je nedílnou sou ástí stroje.

Na této stránce se osv d uje, že stroj popsaný na 
typovém štítku vyhovuje zákonným ustanovením 
evropských sm rnic ve zn ní následných 
p edpis  a harmonizovaným standard m 

nebo technickým speci  kacím (normám), které podle 
uznávaných pravidel odpovídají bezpe nostním normám 
platným v EU a uvedeným na stejné stránce.

Pokyny 
PRO INSTALACI

Instalaci a následné údržbové práce musí provád t 
podle platných p edpis  odborný personál, 
vyškolený pro tento stroj.
Stroj se prodává bez platebního systému; proto za 
p ípadné poškození stroje, osob nebo majetku ru í 
výhradn  osoba, která platební systém nainstalovala.
Stroj musí být nejmén  jednou za rok zkontrolován 
specializovaným personálem s ohledem na 
neporušenost a spln ní odpovídajících norem.
Obalové materiály musíte ekologicky zlikvidovat.

PRO POUŽÍVÁNÍ

Stroj m že být používán d tmi nebo t lesn , smyslov  i 
duševn  postiženými osobami v p ípad , že je zajišt n 
dohled osoby odpov dné za bezpe nost stroje nebo 
tyto osoby byly v používání stroje speciáln  proškoleny. 
Osoba zajiš ující dohled musí zabránit d tem, aby si se 
strojem hrály.
PRO ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Musíte dodržovat následující pokyny pro ochranu 
životního prost edí:
- p i proplachu stroje používejte výhradn  biologicky 

odbouratelné isticí prost edky;
- podle p edpis  zlikvidujte všechny obaly produkt  

použitých k dopl ování a k proplachu stroje; 
- vypnutím stroje v dob , kdy není používán, je možné 

ušet it elektrickou energii.

PRO SEŠROTOVÁNÍ

Tento symbol upozor uje na to, že se stroj nesmí 
likvidovat jako komunální odpad, ale podle sm rnice EU 

2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment - WEEE) a odpovídajících národních 
p edpis , aby byly vylou eny p ípadné 
negativní následky pro životní prost edí 
a zdraví.

Po vy azení z provozu výrobce organizuje a ídí t íd nou 
likvidaci stroje. Ohledn  správné likvidace stroje se 
obra te na prodejce, u kterého jste stroj zakoupili, nebo 
na naši zákaznickou službu.
Likvidace stroje majitelem v rozporu s právními p edpisy 
má podle platné legislativy za následek administrativní 
sankce.
Pozor!
Pokud je stroj vybavený chladicím systémem, obsahuje 
chladicí jednotka plyn se skleníkovým efektem typu 
HFC-R134a, obsahující  uor a regulovaný podle 
Kjótského protokolu, s potenciálem globálního 
oteplování 1300.
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Úvod 
Přiložené technické podklady jsou nedílnou sou-
částí stroje, a proto musí být při každé změně sta-
noviště nebo majitele předány, aby si v něm přísluš-
ní uživatelé mohli vyhledávat informace.
Před instalací a použitím stroje je nutné si pozorně 
přečíst a pochopit obsah přiložených podkladů, protože 
jsou zde obsaženy důležité pokyny pro bezpečnost 
instalace, předpisy platné při používání a informace 
o údržbových pracích.
Návod je rozdělený na tři kapitoly. 
První kapitola popisuje plnění a běžné čištění v prosto-
rech stroje přístupných jen s klíčem pro otevření dveří, 
bez použití dalších nástrojů.
Druhá kapitola obsahuje pokyny pro správnou instalaci 
a údaje nezbytné pro dosažení nejlepšího možného 
výkonu stroje.
Třetí kapitola popisuje údržbové práce, při kterých je 
zapotřebí nástroj pro přístup do potenciálně nebezpeč-
ných prostorů.
Práce popsané v druhé a třetí kapitole smí prová-
dět pouze personál, který má odpovídající znalosti 
z oblasti elektrické bezpečnosti a hygienických 
předpisů.

IDENTIFIKACE A VLASTNOSTI
STROJE
Každý stroj má vlastní výrobní číslo uvedené na typovém 
štítku, který je umístěn na vnější straně vpravo.
Typový štítek je jedinou výrobcem uznávanou identifi kací 
stroje, obsahuje všechny údaje, umožňuje rychle a spo-
lehlivě sdělit výrobci technické informace všeho druhu 
a usnadňuje objednávání náhradních dílů.

PŘI POŠKOZENÍ
Většinu technických poruch je možné odstranit drobnými 
zásahy, a proto se doporučuje předtím, než kontaktujete 
výrobce, pozorně si přečíst tento návod.
Při neodstranitelných anomáliích nebo provozních poru-
chách se obraťte na:

N&W GLOBAL VENDING S. p. A.
Via Roma 24
24030 Valbrembo
Itálie - Tel. +39 035606111

TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Plnění a vyprazdňování stroje se musí provádět s ob-
zvláštní opatrností, aby nedošlo k poškození.
Stroj se může zvedat motorizovaným nebo ručním 
vidlicovým vysokozdvižným vozíkem, přičemž je nutné 
zasunout vidlici pod stroj na té straně, kde je na obalo-
vém kartonu výrazně vyznačen odpovídající symbol.
Co nedělat:
 - Nepřevracejte prodejní automat vzhůru nohama.
 - Netahejte prodejní automat lany nebo podobnými 
prostředky.
 - Prodejní automat zvedejte za boční rukojeti.
 - Prodejní automat zvedejte pomocí popruhů nebo lan.
 - Netřeste s prodejním automatem ani jeho obalem.

Skladovací prostor musí být suchý a musí mít teplotu 
mezi 0 a 40 °C.
V originálním obalu mohou stát 2 stroje na sobě.
Důležité je, aby zůstala zachována vertikální poloha 
označená šipkami.

Obr. 1

1- Kód produktu 
2- Typ
3- Model
4- Provozní napětí
5- Příkon
6- Údaje o bojleru
7- Výrobní číslo
8- Frekvence
9- Proud
10- Parametry přívodu vody

MODELL/TYPECODE/CODE MUSTER/MODEL MATRIKEL NUMBER / SERIAL 

BOILER/BOILER INSTANT/SOLUBLE

PRESSION/PRESSURE Mpa
CAPACITE/CAPACITY dm3

WASSERDRUCK / MAINS WATER PRESSURE

SPANNUNG/VOLTAGE FREQUENZ/FREQUENCY
LEISTUNG/POWER COURANT/CURRENT

WPUISSANCE/POWER
KAFFE/CAFE DAMPF/VAPOUR

N&W GLOBAL VENDING S.P.A. - Valbrembo Bg ITALY

XX

A

I1

2
3
4
5

6

7
8
9

10
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INSTALACE PRODEJNÍHO AUTOMATU
Stroj se nehodí k instalaci venku, musí být nainstalován 
v suché místnosti s teplotou mezi 2 a 32 °C; nesmí se 
rovněž instalovat v prostorech, kde se při úklidu používají 
proudy vody (např. velkokapacitní kuchyně apod.).
V blízkosti zdi musí být stroj postavený tak, aby zadní 
stěna byla vzdálená od zdi nejméně 4 cm a bylo zde 
tedy možné rovnoměrné proudění vzduchu. V žádném 
případě nesmí být stroj přikrytý hadrem apod.
Stroj musí být postavený tak, aby nebyl překročen maxi-
mální náklon 2°.
V případě potřeby vyrovnejte pomocí přiložených nasta-
vitelných noh.
Důležité!!
Přístup při mimořádné údržbě nebo opravě je možný ze 
zadní strany.
Musí tedy být možné stroj otočit za účelem odstranění 
zadní stěny.
Instalace na nábytku
Stroj může být postavený na stole nebo jiném podstavci 
(doporučená výška 800 mm).
Doporučuje se použít vhodný kus nábytku, do kterého 
lze namontovat odtokovou vanu, sadu napájení vodou 
a v případě velmi tvrdé vody odvápňovač.
Ve spojení s MiniSnakky
Protože stroj může pracovat v konfi guraci Master/Slave, 
je možné nainstalovat také několik strojů v řadě.
Při použití číselného vstupního pole stroje Slave je 
možné ovládat také volby stroje MiniSnakky.
Při záměrném použití vodního napájecího modulu 
na zadní straně musí být na otevírací straně modulu 
k dispozici minimální odstup 450 mm.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 
Výška  650 mm
Výška se zásobníkem kávy 750 mm
Potřebné místo s otevřeným víkem 1 000 mm
Šířka  410 mm
Hloubka  564 mm
Potřebné místo s otevřenými dveřmi 855 mm
Hmotnost   42 kg

Napájecí napětí   V∿ 230–240
Frekvence napájení  Hz 50
Instalovaný výkon  W  1 449

MECHANISMUS KELÍMKŮ

Kvůli hornímu okraji 70–71 mm je možné naložit 200 ke-
límků a zhruba 180 míchátek.
PLATEBNÍ SYSTÉM

Stroj je elektricky připravený na systémy s protokoly 
Executive, BDV, MDB a na montáž 24 Vdc validátorů.
Kromě možnosti upevnění mincovníku je k dispozici 
místo pro montáž (volitelnou) nejrozšířenějších plateb-
ních systémů.
PRODEJNÍ CENY

Pro každou volbu je možné zadat jinou programovatel-
nou cenu.
Standardní nastavení předpokládá pro všechny volby 
stejnou prodejní cenu.
KASA

Z plastu, víko a zámek se dodávají jako příslušenství.
NAPÁJENÍ VODOU

Napájení z vodovodu s tlakem vody mezi 
0,05 a 0,85 Mpa (0,5 a 8,5 bar).
Software stroje je připravený na regulaci napájení vodou 
z vnitřní nádrže (doplňková sada, která může být vlo-
žena do podstavce).

Obr. 2
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MOŽNÁ NASTAVENÍ 
Espresso:  stupeň jemnosti; množství kávy a vody 
  volumetrické
Instantní:   Množství instantní kávy a vody – ča-

sové.
Teplota:  Nastavitelné pomocí softwaru.
SPUŠTĚNÍ STROJE

 - Jsou k dispozici kelímky
 - Je k dispozici voda
 - Je k dispozici káva
 - Poloha spařovací skupiny
 - Tekuté odpady prázdné 
 - Je dosažena provozní teplota

POJISTKY

- Dveřní spínač
- Bezpečnostní termostat bojleru s ručním resetem
- Blokování plovákového spínače expanzní nádoby
- Elektromagnetický ventil ochrany proti vytečení
- Plovákový spínač plné nádoby tekutých odpadů
- Časově chráněno: 
 Čerpadlo
 Převodový motor spařovací skupiny
 Výdej kávy
 Mlýnek
 Motor výměny sloupců
- Ochrana proti přetížení:  
 Dávkovací zařízení
 Převodový motor spařovací skupiny
 Elektromagnet pro výdej kávy
 Čerpadlo
 Míchátka
 Motor mlýnku
- Ochrana s pojistkou
 Transformátor napájení desek a mincovníku
 (primární a sekundární)

KAPACITA ZÁSOBNÍKŮ

Stroj může být pro výdej jednotlivých produktů vybaven 
různými sestavami zásobníků.
Zásobník zrnkové kávy má kapacitu cca 1,2 kg.

V závislosti na modelu je možné pro instantní suroviny 
namontovat zásobník s kapacitou 1,0 nebo 2,0 l.
Údaje o množství produktu jsou shrnuté v následující 
tabulce:

Velikost zásobníku 1,0 l 2,0 l
Instantní káva kg 0,3 0,55
Čokoláda kg 0,85 1,5
Mléko kg 0,37 1,5
Čaj s citrónem kg 1,1 1,65

Skutečné množství závisí na vlastní hmotnosti jednotli-
vého produktu a může se od uvedených údajů lišit.

Obr. 3

1- Pravý výtok
2- Prostřední výtok
3- Mixéry 
4- Levý výtok
5- Zásobník zrnkové kávy
6- Zásobník 1 l
7- Zásobník 2 l

5 6 7 

1 2 3 4 
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SPOTŘEBA PROUDU

Spotřeba proudu stroje závisí na různých faktorech, 
např. na teplotě a větrání prostoru instalace, teplotě 
přívodu vody, teplotě bojleru atd. 
Měření při pokojové teplotě 22 °C stanovilo následující 
spotřebu energie:
Dosažení teploty  32,9 Wh

24 h v pohotovosti:   1 110,0 Wh

Spotřeba energie vypočítaná s uvedenými průměrnými 
údaji musí být brána pouze jako orientační.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na stroji může být pro další výkony namontován velký 
výběr příslušenství:
K montážním sadám jsou přiloženy návody a sady pod-
léhají s ohledem na zachování bezpečnosti stroje přísné 
konečné přejímce.
Montáž a následující kontroly musí provádět kva-
lifi kovaný personál disponující věcnými znalostmi 
provozu stroje, pravidel elektrické bezpečnosti 
a hygienických předpisů.

ZÁMEK S MĚNITELNOU KOMBINACÍ
Některé modely se dodávají se zámkem s měnitelnou 
kombinací.
Zámek má stříbrný klíč se standardní kombinací, který 
se používá pro normální otevírání a zavírání. 
Zámky se mohou individuálně nastavovat pomocí sady 
dodávané jako příslušenství. S ní je možné změnit kom-
binaci zámku. 
Sada se skládá z výměnného klíče (černého) se stan-
dardní kombinací a z výměnného (zlatého) a užitného 
(stříbrného) klíče s kombinací novou.
Balíčky s výměnnými a užitnými klíči s dalšími kombina-
cemi se dodávají na vyžádání.
Je také možné vyžádat si další sady klíčů (stříbrných) 
s uvedením kombinace vytištěné na klíčích.
Za normálních okolností se používá jen užitný klíč (stří-
brný) a výměnné klíče kombinace (zlaté) jsou uloženy 
jako náhradní.
Výměnný klíč nepoužívejte pro normální otevírání, 
protože by mohl poškodit zámek.

Při změně kombinace:
 - Abyste předešli násilnému otočení, otevřete dveře 
stroje.
 - Lehce namažte zámek zevnitř sprejem.
 - Zasuňte současný výměnný (černý) klíč a otočte ho 
do polohy výměny (referenční zářez 120°);
 - Vytáhněte současný výměnný klíč a zasuňte výměnný 
klíč (zlatý) s novou kombinací.
 - Otočte do zamčené polohy (0°) a vytáhněte výměnný 
klíč.

Zámek nyní přijal novou kombinaci.
Klíče se starou kombinací se nemohou pro novou 
kombinaci nadále používat.

Obr. 4

0°
90°

120°
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Kapitola 1
Čištění a plnění

Stroj se nehodí k instalaci venku, musí být nainstalován 
v suché místnosti s teplotou mezi 2 a 32 °C; nesmí se 
rovněž instalovat v prostorech, kde se při úklidu používají 
proudy vody (např. velkokapacitní kuchyně apod.).

DVEŘNÍ SPÍNAČ
Při otevření dveří přeruší spínač napájení elektrického 
systému stroje, aby bylo možné provést níže popsané 
práce běžného čištění a plnění za naprosto bezpečných 
podmínek.
Veškeré práce, při kterých musí být stroj pod na-
pětím, smí provádět POUZE kvalifi kovaný personál 
seznámený s riziky těchto pracovních podmínek.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
Podle platných ustanovení předpisů bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci je provozovatel prodejního 
automatu odpovědný za hygienický stav materiálu, který 
přichází do styku s potravinami. Musí proto udržovat stroj 
tak, aby zamezil růstu bakterií.
Při instalaci se musí vodní okruhy a součásti, 
které přicházejí do styku s potravinami, kompletně 
dezinfi kovat, aby byly eliminovány bakterie vzniklé 
během skladování.
Pro čištění ploch, které nepřicházejí do přímého styku 
s potravinami, se musí rovněž používat dezinfekční čis-
ticí prostředky. Některé součásti stroje se mohou agre-
sivními čisticími prostředky poškodit.
Výrobce neposkytuje žádné ručení za škody, k nimž 
dojde v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů 
nebo použití agresivních nebo jedovatých chemických 
látek.
Před údržbovými pracemi, které vyžadují demontáž 
komponent, vždy nejprve vypněte stroj.

POUŽITÍ PRODEJNÍCH AUTOMATŮ 
PRO TEPLÉ NÁPOJE V OTEVŘENÝCH 
NÁDOBÁCH
(např. plastové kelímky, keramické šálky, konvice)
Nápojové automaty s otevřenými nádobami jsou určené 
výhradně pro prodej a výdej nápojů připravovaných 
následujícím způsobem:
 - Spařování produktů, jako je káva nebo čaj
 - Příprava instantních nebo mrazem sušených surovin

Tyto produkty musí být od výrobce osvědčené jako 
„vhodné pro automatický výdej v otevřených nádobách“.
Vydané nápoje musí být okamžitě spotřebovány. 
V žádném případě se nesmí uchovávat nebo balit 
pro pozdější spotřebu.
Každé jiné použití se považuje za odporující stanove-
nému účelu a tedy nebezpečné.

Obr. 5

1- Výdejní prostor
2- Mixéry
3- Nádoba na tekutý odpad
4- Nádoba na tekutý odpad
5- Dveřní spínač
6- Zásobník na cukr
7- Dávkovač míchátek
8- Zásobník zrnkové kávy 
9- Spařovací skupina 
10- Horní panel
11- Zásobník instantní suroviny
12- Dávkovač kelímků
13- Provozní tlačítka

6 7 8 9 10 11 12 13 

5 4 3 2 1 
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OVLADAČE A POKYNY
Na vnější straně dveří (viz obr. 6) jsou umístěny ovladače 
a pokyny určené pro uživatele.
Etikety menu a návod k použití se dodávají společně se 
strojem a musí být rozmístěny při instalaci.
Ve stroji je na pravé straně skříňky mincovníku namonto-
váno programovací tlačítko pro přístup k funkcím stroje 
a provozní tlačítka.

PROVOZNÍ HLUK

Trvalá vážená hladina akustického tlaku je nižší než 
70 dB.

PLNĚNÍ 

KELÍMKY

Při plnění kelímků postupujte takto:
- Otevřete dveře.
- Lehce nadzvedněte mechanismus kelímků a nakloňte 

ho dozadu (viz obr. 7).
- Během plnění neotáčejte sloupce.
- Naložte kelímky do sloupců; dávejte přitom pozor, 

abyste nepřekročili přípustnou výšku.
- Zavěste mechanismus kelímků zpět.

- Zavřete stroj a proveďte zkušební volbu.
ÚPLNĚ PRÁZDNÝ SLOUPEC KELÍMKŮ

 - Naložte kelímky do sloupců; sloupec výdejního otvoru 
se přitom vynechává.;
 - Zavřete dveře stroje a počkejte, až se první plný slou-
pec přemístí nad výdejní otvor.
Pozor!
V žádném případě neotáčejte sloupci násilím.
 - Otevřete opět dveře stroje a naplňte také sloupec, 
který zůstal prázdný.

Obr. 6

1- Nádoba na tekutý odpad 
2- Výdejní prostor (volitelná klapka)
3- Individuálně konfigurovatelná oblast
4- Zámek dveří
5- Horní světelná lišta
6- Zásobník zrnkové kávy
7- Víko zásobníku kávy
8- Horní otevíraný panel 
9- Displej 
10- Menu voleb
11- Individuálně konfigurovatelná oblast
12- Spodní světelná lišta
13- Příprava na platební systémy nebo etiketu obsluhy

Obr. 7

1- Upevňovací drážka
2- Distanční podložka
3- Výdejní rameno kelímků
4- Zásobník kelímků
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MÍCHÁTKA

Otevřete dveře stroje a pomocí blokovací páky otočte 
schránku zásobníku cukru (viz obr. 8). Odstraňte závaží 
dávkovače míchátek a naložte míchátka.
Vytáhněte proužek papíru; dávejte pozor, aby míchátka 
zůstala ve vodorovné poloze. 
Do dávkovače se vejde kolem 180 míchátek. 
Boční vedení dávkovače může být nastaveno na různé 
délky míchátek (90, 105, 120 mm).
Vložte zpět závaží míchátek.
Míchátka nesmí mít žádné otřepy a nesmí být 
ohnutá.

ZRNKOVÁ KÁVA

Zvedněte horní desku stroje.
Nasypte zrnkovou kávu (max. 1,2 kg) a zkontrolujte, jestli 
je šoupátko úplně otevřené (viz obr. 8).

CUKR A INSTANTNÍ SUROVINY

Na každém zásobníku je umístěna samolepicí etiketa, 
na které je uveden příslušný produkt.
Po zvednutí příslušného víka naplňte produkty do jednot-
livých zásobníků; nesmí přitom být stlačené. 
Zkontrolujte, jestli produkty neobsahují žádné hrudky.

Obr. 8

1- Dávkovač míchátek
2- Nastavitelné vedení míchátek
3- Zásobník kávy
4- Víko zásobníku kávy
5- Víko zásobníku instantní suroviny
6- Horní otevíraný panel
7- Výdejní tryska cukru
8- Zásobník na cukr
9- Otočný knoflík nastavení mletí
10- Mixéry
11- Zásobník instantního nápoje

7 8 9 10 11 
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ČIŠTĚNÍ

BAREVNÝ KÓD

Pro usnadnění čisticích prací jsou součásti, které se 
musí pravidelně čistit a dezinfi kovat, modře označené.
Pomocí zeleně označených součástí vymontujte modré 
součásti a proveďte čištění a dezinfekci.
Toto pravidlo neplatí jen pro některé součásti spařovací 
skupiny espressa, které jsou vyrobené ze zvláštního 
materiálu. 

DEZINFEKCE MIXÉRŮ A POTRAVINOVÝCH OKRUHŮ 
Aby byla zaručena hygiena vydávaných produktů, je při 
instalaci a pak nejméně jednou za týden nebo podle 
používání stroje a kvality napájecí vody i častěji nutné 
provést důkladnou dezinfekci mixérů a výdejních částí 
instantních surovin.
Při čištění je absolutně vyloučeno použít proud 
vody.
Je nutné čistit následující součásti:
 - Násypky instantních surovin, mixéry a výdejní vedení 
instantních surovin
 - Tubusy a výdejní trysky
 - Výdejní přihrádky 

Otevřete kryt výdejní přihrádky mixéru a na doraz zved-
něte výstupy suroviny.
 - Vyjměte násypky surovin, vedení přívodu vody, úložné 
násypky surovin a vrtulky mixérů (viz obr. 9).

 - Pro vyjmutí vrtulek mixérů stačí lehce zatáhnout 
(obr. 10).

 - Všechny součásti omyjte dezinfekčním prostředkem 
(dodržujte dávkování předepsané výrobcem) a důklad-
ně přitom odstraňte všechny zbytky a viditelné povlaky, 
podle potřeby vlhkým hadrem.

  Proveďte dezinfekci dezinfekčními prostředky.
 - Vložte součásti na cca 20 minut do nádoby s připrave-
ným dezinfekčním roztokem.
 - Namontujte zpět přívodní vedení a směšovač.
 - Po důkladném opláchnutí a vysušení namontujte zpět 
úložné přihrádky a násypky surovin.

Po montáži součástí je v každém případě nutné 
provést toto: 
 - Umyjte mixér a naneste do jednotlivých trychtýřů něko-
lik kapek dezinfekčního roztoku.
 - Po vydezinfikování příslušné součásti důkladně oplách-
něte, abyste úplně odstranili všechny zbytky použitého 
roztoku.

Veškeré práce, při kterých musí být stroj pod na-
pětím, smí provádět POUZE kvalifi kovaný personál 
seznámený s riziky těchto pracovních podmínek.

Obr. 9
1- Násypka suroviny
2- Ochranný prstenec proti rozstřiku 
3- Směšovač
4- Vrtulka mixéru
5- Výstup suroviny
6- Upevňovací příruba mixéru 
7- Kruhová matice přírubového upevnění
8- Nádoba mixéru

Obr. 10
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ODPADNÍ NÁDOBY NA KÁVOVOU SEDLINU

Odpadní nádoby na kávovou sedlinu se pro vyprázdnění 
a rychlé vyčištění mohou snadno vytáhnout. 
Z bezpečnostních důvodů se smí odpadní nádoby až 
po odpojení napětí vyjímat ze stroje.

KAPALINY

Je-li k dispozici plovákový ukazatel (volitelný), zobrazí se 
na displeji při plné odpadní nádobě následující hlášení: 

VYPRÁZDNĚTE NÁDOBU

 
a musíte vyprázdnit odpadní nádobu.
Pokud plovák není namontován, musíte odpadní nádobu 
vyprázdnit předtím, než se objeví celý červený ukazatel. 
Při vyjmutí nádoby na tekuté odpady postupujte takto:
 - Uchopte nádobu na tekuté odpady ze stran, lehce nad-
zvedněte a přitáhněte k sobě.
 - Vyprázdněte nádobu a vymyjte neutrálním čisticím 
prostředkem. 

KÁVOVÁ SEDLINA

Pokud nepoužijete podstavec, je objem zásobníku 
zrnkové kávy větší než kapacita nádoby na kávovou 
sedlinu.
Stroj má uložen počet voleb (programovatelný, stan-
dardně 150 voleb po 7 g), který odpovídá objemu ná-
doby. Při dosažení této hodnoty se stroj zablokuje a vy-
žaduje vyprázdnění nádoby na pevné odpady hlášením 

KÁVOVÁ SEDLINA PLNÁ

Stroj je nadále k dispozici pro výdej instantních nápojů.
HESLO PRO RESET KÁVOVÉ SEDLINY 
Pro vynulování (reset) počítadla výdejů je nutné po-
stupně stisknout určitá tlačítka (heslo).
Při zavřených dveřích postupujte takto:
 - Na dvě sekundy stiskněte tlačítko 9.
 - Řídicí software vyžaduje zadání hesla (5 čísel) a vstup-
ní pole přijímá číselné hodnoty znázorněné na obrázku.

Obr. 11

1- Odpadní nádoba na tekuté odpady
2- Upevňovací hák víka
3- Víko nádoby
4- Červený ukazatel plné odpadní nádoby
5- Nádoba na pevný odpad
6- Plovákový spínač plné kávové sedliny
7- Plovák plného tekutého odpadu

Obr. 12

Číselná hodnota tlačítka
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VÝDEJNÍ PROSTOR 
Výdejní přihrádku musíte při čištění vyjmout ze stroje.
 - Vyšroubujte rýhované šrouby pro upevnění přihrádky.
 - Pomocí upevňovacích žeber vyvěste přihrádku.
 - Umyjte neutrálním čisticím roztokem; věnujte přitom 
pozornost zejména sklíčkům senzoru šálků a LED 
osvětlení.
Důležité!
Senzor a deska LED se nesmí namočit.
 - Pečlivě vysušte a namontujte zpět obráceným postu-
pem.

RAMENO DÁVKOVAČE KELÍMKŮ

Rameno dávkovače kelímků musíte při jeho pravidelném 
čištění vymontovat. 
Při demontáži ramena dávkovače kelímků je nutné vy-
montovat výdejní přihrádku, jak je popsáno výše.
Při demontáži úplně vyšroubujte upevňovací rýhovaný 
šroub (viz obr. 14).
Při opětovné montáži musíte přesně vložit zpět distanční 
podložku.

Obr. 13

1- Upevňovací žebra
2- Rýhované upevňovací šrouby
3- Sklíčka senzorů
4- Výdejní prostor
5- LED osvětlení přihrádky 
6- Napájecí deska LED diod
7- Senzor šálků

Obr. 14

1- Distanční podložka
2- Upevňovací drážka
3- Výdejní rameno kelímků
4- Zásobník kelímků
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VÝDEJ CUKRU

U modelů, které vydávají cukr přímo do kelímku, je nutné 
pravidelně mýt výdejní zařízení (viz obr. 15) teplou vo-
dou; postupujte přitom takto:
 - Spusťte dolů tubus výdeje cukru. 
 - Vyjměte ze závěsu.
 - Vytáhněte výdejní tubus.
 - Po vyčištění pečlivě vysušte součásti a namontujte 
celek zpět obráceným postupem.

PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ SKUPINY KÁVY

Při každém plnění nebo nejméně jednou týdně je nutné 
zbavit vnější díly spařovací skupiny, obzvláště v prostoru 
trychtýře kávy, fi ltrů a stěračů zbytků suroviny.
Pravidelně je nutné sejmout kryt spařovací skupiny 
a trychtýřů kávy. Při vyvěšení na dávkovačích posuňte 
trychtýř doprava (viz obr. 16).
Vyjmuté součásti důkladně umyjte a vysušte; při demon-
táži posuňte trychtýř doprava, abyste ho mohli vyvěsit 
z dávkovačů.
Pozor!
Než uvedete stroj znovu do provozu, musíte bez-
podmínečně namontovat zpět kryt (viz obr. 16).

ČIŠTĚNÍ NÁDRŽKY VODY (Volitelné)

Ve strojích s nádržkou vody je nutné nejméně jednou 
týdně provést dezinfekci nádržky pomocí dezinfekčního 
prostředku používaného na mixéry.

Obr. 16

1- Trychtýř kávy
2- Filtr
3- Stěrač
4- Kryt skupiny

Obr. 15

1- Výdej cukru
2- Závěsné ložisko
3- Čep
4- Vratná pružina
5- Dopravní tubus cukru
6- Otvor zásobníku na cukr
7- Zásobník na cukr
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ZAPNUTÍ
Vždy, když se zapne elektrické napájení stroje, objeví se 
na displeji

potom se zobrazí číslo softwarové verze stroje a stav 
softwaru desky stroje.
Zobrazení provedených výdejů (celkový počet použití) 
na několik sekund se může nastavit naprogramováním.

Solista Rev. X.XX
Deska stroje Rev. X.XX

Celkový počet použití = XXXXXX

Potom se kontroluje bojler a spouští jeho topný cyklus.

PRODEJNÍ AUTOMAT
SE ZAHŘÍVÁ

Teplota espressa
XX.X°C

 
Po skončení topného cyklu se na displeji na několik 
sekund objeví požadavek na volbu nápoje a rozsvítí se 
osvětlení stroje.

NÁPOJ
VYBRAT

Cukr
- ●●●○○ +

ZADÁNÍ HESLA PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH

Aby bylo možné provádět některé čisticí práce naprosto 
bezpečně při zapnutém stroji, můžete postupně stisk-
nout několik tlačítek voleb (heslo).
Zadání hesla při zavřených dveřích umožňuje provádět 
práce spojené se zadaným heslem:
 - Propláchnutí mixérů
 - Propláchnutí spařovací skupiny
 - Vynulování počítadla kávové sedliny

Při zadání hesla se zavřenými dveřmi postupujte takto:
 - Na dvě sekundy stiskněte tlačítko 9 (viz obr. 12).
 - Řídicí software vyžaduje zadání hesla a vstupní pole 
přijímá číselné hodnoty znázorněné na obrázku.
Stroj čeká na zadání hesla (5 čísel), s kterým lze prová-
dět související práce, několik sekund.

Tato hesla se mohou defi novat v menu pro techniky.
Standardně jsou všechna hesla deaktivovaná.

PŘERUŠENÍ PROVOZU
Pokud stroj musí z jakéhokoli důvodu zůstat vypnutý 
po dobu, která překročí datum trvanlivosti produktů, je 
nutné provést toto:
 - Úplně vyprázdněte zásobníky a důkladně je vymyjte 
dezinfekčním prostředkem používaným na mixéry.
 - Výdejním otvorem kávy vyprázdněte dávkovač mleté 
kávy tak, aby ukazatel udával prázdný stav. 
 - Úplně vyprázdněte bojler a expanzní nádobu uvolně-
ním spony na odpovídající hadici.
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Kapitola 2
Instalace

Instalace a pozdější údržbové práce se musí provádět 
při stroji pod napětím, což znamená, že je musí prová-
dět specializovaný personál zaškolený v používání stroje 
a seznámený s riziky, která se za těchto pracovních 
podmínek mohou vyskytovat.
Aby byl stroj při otevřených dveřích pod napětím, stačí 
zasunout odpovídající klíč do štěrbiny (viz obr. 17).
Dveře se mohou zavřít až poté, co vytáhnete žlutý klíč 
z dveřního spínače a spustíte dolů víko stroje.
Stroj musí být nainstalovaný v suchých prostorech 
při teplotě mezi 2 a 32 °C.
Při instalaci se musí vodní okruhy a součásti, 
které přicházejí do styku s potravinami, kompletně 
dezinfi kovat, aby byly eliminovány bakterie vzniklé 
během skladování.

DVEŘNÍ SPÍNAČ
Při otevření dveří odpojí mikrospínač napájení od elek-
trického systému stroje.

Aby byl stroj při otevřených dveřích pod napětím, stačí 
zasunout odpovídající klíč do štěrbiny (viz obr. 17). 
Při otevřených dveřích není možný přístup k žád-
ným součástem pod napětím. Ve stroji zůstávají 
pod napětím pouze součásti chráněné kryty a ozna-
čené štítkem „Před odstraněním krytu odpojte 
elektrické napájení“.
Před odstraněním těchto krytů musíte odpojit napá-
jecí kabel ze sítě. 
Zavřít dveře je možné až poté, co vytáhnete klíč z dveř-
ního spínače, spustíte dolů horní desku stroje a uza-
vřete otvor zásobníku kávy tak, aby se spustilo zařízení 
zamykání.

MONTÁŽ

VYBALENÍ AUTOMATU

Po odstranění obalu zkontrolujte, zda není stroj poško-
zený.
V případě pochybností stroj nepoužívejte.
Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrenová 
pěna, hřebíky atd.) je potenciálním zdrojem nebez-
pečí, a proto nesmí zůstávat v dosahu dětí.
Obalový materiál se musí likvidovat na schválených 
sběrných místech; recyklovatelný materiál přitom musí 
být odevzdán specializovaným podnikům k opětovnému 
využití.
Důležité!!
Stroj musí být postavený tak, aby nebyl překročen maxi-
mální náklon 2°.
V případě potřeby vyrovnejte pomocí přiložených nasta-
vitelných noh (viz obr. 18).

Obr. 17

1- Kasa
2- Kryt spařovací skupiny kávy
3- Kontrolní zařízení horního zavíracího panelu
4- Dveřní spínač
5- Horní otevíraný panel
6- Kontrolní zařízení zavírání zásobníku kávy

Obr. 18

1- Nastavovací noha
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VLOŽENÍ ETIKET 
Povolte upevňovací šrouby a odstraňte kryt.
Vložte etikety do drážek (viz obr. 19).
V závislosti na modelu nemusí být možné používat 
některá tlačítka (viz tabulka dávkování voleb).
Do vybavení patří také samolepicí etikety, které se 
upevňují na příslušné zásobníky produktů (viz tabulka 
dávkování voleb).

PLATEBNÍ SYSTÉM

Stroj se prodává bez platebního systému, a proto 
odpovědnost za případné poškození stroje nebo 
osobní a věcné škody vzniklé nesprávnou instalací 
platebního systému, nese výhradně osoba, která 
provedla instalaci. 
Validátor může být namontován přímo ve stroji. Zkontro-
lujte, jestli je naprogramování parametrů správné.
Systémy „Cashless“ mohou být namontovány ve stroji. 
Jiné systémy, např. „Change Giver“, musí být namonto-
vány ve spodní části nebo v bočním modulu (doplněk).
Používání platebních systémů jako „Change Givers“ 
nebo „Cashless“ je možné jen s odpovídajícími připojo-
vacími sadami.

DÉLKA MÍCHÁTEK

Pohyblivé vedení míchátek (viz obr.) na dávkovači mí-
chátek musí být správně nastaveno na délku použitých 
míchátek.

Obr. 19

1- Závěsné jazýčky
2- Držák etiket
3- Etiketa volby

Obr. 20

1- Nastavovací otvory
2- Volné vedení míchátek
3- Sloupec míchátek
4- Rozdělovač míchátek
5- Skluzný žlab na míchátka
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NAPÁJENÍ VODOU
Automat musí být napájen pitnou vodou, aby byly dodr-
ženy platné předpisy pro instalaci stroje.

NAPÁJENÍ VODOU Z VODNÍ NÁDRŽKY

U strojů napájených ze zásobníku, musí být vodní ná-
držka dezinfi kovaná a naplněná pitnou vodou.

NAPÁJENÍ VODOU Z VODOVODU

Při napájení vodou z vodovodu musí být stroj připo-
jený k síti pitné vody s tlakem mezi 0,05 a 0,85 MPa 
(0,5–8,5 bar).
Nechte téct vodu z vodovodu tak dlouho, až bude čirá 
a beze stop nečistot.
Pomocí tubusu s minimálním vnitřním průměrem 6 mm 
(dodávaného také jako sada), který vydrží tlak ve ve-
dení a hodí se pro potraviny, připojte vodovodní potrubí 
k vodní přípojce ¾  " elektromagnetického ventilu pro 
přívod vody (viz obr. 21).
Na přístupném místě musí být na stroji namontován 
na vodovodním potrubí vodní kohout.

ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU PROTI VYTEČENÍ

Elektromagnetický ventil přívodu vody (viz obr. 21) je 
vybavený zařízením na ochranu proti vytečení, které 
po poruše elektromagnetického ventilu nebo mecha-
nismu regulace hladiny vody v bojleru mechanicky 
uzavře přívod vody.
 Chcete-li obnovit normální provoz, postupujte následují-
cím způsobem:
- Nechte vytéct vodu obsaženou v přepadovém tubusu.
- Zavřete vodovodní kohout zvenčí na stroji.
- Uvolněte připojovací hrdlo, které drží napájecí tubus 

elektromagnetického ventilu, aby se mohl odlehčit 
zbývající tlak v potrubí, a pak opět pevně utáhněte 
(viz obr. 21).

- Otevřete vodní kohout a zapněte opět elektrické napá-
jení stroje.

ZMĚKČOVAČ

Stroj se dodává bez změkčovače.
V případě připojení k potrubí s velmi tvrdou vodou je 
nutné namontovat změkčovač. 
Používejte změkčovače, jejichž kapacita je přizpůsobena 
efektivnímu výkonu stroje.
Při napájení z nádržky je možné používat fi ltrační pat-
rony.
Podle údajů výrobce a kvality vody je nutné patrony 
pravidelně vyměňovat.
Změkčovače dodávané jako příslušenství se musí 
pravidelně regenerovat nebo vyměňovat podle pokynů 
příslušného výrobce.

Obr. 21

1- Vstupní hadice ¾" 
2- Přívodní hadice
3- Přepadová hadice
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ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA
Stroj je připravený na elektrický provoz s jednofázovým 
napětím 230–240 V∿ a chráněný pojistkou 15 A.
Před připojením zkontrolujte, jestli údaje na typovém 
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě; konkrétně 
musí:
 - Hodnota napájecího napětí ležet v rozmezí limitů dopo-
ručených pro připojovací body.
 - Hlavní vypínač má být dimenzovaný tak, aby vydržel 
požadované nejvyšší zatížení a zaručoval odpojení 
všech pólů od sítě s minimálním otevřením kontaktů 
3 mm.

Vypínač, zásuvka a zástrčka se musí nacházet 
na snadno přístupném místě.
Elektrická bezpečnost stroje je zaručena pouze tehdy, 
je-li stroj podle platných bezpečnostních předpisů řádně 
připojený k účinnému uzemňovacímu zařízení.
Tento základní bezpečnostní požadavek musí být 
překontrolován a v případě pochybností je zapo-
třebí důkladná kontrola zařízení kvalifi kovaným 
odborným personálem.
Napájecí kabel má neodpojitelnou zástrčku. Výměnu 
připojovacího kabelu (viz obr. 22) smí provést pouze 
kvalifi kovaný personál s kabelem HO5 RN-F nebo HO5 
V V-F nebo H07 RN-F 3x1 s průřezem 1,5 mm2.
Je zakázáno používat adaptéry, vícenásobné zásuv-
ky nebo prodlužovací kabely.
PŘI POŠKOZENÍ V DŮSLEDKU NEDODRŽENÍ 
VÝŠE UVEDENÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ 
NENESE VÝROBCE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

INSTALACE V ŘADOVÉM ZAPOJENÍ

Řídicí systém stroje je připravený na zapojení v řadě s ji-
ným prodejním automatem za použití odpovídající sady.
To umožňuje používat jediný platební systém a dálkově 
propojit (GSM) několik strojů.
Při instalaci s řadovým zapojením může být stroj zkon-
fi gurován jako „Master“ a převzít řízení druhého stroje, 
nebo jako „Slave“ a řízení druhému stroji přenechat.
Při použití jako Master musí být namontováno číslicové 
vstupní pole, které nepatří do obsahu dodávky.
Kompatibilní číslicové vstupní pole musí být dodáno se 
strojem Slave.

Obr. 22

1- Síťový kabel
2- Kabelová svorka
3- Sklopné víko
4- Hlavní pojistka
5- Přívod vody

Obr. 23

1- Číslicová klávesnice
2- Modul platebního systému (volitelný)
3- Hlavní jednotka (Master)
4- Podřízená jednotka (Slave)
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PRVNÍ ZAPNUTÍ

Při prvním zapnutí vyžaduje stroj naplnění vodního 
okruhu (viz další kapitola). Po naplnění vodního okruhu 
se na displeji objeví následující hlášení:

SOLISTA
Software Rev. X.X

Deska stroje Rev X.X

CELKOVÝ POČET POUŽITÍ: XXXXXX

Stroj může být naprogramován tak, aby na několik 
sekund zobrazil počet provedených výdejů.

Prodejní automat
se zahřívá

Bojler espressa
XX.X°

Po skončení zapínacího cyklu se na displeji objeví poža-
davek na volbu nápoje a rozsvítí se osvětlení vstupního 
pole.

PLNĚNÍ VODNÍHO OKRUHU

PRO MODELY S INTERNÍM NAPÁJENÍM VODOU

 - Při zapnutí stroje se na 10 sekund zapne také napájecí 
čerpadlo.
Na displeji je zobrazeno hlášení „Žádná voda“.
 - V programování otevřete režim „Technici“ a použijte 
speciální funkci „Ruční instalace“ v menu „Test“.
Stroj provede instalační cyklus.
 - Po skončení instalačního cyklu resetujte hlášení „Žádná 
voda“.

PRO MODELY S NAPÁJENÍM Z VODOVODNÍHO ŘADU

Při zapnutí stroje proběhne automaticky instalační 
cyklus.

 

INSTALAČNÍ CYKLUS

 - Plnění expanzní nádoby
 - Otevření elektromagnetického ventilu instantních ná-
pojů pro vypuštění vzduchu z bojleru a přivedení vody 
v množství překračujícím objem bojleru.

Po celou dobu instalačního cyklu je na displeji zobra-
zeno:

INSTALACE

Pozn.: Pokud během instalačního cyklu není k dis-
pozici voda, stroj se zablokuje a čeká na vodu.
Po údržbových pracích, které vyžadují vyprázdnění 
bojleru, ale ne expanzní nádoby, je nutné ručně naplnit 
vodní okruh pomocí speciální funkce menu „Test“ v re-
žimu „Technici“.

PRVNÍ DEZINFEKCE MIXÉRŮ A POTRAVINOVÝCH OKRUHŮ

Při instalaci stroje je nutné důkladně vydezinfi kovat 
mixéry, výdejní hadice instantních nápojů a vnitřní vodní 
nádržku, aby byla zaručena hygiena vydávaných pro-
duktů.
Při čištění je absolutně vyloučeno použít proud 
vody.
 Proveďte dezinfekci dezinfekčními prostředky.
Umyjte mixéry a přidejte několik kapek dezinfekčního 
roztoku.
Po vydezinfi kování mixéry důkladně opláchněte, abyste 
úplně odstranili všechny zbytky použitého roztoku.
Pro přívod vody do mixérů použijte tlačítko „Proplach 
mixérů“, popřípadě aktivujte pomocí menu. (viz odstavec 
Parametry prodejního automatu)
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PROVOZ

VÝDEJNÍ RAMENO KELÍMKŮ

Stroj je vybavený podavačem kelímků, který umožňuje, 
aby výdejní trysky zůstávaly těsně u nápoje, což zlep-
šuje prezentaci a redukuje na minimum případné znečiš-
tění výdejní zóny.
Mikrospínač hlásí stroji polohu podávacího ramena 
kelímků.

SENZOR ŠÁLKŮ

Některé modely jsou vybavené senzorem šálků, který 
snímá přítomnost předmětů mezi refl ektorem a senzo-
rem.
Pro správný provoz je nutné udržovat vysílač a protější 
refl ektor v čistotě.

OSVĚTLENÍ VÝDEJNÍHO PROSTORU

Některé modely jsou vybavené pro osvětlení výdejního 
prostoru LED diodami.
LED se rozsvěcují během výdeje nápoje a zůstávají 
rozsvícené ještě několik sekund po výdeji.

LED DIODY TLAČÍTEK
Výběrové menu je osvětleno LED diodami v proměnlivé 
barvě.
Během ohřevu nebo úsporného režimu (Energy 
Savings) jsou LED diody zhasnuté.
Za normálního provozu jsou LED diody rozsvícené a je-
jich barva se může vybírat pomocí odpovídající funkce 
v menu pro techniky.

Obr. 24

1- Distanční podložka
2- Upevňovací drážka
3- Výdejní rameno kelímků
4- Zásobník kelímků

Obr. 25

1- Odpadní nádoba výdejního prostoru
2- Senzor šálků
3- Deska
4- LED osvětlení přihrádky 
5- Klapka výdejního prostoru
6- Sklíčko pro reflektor
7- Výdejní rameno kelímků 
8- Rýhovaný upevňovací šroub výdejního ramena
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SKUPINA ESPRESSA
Po každém zapnutí stroje provádí skupina kávy před 
začátkem normálního cyklu kompletní otáčku, aby bylo 
zaručeno, že se zařízení bude nacházet ve své výchozí 
poloze.

CYKLUS VÝDEJE KÁVY

Při volbě na bázi kávy pracuje mlýnek až do naplnění 
dávkovací komory kávy.
Když je dávkovač plný, vydá se namletá dávka do spa-
řovací komory, která se nachází ve vertikální poloze 
ve skupině kávy (viz obr. 26-1).
Převodový motor upevněný na pastorku (6) spustí otá-
čení klik (5), které způsobí otočení spařovací komory (1) 
o 30°.
Horní píst (4) se vyrovnává na spařovací komoru (27-7) 
a zasouvá se do ní. Zastavení pístu pro spařování závisí 
na namletém množství kávy v komoře.

Po výdeji kávy se horní píst spustí dolů a stlačí použitou 
patronu kávy, přičemž je přebytečná voda odvedena 
třetím kanálem výdejního elektromagnetického ventilu.
Na konci cyklu se převodový motor zapne v opačném 
směru a zvedne horní píst, spařovací komora se otočí 
na stranu vykládání, která je naproti straně výdeje, 
a spodní píst (8) se pohybuje nahoru.
Při dosažení polohy vykládání převodový motor znovu 
změní směr a uvede spařovací komoru do klidové po-
lohy.
Stěrač drží (3) patronu kávy a nechá ji spadnout, za-
tímco spodní píst (8) se vrátí do klidové polohy.

Obr. 26

1- Horní píst
2- Výstupní tryska kávy
3- Stěrač
4- Vodicí tyče
5- Kliky
6- Pastorek
7- Skluzný žlab použité kávy
8- Kryty skupin

Obr. 27

1- Horní píst
2- Výstupní tryska kávy
3- Stěrač
4- Vodicí tyče
5- Kliky
6- Pastorek
7- Spařovací komora
8- Spodní píst
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ŘÍZENÍ A REGULACE NASTAVENÍ 
Za účelem dosažení nejlepších výsledků s použitým 
produktem je nutné zkontrolovat následující body:
 - Použitá patrona kávy musí být lehce slisovaná a vlhká.
 - Jemnost namleté kávy.
Množství namleté kávy v gramech.
 - Výstupní teplota.
 - Množství vody.

OBJEM SPAŘOVACÍ KOMORY

Spařovací skupina může pracovat s množstvím kávy 
od 5,5 do 8,5 g.
Horní píst se nastavuje automaticky.

DÁVKOVÁNÍ MLETÉ KÁVY

NASTAVENÍ MLETÍ

Chcete-li změnit jemnost mletí, nastavte otočný knofl ík 
na mlýnku (viz obr. 28) takto:
- pro hrubší mletí otáčejte proti směru hodinových ruči-
ček;

- pro jemnější mletí otáčejte po směru hodinových 
ručiček;

Změna jemnosti se provádí při zapnutém motoru mlýnku.
Pozn.: Po změně jemnosti je nutné provést alespoň 
2 volby, aby se přesně zjistila změněná jemnost 
mletí:
 Čím jemnější mletí je, tím déle trvá výdej kávového 
nápoje, a naopak.

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ KÁVY

Nastavovací páka dávky může být nastavena na jednu 
z 10 rysek, přičemž je nutné mít na paměti následující 
pokyny:
- zvednutím páky se dávka zvyšuje;
- spuštěním páky dolů se dávka snižuje;
- každá ryska odpovídá změně dávky cca o 0,35 g.
Při odběru dávky je nutné pouze vymontovat jednotku 
kávy a použít speciální testovací funkci v režimu pro 
techniky (viz příslušná kapitola).
Důležité!!!
Dávka je mezi 6 a 9,5 g; změnou jemnosti mletí dochází 
v dávce k lehkým odchylkám.
 -

Obr. 29

1- Páka nastavení porce
2- Referenční drážky
3- Nastavení porce
4- Otočný knoflík nastavení mletí
5- Kryt nastavení porce kávy

Obr. 28

1- Motor mlýnku
2- Mlýnek
3- Elektromagnet pro výdej kávy
4- Otočný knoflík nastavení teploty
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VÝDEJ INSTANTNÍCH NÁPOJŮ
Výdejní cykly jednotlivých voleb jsou dimenzované pro 
dosažení nejlepšího výsledku s ohledem na produktivitu 
a kvalitu nápoje.
Instantní surovina pro volby s čokoládou se vydává stří-
davě, u voleb na bázi instantní kávy se nejprve vydává 
káva.
Pozor!!!
Přesvědčte se, že je mixér důkladně propláchnutý 
a nezůstaly v něm žádné zbytky suroviny.
PŘEDVOLBY
V závislosti na daném uspořádání stroje je možné prová-
dět různé předvolby. Předvolby specifi kované pro každé 
uspořádání najdete v přiložené tabulce dávkování voleb 
(uspořádání voleb).

NASTAVENÍ DÁVKOVAČE 
Pro přesný přepočet hodnot množství produktu je při 
výpočtu vydávaných gramů možné nastavit hodnotu 
výstupu jednotlivých dávkovačů v g/s.

REGULACE TEPLOTY VODY

Teplota bojleru je řízena softwarem:
Standardně:
-99,6 °C pro bojler espressa,
se může nastavit přímo pomocí menu.

ZMĚNA NASTAVENÍ INSTANTNÍCH NÁPOJŮ 
Množství instantních nápojů v gramech, množství vody 
a teplota jsou řízeny přímo mikroprocesorem.
Následně je pro jejich změnu nutné provést programo-
vání.
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Pokyny k
Programování 

Řídicí elektronika stroje umožňuje používat nebo nepou-
žívat různé funkce. 
V programu stroje jsou popsány všechny nabízené 
funkce, včetně těch, které se pro konfi guraci příslušného 
modelu (layout) nepoužívají.
K vybavení stroje patří:
 - Přehled voleb, v kterém jsou uvedeny volby specifiko-
vané pro příslušný model
 - Blokové schéma programovacího menu

Následuje stručné vysvětlení nejdůležitějších funkcí pro 
optimální regulaci provozu stroje, ne vždy v pořadí, jak 
se objevují v menu. 
Softwarová verze se dá aktualizovat pomocí příslušných 
systémů (PC, Giga, UpKey atd.).
Hlášení na displeji, která popisují probíhající operaci, 
nepřerušovaně svítí, zatímco požadavky na uživatele 
blikají.

Stroj může být ve třech různých režimech.
Tlačítka vstupního pole mají podle momentálního stavu 
různé funkce. 

NORMÁLNÍ POUŽÍVÁNÍ

 - Zapnutí stroje (zavření dveří) s provedením předepsa-
ných kontrol
 - Práce při zavřených dveřích
 - Výdej volby a hlášení pro uživatele

MENU OBSLUHY

 - Zaznamenávání statistik a provádění jednoduchých 
kontrol provozu a výdejů 

TECHNICKÉ MENU

 - Programování nastavení a výkonů stroje
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PROVOZ PŘI NORMÁLNÍM POUŽITÍ
Během normálního provozu se na displeji zobrazuje 
požadavek orientovaný na uživatele, aby zvolil nápoj.

VOLBA 
NÁPOJE

Cukr
- ●●●○○ +

Předvolba (např. cukr) může být podle uspořádání 
a volby provedené během programování různá.
Příkladem je použití tlačítek „Cukr -“ a „Cukr +“ pro 
regulaci množství cukru v nápoji.
Je-li stroj vybaven platebním modulem, zobrazí se při 
vhození mincí nebo při zadání platebního systému dispo-
nibilní kredit. 

VOLBA NÁPOJE

Cukr
- ●●●○○ +
Kredit € X.XX

Pokud kredit při volbě nestačí, zobrazí se postupně cena 
této volby, stávající kredit a zbývající částka, kterou je 
třeba vložit.
Během výdeje se zobrazuje virtuální hladina připravova-
ného nápoje a bliká osvětlení vstupního pole.

 

ČEKEJTE

Pokud řídicí systém zjistí poruchu, zobrazí se chybové 
hlášení s údaji o chybné funkci:

Mimo provoz

„Označení poruchy“

Po výdeji se na displeji na několik sekund objeví hlášení: 

NÁPOJ JE HOTOVÝ 

ODEBERTE



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 25 07-2011 3615-00

NAVIGACE

OTEVŘENÍ PROGRAMOVÁNÍ
Pro otevření programovacího menu je nutné zapnout 
stroj dveřním spínačem při otevřených dveřích.
Pro otevření programování stiskněte tlačítko 
„Programovací vstup“ uvnitř na dveřích stroje:

Stroj otevře menu „Menu pro obsluhu“; použijte tlačítko
 pro přechod z „Menu pro obsluhu“ do „Menu pro tech-

niky“ a obráceně.
Komunikace mezi systémem a obsluhou probíhá takto: 

DISPLEJ

Displej s 8 řádky, na kterých se zobrazují hlášení pro 
uživatele nebo položky menu. 
Programovací menu se zobrazují takto:

NÁZEV MENU
Položka menu
Položka vybraného menu
Položka menu
Položka menu
Položka menu
Položka menu
TECHNICI> 2.1

NÁZEV MENU
pokud je požadován, je zvýrazněný v prvním řádku; 
za ním jsou zobrazeny dostupné položky menu.

Položka vybraného menu
Položka menu, na které se nachází kurzor

TECHNICI> 2.1
Zobrazuje, v kterém menu se právě nacházíte (pro 
obsluhu nebo pro techniky); následuje číslo položky 
funkce, na které se nachází kurzor (příklad 2.1).

VSTUPNÍ POLE

Když je stroj v režimu „Obsluha“ nebo „Technik“, má 
vstupní pole následující funkce:
TLAČÍTKA PROCHÁZENÍ  A :
Umožňují procházení položek menu (funkcí).
V samotných funkcích umožňují, je-li to požadováno, 
změnu logického stavu hodnoty (ZAP/VYP) nebo za-
dání, resp. změny alfanumerických hodnot. 
POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO :
Umožňuje přechod z menu do submenu nebo potvrzení 
hodnoty na displeji.
 TLAČÍTKO VÝSTUPU :
Umožňuje návrat ze submenu do menu na vyšší úrovni 
nebo vymazání funkce.
Dále umožňuje přepínání z režimu „Technik“ do režimu 
„Obsluha“ a obráceně.
ČÍSLICOVÁ TLAČÍTKA

Pokud řídicí software vyžaduje zadání hesla, zobrazí 
se ve vstupním poli číselné hodnoty znázorněné na ob-
rázku.

Obr. 31

Obr. 30

1- Konektor UpKey
2- Mechanické počítadlo zdvihů 
3- Tlačítka s programovatelnou funkcí 
4- Tlačítko otevření programování
5- Sériový konektor RS232 
6- Tlačítko resetování alarmu
7- Kryt tlačítek
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MENU PRO OBSLUHU
Když stisknete tlačítko programování uvnitř na dveřích 
stroje, přejde stroj do režimu „Obsluha“. 
Na displeji se objeví první položka menu „Obsluha“ 
s řadou dostupných operací. 
V posledním řádku je zobrazeno menu a číslo, podle 
kterého můžete poznat, na jaké úrovni se nacházíte.
Potvrzovacím tlačítkem  se otevírá menu.
Tlačítkem výstupu  se vracíte do předchozího menu.
Pomocí tlačítek  a  je možné procházet položky 
menu:

STATISTIKY
Všechna provozní data stroje se ukládají v celkových po-
čítadlech a také v jednotlivých počítadlech, která mohou 
být vynulována, aniž by se ztratily celkové údaje. 

STATISTIKY
TISK STATISTIK
TISK RELATIVNÍCH 
STATISTIK
ZOBRAZENÍ STATISTIK
ZOBRAZENÍ RELATIVNÍCH 
STATISTIK
RELATIVNÍ STATISTIKY 
VYMAZAT

OBSLUHA> X.X

TISK 
Tato funkce umožňuje tisknout uložené údaje o provozu 
stroje.
Když připojíte sériovou tiskárnu RS232 s přenosovou 
rychlostí 9 600, 8 datovými bity, žádnou paritou a 1 stop 
bitem k sériové zásuvce na desce tlačítek, můžete vy-
tisknout následující statistiky:
CELKEM

1 – Počítadlo podle volby
2 – Počítadlo podle oblastí
3 – Počítadlo slev
4 – Počítadlo poruch
5 – Data mincovníku
JEDNOTLIVĚ

1 – Počítadlo podle volby
2 – Počítadlo podle oblastí
3 – Počítadlo slev
4 – Počítadlo poruch
5 – Data mincovníku

Na výtisku je uveden také kód stroje, datum a softwa-
rová verze.
Při tisku postupujte takto:
 - Ve funkci Tisk stiskněte tlačítko  a na displeji se 
objeví „Potvrdit?“;
 - připojte tiskárnu;
 - stiskněte potvrzovací tlačítko  pro spuštění tisku

ZOBRAZENÍ
Funkce umožňuje postupně zobrazit stejné údaje, jaké 
se objeví na výtisku statistik.
Stiskněte potvrzovací tlačítko  a postupně se zobrazí 
následující údaje:
CELKOVÁ POČÍTADLA

1 – Počítadlo podle volby
2 – Počítadlo podle oblastí
3 – Počítadlo slev
4 – Počítadlo poruch
5 – Data mincovníku
JEDNOTLIVÁ POČÍTADLA

1 – Počítadlo podle volby
2 – Počítadlo podle oblastí
3 – Počítadlo slev
4 – Počítadlo poruch
5 – Data mincovníku

MAZÁNÍ
Statistiky jednotlivých počítadel mohou být globálně 
(všechny druhy dat) nebo selektivně vymazány takto:
 - Volby
 - Slevy
 - Poruchy
 - Data mincovníku

Když stisknete potvrzovací tlačítko , objeví se blikající 
dotaz: „Potvrdit?“.
Pro vymazání statistik stiskněte potvrzovací tlačítko ; 
během operace je na displeji zobrazeno hlášení „Provádí 
se“ a statistiky se vymažou.



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 27 07-2011 3615-00

INDIVIDUÁLNÍ CENA
Stroj může pro každou volbu spravovat až 4 různé ceny, 
které se aktivují podle zadaného časového pásma (stan-
dardní nebo podpora prodeje), resp. podle použitého 
platebního systému. 
Pomocí této funkce můžete měnit prodejní cenu každé 
jednotlivé volby tak, že si vyberete z dostupných ceno-
vých pásem.

REGULACE VRATNÝCH TUBUSŮ
Tato funkce je aktivována pouze, když tuto operaci 
umožňuje nastavený platební systém.
Při použití této funkce je možné ručně plnit nebo vy-
prazdňovat vratné tubusy.
Když potvrdíte plnění, objeví se na displeji „Kredit: ——“; 
jedná se o peněžní hodnotu, která je k dispozici v tubu-
sech pro vrácení přeplatku. Když vhodíte požadovanou 
minci do validátoru, zvýší se peněžní hodnota dostupná 
v tubusech pro vracení na displeji.
Když potvrdíte vyprázdnění tubusů, můžete určit, do kte-
rého tubusu budete zasahovat. Při každém stisknutí 
potvrzovacího tlačítka  je vyhozena mince z aktivova-
ného tubusu.

TEPLOTA BOJLERU
Pomocí této funkce můžete přímo ve °C odečítat teplotu 
naměřenou v bojleru.

TEST
Při kompletních nebo jen částečných zkušebních vý-
dejích aktivuje každé tlačítko (nebo kombinace tlačítek, 
v závislosti na modelu) odpovídající volbu (viz tabulka 
dávkování voleb).
UPOZORNĚNÍ: Při volbách na bázi espressa s čás-
tečnými výdeji suroviny a vody se vydávají pouze 
doplňky. Pokud volba žádné doplňky nepředpoklá-
dá, zobrazí se na displeji hlášení „Volba deaktivo-
vaná“.
Možné zkušební výdeje jsou:
 - Kompletní výdej
 - Jen výdej vody
 - Jen výdej suroviny
 - Výdej bez příslušenství (bez kelímku, míchátka a cukru)
 - Výdej samotného příslušenství (jen kelímek, míchátko 
a cukr)

EVADTS
Komunikační protokol EVADTS (European Vending 
Associations Data Transfer System) umožňuje komuni-
kaci se statistickými zapisovacími zařízeními.
SPOJENÍ
Když aktivujete tuto funkci, přejde stroj do stavu čekání 
na spojení se zařízením pro zaznamenávání statistik 
EVADTS.
VYNULOVÁNÍ POČÍTADLA PŘEDBĚŽNÝCH ALARMŮ
Tato funkce maže všechna počítadla, která řídí před-
běžné alarmy „spotřebovaných produktů“. Pro vymazání 
stiskněte tlačítko .
ČÁSTEČNÉ VYMAZÁNÍ
Tato funkce maže počítadlo, které spravuje předběžný 
alarm „spotřebovaného produktu“ pro jednotlivý produkt.
Pro vymazání stiskněte tlačítko .
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MENU PRO TECHNIKY
Zde je uvedeno souhrnné vysvětlení nejdůležitějších 
softwarových funkcí pro nejlepší možné řízení provozu 
stroje. Ty jsou shrnuty podle uživatelské logiky, která 
nemusí bezpodmínečně odpovídat pořadí, v jakém se 
zobrazují v menu. 
Softwarová verze se dá aktualizovat pomocí příslušných 
systémů (PC, Giga, UpKey atd.).
Další informace a detaily můžete zjistit v tabulce množ-
ství, která patří do obsahu dodávky stroje, přičemž 
musíte brát v úvahu softwarovou verzi stroje.
Pokud v režimu „Obsluha“ stisknete tlačítko  přejde 
stroj do režimu „Technik“.
Na displeji se objeví první položka menu „Technik“ 
s řadou dostupných operací. 
V posledním řádku je zobrazeno menu a číslo, podle 
kterého můžete poznat, na jaké úrovni se nacházíte.

TECHNIK
PLATEBNÍ SYSTÉMY
CENY
DÁVKOVÁNÍ
KONFIGURACE V.A.
TEST
AUDIT
TECHNICI> X.X

 - Potvrzovacím tlačítkem  se otevírá menu.
 - Tlačítkem výstupu  se vracíte do předchozího menu.
 - Pomocí tlačítek  a  je možné procházet položky 
menu 

Poznámka:
Chcete-li od libovolné funkce první úrovně vrátit do re-
žimu obsluha, stiskněte tlačítko .

PLATEBNÍ SYSTÉMY
Je možné vyhledávat mezi specifi kovanými protokoly 
platebních systémů, který se má uvolnit pro řízení pří-
slušných funkcí.

PLATEBNÍ SYSTÉMY
Model mincovníku

Validátor 

TECHNICI> X.X

Specifi kované komunikační protokoly pro platební sys-
témy jsou:
 - Validátory
 - Executive
 - BDV
 - MDB

Některé parametry, které jsou několika platebním systé-
mům společné, si uchovávají zadanou hodnotu i v pří-
padě, že změníte systém.
V případě potřeby je pomocí menu možné jednotlivé 
platební systémy měnit.
VALIDÁTOR 

OKAMŽITÉ VRÁCENÍ PŘEPLATKU 
Za normálních okolností se částka volby inkasuje poté, 
co stroj odešle hlášení „Volba provedena“.
Při uvolnění této funkce a deaktivaci standardního nasta-
vení se signál inkasa peněz odesílá na začátku výdeje.
Nastavení tohoto parametru je předepsané.

DESETINNÉ MÍSTO 
Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se poloha 
desetinného místa takto:
0 Desetinné místo deaktivováno
1 XXX.X (jedno desetinné místo za tečkou)
2 XX.XX (dvě desetinná místa za tečkou)
3 X.XXX (tři desetinná místa za tečkou)
Když stisknete potvrzovací tlačítko , tyto hodnoty 
blikají a je možné je změnit.

PŘIŘAZENÍ LINKA/HODNOTA

Když je na displeji zobrazena funkce „PŘIŘAZENÍ 
LINKA-HODNOTA“ (programování linek) v menu „Pro-
gramování“, je možné měnit hodnotu 6 linek validátoru 
A až F.

PŘEPLATEK

Je možné stanovit, jestli se kredit překračující částku 
volby zinkasuje nebo poskytne uživateli.



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 29 07-2011 3615-00

EXECUTIVE

VERZE

Pro systém Executive je nutné vybrat z následujících 
specifi kovaných platebních systémů:
 - Standard
 - Price Holding 
 - Price Holding Price Display (UKEY)

OKAMŽITÉ VRÁCENÍ PŘEPLATKU 
Za normálních okolností se částka volby inkasuje poté, 
co stroj odešle hlášení „Volba provedena“.
Při uvolnění této funkce a deaktivaci standardního nasta-
vení se signál inkasa peněz odesílá na začátku výdeje.
Nastavení tohoto parametru je předepsané.
BDV
Menu protokolu BDV defi nují následující funkce.

OKAMŽITÉ VRÁCENÍ PŘEPLATKU 
Za normálních okolností se částka volby inkasuje poté, 
co stroj odešle hlášení „Volba provedena“.
Při uvolnění této funkce a deaktivaci standardního nasta-
vení se signál inkasa peněz odesílá na začátku výdeje.
Nastavení tohoto parametru je předepsané.

TYP PRODEJE

Umožňuje zadat provozní režim pro vícenásobný nebo 
jednotlivý výdej. Při vícenásobném výdeji se po výdeji 
nápoje nevrací automaticky přeplatek, nýbrž je jako 
kredit k dispozici pro další výdeje. Při stisknutí tlačítka 
vrácení přeplatku je zbývající kredit uvolněn, je-li jeho 
hodnota nižší než maximální hodnota vráceného pře-
platku.

ODMÍTNUTÍ VÝDEJE PŘEPLATKU

Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat vrácení kreditu 
(escrow), pokud neproběhl žádný výdej.
Pokud je uvolněna, vrací tato funkce mince, i když nepro-
běhl žádný první výdej.
Pokud se však výdej z jakéhokoli důvodu nepodařil, je 
na vyžádání vrácen přeplatek.

MAXIMÁLNÍ KREDIT

Tato funkce stanovuje maximální kredit vhozených mincí, 
který se přijímá.

MAXIMÁLNÍ VRACENÝ PŘEPLATEK

Je možné nastavit celkový limit částky pro vrácení 
přeplatku, kterou mincovník vyplatí při stisknutí tlačítka 
vrácení přeplatku nebo po jednotlivém výdeji.
Kredit překračující naprogramovanou částku je pomocí 
této funkce inkasován.

PŘIJÍMANÉ MINCE

Je možné stanovit, které z mincí rozpoznávaných validá-
torem, budou přijímány.
Pro přiřazení mince/hodnota je nutné zkontrolovat etiketu 
na mincovníku, na které je uvedena pozice mincí.

NEPŘIJÍMANÉ MINCE

Naprogramování odmítnutí přijetí mince, je-li stanovena 
podmínka „přesná částka“.
Pro přiřazení mince/hodnota je nutné zkontrolovat etiketu 
na mincovníku, na které je uvedena pozice mincí.

HODNOTA „PŘESNÉ ČÁSTKY“
Tento údaj stanovuje kombinaci prázdných tubusů, která 
ukládá mincovníku povinnost „přesné částky“. Možné 
kombinace prázdných tubusů jsou uvedeny níže. 
V zájmu jednoduchosti se kombinace popisuje pro tu-
busy A, B a C, přičemž tubus A obsahuje mince s nej-
nižší hodnotou a tubus C mince s hodnotou nejvyšší.
 0 = A nebo (B a C)
 1 = A a B a C
 2 = pouze A a B
 3 = A a (B nebo C)
 4 = pouze A
 5 = pouze A nebo B (standardní)
 6 = A nebo B nebo C
 7 = pouze A nebo B
 8 = pouze A nebo C
 9 = pouze B a C
 10 = pouze B
 11 = pouze B nebo C
 12 = pouze C

ROZDĚLOVACÍ TLAČÍTKA

Tato funkce uvolňuje tlačítka na mincovníku pro výdej 
mincí v tubusech vrácení přeplatku nebo je blokuje.

PERIFERNÍ PŘÍSTROJ C.P.C. 
Sděluje mincovníku, jestli jsou nainstalovány periferní 
přístroje nebo jsou odpojené od sériové přípojky (peri-
ferní přístroje jako C.P.C. – standardní kontrolní jednotka 
je aktivována vždy).
MINIMÁLNÍ STAV NAPLNĚNÍ TUBUSŮ
Pokyn „Vhoďte odpočítanou částku“ pro uživatele, 
k naprogramovanému počtu mincí se přičítá ještě počet 
mincí mezi 0 a 15, který určuje plný stav tubusů.

VÝDEJE ZDARMA VMC
Většina platebních systémů s protokolem BDV reguluje 
funkci výdejů zdarma.
Přesto však ještě existují platební systémy bez této 
funkce.
Protože se v tomto případě vydávají volby bezplatně, 
musí být výdeje zdarma VMC (vending machine control, 
standardně aktivováno) uvolněné a ceny voleb musí být 
nastavené na nulu.
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MDB
Menu protokolu MDB defi nují následující funkce.

OKAMŽITÉ VRÁCENÍ PŘEPLATKU 
Za normálních okolností se částka volby inkasuje poté, 
co stroj odešle hlášení „Volba provedena“.  Při uvolnění 
této funkce a deaktivaci standardního nastavení se sig-
nál inkasa peněz odesílá na začátku výdeje.
Nastavení tohoto parametru je předepsané.

DESETINNÉ MÍSTO 
Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se poloha 
desetinného místa takto:
0 Desetinné místo deaktivováno
1 XXX.X (jedno desetinné místo za tečkou)
2 XX.XX (dvě desetinná místa za tečkou)
3 X.XXX (tři desetinná místa za tečkou)
Když stisknete potvrzovací tlačítko , tyto hodnoty 
blikají a je možné je změnit.
Nastavení tohoto parametru je předepsané.

DRUH VÝDEJE

Umožňuje zadat provozní režim pro vícenásobný nebo 
jednotlivý výdej. Při vícenásobném výdeji se po výdeji 
nápoje nevrací automaticky přeplatek, nýbrž je jako 
kredit k dispozici pro další výdeje. Pokud stisknete tla-
čítko vrácení přeplatku, (když je funkce uvolněná), vrátí 
se zbývající kredit až do maximální hodnoty vraceného 
přeplatku.

OBLIGATION TO BUY

Aktivuje nebo deaktivuje funkci tlačítka vrácení přeplatku 
před výdejem produktu. 
 - ZAP: po volbě produktu se vrátí přeplatek
 - VYP: přeplatek se vrátí okamžitě při stisknutí tlačítka 
vrácení přeplatku (stroj funguje jako mincovník)

MAXIMÁLNÍ KREDIT

Tato funkce stanovuje maximální kredit vhozených mincí, 
který se přijímá.

MAX. SMĚNA

Je možné nastavit celkový limit částky pro vrácení 
přeplatku, kterou mincovník vyplatí při stisknutí tlačítka 
vrácení přeplatku nebo po jednotlivém výdeji.
Kredit překračující naprogramovanou částku je pomocí 
této funkce inkasován.
Přijímané mince
Jsou-li tubusy vracení přeplatku plné, je možné stanovit, 
které validátorem rozpoznávané funkce mají být přijí-
mány.
Pro přiřazení mince/hodnota je třeba zkontrolovat konfi -
guraci mincovníku.

PŘIJÍMANÉ MINCE

Jsou-li tubusy vracení přeplatku plné, je možné stanovit, 
které validátorem rozpoznávané funkce mají být přijí-
mány.
Pro přiřazení mince/hodnota je třeba zkontrolovat konfi -
guraci mincovníku.

VRÁCENÉ MINCE

Je možné stanovit, které z mincí nacházejících se v tu-
busech se budou používat pro vracení přeplatků. Tento 
parametr se týká pouze mincovníků, které automaticky 
nevybírají použitý tubus (Auto changer payout).
Pro přiřazení mince/hodnota je třeba zkontrolovat konfi -
guraci mincovníku.

PŘIJÍMANÉ BANKOVKY 
Je možné stanovit, které z bankovek rozpoznávaných 
validátorem, budou přijímány. 
Pro přiřazení bankovka/hodnota je nutné zkontrolovat 
konfi guraci čtečky.
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PŘÍJEM POD ÚROVNÍ

Když se stroj nachází v režimu „přesné částky“, je 
možné stanovit, které z mincí rozpoznávaných validáto-
rem mají být přijímány.
Pro přiřazení mince/hodnota je třeba zkontrolovat konfi -
guraci mincovníku.

PŘÍJEM BANKOVEK POD ÚROVNÍ

Když se stroj nachází v režimu „přesné částky“, je možné 
stanovit, které z bankovek rozpoznávaných čtečkou mají 
být přijímány.
Pro přiřazení bankovka/hodnota je nutné zkontrolovat 
konfi guraci čtečky.

CASHLESS PRIVATE

Pro ochranu dat uživatelů zobrazuje tato funkce na dis-
pleji řetězec znaků „-----“, který nahrazuje vklad bezhoto-
vostního platebního systému.

PŘEPLATEK

Je možné stanovit, jestli se kredit překračující částku 
volby zinkasuje nebo poskytne uživateli.

REGULACE CASH-SALE

Funkce umožňuje uchovat transakce provedené s hoto-
vostí jako operace pomocí bezhotovostního systému.
Dostupné hodnoty jsou:
 - 0 standardní provoz: transakce s hotovostí se zazna-
menávají jako takové
 - 1 nucené odeslání do bezhotovostního systému 1: 
transakce s hotovostí se zaznamenávají jako operace 
provedené s prvním bezhotovostním systémem.
 - 2 nucené odeslání do bezhotovostního systému 2: 
transakce s hotovostí se zaznamenávají jako operace 
provedené s druhým bezhotovostním systémem.

PARALELNÍ ZAŘÍZENÍ

Pomocí této funkce se aktivuje analogový validátor nebo 
čtečka bankovek, s nimiž je možné nabít klíč.

VYROVNÁNÍ PŘESNÉHO VRÁCENÍ PŘEPLATKU 
Pro vrácení přeplatku strojem po volbě je možné vybrat 
mezi 12 různými řídicími algoritmy.
Každý algoritmus kontroluje řadu podmínek, např. množ-
ství mincí v tubusech nebo stav tubusů (prázdné nebo 
plné) pro vrácení přeplatku mincovníkem.
Pokud některá z těchto podmínek není splněná, nemůže 
stroj přeplatek vrátit: v tom případě se na displeji zobrazí 
hlášení „Žádné vrácení přeplatku“

MAXIMÁLNÍ BEZHOTOVOSTNÍ KREDIT (CASHLESS)
Pomocí této funkce se nastavuje maximální kredit, který 
může mít klíč nebo bezhotovostní karta, aby byla přijata 
systémem. Pokud klíč vykazuje vyšší hodnotu, není 
přijat.
Nastavená hodnota musí být vždy vyšší než hodnota 
zadaná pro funkci „Revalue Maximum cash“ nebo stejná. 
Jestliže se v důsledku změny sníží, je automaticky na-
stavena na hodnotu „Revalue Maximum cash“.
Maximální nabití Cashless
Funkce umožňuje zadání nejvyššího kreditu, který lze 
nabít na klíč nebo kartu.

MAXIMÁLNÍ NABITÍ CASHLESS

Funkce umožňuje zadání nejvyššího kreditu, který lze 
nabít na klíč nebo kartu.

MINIMÁLNÍ STAV NAPLNĚNÍ TUBUSŮ

Zadání počtu mincí mezi 0 a 15 pro stanovení plného 
stavu tubusu a zobrazení pokynu „Vhoďte přesnou 
částku“ pro uživatele.

FUNKCE ČTEČKY BANKOVEK (BILL REVALUE)
Tato funkce umožňuje čtečce bankovek výhradně nabíjet 
kredit bezhotovostních systémů (klíč nebo karta).

PŘIJETÍ NEDEFINOVANÉHO KREDITU

Tato funkce přijímá bezhotovostní platební systémy 
(klíč nebo karta), když není stanoven kredit systému 
Cashless.

SKUPINY UŽIVATELŮ

Tato funkce propojuje skupiny uživatelů (1 až 5) s cení-
kem (ceník 1, ceník 2 a ceník 3).
Standardně jsou všechny skupiny uživatelů přiřazeny 
k ceníku 1.
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CENY 
Pomocí tohoto menu je možné individuálně (pro jed-
notlivé volby) nebo globálně (stejná cena pro všechny 
volby) zadávat ceny a stanovit časy podpory prodeje.
Stroj může pro každou volbu spravovat až 4 různé ceny, 
které se aktivují podle zadaného časového pásma (stan-
dardní nebo podpora prodeje), resp. podle použitého 
platebního systému.

CENY
Individuální cena
Všeobecná cena
Časové pásmo podpory prodeje

TECHNICI> X.X

Ceny jsou shrnuté ve 4 cenících a mohou být pro 
každý ze 4 ceníků naprogramovány globálně (stejná 
cena pro všechny volby) nebo také pro jednotlivý výdej 
(od 0 do 65 535).
Cena jednotlivého výdeje může být také změněna přímo 
pomocí vstupního pole.
Protože se většina produktů prodává za stejnou cenu, je 
jednodušší naprogramovat cenu globálně a změnit cenu 
voleb s odlišnou prodejní cenou.
BDV, EXECUTIVE, VALIDÁTORY
Kromě standardního ceníku je s těmito systémy možné 
spravovat ceník podpory prodeje, když je pomocí odpo-
vídající funkce uvolněno časové pásmo.
Volby se během naprogramovaných časových úseků 
vydávají za cenu podle ceníku podpory prodeje.
MDB
S těmito systémy se stanovuje, jestli mají být 4 ceníky 
používány současně nebo jestli se podle nastaveného 
časového pásma mají alternativně používat dva ceníky.
Pokud nepoužíváte časové pásmo, můžete kromě 
standardního ceníku spravovat ještě 3 další ceníky podle 
druhu použité podpory Cashless (klíč 1-3).
Jestliže používáte časové pásmo, vydávají se volby 
za jinou než standardní cenu systému Cashless. Během 
případně naprogramovaných časových pásem se volby 
vydávají s dvěma různými cenami podpory prodeje pro 
standardní ceník a systém Cashless.
ČASOVÉ PÁSMO PODPORY PRODEJE
4 programovatelná časová pásma pro různé prodejní 
ceny.
Časová pásma se mohou zadávat po hodinách 
(00 až 23) a minutách (00 až 59).
Referenční čas zajišťují interní hodiny nastavitelné 
pomocí menu konfi gurace stroje (viz odstavec 
„Konfi gurace V.A.“).

DÁVKOVÁNÍ
Tato skupina funkcí defi nuje všechny proměnné, které se 
podílejí na přípravě nápoje.

DÁVKOVÁNÍ
Parametry voleb
Globální množství surovin
Nastavení dávkování
Vstupní pole
Dec cycle

TECHNICI> X.X

PARAMETRY VOLEB
Když potvrdíte tuto funkci, získáte přístup do submenu 
pro regulaci parametrů. První možností je výběr volby, 
kterou chcete nastavit. 
Stisknete-li tlačítko vstupního pole, zobrazí se příslušné 
parametry které jsou podle toho, jestli se jedná o tlačítko 
volby nebo předvolby, různé.

SESTAVENÍ SADY

Pomocí této skupiny funkcí se mění dávkování a para-
metry pro vodu a surovinu vybraného nápoje.
Potvrdíte-li funkci, objeví se seznam surovin (suroviny 
a voda), z kterých se nápoj skládá. Ty jsou uvedeny 
v pořadí, v jakém se vydává množství vody (viz tabulka 
dávkování).
Nápoj se může skládat maximálně ze 4 surovin (suroviny 
a voda).
Každé množství vody může být spojeno s více surovi-
nami.
Pro výdej vody je možné používat následující parametry:
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MIXÉRY 
Režim mixování
Pro každou volbu je možné nastavit dobu mixování kaž-
dého množství vody příslušné volby. 
Doba je nastavitelná na dva režimy:
 - absolutní 
to znamená nezávisle na čase otevírání elektromagne-
tického ventilu. 
Doba mixování se zadává jako počet impulsů volumet-
rického počítadla (CDV).
 - relativní
to znamená podle rozdílu, plus nebo minus, ve vztahu 
k okamžiku zavření elektromagnetického ventilu.
Příklad: Když je hodnota 0, ukončuje se mixování přes-
ně se zavřením elektromagnetického ventilu.
Doba mixování se vždy vyjadřuje v desetinách sekundy.

RYCHLOST MIXOVÁNÍ (NÍZKÁ/STŘEDNÍ/VYSOKÁ)
Rychlost mixování se může nastavit podle prezentace 
produktu.
DOBA MIXOVÁNÍ

Pro jednotlivý produkt je možné určit, jak dlouho po za-
vření elektromagnetického ventilu musí být ještě aktivo-
ván mixér.

MNOŽSTVÍ VODY

Pro výdej vody je možné používat následující parametry:
EVENT START (0 - 3)
Jestliže zadáte tuto hodnotu, vydává se voda příslušné 
suroviny po vodě s menším množstvím.
Tímto způsobem lze měnit pořadí jednotlivých surovin 
a lépe prezentovat produkt.
HODNOTA ZPOŽDĚNÍ 
S ohledem na předchozí události (Events) je možné 
nastavit zpožděný výdej vody (v setinách sekundy).
MNOŽSTVÍ V ML

Množství vody pro každý začátek události (Event Start) 
je možné zadávat přímo v ml.
MNOŽSTVÍ V CDV
Pro začátek události (Event Start) je možné nastavit 
požadované množství vody nápoje přímo v CDV.

DÁVKOVÁNÍ SUROVIN

Pro výdej surovin se mohou používat následující para-
metry:
DÁVKOVÁNÍ V GRAMECH

Pro každou surovinu nápoje je možné přímo zadat poža-
dované množství suroviny v gramech.
KAPACITA V GRAMECH ZA SEKUNDU 
Pro určení kapacity v g/s je možné nastavit otáčky dáv-
kovacích motorů. 
Tato hodnota se používá pro výpočet doby výdeje v gra-
mech.
VÝDEJ KÁVY BEZ KOFEINU NEBO POSTUPNÝ CYKLUS 
Pomocí této funkce se na rozdíl od „globálního“ nasta-
vení stanovuje pro každou volbu s instantní kávou, jestli 
se má surovina vydávat s cyklem kávy bez kofeinu nebo 
po krocích.
 - CYKLUS KÁVY BEZ KOFEINU: s tímto parametrem 
probíhá výdej suroviny (pro instantní kávu) pro lepší 
prezentaci nápoje před výdejem vody:
 - PO KROCÍCH: s tímto parametrem probíhá výdej suro-
viny současně s výdejem vody v odstupech (nastavitel-
ných od 1 do 5).

ODKAPÁVÁNÍ

Aby se mohly vyprázdnit hadice, je možné stanovit pro 
každou volbu čekací dobu (od 0 do 2 000 setin sekundy) 
od konce výdeje do zavření dávkovače.

STAV VOLBY 
Pro každý stav volby je možné určit, jestli 
má být aktivována nebo ne.

DOPLŇKY

Pro každý doplněk:
 - Cukr  ZAP/VYP
 - Mixovátka  ZAP/VYP
 - Kelímky  ZAP/VYP
 - Cukr v kelímku  (množství v gramech)

je možné rozhodnout, jestli má být volba přidána nebo 
vynechána.
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KOMPLETNÍ TEST VOLBY

Pomocí této funkce získáte při otevřených dveřích pro 
každou volbu bez zadání částky následující výdeje:
 - Kompletní volba
 - Pouze voda
 - Pouze surovina
 - Bez příslušenství (kelímek, cukr a míchátko)
 - Pouze doplňky

KÓD PRODUKTU

Pomocí této funkce se každé volbě přiřazuje pro zpra-
cování statistik identifi kační kód se 16 alfanumerickými 
znaky.
GLOBÁLNÍ MNOŽSTVÍ SUROVIN
Pomocí této funkce se současně reguluje množství suro-
viny každého dávkovače pro více voleb.
Pomocí tlačítek  a  projděte všechny suroviny a pro 
nastavení gramů vybrané suroviny stiskněte potvrzovací 
tlačítko .
NASTAVENÍ DÁVKOVÁNÍ
Pro přesný přepočet hodnot množství produktu je při 
výpočtu vydávaných gramů možné nastavit hodnotu 
výstupu jednotlivých dávkovačů v g/s.
VSTUPNÍ POLE

TLAČÍTKO <---> VOLBY

Pomocí této funkce je možné změnit pořadí voleb propo-
jených se vstupním polem, které jsou stanoveny zada-
ným uspořádáním.
Na displeji se postupně zobrazí seznam specifi kovaných 
voleb; pokud stisknete potvrzovací tlačítko, tato sestava 
se uloží do paměti.

KONTROLA ČÍSLA VOLBY

Kontroluje číslo volby propojené s tlačítkem.

BEZ CUKRU

Pomocí této funkce je možné nastavit pro všechny volby 
možnost „bez cukru“.
CYKLUS KÁVY BEZ KOFEINU
Tato funkce je určena pro volby s instantní kávou. Volby 
jsou identifi kovány v uspořádání a nemohou se měnit.
Když aktivujete tuto funkci, proběhne u všech voleb 
s instantní kávou (pokud existují) výdej suroviny před 
výdejem vody.
Pro každou volbu s instantní kávou je možné tento para-
metr jednotlivě měnit.

KONFIGURACE
Tato skupina funkcí řídí všechny parametry provozu 
stroje.
NASTAVENÍ DATA A ČASU
S touto funkcí lze nastavit aktuální datum a přesný čas. 
Stroj používá tuto hodnotu pro správu časového pásma 
a statistik.
Není-li ke stroji připojeno elektrické napájení, uchovávají 
se datum a čas pomocí záložní baterie.
TEPLOTA BOJLERU
Pomocí této funkce se nastavuje provozní teplota bojleru 
ve °C.
Ve funkci stiskněte potvrzovací tlačítko , začne blikat 
hodnota teploty a může ji tlačítky  a  změnit.
MANAGEMENT DATABÁZE
Tato skupina funkcí reguluje základní data provozu 
stroje.

INICIALIZACE

Tato funkce se používá, když v paměti existují chyby dat, 
nebo při výměně softwaru.
Vymažou se všechny statistické údaje s výjimkou všeo-
becného elektronického počítadla.
Když se na displeji nachází funkce „Inicializace“, je 
možné inicializovat stroj a resetovat na standardní data. 
Když stisknete potvrzovací tlačítko , objeví se na dis-
pleji dotaz „Potvrdit?“. Stisknete-li znovu potvrzovací 
tlačítko , zjišťují se některé parametry, např.:
 - ZEMĚ: míněno je základní množství pro jednotlivé volby 
(např. IT káva = 60 ml – FR káva = 106 ml).
 Specifi kované „země“ se liší podle modelu.
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 - USPOŘÁDÁNÍ: pro každý model a každý druh dávkování 
je specifi kován určitý počet kombinací tlačítek a voleb, 
mezi nimiž je možné vybírat (kombinace specifi kova-
né pro každé uspořádání najdete v tabulce dávkování 
voleb přiložené ke stroji).
 - KANYSTR: defi nuje napájení vodou 
0 – z vodovodu 
1 – s interní nádržkou

Když potvrdíte možnosti, objeví se na několik sekund 
hlášení „Provádí se“.

ZÁKAZNICKÉ UKLÁDÁNÍ DATABÁZE

Ukládá současnou konfi guraci stroje do externí data-
báze. Tato funkce je užitečná, když nahrazujete nasta-
vení výrobce individuálními nastaveními (např. u para-
metrů voleb).

ZÁKAZNICKÝ RESET DATABÁZE

Umožňuje obnovení individuální konfi gurace stroje, která 
byla předtím uložena pomocí funkce „Uložení upravené 
databáze“.
Chcete-li opět obnovit podmínky výrobce, musíte inicia-
lizovat stroj.
DISPLEJ
Tato skupina funkcí řídí všechny parametry zobrazení 
na displeji.

JAZYK

Je možné vybrat jazyk pro hlášení na displeji v seznamu 
zobrazeném softwarem.

ZADÁNÍ HLÁŠENÍ POŽADAVKU PRODEJE

Hlášení se skládá z 5 řádků po 16 znacích a může se 
pomocí tlačítek  a  vytvořit přesouváním mezi do-
stupnými znaky. 
První znak, který se dá změnit, začne při stisknutí potvr-
zovacího tlačítka  blikat.
Hlášení se pomocí tlačítka ukládá.

REKLAMNÍ OBRAZ

Umožňuje za normálního provozu aktivovat nebo deakti-
vovat reklamní obraz na displeji:
 - ZAP: za normálního provozu se hlášení „Vyberte nápoj“ 
každé 3 sekundy střídá s reklamním obrazem.
 - VYP: za normálního provozu je zobrazeno jen hlášení 
„Vyberte nápoj“.

NASTAVENÍ KONTRASTU

Tato funkce reguluje kontrast displeje z minima 5 % 
do maxima 99 % (standardní).

BARVA POHOTOVOSTNÍCH SVĚTEL

Tato funkce se vztahuje k osvětlení vstupního pole:
 - vypnuto (OFF) 
 - zapnuto (ON) tak, že vyberete dostupné barvy pro 
pohotovostní režim stroje.

SYMBOL MĚNY

Funkce aktivuje při zobrazení kreditu zadaný symbol 
měny (€, $ nebo £).
SPRÁVA MENU

HESLO 
Číselný kód s 5 číslicemi, který je požadován pro zobra-
zení všech (pokročilých) funkcí menu.
Standardně je tento kód zadaný jako 00000.
Pomocí této skupiny funkcí je možné zadat a aktivovat 
heslo.

UVOLNĚNÍ MENU PRO OBSLUHU

Funkce umožňuje zobrazení nebo potlačení menu pro 
obsluhu na první úrovni.
Pomocí tlačítek  a  je možné procházet položky 
menu pro obsluhu na první úrovni. Tlačítkem  je možné 
změnit stav aktivace (ZAP/VYP) vybraného menu.

PŘÍMÁ TLAČÍTKA POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

Funkce aktivuje tlačítka (max. 6) uvnitř na dveřích. 
Každému tlačítku lze přiřadit přímou funkci. (viz přímé 
funkce tlačítek)

PŘÍMÉ FUNKCE TLAČÍTEK

Pomocí této funkce je možné přiřadit k 6 tlačítkům uvnitř 
na dveřích následující funkce:
 - VYP (vybranému tlačítku není přiřazena žádná funkce)
 - Vymazání poruch
 - Mytí mixérů
 - Mytí spařovací skupiny
 - Zobrazení aktivací
 - Spojení EVADTS
 - Plnění tubusů mincovníku
 - Vyprázdnění tubusů mincovníku
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SKUPINA ESPRESSA

PŘEDBĚŽNÉ MLETÍ

Tato funkce aktivuje nebo deaktivuje mletí množství kávy 
pro příští volbu. Tím se zkracuje doba přípravy volby 
kávy. 
Standardně je tato funkce deaktivovaná.

ZAHŘÁTÍ ESPRESSA

Když aktivujete tuto funkci, můžete před spařením 
espressa zahřát vodní okruh a skupinu espressa. 
Pokud delší dobu neproběhly žádné volby s kávou 
espresso, vydá se před výdejem množství kávy malé 
množství horké vody.

KÁVOVÁ SEDLINA

Funkce umožňuje zadat maximální počet výdejů 
s espressem.
Při dosažení tohoto zadaného maximálního počtu zobra-
zuje stroj požadavek na vyprázdnění nádoby na kávovou 
sedlinu.

RESETOVÁNÍ KÁVOVÉ SEDLINY PŘI ZAPNUTÍ

Funkce uvolňuje požadavek k vynulování počítadla ká-
vové sedliny při zapnutí stroje.
Pro vymazání nebo  pro anulování vymazání stiskněte 
tlačítko .

PROPLACH

AUTOMATICKÉ PROPLÁCHNUTÍ MIXÉRU

Je možné zadat čas, kdy automatický proplach nainsta-
lovaných mixérů proběhne. 
Pokud zadáte čas 00.00, je funkce deaktivovaná (stan-
dardní nastavení).

AUTOMATICKÝ PROPLACH SKUPINY

Když nastavíte čas provedení, zadáte pomocí této 
funkce denní automatický proplach (otočení a výdej 
vody) skupiny espressa. 
Pokud zadáte čas 00.00, je funkce deaktivovaná (stan-
dardní nastavení).

ZAHŘÍVÁNÍ INSTANTNÍCH NÁPOJŮ

Je-li aktivována tato funkce a během posledních 3 minut 
nebyly uskutečněny žádné výdeje do mixérů mléka 
nebo instantní kávy, vydá se před volbou koncentrované 
instantní kávy, instantní kávy s mlékem nebo espressa 
s mlékem malé množství horké vody.

CHLAZENÍ MIXÉRŮ

Je-li stroj vybavený chladicí jednotkou, je funkce aktivo-
vaná. Pokud během posledních 3 minut nebyly uskuteč-
něny žádné výdeje do mixérů studených nápojů, vydá se 
před volbami se sirupem malé množství studené vody.

HESLO PRO PROPLACH

V této skupině funkcí můžete zadat:
 - Heslo proplachu mixérů 
Heslo zadávané v normálním provozu (při zavřených 
dveřích) pro proplach mixérů.
Ve vstupním poli se zobrazí číselné hodnoty znázorně-
né na obrázku na začátku kapitoly.
 - Heslo proplachu skupiny 
Heslo zadávané v normálním provozu (při zavřených 
dveřích) pro proplach skupiny espressa.
Ve vstupním poli se zobrazí číselné hodnoty znázorně-
né na obrázku na začátku kapitoly.
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DOPLŇKY

KANYSTR

Pomocí této funkce se stanovuje, jestli má napájení 
automatu vodou probíhat z vodovodu nebo z vnitřního 
kanystru:
 - 0: napájení vodou z vodovodu
 - 1: vnitřní kanystr;

FOTOČLÁNEK

U modelů vybavených „senzorem šálků“ snímá fotočlá-
nek předmět nacházející se ve výdejním prostoru.
Je-li tato funkce aktivovaná a ve výdejním prostoru je 
zaznamenán předmět, neproběhne uvolnění kelímku 
a na displeji se objeví hlášení „Bez kelímku“.
Dále je možné stanovit, jestli po dvou pokusech o uvol-
nění kelímku, aniž by fotočlánek zaznamenal předmět 
ve výdejním prostoru, má porucha zablokovat stroj, nebo 
má stroj zůstat v provozu pro používání šálků.
Případné osvětlení výdejního prostoru je řízeno senzo-
rem šálku. Pokud zůstane šálek vložený, objeví se při 
příští volbě hlášení „Odstraňte šálek“.

FUNKCE JUG

U některých modelů je při použití klíče možné obdržet 
určitý počet voleb (programovatelný od 1 do 9, stan-
dardní je 5) bez kelímku pro naplnění konvice.

HESLO PRO RESET KÁVOVÉ SEDLINY 
Pomocí této funkce se zadává heslo (při zavřených 
dveřích) pro vymazání počítadla, které reguluje nádobu 
kávové sedliny.

HESLO PRO VÝDEJ ZDARMA („FREE-VEND“)
Pomocí této funkce se zadává heslo (při zavřených dve-
řích) pro bezplatný výdej nápoje (free vend).

HESLO PRO FUNKCI KONVICE („JUG FACILITY“)
Pomocí této funkce se zadává heslo (při zavřených dve-
řích) pro vícenásobný výdej volby při plnění konvice.

DOBA USAZOVÁNÍ KELÍMKŮ
Pomocí této funkce se určuje doba prodlevy zastavení 
otáčení podavače kelímků pro vyrovnání případné setr-
vačnosti podavače.
ÚSPORA ENERGIE
Aby se během doby, kdy stroj není používán, šetřil 
elektrický proud, je možné vybrat režim úspory energie 
z následujících možností:

ENERGY SAVING: 
S touto možností je pomocí funkce „Parameter Energy 
Saving“ možné během zadaných časových pásem pře-
rušit provoz automatu a vypnout bojler. 
Po celou dobu režimu Energy Saving nejsou k dispozici 
žádné volby.
 - Sleep Energy Saving:: U této možnosti se po 15 mi-
nutách nepoužití automatu vypnou LED diody osvětlení 
dveří a teplota bojleru klesne na cca 70 °C. Při stisknutí 
libovolného tlačítka volby obnoví stroj normální provoz, 
a jakmile je dosažena provozní teplota, jsou opět k dis-
pozici také volby.
 - Soft Energy Saving: U této možnosti se během 
časových pásem zadaných pomocí funkce „Parameter 
Energy Saving“ zhasínají LED diody osvětlení tlačítek, 
zatímco bojler pokračuje v normálním provozu. Při 
stisknutí libovolného tlačítka volby se osvětlení tlačí-
tek opět rozsvítí a stroj okamžitě obnoví svůj normální 
provoz.

PARAMETER ENERGY SAVING

Pomocí této funkce se zadávají 4 časová pásma, v kte-
rých se aktivují profi ly úspor energie (Energy Saving 
a Soft Energy Saving).
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LED „PRODEJNÍ AUTOMAT MIMO PROVOZ“
Je-li automat mimo provoz nebo je aktivováno časové 
pásmo úspory energie („Energy Savings“), je možné 
určit, jestli mají být LED diody osvětlení stroje rozsvícené 
(červeně) nebo zhasnuté.
ZADÁNÍ ÚDRŽBOVÉHO VÝDEJE
Pomocí této funkce se určuje, kolik zkušebních výdejů 
má být provedeno při každém otevření dveří. Nastavení 
standardní hodnoty je 0, pro zkušební výdeje neexistuje 
žádné omezení. 
ZADÁNÍ ID CHLADICÍ JEDNOTKY 
Funkce je aktivovaná při nainstalované chladicí jednotce.
Přiřazuje chladicí jednotce připojené k automatu identifi -
kační číslo (od 0 do 9).
Je-li zapojeno více automatů v řadě vedle sebe, musí být 
identifi kační čísla chladicích jednotek různá.
MASTER/SLAVE
Řídicí systém stroje je připravený pro řadové zapojení 
s dalšími prodejními automaty. 

NASTAVENÍ

Pomocí této funkce se zadává hierarchie Master / Slave1 
/ Slave2 připojených automatů.
Tento stroj může být zkonfi gurován jako řídicí („Master“) 
a přebírá pak řízení druhého stroje, popř. jako podřízený 
(„Slave“) řízení druhému stroji přenechává.
Kromě toho se zadává číslování voleb s 2 (XX) nebo 
s 3 (0XX; 9XX) číslicemi.
Funkce Master/Slave standardně není aktivovaná.

SLAVE PRICE HOLDING

Jestliže se platební systém Executive nachází v režimu 
„Price Holding“, je pomocí této funkce možné použít 
stejný režim také pro software stroje Slave.

VRÁCENÍ VIRTUÁLNÍ CENY

Při použití platebního systému s protokolem BDV nebo 
Executive a při propojených nebo virtuálních volbách 
(jejichž menu se nacházejí ve strojích Slave) je pomocí 
této funkce možné stanovit, jestli dílčí částka bude při 
nepodařené druhé volbě, resp. výdeji inkasována (VYP), 
nebo vrácena (ZAP).

RESET MINISLAVE

Pomocí této funkce se mažou všechna nastavení 
Master/Slave ve stroji Slave.

MONITOR SLAVE

Pomocí této funkce je možné procházet všechny infor-
mace týkající se případně připojeného stroje Slave.
Pokud zapnete stroj Slave, když se na displeji nachází 
tato funkce, objeví se na displeji postupně následující 
informace stroje Slave:
 - Softwarová verze 
 - Typ Slave (XX, 0XX, 9XX)
 - Fotočlánek snímání výdejů k dispozici
 - Počet patron a zásuvek
 - Existující blokovací zařízení otvoru odběrové přihrádky
 - Teplota naměřená interním čidlem

Chcete-li tuto funkci deaktivovat, musíte vypnout stroj 
„Master“.

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ O STROJI SLAVE

U tohoto modelu není funkce aktivovaná.
Pomocí této funkce se zobrazuje okamžitá teplota připo-
jeného stroje Slave.
VÝROBNÍ ČÍSLO PRODEJNÍHO AUTOMATU
Tato funkce může měnit osmimístný číselný kód, který 
identifi kuje automat (standardní je 0).
PROGRAMOVÁNÍ KÓDU PROVOZOVATELE
Pomocí funkce „Kód provozovatele“ je možné měnit 
šestimístný číselný kód, který identifi kuje skupiny stroje 
(standardní je 0).
KÓD MÍSTA INSTALACE
Pomocí funkce „Kód místa instalace“ je možné měnit 
osmimístný číselný kód, který identifi kuje místo instalace 
stroje (standardní je 0).
DATUM INSTALACE
Tato funkce ukládá aktuální datum systému jako datum 
instalace.
Datum se tiskne na výpisech statistik.
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REGULACE SÁNÍ
Pomocí této funkce je možné nastavit nepřetržitý provoz 
sacího ventilátoru pro zbytky instantních surovin nebo 
páry během přípravy nápoje.
 - ZAP: sací ventilátor v nepřetržitém provozu
 - VYP: sací ventilátor v provozu jen během přípravy ná-
pojů a potom dalších 30 sekund

MAXIMÁLNÍ POČET POČÍTADEL
Pomocí této funkce je možné nastavit maximální počet 
voleb, při jejichž dosažení se stroj zablokuje. 
Počítadla mohou být nastavena pro následující volby:
 - Espresso
 - Instantní nápoje
 - Espresso + instantní nápoje

Pokud zadáte na počítadle novou hodnotu, předchozí 
hodnota se vymaže.
Tato funkce je aktivovaná, když bylo předtím zadáno 
heslo pro vymazání počítadel.
HESLO VYMAZÁNÍ POČÍTADEL
Pomocí této funkce se zadává heslo pro vymazání počí-
tadel voleb v normálním provozu (zavřené dveře).
Pokud je heslo 0, nelze tuto funkci aktivovat.
PŘEDBĚŽNÉ ALARMY
Tato funkce reguluje počítadla předběžných alarmů 
„vypotřebovaných produktů“.

MEZNÍ HODNOTY PŘEDBĚŽNÝCH ALARMŮ

Tato funkce stanovuje meze pro spouštění alarmů 
„vypotřebovaných produktů“.

VYMAZÁNÍ POČÍTADEL PŘEDBĚŽNÝCH ALARMŮ

Tato funkce maže počítadla, která regulují meze pro 
spouštění alarmů „vypotřebovaných produktů“.

TEST
Tato skupina funkcí provádí zkoušky nejdůležitějších 
součástí stroje.

TEST
Zkušební výdej
Zvláštní funkce
Automatický test

TECHNICI> X.X

ZKUŠEBNÍ VÝDEJ
Pomocí této funkce získáte při otevřených dveřích pro 
každou volbu bez zadání částky následující výdeje:
 - Kompletní volba (kelímek, nápoj, míchátko, cukr)
 - Pouze voda
 - Pouze surovina
 - Bez příslušenství (kelímek, cukr a míchátko)
 - Pouze doplňky

ZVLÁŠTNÍ FUNKCE
Když otevřete tuto funkci, můžete provést tyto činnosti:
 - Výdej dávky kávy
 - Otevření elektromagnetického ventilu pro přívod vzdu-
chu, když je při údržbě nutné vyprázdnit bojler 
 - Plnění vodního okruhu (instalace)
 - Spuštění pohybu (otáčení) skupiny espressa
 - Spuštění pohybu (otáčení) skupiny espressa s pístem 
pod tlakem
 - Proplach skupiny spařování
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AUTOMATICKÝ TEST 
Funkce poloautomaticky kontroluje provoz nejdůležitěj-
ších součástí stroje. Když stisknete potvrzovací tlačítko, 
objeví se blikající nápis „AUTOMATICKÝ TEST“.
Tento proces je možné přeskočit, pokud přejdete 
tlačítkem výstupu k dalšímu. Stisknete-li naproti tomu 
potvrzovací tlačítko, začne automatický zkušební cyklus. 
Některé kontroly probíhají automaticky, jiné pak vyžadují 
ruční zapnutí kontrolované součásti.
V tomto pořadí:
 - Zapnutí dávkovače na 2 sekundy
 - Zapnutí mixérů s různými otáčkami na 2 sekundy
 - Výdej kelímku
 - Výdej míchátka
 - Otočení skupiny spařování
 - Kontrola tlačítka proplachu 
 - Tekuté odpady plné; stroj čeká na ruční aktivaci mikro-
spínače plné nádoby tekutých odpadů.
 - Test osvětlení dveří; provozní kontrola osvětlení vstup-
ního pole
 - Zapnutí osvětlení výdejního prostoru 
(je-li nainstalováno)
 - Kontrola vstupního pole; stroj signalizuje číslo tlačítka, 
které má být stisknuto, tak, že rozsvítí příslušnou LED 
kontrolku a čeká na provedení; potom přejde k dalšímu 
tlačítku.
 - Provozní kontrola teplotního čidla v bojleru
 - Provozní kontrola zvukové signalizace (bzučák)
 - Provozní kontrola mincovníku (je-li nainstalován)

STATISTIKY
Provozní data stroje se ukládají v celkových počítadlech 
a také v jednotlivých počítadlech, která mohou být vynu-
lována, aniž by se ztratily celkové údaje. 
ELEKTRONICKÉ POČÍTADLO

ZOBRAZENÍ ELEKTRONICKÉHO POČÍTADLA

Elektronické počítadlo ukládá souhrnně všechny výdeje 
od posledního vymazání.

RESET ELEKTRONICKÉHO POČÍTADLA

Elektronické počítadlo se může vymazat.

ZOBRAZENÍ VÝDEJŮ PŘI ZAPNUTÍ

Pomocí této funkce je možné uvolnit zobrazení celko-
vých výdejů od posledního vymazání statistik při zapnutí 
stroje.
EVADTS
Komunikační protokol EVADTS (European Vending 
Association Data Transfer System) specifi kuje pro stroj 
a pro identifi kaci terminálu přenosu dat dva identifi kační 
kódy:

STATISTIKY
EVADTS

DEX - UCS
DDCMP ENHANCED

TECHNICI> X.X

KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL

V této funkci se určuje, který komunikační protokol se 
bude používat při komunikaci se zařízením pro zazname-
návání dat.
K dispozici jsou následující komunikační protokoly:
DDCMP ENHANCED

s následujícími konfi gurovatelnými parametry:
 - Kód hesla: alfanumerický kód (0-9; A-F) se čtyřmi zna-
ky, stejný kód musí být použit pro identifikaci terminálu 
přenosu dat.
Standardní nastavení 0000
 - Bezpečnostní kód: alfanumerický kód pro vzájemnou 
identifikaci stroje a terminálu EVADTS.
Standardní nastavení 0000
 - Konec přenosu: je-li tato funkce aktivovaná, může 
rozpoznat signál konce přenosu odeslaný s posledním 
paketem a přerušit přenos dat.
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DEX/UCS
Pro tento protokol nejsou specifi kovány žádné konfi guro-
vatelné parametry:

PŘENOS DAT

Tato funkce vybírá komunikační rozhraní pro přenos dat. 
K dispozici jsou tato rozhraní:
 - „RS232“ a „IrDA“: pro komunikaci se zařízeními pro 
sériové nebo infračervené zaznamenávání dat.
 - „ALWAYS EVADTS“: pro komunikaci se zařízeními pro 
zaznamenávání dat a komunikaci (telemetrie).

PŘENOSOVÁ RYCHLOST (BAUDRATE)
Umožňuje vybrat rychlost komunikace během přenosů 
(jen když je zadáno „EVADTS type“ jako „fi xed“).
Standardní nastavení 2 400 bps.

SPOJENÍ

Když aktivujete tuto funkci, přejde stroj do stavu če-
kání na spojení se zařízením pro zaznamenávání dat 
EVADTS.

VYNULOVÁNÍ STATISTIK

Statistiky mohou být globálně (všechny druhy dat) nebo 
selektivně vymazány takto:
 - Volby
 - Slevy-příplatky
 - Poruchy
 - Data mincovníku
 - Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se blikají-
cí dotaz „Potvrdit?“.

Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se na ně-
kolik sekund hlášení „Provádí se“ a statistiky se vyma-
žou.
ZOBRAZENÍ VŠEOBECNÝCH STATISTIK
Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se uložená 
data postupně takto:
1 – Počítadlo jednotlivé volby
2 – Počítadlo podle oblastí
3 – Počítadlo slev
4 – Počítadlo poruch
5 – Data mincovníku

VYMAZÁNÍ VŠEOBECNÝCH STATISTIK
Statistiky mohou být globálně (všechny druhy dat) nebo 
selektivně vymazány takto:
 - Volby
 - Slevy-příplatky
 - Poruchy
 - Data mincovníku
 - Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se blikají-
cí dotaz „Potvrdit?“. gezeigt.

Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se na ně-
kolik sekund hlášení „Provádí se“ a statistiky se vyma-
žou.
REFERENČNÍ ZOBRAZENÍ
Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se uložená 
data postupně takto:
1 – Počítadlo jednotlivé volby
2 – Počítadlo podle oblastí
3 – Počítadlo slev
4 – Počítadlo poruch
5 – Data mincovníku

REFERENČNÍ MAZÁNÍ
Statistiky mohou být globálně (všechny druhy dat) nebo 
selektivně vymazány takto:
 - Volby
 - Slevy-příplatky
 - Poruchy
 - Data mincovníku

Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se do-
taz na potvrzení ve formě blikajícho nápisu „Potvrdit?“. 
angefragt.
Když stisknete potvrzovací tlačítko  zobrazí se po ně-
kolika sekundách hlášení „Provádí se“ a statistiky se 
vymažou.
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AUDIT S PROTOKOLEM BDV
Data mincovníku jsou údaje ve skutečné měně:
 - Aud. 1 Peníze v tubusech
Peníze nacházející se v daném okamžiku v tubusech 
pro vracení přeplatků
 - Aud. 2 Peníze do tubusů
Peníze přiváděné do tubusů pro vracení přeplatků
 - Aud. 3 Peníze do kasy
Peníze přiváděné do kasy
 - Aud. 4 Vrácení přeplatků
Celková částka vrácených peněz
 - Aud. 5 Vydané peníze
Celková částka ručně vydaných peněz
 - Aud. 6 Přebytek
Přebytečné peníze; přeplacené částky od zákazníků, 
které nebyly vráceny (pravděpodobně nebyly pro vrá-
cení k dispozici peníze)
 - Aud. 7 Celkové prodeje
Celková hodnota prodejů
 - Aud. 8 Přesná směna
Hodnota prodejů s podmínkou „bez vrácení přeplatku“
 - Aud. 9 Smíšené výdeje
Celková hodnota různě zaplacených výdejů, například 
i s jinými způsoby platby (C.P.C., známky)
 - Aud. 10 Ruční vhození
Peníze vhozené ručně do mincovníku

AUDIT S PROTOKOLEM MDB
 - Aud. 1 Peníze v tubusech
Peníze nacházející se v daném okamžiku v tubusech 
pro vracení přeplatků
 - Aud. 2 Peníze do tubusů
Peníze přiváděné do tubusů pro vracení přeplatků
 - Aud. 3 Peníze do kasy
Peníze přiváděné do kasy
 - Aud. 4 Vrácení přeplatků
Celková částka vrácených peněz
 - Aud. 5 Přebytek
Přebytečné peníze; přeplacené částky od zákazníků, 
které nebyly vráceny (pravděpodobně nebyly pro vrá-
cení k dispozici peníze)
 - Aud. 6 Vyprázdnění tubusů
Hodnota mincí, které byly vydány pomocí funkce „řízení 
tubusů“
 - Aud. 7 Plnění tubusů
Hodnota mincí inkasovaných pomocí funkce ručního 
vhození
 - Aud. 8 Prodeje za hotové
Hodnota celkových prodejů s hotovými penězi (mince + 
bankovky)
 - Aud. 9 Přijaté bankovky
Hodnota přijatých bankovek
 - Aud. 10 Plnění s klíčem
Hodnota peněz naplněných pomocí klíče
 - Aud. 11 Prodeje s klíčem
Hodnota peněz přijatých za výdeje s klíčem
 - Aud. 12 Ručně vydané peníze
Hodnota mincí vydaných ručně pomocí výdejních tlačí-
tek mincovníku.

TISK 
Pokud připojíte sériovou tiskárnu RS232 s přenosovou 
rychlostí 9 600, 8 datovými bity, žádnou paritou a 1 stop 
bitem k sériové přípojce na desce tlačítek, můžete tisk-
nout všechny statistiky popsané v odstavcích „Zobrazení 
všeobecných statistik“ a „Zobrazení relativních statistik“. 
Na výtisku je uveden také kód stroje, datum a softwa-
rová verze.
Tisk statistik může proběhnout relativně nebo kom-
pletně.
Při připojení tiskárny postupujte následujícím způsobem:
 - Když stisknete tlačítko potvrzení tisku , zobrazí se 
dotaz na potvrzení „Potvrdit?“.
 - Před potvrzením nejprve připojte tiskárnu.
 - Při stisknutí potvrzovacího tlačítka  začne tisk.
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KOMUNIKACE
V tomto menu jsou shrnuty komunikační funkce 
stroje s UpKey a GSM (Global system for mobile 
comunications).

KOMUNIKACE
Upkey

TECHNICI> X.X

UP-KEY

ŘÍZENÍ INSTALACE

UPKEY -> AUTOMAT

Když zapojíte Upkey do odpovídající zásuvky na desce 
CPU, můžete pomocí této funkce vybrat instalační 
soubor v seznamu, který se objeví na displeji; při stisk-
nutí potvrzovacího tlačítka se vybraný instalační soubor 
načte do stroje. 
AUTOMAT ->UPKEY

Když zapojíte Upkey do odpovídající zásuvky na desce 
CPU, můžete na Upkey uložit instalační soubor s oka-
mžitou konfi gurací stroje.
Soubor musí mít přiřazen název (např. SOLIS000.STP).
VYMAZAT

Pomocí této funkce je možné vymazat jeden instalační 
soubor po druhém v zapojeném Upkey.
VYMAZAT VŠE

Pomocí této funkce je možné vymazat všechny insta-
lační soubory zapojeného Upkey.

SPRÁVA STATISTIK UPKEY

AUTOMAT ->UPKEY

Když po zapojení Upkey do odpovídající zásuvky 
na desce CPU potvrdíte tuto funkci, můžete na Upkey 
uložit soubor statistik se všemi statistickými daty, která 
jsou ve stroji momentálně k dispozici; soubor přitom 
musí mít přiřazen název (např. SOLIS000.STA).
VYMAZAT

Pomocí této funkce je možné vymazat jeden soubor 
statistik po druhém v zapojeném Upkey.
VYMAZAT VŠE

Pomocí této funkce je možné vymazat všechny soubory 
statistik zapojeného Upkey.

GSM
(Global System for Mobile communications)
Řídicí software může pomocí GSM modemu po určitém 
(programovatelném) počtu výdejů předem stanoveného 
produktu odeslat zprávu o poruše stroje nebo „předběž-
ných alarmech vypotřebovaných produktů“. 

KÓD PIN
Pomocí této funkce se programuje identifi kační kód 
odesílaný pomocí GSM modemu (volitelný) při zapnutí 
stroje.

ZADÁNÍ MEZNÍCH HODNOT

Pomocí této funkce se defi nují kusy nebo gramy suro-
viny daného produktu, po jejichž spotřebování se přes 
modem odesílá předběžný alarm „vypotřebovaného 
produktu“.

VYNULOVÁNÍ POČÍTADEL

Pomocí této funkce se vynulují počítadla předběžných 
alarmů.
ČÍSLO ŘADOVÉ PŘÍPOJKY
Číslo řadové přípojky (od 1 do 7) jednoznačně identifi -
kuje stroje, které pracují jako „Slave GSM“ a jejichž data 
se odesílají pomocí modemu do jednotky „Master“.
Číslo 0 identifi kuje řadovou přípojku stroje, který je připo-
jen přímo k modemu a jedná se tedy o „Master GSM“.



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 44 07-2011 3615-00

PORUCHY
Stroj je vybavený různými senzory pro kontrolu jednotli-
vých skupin funkcí.
Při zjištění poruchy se na displeji stroje zobrazí druh 
poruchy a stroj (nebo jeho část) je vyřazen z provozu.
Zjištěné poruchy se ukládají ve vlastních počítadlech. 
Poruchy regulované softwarem se mohou vztahovat 
ke skupinám funkcí, které v příslušném modelu nejsou 
k dispozici. Při procházení menu jsou přesto vypsány.

PORUCHY
Čtení poruch
Reset poruch
Chronologie poruch

TECHNICI> X.X

ČTENÍ STÁVAJÍCÍCH PORUCH
Pomocí této funkce je možné zobrazit stávající poruchy.
Stiskněte potvrzovací tlačítko  pro zobrazení stávají-
cích poruch.
Pokud žádné poruchy neexistují, objeví se při stisknutí 
potvrzovacího tlačítka  nápis „Konec poruch“.
Příslušné poruchy jsou:

CHYBÍ VODA

Pokud mikrospínač expanzní nádoby po otevření elektro-
magnetického ventilu přívodu vody hlásí, že chybí voda, 
stroj se zablokuje.
S použitím nejvýše 3 pokusů o vyžádání nápoje je 
možné zkusit provoz stroje opět obnovit.
Je-li ve stroji namontována sada napájení vodou s interní 
nádržkou, vypne se čerpadlo.

KÁVOVÁ SEDLINA PLNÁ

Když je dosažen počet spotřebovaných patron zadaný 
v menu, deaktivují se volby s kávou espresso.
Do nádoby na pevné odpady se vejde maximálně 
150 vypotřebovaných patron.

EXPANZNÍ NÁDOBA

Pokud mikrospínač po 10 volbách nehlásí, že chybí 
voda, stroj se zablokuje.

ŽÁDNÉ KELÍMKY

Pokud při otevření mikrospínače nejsou k dispozici 
žádné kelímky, aktivuje se motor výměny sloupce; 
jestliže se mikrospínač po úplné otáčce nezavře, je stroj 
vyřazen z provozu.
Je-li stroj vybaven senzorem šálků (volitelný), objeví se 
hlášení „Žádné kelímky“. Pomocí odpovídající funkce je 
možné zjistit, jestli porucha blokuje stroj nebo je stroj 
nadále k dispozici pro prodej do šálků.

VÝDEJNÍ RAMENO KELÍMKŮ

Pokud 1 ze 2 mikrospínačů během stanovené doby 
15 sekund nezaznamená výdej kelímku, stroj se 
zablokuje.

VOLUMETRICKÉ POČÍTADLO (PRŮTOKOMĚR)
Žádné počítání během maximální doby volumetrického 
počítadla (průtokoměr).

DESKA STROJE

Žádná výměna dat mezi deskou CPU a deskou stroje.

MINCOVNÍK

Pokud stroj na lince validátoru obdrží impuls delší než 
2 sekundy nebo neprobíhá komunikace se sériovým 
mincovníkem déle než 30 (protokol Executive) nebo 75 
(protokol BDV) sekund, stroj se zablokuje.

VÝDEJ KÁVY

Pokud mikrospínač dávkování po výdeji namletého 
množství kávy hlásí kávu v dávkovací komoře, deaktivují 
se volby s kávou.

SKUPINA KÁVY – PORUCHA MIKROSPÍNAČE SKUPINY

Všechny poruchy skupiny kávy jsou řízeny mikrospína-
čem, který kontroluje „polohu skupiny“.
Mikrospínač řízení se spouští vačkou pohonu skupiny 
kávy.
Tato porucha hlásí, že se mikrospínač během pohybu 
spařovací skupiny nesepnul v určitém časovém rozmezí.
Tato porucha může souviset s jinou poruchou poloho-
vání skupiny kávy.
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SKUPINA KÁVY – PORUCHA SPUŠTĚNÍ SKUPINY

Pohon nemůže přemístit skupinu kávy z klidové polohy 
do polohy spařování.

SKUPINA KÁVY – PORUCHA SPAŘOVACÍ SKUPINY

Kontrolní mikrospínač hlásí, že se skupina kávy nena-
chází v poloze spařování.

SKUPINA KÁVY – PORUCHA VÝDEJNÍ SKUPINY

Kontrolní mikrospínač hlásí pohyb skupiny espressa 
během spařování.

SKUPINA KÁVY – PORUCHA VYPRÁZDNĚNÍ SKUPINY

Po spaření hlásí kontrolní mikrospínač, že se skupina 
kávy nenachází v poloze „Vyhození vypotřebované 
patrony“.

SKUPINA KÁVY – PORUCHA KLIDOVÉ POLOHY SKUPINY

Kontrolní mikrospínač hlásí, že se spařovací skupina 
po vyhození patrony nevrátila do své klidové polohy.

CHYBÍ KÁVA

Pokud v dávkovači není během 15 sekund dosažena 
namletá dávka, uloží se porucha „Chybí káva“.

DATA RAM
Jedna nebo více oblastí paměti RAM obsahuje změněná 
data, která byla opravena standardními hodnotami.
Stroj pokračuje v provozu, ale je nutné co možná 
nejdříve provést inicializaci. 

BOJLER ESPRESSA

Pokud voda v bojleru do 10 minut od zapnutí nebo 
od poslední volby nedosáhne předepsané teploty, stroj 
se zablokuje.

VÝDEJ KELÍMKŮ

Je-li namontován fotočlánek jako senzor šálků a nepo-
daří se tři pokusy o výdej kelímku, objeví se na displeji 
hlášení „Žádné kelímky“. Pomocí odpovídající funkce je 
možné zjistit, jestli tato porucha blokuje stroj, nebo může 
pokračovat prodej do šálků.

PORUCHA DÁVKOVAČE (DOSER 1 - 9 FAULT)
Pokud příkon proudu dávkovače není v mezích stan-
dardních hodnot, deaktivují se všechny volby související 
s dávkovačem.

PORUCHA MIXÉRU (WHIPPER 1 - 6 FAULT)
Pokud příkon proudu mixéru není v mezích standardních 
hodnot, deaktivují se všechny volby související s tímto 
mixérem.

ZKRAT MOSFET (SHORT CIRCUIT MOSFET)
Pokud na řídicí desce (MOSFET) zůstane zapnuto řídicí 
zařízení stejnosměrných motorů, stroj se zablokuje. 

ZKRAT (SHORT CIRCUIT)
Tato porucha se zobrazí, pokud software zjistí zkrat 
na některém ze stejnosměrných motorů připojených 
k řídicí desce. Je rovněž možné, že je na některém ze 
stejnosměrných motorů zároveň zjištěna porucha.

PORUCHA CUKRU/MÍCHÁTEK

Tato porucha se zobrazí, pokud příkon proudu stejno-
směrného motoru není v mezích standardních hodnot. 
Mohou být také vydávány nápoje bez cukru.

PORUCHA VODY

Porucha vody se zobrazuje v pohotovostním režimu 
prodejního automatu, když je elektromagnetický ventil 
přívodu vody celkově aktivovaný déle než 20 sekund.
Při poruše vody je možné ručně obnovit provoz stisk-
nutím tlačítka v poli tlačítek. Elektromagnetický ventil 
přívodu vody je napájen maximálně 20 sekund. Pokud 
není dosažena hladina náplně, elektromagnetický ventil 
se zavře a znovu se zobrazí porucha vody. 
S dalšími 2 pokusy o obnovení provozu je nutné 30 minut 
počkat. 
Při 4. pokusu se elektromagnetický ventil defi nitivně 
zablokuje (nyní je nutné vypnout a zase zapnout prodejní 
automat, aby byly k dispozici další 3 pokusy, nebo je 
nutné resetovat poruchu v programovacím menu).
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TLAKOVÉ ČIDLO STUDENÝCH NÁPOJŮ

Jen pro modely s chladicí jednotkou.
Volby studených nápojů se deaktivují, když tlakové čidlo
na vstupu hadice hlásí, že chybí voda.

KOMPRESOR CHLAZENÍ

Jen pro modely s chladicí jednotkou.
Signalizuje, že kompresor chladicí jednotky vykazuje 
provozní poruchu.

CHYBÍ SIRUP 1 A 2
Jen pro modely s chladicí jednotkou.
Sirup používaný pro volby je vypotřebovaný.
Volby s vypotřebovaným sirupem se deaktivují.

CHYBA KARBONÁTORU

Jen pro modely s chladicí jednotkou.
Regulátor hladiny hlásí, že je karbonátor prázdný: volby 
studených nápojů jsou vyřazeny z provozu.

DESKA CHLADICÍ JEDNOTKY

Jen pro modely s chladicí jednotkou.
Hlásí provozní poruchu řídicí desky chladicí jednotky.
MAZÁNÍ
Když potvrdíte tuto funkci, vymažou se všechny stávající 
poruchy.
CHRONOLOGIE PORUCH
Posledních 16 poruch je možné pomocí tlačítek prochá-
zení  a vyvolat, a to v pořadí od poslední vyskytlé 
až po časově nejstarší. Zobrazuje se také datum a čas 
události a informace, jestli porucha analogicky k datům 
v datovém auditu EVADTS stále ještě existuje nebo byla 
odstraněna (ZAP/VYP).
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Kapitola 3
Údržba

Nejméně jednou za rok musí odborný personál 
zkontrolovat řádný stav zařízení, odpovídající nor-
mám.
Před údržbovými pracemi, které vyžadují demontáž 
komponent, vždy nejprve vypněte stroj.
Níže popsané práce smí provádět pouze personál, 
který má odpovídající znalosti z oblasti elektrické 
bezpečnosti a hygienických předpisů.

VŠEOBECNÝ ÚVOD
Aby byl dlouhodobě zajištěn řádný provoz, musí být 
prováděna pravidelná údržba stroje.
Níže jsou uvedeny prováděné práce a jejich časové 
intervaly. Údaje jsou jen orientační, protože závisejí 
na podmínkách používání (např. tvrdost vody, vlhkost 
a teplota místnosti, druh používaných produktů atd.).
Práce popsané v této kapitole nezahrnují všechny údrž-
bové činnosti.
Náročné zásahy (např. odstranění vodního kamene 
z bojleru) musí provádět technik, který automat dokonale 
zná.
Aby bylo eliminováno nebezpečí oxidace nebo napadení 
chemikáliemi obecně, je nutné udržovat nalakované 
plochy z nerezové oceli v čistotě neutrálními čisticími 
prostředky (bez rozpouštědel).
Použití proudu vody k mytí stroje je zakázáno.

ÚDRŽBA SKUPINY ESPRESSA
Po každých 10 000 výdejích nebo přinejmenším každých 
6 měsíců je nutné provést alespoň malou údržbu skupiny 
kávy, aby byl dlouhodobě zaručen optimální provoz.
Při údržbových pracích je nutné skupinu vymontovat 
takto:
 - Vyjměte ze skupiny výstupní trysku kávy (2) tak, že ji 
otočíte o 90° vůči ojnici (4) a vytáhnete ven.
 - Otočte páku (8) klidového stavu skupiny do vodorovné 
polohy.
 - Vytáhněte skupinu kávy.

Obr. 32

1- Horní píst
2- Výstupní tryska kávy
3- Spodní stěrač
4- Ojnice 
5- Boční šroub
6- Klíč
7- Horní těsnění
8- Páka klidového stavu skupiny
9- Horní filtr
10- Spodní filtr
11- Spodní stěrač
12- Spodní píst
13- Spodní těsnění
14- Vedení pláště pístu
15- Horní stěrač
16- Kryt skupiny
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Demontáž a výměna horního fi ltru a horního 
těsnění 
Při demontáži nebo výměně fi ltru a horního těsnění 
postupujte takto:
 - Vyšroubujte boční upevňovací šroub (6) horního klíče 
pístu (5).
 - Otočte horní píst (1) nahoru.
 - Odstraňte horní těsnění (7) a vyměňte za nové.
 - Odšroubujte horní filtr (9), odstraňte a vyměňte.

Demontáž a výměna spodního fi ltru a těsnění
Při demontáži nebo výměně fi ltru a spodního těsnění 
postupujte takto:
 - Ručně nastavte skupinu se spodním pístem (12) do po-
lohy výdeje. 
 - Pro odstranění filtru (10) vyšroubujte prostřední upev-
ňovací šroub.
 - Zatlačte na konec vedení pláště pístu (14), aby spodní 
píst (12) provedl zvláštní zdvih.
 - Malým šroubovákem nadzvedněte, aby se spodní píst 
(12) vysunul z pláště pístu (14); dávejte pozor, aby se 
píst nebo součásti těsnění nepoškodily.
 - Odstraňte spodní těsnění (13) a vyměňte za nové.



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 49 07-2011 3615-00

PRAVIDELNÉ ZÁSAHY
Nejméně jednou za rok nebo podle použití stroje a kva-
lity vody i častěji je nutné vyčistit a vydezinfi kovat celý 
okruh a součásti, které přicházejí do styku s potravinami.

DEZINFEKCE
- Všechny díly, které přicházejí do styku s potravinami, 

musí být vymontovány ze stroje a rozebrány na jednot-
livé součástky.

- Všechny zbytky a viditelné povlaky musí být podle 
potřeby odstraněny škrabáky a kartáči.

- Součásti musí být nejméně 20 minut vložené do dezin-
fekčního roztoku.

 - Vnitřní plochy stroje musí být umyty stejným dezinfekč-
ním roztokem.

- Důkladně opláchněte a namontujte jednotlivé díly zpět.
Před zapnutím stroje je nutné znovu provést 
dezinfekci namontovaných součástí podle pokynů 
v kapitole „Dezinfekce mixérů a okruhů potravin“.

DÁVKOVAČE A MIXÉRY

Kromě vnějších součástí skupin mixérů, které musí být 
zejména v oblasti trychtýřů zbaveny zbytků surovin, je 
nutné pravidelně dezinfi kovat také součásti, které přichá-
zejí do styku s nápoji.
Při čištění je absolutně vyloučeno použít proud 
vody.
Je nutné čistit následující součásti:
 - Násypky instantních surovin, mixéry a výdejní vedení 
instantních surovin
 - Tubusy a výdejní trysky
 - Výdejní přihrádka

Otevřete kryt výdejní přihrádky mixéru a na doraz zved-
něte výstupy suroviny.
 - Vyjměte násypky surovin, vedení přívodu vody, úložné 
násypky surovin a vrtulky mixérů (viz obr. 33).
 - Pro vyjmutí vrtulek stačí lehce zatáhnout (obr. 34).

Obr. 34

1- Vrtulky
2- Utěsnění
3- Kluzná násada

Obr. 33

1- Násypky surovin
2- Ochranný prstenec proti rozstřiku
3- Přívod vody
4- Vrtulky mixéru
5- Výstup suroviny 
6- Horní vstupní tryska vody
7- Spodní vstupní tryska vody
8- Utěsnění
9- Upevňovací příruba mixéru 
10- Odkapávací nádoba
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 - Zkontrolujte, jestli těsnicí břit těsnění není prasklý nebo 
neztratil elasticitu. Při vložení musí být těsnění přesně 
přiloženo na kluznou násadu. 
Když úplně vložíte vrtulky, zaujme těsnění správnou 
polohu (viz obr. 34).
 - Všechny součásti omyjte dezinfekčním prostředkem 
(dodržujte dávkování předepsané výrobcem) a důklad-
ně přitom odstraňte všechny zbytky a viditelné povlaky, 
podle potřeby pomocí škrabáků a kartáčů.

 Proveďte dezinfekci dezinfekčními prostředky.
 - Vložte součásti na cca 20 minut do nádoby s připrave-
ným dezinfekčním roztokem.
 - Namontujte zpět přívodní vedení a vodní trychtýř.
 - Po důkladném opláchnutí a vysušení namontujte zpět 
úložné přihrádky a násypky surovin.
 - Při opětovné montáži vrtulek dávejte pozor, aby zasko-
čila.

Po montáži součástí je v každém případě nutné 
provést toto: 
 - Umyjte mixér a naneste do jednotlivých trychtýřů něko-
lik kapek dezinfekčního roztoku.
 - Po vydezinfikování příslušné součásti důkladně oplách-
něte, abyste úplně odstranili všechny zbytky použitého 
roztoku.

PODAVAČ KELÍMKŮ 
Podavač kelímků je zkonstruovaný tak, aby se mohl při 
údržbě snadno vyjmout.
Každý jednotlivý sloupec kelímků a výdejní prstenec se 
může vyjmout bez nářadí. 

Obr. 35

1- Víko sloupce
2- Dávkovač kelímků
3- Opěra šneku
4- Výdejní rameno kelímků
5- Rýhovaný šroub
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ZÁSOBNÍKY PRODUKTŮ
- Vyjměte zásobníky ze stroje.
- Odstraňte výstupní otvory produktu a vytáhněte do-

pravní šneky na zadní straně zásobníku.
- Omyjte všechny součásti v teplé vodě s přidaným dez-

infekčním prostředkem a důkladně vysušte.

ÚDRŽBA BOJLERU
Podle tvrdosti vody z vodovodu a počtu provedených vo-
leb může být zapotřebí odstranit z bojleru vodní kámen.
Tuto práci smí provádět pouze kvalifi kovaní technici.
Při odstranění vodního kamene je nutné vymontovat 
bojler stroje.
Pro odstranění vodního kamene používejte jen biolo-
gicky odbouratelné prostředky, které nejsou jedovaté ani 
agresivní.
Než opět namontujete součásti, důkladně je opláchněte.
Při opětovné montáži zkontrolujte, jestli:
 - elektrické kontakty (koncovky, Faston atd.) jsou úplně 
suché a pevně připojené
 - bezpečnostní termostaty jsou ve správné poloze a řád-
ně připojené
 - přípojky vody jsou řádně provedené

OCHRANA BOJLERU ESPRESSA PROTI PŘETÍŽENÍ

Bojler espressa má bezpečnostní termostat s kontaktem 
(Klixon), který při překročení přípustné teploty bojleru 
(125 °C) vypne ohřev bojleru.
Jestliže se kontakt Klixon sepne, musíte ho po kontrole 
a odstranění příčiny poruchy ručně resetovat knofl íkem 
umístěným nahoře na kontaktu.
Důležité!!
Při sepnutí některého z bezpečnostních termostatů se 
neopravitelně poškodí čidlo teploty bojleru a musí se 
vyměnit.

Obr. 36

1- Otvor suroviny 
2- Nádržka 2 l
3- Čep kola
4- Dopravní šnek
5- Ozubené kolo
6- Stěrač
7- Kryt zásobníku
8- Nádržka 4 l

Obr. 37

1- Teplotní čidlo
2- Bezpečnostní termostat
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FUNKCE DESEK 

KONFIGURACE ELEKTRONICKÝCH DESEK

Elektronické desky jsou koncipované tak, aby se mohly 
používat v různých modelech automatů.
Při výměně nebo změně výkonů automatu je nutné zkon-
trolovat konfi guraci desek a načíst vhodný software.
Přístup k deskám je možný po odstranění zadní stěny 
automatu nebo krytu dveří.

 

AKTUALIZACE SOFTWARU
Automat je vybavený paměťmi Flash EPROM, do kte-
rých lze elektricky opakovaně zapisovat.
S použitím odpovídajícího programu a vhodného sys-
tému (PC nebo palmtop) je možné nově zapsat řídicí 
software automatu, aniž by bylo nutné vyměnit paměti 
EPROM.

Obr. 38

1- Přípojka vody ¾  " 
2- Nástrčná svorka kabelu
3- Síťová pojistka
4- Elektronická deska pro platební systémy (volitelná)
5- Řídicí deska
6- Ventilátor
7- Deska regulace bojleru
8- Dávkovací zařízení
9- Expanzní nádoba

Obr. 39

1- Senzor šálků (volitelný)
2- Reflektor
3- Deska LED osvětlení přihrádky (volitelná)
4- Deska řídicí jednotky (C. P. U.)
5- Provozní tlačítka
6- Deska rozhraní mincovníku (volitelná)
7- Mechanické počítadlo zdvihů
8- Deska grafického displeje
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ŘÍDICÍ DESKA

Tato deska (viz obr. 40) aktivuje pomocí relé 230 V~ 
spotřebiče a přímo stejnosměrné motory. Reguluje 
na jednotlivých spotřebičích signály přicházející z vaček 
a mikrospínačů. Kromě toho řídí také desku regulace 
bojleru. Deska je pro elektroniku a platební systémy 
napájena napětím 24 VAC.
Řídicí software desky je načtený přímo (přes rozhraní 
RS232) do mikroprocesoru.
 - Během normálního provozu desky bliká zelená LED 
kontrolka 6 (23).
 - Žlutá LED kontrolka 7 (25) signalizuje, že je přivedeno 
napětí 5 VDC. 
 - Červená LED kontrolka 8 (12) se rozsvěcuje při resetu 
desky.
 - Červená LED kontrolka 4 (17) signalizuje provozní stav 
ohřevu bojleru espressa.
 - Červená LED kontrolka 5 (18), která se u těchto mode-
lů nepoužívá, signalizuje provozní stav ohřevu bojleru 
pro instantní nápoje.
 - Zelená LED kontrolka 1 (26) signalizuje impulsy volu-
metrického počítadla.
 - Zelená LED kontrolka 2 (1) signalizuje, že je přivedeno 
napětí 34 VDC.
 - Zelená LED kontrolka 3 (4) signalizuje, že je přivedeno 
regulované napětí 34 VDC. 

Obr. 40

1- LED 2
2- Napájení 24 VAC
3- Stejnosměrné pohony
4- LED 3
5- Elektromagnetické ventily – mixéry (EV-MF)
6- Nejsou namontované
7- JP2 Zavřené přemostění CAN
8- Dávkovače MD
9- CAN BUS
10- Spojení elektronické desky platebních systémů (volitelné)
11- K desce CPU
12- LED 8
13- Programovací deska
14- Pohony 230 V
15- JP1 zavřeno
16- Motor Z4000
17- LED 4
18- LED 5
19- Stejnosměrné pohony
20- Nepoužito
21- Nepoužito
22- Bezpečnostní mikrospínač
23- LED 6
24- Vstup
25- LED 7
26- LED 1
27- Vstup
28- Sonda a servopohon desky bojleru
29- Nepoužito

FUNKCE RELÉ (viz schéma zapojení)

RELÉ  ESPRESSO 

RL1 =  EEA
RL2 =  MAC
RL3 =  MSB
RL4 =  MSCB
RL5 = Nepoužito
RL6 =  PM
RL7 =  ESC
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DESKA CPU
Deska CPU (Central Process Unit) monitoruje regulaci 
všech spotřebičů a signálů dveří.
Během provozu upozorňují LED kontrolky na toto:
- Během normálního provozu desky CPU bliká zelená 

LED kontrolka 3 (6).
- Žlutá LED kontrolka 1 (17) se rozsvěcuje, když je přive-

deno napětí 5 VDC.
- Červená LED kontrolka 2 (15) se rozsvěcuje, pokud je 

z nějakého důvodu proveden reset v softwaru.

Obr. 41

1- Validátory
2- Nepoužito
3- Expanze dat RAM (volitelná)
4- Vstupní pole číslicových voleb (volitelné)
5- Grafický displej 
6- LED 3 „RUN“
7- Počítadlo zdvihů
8- Expanzní přípojka pro sériové platební systémy
9- Fotočlánek a osvětlení výdejního prostoru
10- JP3 nepoužito
11- Přemostění sběrnice CAN JP2 (zavřené)
12- Nepoužito
13- Nepoužito
14- K desce pohonu
15- LED 2 „RESET“
16- Přípojka pro UpKey
17- LED 1 „+5 V“
18- Sériový port RS232
19- Programovatelné tlačítko
20- Programovatelné tlačítko
21- není namontované
22- Programovatelné tlačítko
23- Programovatelné tlačítko
24- Programovací přípojka
25- Tlačítko otevření programování
26- Přemostění JP1 WDI (zavřené)
27- Baterie
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ŘÍDICÍ DESKA BOJLERU

Deska řídí činnost ohřevu bojleru espressa.

EXPANZNÍ DESKA PRO PLATEBNÍ SYSTÉMY

Tato deska je přiložena k sadě přípojek sériových plateb-
ních systémů (volitelné).
Když jsou na dveřích namontovány platební systémy (viz 
obr. 39-41), namontujte desku podle pokynů přiložených 
k sadě na desku CPU.
Jsou-li platební systémy namontovány v nábytku, musí 
být deska namontovaná na řídicí desce (viz obr. 38-40).

NAPÁJENÍ A POJISTKY 
Pojistka síťového elektrického napájení je přístupná ze 
zadní strany stroje (viz obr. 38), aniž bylo nutné odstranit 
kryt.
Když vyjmete kasu a její držák, získáte přístup k trans-
formátoru pro napětí desek a příslušným pojistkám 
(viz obr. 44).

Důležité!!
Kryty se smí odstranit pouze, když je automat od-
pojený od elektrické sítě.

Obr. 42

1- J1 K desce pohonu
2- J2 K topnému odporu bojleru

Obr. 43

1- J1 K desce pohonu nebo CPU
2- J2 K platebnímu systému

Obr. 44

1- Kryt rozvodné desky
2- Senzor plných tekutých odpadů
3- Držák kasy
4- Kasa
5- Upevňovací šrouby
6- Odrušovací filtr
7- Přídavná svorkovnice
8- Transformátor
9- Primární pojistka transformátoru
10- Sekundární pojistka transformátoru
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Příloha

NAVIGAČNÍ MENU 

SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ

VODNÍ OKRUH
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SHRNUTÍ PROGRAMOVÁNÍ 
Stroj může pracovat v 3 různých provozních režimech:
 - Normální používání
 - Menu pro obsluhu
 - Menu pro techniky

Pro přístup do programovacích menu je nutné stisknout 
tlačítko programování.
Stroj přejde do režimu menu pro obsluhu.
Když stisknete tlačítko , přepne se stroj z „menu pro 
techniky“ do „menu pro obsluhu“ nebo obráceně.

SHRNUTÍ NAVIGAČNÍHO REŽIMU
Abyste se mohli pohybovat v menu, používají se tlačítka 
znázorněná na obrázku:
TLAČÍTKA POSOUVÁNÍ NAHORU  A DOLŮ 
Pomocí tlačítek posouvání  a  je možné se pohybo-
vat v programovacích menu, která se nacházejí na stejné 
úrovni, od jedné položky k druhé a měnit provozní stav 
(ZAP/VYP) nebo alfanumerické hodnoty funkcí.
TLAČÍTKO PRO POTVRZENÍ A ODESLÁNÍ 
Pomocí tlačítka pro potvrzení a odeslání  je možné 
přejít na další, nižší úroveň nebo potvrdit právě zadanou 
nebo změněnou hodnotu.
TLAČÍTKO VÝSTUPU 
Pomocí tlačítka výstupu  je možné se vrátit na vyšší 
úroveň nebo opustit oblast změny funkce. Když do-
sáhnete nejvyšší úrovně menu a znovu stisknete toto 
tlačítko, přepíná se stroj z menu pro techniky do menu 
pro obsluhu a obráceně. 

ZADÁVÁNÍ ALFANUMERICKÝCH HODNOT

Pokud řídicí software vyžaduje zadání alfanumerických 
znaků, mají tlačítka následující funkce:
 - Potvrzovacím tlačítkem  se mění nebo zadává první 
znak nápisu, potvrzuje a přechází se na další.
 - Pomocí tlačítek  a  je možné procházet mezi tlačít-
ky, která jsou k dispozici.

ZADÁNÍ HESLA PŘI ZAVŘENÝCH DVEŘÍCH

Zadání hesla při zavřených dveřích umožňuje provádět 
práce spojené se zadaným heslem.
Pomocí hesel při zavřených dveřích je možné:
 - Propláchnutí mixérů
 - Propláchnutí spařovací skupiny
 - Vynulování počítadla kávové sedliny

Při zadání hesla se zavřenými dveřmi postupujte takto:
 - Na dvě sekundy stiskněte tlačítko číslo 4.
 - Řídicí software vyžaduje zadání hesla a vstupní pole 
přijímá číselné hodnoty znázorněné na obrázku.
Stroj čeká na zadání hesla (5 čísel), s kterým lze prová-
dět související práce, několik sekund.

Tato hesla se mohou defi novat v menu pro techniky.
Standardně jsou všechna hesla deaktivovaná.

1- Tlačítko otevření programování
2- Tlačítko resetování alarmu
3- Sériový konektor RS232
4- Konektor UpKey
5- Mechanické počítadlo zdvihů
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230 V TRANSFORMÁTOR
CM VAČKA MOTORU
CMSB VAČKA MOTORU PRO PODAVAČ KELÍMKŮ
CV VOLUMETRICKÉ POČÍTADLO
EEA ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL PŘÍVODU VODY
ER ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL VÝDEJE KÁVY
ESC ELEKTROMAGNET PRO UVOLNĚNÍ KÁVY
EV1-.. VÝTOKOVÝ VENTIL
FA SÍŤOVÝ FILTR
ICM SPÍNAČ ŘÍZENÍ MOTORU

ID SPÍNAČ DÁVKOVAČE KÁVY
IMSP MIKROSPÍNAČ PODAVAČE MÍCHÁTEK
IP DVEŘNÍ SPÍNAČ
IPF SPÍNAČ PLNÉ ODKAPÁVACÍ NÁDOBY
IVA SPÍNAČ CHYBĚJÍCÍ VODY
IVB SPÍNAČ CHYBĚJÍCÍCH KELÍMKŮ
KC1-.. TERMOSTAT BOJLERU KÁVY
KS1-2 BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT
KS3-4 OCHRANNÝ TERMOSTAT ČERPADLA
M MOTOR JEDNOTKY KÁVY



SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM

MACCHINA SOLISTA-KREA MACHINE

Solista
KREA

Espresso

PM ČERPADLO
PS1-.. TLAČÍTKO SIRUPU
RCC OHŘEV BOJLERU KÁVY
SM1 KONTROLNÍ DESKA STROJE
SM2 ROZŠIŘOVACÍ DESKA
STRC DESKA TERMOSTATU OHŘEVU BOJLERU
TX.... POJISTKA SETRVAČNÁ (X=PROUD)
UPS DESKA CHLAZENÍ
VAR VARISTOR
VENT VENTILÁTOR

MAC MLÝNEK
MD1-.. MOTORY DÁVKOVAČŮ INSTANTNÍCH SUROVIN
MDTE-. MOTOR DÁVKOVAČE ČAJE
MDZ MOTOR DÁVKOVAČE CUKRU
MF1-.. MOTORY MIXÉRŮ INSTANTNÍCH SUROVIN
MMA1-. MOTOR NASTAVENÍ MLETÍ
MSB MOTOR PODAVAČE KELÍMKŮ
MSCB MOTOR PRO ZMĚNU SLOUPCE KELÍMKŮ
MSP MOTOR VÝDEJE MÍCHÁTEK
NTC TEPLOTNÍ ČIDLO
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BDV ZÁSTRČKA PRO MINCOVNÍK BDV
CCG MECHANICKÉ POČÍTADLO
EX ZÁSTRČKA PRO MINCOVNÍK EXEC

LCD DISPLEJ S TEKUTÝMI KRYSTALY
SIG DESKA ROZHRANÍ MINCOVNÍKU
SLED DESKA LED DIOD



SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM

PORTA - DOOR
Solista

TZ

SUC DESKA CPU
TZ SENZOR ŠÁLKŮ

SM ŘÍDICÍ DESKA
SP DESKA TLAČÍTEK
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1- Expanzní nádoba
2- Zásobník kávy
3- Zásobník instantního nápoje
4- Vyprázdnění expanzní nádoby
5- Dávkovač kávy
6- Přípojka regenerace kondenzátu
7- Skupina kávy
8- Výstupní otvory surovin
9- Elektromagnetické ventily výdeje

10- Mixéry instantních nápojů
11- Bojler espressa
12- Výdejní trysky
13- Elektromagnetický ventil přívodu vody
14- Vana mixérů
15- Obtok
16- Čerpadlo
17- Volumetrické počítadlo
18- Nádoba na tekuté odpady

VODNÍ OKRUH 
(napájení z vodovodu)

1

2

3
4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

15
16

18

17
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6- Ze stroje
7- Do stroje
8- Odpadní nádoba pro proplachy
9- Nádoba na tekuté odpady

1- Vodní nádržka
2- Obtok
3- Ponorné čerpadlo
4- Elektromagnetický ventil napájení vedení (alternativní)
5- Expanzní nádoba

VODNÍ OKRUH 
(vlastní napájení vodou)

VYBAVENÝ NÁBYTEK

1

2

3

4

6

5

7 8

9

9
1

3
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Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti zde popsaných strojů bez předchozího upozornění a odmítá zároveň 
jakoukoli odpovědnost za možné nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku chyby tisku nebo přenosu.
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 
svolení výrobce, který je výhradním vlastníkem práv.




