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ANTONIO CAVO
  

C.E.O
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European directives

Sostituita da
Repealed by

98/37/EC
73/23/EC + 93/68/CE 2006/95/CE
89/336/EC + 92/31/CE +  
93/68/CE

2004/108/EC

90/128/EC 2002/72/CE
80/590/EEC and 89/109/
EEC

EC 1935/2004

Norme armonizzate / 
Specifi che tecniche 

Harmonised standards 
Technical specifi ca-
tions

CEI EN 60335-1 : 2002 + A11:20005 +A1:2005 + 
A12:2006 + A2:2006  
CEI EN 60335-2-75 : 2004 + A1:2005 + A11:2006
EN 50366:2003 + A1:2006
EN ISO 11201 and EN ISO 3744
EN 55014-1 + A1+ A2
EN 55022 + A1 + A2
EN 55014-2 + A1
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3 + A1
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EN 61000-4-3 + A1 + A2
EN 61000-4-4 + A1
EN 61000-4-5 + A1
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Italiano Si dichiara che la macchina, descritta nella targhetta di identifi cazione, è 
conforme alle disposizioni legislative delle Direttive Europee elencate a lato e suc-
cessive modifi che ed integrazioni.
English The machine described in the identifi 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 specifi 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’identifi cation est conforme aux 
dispositions légales des directives européennes énoncées ci-contre et modifi cations 
et intégrations successives

Español Se declara que la máquina, descripta en la etiqueta de identifi cación, cum-
ple con las disposiciones legislativas de las Directrices Europeas listadas al margen 
y de sus sucesivas modifi caciones e integraciones
Português Declara-se que a máquina, descrita na placa de identifi cação está con-
forme as disposições legislativas das Diretrizes Européias elencadas aqui ao lado e 
sucessivas modifi 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 identifi catieplaatje is conform de 
wetsbepalingen van de Europese Richtlijnen die hiernaast vermeld worden en latere 
amendementen en aanvullingen

Italiano Le norme armonizzate o le specifi 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 spécifi 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 Spezifi kationen (Bestim-
mungen), die den Regeln der Kunst hinsichtlich den in der EU geltenden Sicherheits-
normen entsprechen, sind:

Español Las normas armonizadas o las especifi 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 especifi 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 specifi caties (aanwijzingen) 
die toegepast werden volgens de in de EU van kracht zijnde eisen van goed vakman-
schap inzake veiligheid zijn de volgende:

Česky Harmonizované standardy nebo technické specifi kace (normy), které podle 
uznávaných pravidel odpovídají bezpečnostním normám platným v EU, jsou:

Česky Stroj popsaný na typovém štítku vyhovuje uvedeným evropským zákonným 
směrnicím ve znění následných předpisů.



Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě s ohledem na zákonem předepsané 
evropské směrnice a normy je uvedeno na první straně 
tohoto návodu, který je nedílnou součástí stroje.

Na této stránce se osvědčuje, že stroj popsaný na 
typovém štítku vyhovuje zákonným ustanovením 
evropských směrnic ve znění následných 
předpisů a harmonizovaným standardům 

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

Pokyny 
PRO INSTALACI

Instalaci a následné údržbové práce musí provádět 
podle platných předpisů odborný personál, 
vyškolený pro tento stroj.
Stroj se prodává bez platebního systému; proto za 
případné poškození stroje, osob nebo majetku ručí 
výhradně osoba, která platební systém nainstalovala.
Stroj musí být nejméně jednou za rok zkontrolován 
specializovaným personálem s ohledem na 
neporušenost a splnění odpovídajících norem.
Obalové materiály musíte ekologicky zlikvidovat.

PRO POUŽÍVÁNÍ

Stroj může být používán dětmi nebo tělesně, smyslově či 
duševně postiženými osobami v případě, že je zajištěn 
dohled osoby odpovědné za bezpečnost stroje nebo 
tyto osoby byly v používání stroje speciálně proškoleny. 
Osoba zajišťující dohled musí zabránit dětem, aby si se 
strojem hrály.
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Musíte dodržovat následující pokyny pro ochranu 
životního prostředí:
- při proplachu stroje používejte výhradně biologicky 

odbouratelné čisticí prostředky;
- podle předpisů zlikvidujte všechny obaly produktů 

použitých k doplňování a k proplachu stroje; 
- vypnutím stroje v době, kdy není používán, je možné 

ušetřit elektrickou energii.

PRO SEŠROTOVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na to, že se stroj nesmí 
likvidovat jako komunální odpad, ale podle směrnice EU 

2002/96/CE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment - WEEE) a odpovídajících národních 
předpisů, aby byly vyloučeny případné 
negativní následky pro životní prostředí 
a zdraví.

Po vyřazení z provozu výrobce organizuje a řídí tříděnou 
likvidaci stroje. Ohledně správné likvidace stroje se 
obraťte na prodejce, u kterého jste stroj zakoupili, nebo 
na naši zákaznickou službu.
Likvidace stroje majitelem v rozporu s právními předpisy 
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 fl uor a regulovaný podle 
Kjótského protokolu, s potenciálem globálního 
oteplování 1300.
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Úvod 
Technická dokumentace patřící k vybavení je dopl-
ňující součástí stroje, a proto musí stroj doprovázet 
při každé změně místa nebo vlastníka.
Před instalací a použitím stroje je nutné si přečíst a po-
chopit obsah dodané příručky. Ta obsahuje důležité infor-
mace o bezpečnosti při instalaci a o používání a údržbě 
stroje.
Příručka je rozdělena na tři kapitoly. 
V první kapitole jsou popsány běžné plnicí a čisticí pro-
cedury v prostorech stroje, které jsou přístupné výhrad-
ně s použitím klíče dveří, bez dalších nástrojů.
V druhé kapitole jsou uvedeny pokyny pro správnou 
instalaci a informace potřebné pro co možná nejlepší 
využití funkcí stroje.
V třetí kapitole je popsána údržba, při které je pro 
přístup do potenciálně nebezpečných prostorů nutné 
používat speciální nářadí.
Postupy popsané v druhé a třetí kapitole smí pro-
vádět pouze odborný personál, který disponuje 
znalostmi o stroji, elektrické bezpečnosti a znalost-
mi hygienických předpisů.

IDENTIFIKACE STROJE A TECHNICKÉ 
VLASTNOSTI
Každý stroj je označen výrobním číslem uvedeným na 
typovém štítku, který je umístěn na pravé vnitřní straně 
stroje.
Štítek (viz ilustrace) je jediným, výrobcem uznávaným 
identifi kačním dokladem stroje: Obsahuje všechny tech-
nické údaje, které umožňují výrobci rychle a spolehlivě 
poskytovat informace jakéhokoli druhu a zjednodušit 
agendu náhradních dílů.

V PŘÍPADĚ ZÁVADY
Ve většině případů je možné odstranit případné menší 
technické potíže jednoduchým zásahem. Doporučujeme 
proto přečíst si důkladně tuto příručku ještě předtím, než 
se obrátíte na výrobce.
Při neřešitelných poruchách nebo chybném provozu se 
obraťte na:

N&W GLOBAL VENDING SpA
Via Roma 24
24030 Valbrembo
Itálie – Tel. +39 – 035606111

TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Aby nedošlo k poškození stroje, je nutné stroj naklá-
dat, resp. vykládat obzvlášť opatrně. Stroj se dá zvedat 
strojním nebo ručním vysokozdvižným vozíkem. Čelisti 
přitom musí být umístěny pod strojem a na straně výraz-
ně označené symbolem na obalu.
Musíte zabránit tomu, aby stroj:

překlopil se; -
byl tažen na lanech apod.; -
byl zvedán za boční držadla; -
byl zvedán pomocí vázacích prostředků nebo lan -

- nebo jeho balení bylo vystaveno vibracím.
Pro skladování je zapotřebí suchá místnost a teplota 
musí být mezi 0 a 40 °C.
V originálním balení nelze stavět více strojů na sebe. 
Přitom je nutné zachovat svislou polohu, vyznačenou 
šipkami na obalu.

Údaje o bojleru

Odběr proudu

Provozní napětí

Model

Kód produktu

Vlastnosti vodovodní sítě

Proud 

Frekvence

Výrobní číslo

Typ

Obr. 1
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INSTALACE STROJE
Stroj není určený pro instalaci venku, ale pro suché 
vnitřní prostory s teplotou od 2 do 32 °C. Nesmí být nain-
stalovaný v prostorech, kde se k čištění používají proudy 
vody (např. velkokapacitní kuchyně).
Stroj může být postavený u stěny, přičemž je nutné 
dodržovat minimální vzdálenost 4 cm mezi zadní stranou 
a stěnou, aby bylo zaručeno dostatečné větrání. Stroj 
nesmí být v žádném případě přikrytý hadrem apod.
Stroj musí být nainstalován tak, aby nebyl překročen 
sklon 2°.
V případě potřeby vyregulujte přiloženými nastavitelnými 
nohami (viz obr. 16).

TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška mm. 1830
Šířka mm. 650
Hloubka mm. 760
Rozměry při otevřených dveřích mm. 1320
Hmotnost  kg 170

Napájecí napětí V~ 230
Frekvence Hz 50
Instalovaný výkon W  2500

VÝDEJ KELÍMKŮ
Průměr horního okraje 70–71 mm kapacita cca 650 ke-
límků.

PLATEBNÍ SYSTÉM

Stroj je elektricky připravený na systémy s protokoly Exe-
cutive, BDV a MDB a na montáž s mincovníky 24 V ss.
Kromě prostoru na mincovník je k dispozici také prostor 
pro montáž (doplňkovou) nejpoužívanějších platebních 
systémů.

PRODEJNÍ CENY

Pro každou volbu je možné nastavit odlišnou prodejní 
cenu; standardní nastavení předpokládá stejnou prodejní 
cenu pro všechny volby.

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ

LED třídy 1.
Normálně jsou LED diody chráněny průhlednými panely. 
Jsou-li panely z jakéhokoli důvodu odstraněny, může být 
světlo LED diod při přímém pohledu škodlivé.

ÚSPORA ENERGIE

Je možné naprogramovat vypínání LED diod, resp. 
bojlerů pro úsporu elektrické energie v době, kdy nejsou 
používány.

VÝDEJ DO KONVICE A VÝDEJ ZDARMA (DOPLNĚK)
Pomocí odpovídajícího klíče můžete obdržet až 9 čers-
tvě spařených voleb bez kelímku, což umožňuje naplnit 
konvici nebo provést bezplatný výdej normálních voleb.

KASA

Ze zinkového plechu. Víko a zámek se dodávají jako 
příslušenství.

NAPÁJENÍ VODOU

Z vodovodní sítě s tlakem 0,05 až 0,85 MPa (0,5 až 8,5 
bar).
Software stroje je připraven na napájení vodou z vnitřní 
nádržky (doplňková sada).

MOŽNÁ NASTAVENÍ

Espresso: ruční mletí  
    
   (doplněk) se samočinnou regulací

 Dávka kávy a množství vody.
 
Instant:   Dávky kávy, instantní surovina a voda 

podle času.
Teplota: regulovatelná softwarem

Obr. 2
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SPUŠTĚNÍ STROJE

- Jsou k dispozici kelímky
- Je k dispozici voda
- Je k dispozici káva
- Pozice jednotky kávy
- Odpadní nádoba prázdná 

Je dosažena provozní teplota -
- Pozice podávání kelímků

POJISTKY

- Dveřní spínač
Bezpečnostní termostat bojleru s ručním spínáním -
Plovák expanzní nádoby zaseklý -
Elektromagnetický ventil pro ochranu proti zavodnění -
Plovák plné odpadní nádoby -
Kontrola zkratu / rozpojení sondy bojleru -

- Časová ochrana pro: 
 Čerpadla
 Převodový motor jednotky kávy
 Výdej kávy
 Mlýnek
 Převodový motor Podávání kelímků
- Pojistky pro:  
 Motory dávkovačů
 Převodový motor jednotky kávy
 Elektromagnet uvolnění kávy
 Čerpadlo
 Motory mixérů
 Motor mlýnku
- Elektrické pojistky
 Hlavní spínací okruh
 Trafo desek a mincovník
 (primární a sekundární)

KAPACITA ZÁSOBNÍKŮ

Kávová zrnka   kg 4,2
Míchátka (jsou-li k dispozici) ks 950 cca
Pro instantní suroviny je v závislosti na modelu možné 
namontovat nádržky s kapacitou po 2,45, 4,5 nebo 6,5 l.
Přibližné množství surovin je uvedeno v následující 
tabulce:

Velikost nádržek 2,5 l 4,5 l 6 l
Instantní káva kg 0,6 1,0 1,3
Mléko kg 0,7 1,2 1,7
Kakao kg 1,7 3,2 4,5
Cukr kg 2,0 3,5 5,0
Citronový čaj kg 2,0 3,5 5,0
Vývar kg 1,4 2,5 3,5

Množství se s ohledem na specifi ckou hmotnost surovin 
může od výše uvedených údajů lišit.

Obr. 3

Levý otvor1- 
Pravý otvor2- 
Mixéry3- 
Prostřední otvor4- 
Zásobník kávy5- 
Zásobníky à 6 l6- 
Zásobníky à 2,5 l7- 
Zásobníky à 4,5 l8- 
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SPOTŘEBA PROUDU

Spotřeba proudu ve stroji závisí na různých faktorech, 
jako je teplota a větrání místa instalace, teplota přivádě-
né vody, teplota bojleru atd.
Při pokojové teplotě 22 °C byly naměřeny následující 
hodnoty spotřeby: 
Dosažení provozní teploty W/h 442
24 h standby  W/h 3 257
Výše uvedené hodnoty spotřeby energie, vycházející 
z průměrných údajů, jsou odhadnuté.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Na stroj lze namontovat různé příslušenství pro změnu 
výkonových vlastností.
Montážní sady obsahují montážní návody, které musí 
být přesně dodržovány, aby byla zaručena bezpečnost 
stroje.
Montáž a následné převzetí musí provést vyškolený 
odborný personál, který je seznámen jak s bezpeč-
ností, tak i s hygienickými normami souvisejícími 
se strojem.

ZÁMEK S MĚNITELNOU KOMBINACÍ
Některé modely mají zámek s měnitelnou kombinací.
Zámek je vybaven stříbrným klíčem se standardní 
kombinací, který musí být používán pro normální postup 
zamykání.
Zámek lze opatřit sadou s osobní bezpečnostní kombi-
nací, která je k dostání jako příslušenství.
Sada se skládá z (černého) klíče pro změnu standardní 
kombinace a (zlatých) klíčů pro zadání kombinace nové.
Na požádání lze dodat další klíče pro zadávání a použí-
vání s jinými kombinacemi.
Po zadání bezpečnostní kombinace vyražené na klíčích 
lze požadovat další sady (stříbrných) uživatelských klíčů.
Obecně se používá jen (stříbrný) uživatelský klíč, za-
tímco (zlaté) klíče pro zadávání jsou uchovávány jako 
rezervní.
Klíč pro zadávání nepoužívejte při normálním zamy-
kání, protože by mohl poškodit zámek.

Změna kombinace:
- Otevřete dveře stroje a zablokujte tak rotaci.

Lehce namažte zámek uvnitř mazivem ve spreji. -
Zasuňte současný (černý) změnový klíč a otočte ho do  -
polohy změny (značka na 120°).
Vytáhněte současný změnový klíč a zasuňte nový (zla- -
tý) změnový klíč.

- Otočte změnový klíč do zamčené polohy (0°) a vytáh-
něte ho.

Nyní má zámek novou kombinaci.
Klíče se starou kombinací se již nedají s novou 
kombinací použít.

Obr. 4
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Kapitola 1
Plnění a proplach

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

DVEŘNÍ SPÍNAČ
Při otevření dveří přeruší spínač přívod proudu do 
elektrického systému stroje, aby bylo možné bezpečně 
provést níže popsané procedury plnění a proplachu.
Všechny pracovní kroky na stroji pod napětím smí 
provádět VÝHRADNĚ kvalifi kovaný personál, pro-
školený s ohledem na eventuální hrozící nebezpečí.

HYGIENA A ČIŠTĚNÍ
Podle platných zdravotních a bezpečnostních předpisů 
je za čištění a hygienu stroje odpovědný provozovatel 
stroje; stroj proto musí být udržován v takovém stavu, 
který brání rozmnožování bakterií.
Při instalaci je nutné dezinfi kovat vodní okruhy 
a materiály, které přicházejí do kontaktu s potra-
vinami, aby byly eliminovány bakterie, které se 
eventuálně objevily během skladování.
Doporučuje se používat čisticí prostředky i k čištění 
těch dílů, které bezprostředně nepřicházejí do kontaktu 
s potravinami.
Některé části stroje mohou být poškozeny použitím agre-
sivních čisticích prostředků.
Výrobce odmítá jakékoli ručení za škody, k nimž dojde 
v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů nebo 
použití agresivních, popř. zdraví škodlivých čisticích 
prostředků.
Před údržbovými pracemi, které vyžadují demontáž 
součástí, vždy odpojte přívod elektrického proudu.

PROVOZ STROJE PRO HORKÉ NÁPOJE 
V OTEVŘENÝCH NÁDOBÁCH
(např. plastové kelímky, keramické šálky, konvice)
Dávkovače nápojů pro otevřené nádoby se používají 
výhradně k prodeji a výdeji následujících nápojů:
- Spařená káva a čaj
- Instantní nebo suché zmrazené produkty
Tyto produkty musí být výrobcem označeny jako „vhodné 
pro automatický výdej do otevřených nádob“.
Vydávané produkty jsou určené pro okamžitou kon-
zumaci. V žádném případě nesmí být uchovávány, 
resp. baleny pro pozdější spotřebu.
Každé jiné použití je v rozporu s určeným účelem 
a může být nebezpečné.

Obr. 5

Dveřní spínač1- 
Odpadní nádoba2- 
Kryt espresso jednotky3- 
Zásobník cukru4- 
Sloupec kelímků5- 
Zásobník zrnkové kávy6- 
Zásobník instantní suroviny 6 l7- 
Zásobník instantní suroviny 2,5 l8- 
Zásobník instantní suroviny 4,5 l9- 
Servisní tlačítka10- 
Mixéry11- 
Nádoba bojleru12- 
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INFORMACE
Stroj musí být v provozu při pokojové teplotě mezi 
2 a 32 °C.
Na vnější straně dveří (viz obr. 6) jsou umístěny ovládací 
prvky a pokyny pro uživatele.
Ke stroji jsou přiloženy etikety s menu a pokyny, které se 
musí použít při instalaci.
Ve stroji na krytu prostoru mincovníku se nacházejí pro-
gramovací tlačítka pro přístup k funkcím stroje, tlačítko 
proplachu mixérů a sériová přípojka RS232.

HLADINA HLUKU

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

PLNĚNÍ 

KELÍMKY 
Prostor výdeje kelímků je vybaven dvěma panty, které 
usnadňují přístup k výdeji kelímků, především když je 
stroj nainstalován v řadě.
Výdej kelímků doplňujte následujícím způsobem: 

Otevřete dveře stroje. -
Přitáhněte výdejní přihrádku k sobě, aby se uvolnila. -
Otočte přihrádku směrem ven. -
Odstraňte víko výdeje kelímků. -
Vložte kelímky. -

VÝDEJ KELÍMKŮ ÚPLNĚ PRÁZDNÝ

Naplňte kelímky kromě sloupce s výdejním otvorem. -
Zavřete dveře a počkejte, až se první plný sloupec  -
přemístí na výdejní otvor.
Znovu otevřete dveře a naplňte zbývající prázdný  -
sloupec.

Při zavírání postupujte obráceným způsobem 
a dávejte pozor, aby přihrádka byla úplně zasunutá. 
Úplné zavření vyžaduje vynaložení určité síly.

Obr. 6

Výdejní prostor1- 
Zámek2- 
Prostor pro platební systémy3- 
Displej4- 
Klíč výdeje zdarma (Free Vend) / plnění konvice (Jug) (doplněk)5- 
 LED dioda indikace vhození peněz6- 
Vhazování/vracení peněz7- 
Korekční tlačítko8- 
Etikety s menu9- 
Tlačítka voleb10- 
Místo pro zákaznické informace11- 
Prostor vracení přeplatku12- 

Obr. 7

Rukojeť pro vyjmutí přihrádky1- 
Otočná přihrádka2- 
Regulovatelné vedení míchátek (je-li k dispozici)3- 
Výdej míchátek (je-li k dispozici) 4- 
Kryt5- 
Výdej kelímků6- 
Tlačítko výdeje kelímků7- 
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CUKR A INSTANTNÍ SUROVINY
Na každé nádržce je umístěna samolepicí etiketa ozna-
čující příslušný produkt.
Po nadzvednutí příslušného víka vložte vydávané 
produkty do jednotlivých nádržek; nestlačujte je přitom, 
aby se nevytvořily hrudky. Přesvědčte se, že produkty 
neobsahují žádné hrudky.

ZRNKOVÁ KÁVA

Nadzvedněte víko a naplňte zásobník kávy; dávejte 
pozor, aby byla západka úplně otevřená (obr. 8). 

MÍCHÁTKA

Při správném doplňování dvou sloupců míchátek postu-
pujte takto:

Vyndejte vnitřní a vnější závaží míchátek směrem naho- -
ru (viz obr. 9).
Rozdělte míchátka rovnoměrně do obou sloupců. -
Vložte závaží opracovanou stranou do příslušného  -
otvoru.

Obr. 8

Kryt1- 
Zásobník kávy2- 
Západka3- Obr. 9

Vedení cukru1- 
Hubice míchátek 2- 
Dávkovač3- 
Závaží4- 
Zásobník cukru5- 
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ČIŠTĚNÍ

DEZINFEKCE MIXÉRŮ A NAPÁJECÍCH OKRUHŮ

V závislosti na provozních podmínkách a kvalitě vody 
musíte při instalaci a nejméně jednou týdně důkladně 
dezinfi kovat mixér a hadice instantních surovin, aby byla 
zaručena hygiena vydávaných produktů.
Při čištění v žádném případě nepoužívejte proud 
vody.

Čistit je třeba tyto součásti:
Násypka instantní suroviny, mixér a hadice pro výdej  -
instantních nápojů.
Výdejní hadice a trysky. -
Výdejní prostor. -
Otevřete víko výdejní komory mixéru a nadoraz nad- -
zvedněte otvory instantních surovin.
Vymontujte násypku instantní suroviny, vodní hadice,  -
násypky nádržek produktů a vrtulky motorů mixérů 
z mixérů (viz obr. 10).

Při demontáži lehce zatáhněte za vrtulky (obr. 11). -

Vyčistěte všechny součásti dezinfekčním prostředkem  -
(dodržujte dávkování předepsané výrobcem); přitom 
pečlivě odstraňte, v případě potřeby štětkou na láhve 
a kartáčem, zbytky a viditelné povlaky.

Dezinfekci provádějte pomocí baktericidních přípravků.
Vložte součásti na cca 20 minut do nádoby s předem  -
připraveným dezinfekčním prostředkem.
Namontujte zpět hadice a vodní trychtýř. -
Důkladně vypláchněte a osušte nádržky a násypky  -
instantních surovin a namontujte je zpět.

Výdejní komoru můžete zavřít až po spuštění všech 
otvorů produktů dolů.
Po montáži proveďte v každém případě následující 
kroky:

Otevřete doplňovací režim, proveďte proplach mixérů  -
(viz příslušná kapitola) a kápněte do násypek několik 
kapek dezinfekčního prostředku.
Po provedené dezinfekci součásti důkladně vypláchně- -
te a odstraňte všechny zbytky použité kapaliny.

Všechny pracovní kroky na stroji pod napětím smí 
provádět VÝHRADNĚ kvalifi kovaný personál, pro-
školený s ohledem na eventuální hrozící nebezpečí.

Obr. 10

Násypka instantních surovin1- 
Směšovač2- 
Vrtulka mixéru3- 
Hubice instantních surovin4- 
Magnet upevnění víka5- 
Horní přívodní tryska vody6- 
Spodní přívodní tryska vody7- 
Těsnění 8- 
Příruba upevnění mixéru9- 
Upevňovací kroužek příruby10- 

Obr. 11
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ESPRESSO JEDNOTKA
Po každém naplnění nebo nejméně jednou týdně musíte 
očistit vnější součásti jednotky kávy od případného 
usazeného prachu, obzvláště v prostoru násypky káva, 
fi ltrů a krytů.
Pravidelně vymontujte víko spařovací jednotky a násyp-
ku kávy (viz obr. 12).
Vymontované součásti důkladně vyčistěte a osušte.
Pozor!
Než uvedete stroj do provozu, musíte namontovat 
kryt (viz obr. 12).

VÝDEJ CUKRU
U modelů s přímým výdejem cukru do kelímku je nutné 
pravidelně čistit mechanismus výdeje cukru takto:

Nadzvedněte elastickou páku, abyste uvolnili trysku. -
Vytáhněte výdejní trysku. -
Vytáhněte hubici výdeje cukru. -
Důkladně vyčistěte a vysušte. -

Poté namontujte obráceným postupem. -

Obr. 12

Násypka kávy1- 
Filtr2- 
Kryt3- 
Kryt jednotky4- 

Obr. 13

Elastická páka 1- 
Tryska výdeje cukru2- 
Hubice míchátek3- 
Vedení cukru4- 
Hubice výdeje cukru.5- 
Sloupec míchátek6- 
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VÝDEJNÍ PROSTOR A OCHRANA PROTI KRÁDEŽI

Při demontáži výdejního prostoru povolte šrouby, aby se 
přihrádka posunovala na vedení. Ochranné kryty a vý-
dejní otvory nápojů a kelímků nevyžadují žádnou zvláštní 
údržbu, normální čištění je postačující.
Pomocí příslušného šroubu můžete v případě potřeby 
vymontovat rameno držáku trysek.
Při následné montáži musíte dávat pozor na polohu 
ramena posuvu kelímků a polohu přihrádky na vedení 
a také na správné utažení tří upevňovacích bodů.

HADICE MIXÉRŮ

Prostor násypek a povrchy nádržek čistěte pravidelně 
malým vysavačem nebo štětcem od případných usaze-
nin prachu.
Povrchy můžete čistit vlhkým hadrem.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Jestliže musíte stroj z jakéhokoli důvodu vypnout na 
dobu delší, než je doba trvanlivosti surovin, jsou zapotře-
bí následující opatření:
- Skrz výdej kávy úplně vyprázdněte mlýnky dávkovačů 

až po indikaci prázdného stavu.
- Úplně vyprázdněte nádržky a důkladně je propláchněte 

dezinfekčním prostředkem na mixéry.
Úplně vyprázdněte vodní okruh. -

Před opětovným uvedením do provozu musíte pro-
vést čištění a dezinfekci.

Obr. 14

Výdejní prostor1- 
Madlo výdejního prostoru2- 
Držák hadice3- 
Šrouby upevnění přihrádky 4- 
Držák výdeje nápojů5- 
Pohyblivý kryt výdeje kelímků6- 
Upevnění vedení7- 
Doraz vedení8- 
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Kapitola 2
Instalace

Instalace a následné údržbové práce se musí provádět 
na stroji pod napětím, a proto je smí vykonávat pouze 
odborný personál, vyškolený pro stroj a poučený o ne-
bezpečích tohoto stavu.
Stroj není vhodný pro instalaci venku a musí být nain-
stalován v suchých místnostech při teplotě mezi 2 a 32 
°C. Stroj nesmí být nainstalován v prostorech, ve kterých 
se k čištění používají proudy vody (např. velké kuchyně 
atd.).
Při instalaci je nutné dezinfi kovat vodní okruhy 
a materiály, které přicházejí do kontaktu s potra-
vinami, aby byly eliminovány bakterie, které se 
eventuálně objevily během skladování.

DVEŘNÍ SPÍNAČ

Při otevření dveří odpojí spínač elektrické napájení stroje.
Chcete-li, aby byl stroj při otevřených dveřích napájen 
elektrickým proudem, musíte zasunout do otvoru přísluš-
ný klíč (viz obr. 15).
Při otevřených dveřích není možné se dostat k sou-
částem pod napětím. Ve stroji zůstávají pod napě-
tím pouze komponenty chráněné pouzdrem, na 
kterých je umístěna etiketa s nápisem „Před odstra-
něním krytu odpojte přívod elektrického proudu“.
Než odstraníte tento kryt, musíte odpojit napájecí 
kabel stroje od sítě.
Zavřít dveře je možné až po vytažení klíče dveřního 
spínače.

VYBALENÍ STROJE
Po odstranění obalu musíte zkontrolovat, jestli je stroj 
poškozený.
Budete-li na pochybách, neuvádějte stroj do provozu.
Obalové materiály (plastové sáčky, pěnový poly-
styren, hřebíky atd.) musí být uloženy mimo dosah 
dětí, protože představují možný zdroj nebezpečí.
Obalové materiály se smí vyhazovat jen na povolených 
skládkách odpadu a eventuální opětovné zhodnocení 
smí provádět pouze specializované podniky. 
Důležité!!
Stroj musí být nainstalován tak, aby sklon nepřekročil 2°; 
v případě potřeby vyregulujte přiloženými nastavitelnými 
nohami (viz obr. 16).

Obr. 15

Dveřní spínač1- 
Zástrčka s konstantním elektrickým napájenímm (max. 230 V~ 2 A) 2- 
Pojistka3- 
Desky LED diod4- 
Počitadla impulsů5- 
Spínač indikace otevřených dveří6- 
Tlačítka programování7- 
Mechanické počitadlo8- 
Tlačítko proplachu9- 

Obr. 16

Nastavitelná noha1- 



© N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 13 10 2009 3325 - 01

VLOŽENÍ ETIKET
Chcete-li vložit etikety produktů, musíte vymontovat 
držáky etiket. Přitom povolte tři šrouby a vyhákněte 
upevňovací prvky (viz obr. 17). 
Etikety se zasouvají vpravo a vlevo do příslušných drá-
žek.
V závislosti na modelu nemusí být některá tlačítka použi-
ta (viz tabulka dávek a voleb).
Ke stroji jsou přiloženy také samolepicí etikety, které se 
podle dispozice (viz tabulka dávek a voleb) připevňují na 
zásobníky produktů.

VODNÍ PŘÍPOJKA
Stroj je napájen pitnou vodou, přičemž je nutné dodržo-
vat předpisy platné na místě instalace.
Tlak v potrubí musí být mezi 0,05 a 0,85 MPa 
(0,5–8,5 bar).
Nechte vytékat vodu z hadic, dokud nebude čirá a čistá.
Připojte vodovodní potrubí hadicí vhodnou pro příslušný 
tlak a pro potraviny (vnitřní průměr min. 6 mm) k elektro-
magnetickému ventilu přívodu vody (přípojka 3/4” Gas) 
(viz obr. 18).
Na straně sítě doporučujeme na přístupném místě 
před strojem nainstalovat uzavírací ventil.

OCHRANA PROTI ZAVODNĚNÍ

Elektromagnetický ventil přívodu vody (viz obr. 18) je 
vybavený ochranou proti zavodnění, která mechanicky 
uzavírá přívod vody, jestliže dojde k poruše v elektro-
magnetickém ventilu nebo v kontrolním mechanismu 
hladiny vody v bojleru.
Při obnovení normálního provozu postupujte takto:
- Odpojte přívod elektrického proudu do stroje.
- Vypusťte vodu v přepadové hadici.
- Zavřete uzavírací ventil nainstalovaný před strojem.
- Uvolněte přípojku mezi vodovodní sítí a elektromagne-

tickým ventilem, abyste vypustili tlak, a potom přípojku 
opět utáhněte (viz obr. 18).

- Otevřete ventil a zapněte elektrické napájení stroje.

ZMĚKČOVAČ

Stroj se dodává bez změkčovače.
V případě velmi tvrdé vody je možné namontovat změk-
čovač.
Změkčovače dodávané jako příslušenství musí být 
v pravidelných časových intervalech regenerovány podle 
pokynů výrobce.

Obr. 17

Upevňovací šrouby1- 
Upevňovací lamely 2- 
Tlačítka voleb3- 
Etikety produktů4- 

Obr. 18

Přívod vody ⅜  ”1- 
Přípojka přívodního vedení2- 
Přepad3- 
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ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA
Stroj je koncipovaný pro provozní napětí 230 V~ a chrá-
něný 15 A pojistkami.
Pro připojení je třeba zajistit, aby údaje na typovém štítku 
souhlasily s parametry sítě, především:
- Hodnota napájecího napětí musí být v oblasti doporu-
čené pro připojovací body.

- Hlavní jistič musí být přiměřený pro potřebnou nejvyšší 
zátěž a musí mít odpojení všech pólů od sítě se vzdále-
ností kontaktů v otevřené poloze min. 3 mm.

Spínač, zásuvka a zástrčka musí být umístěny na 
přístupném místě.
Elektrická bezpečnost stroje je zaručena pouze tehdy, 
když je provedeno odborné připojení zařízení s uzemně-
ním podle zákonných předpisů.
Tento základní bezpečnostní požadavek musí být 
splněn. V případě pochybností musí provést odbor-
ník důkladnou kontrolu elektrického zařízení.
Elektrický kabel musí být vybaven pevně připojenou 
zástrčkou. Případnou výměnu kabelu (viz obr. 19) smí 
provádět pouze odborný personál. Smí se používat jen 
kabely typu HO5 RN – F nebo HO5 V V-F, resp. H07 
RN-F s průřezem 3×1–1,5 mm2.
Je zakázáno používat adaptéry, vícenásobné zá-
strčky nebo prodlužovací kabely.
VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODY, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU NEDO-
DRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH BODŮ.

MONTÁŽ PLATEBNÍHO SYSTÉMU

Stroj se prodává bez platebního systému. Odpověd-
nost za osobní nebo věcné škody, které vzniknou 
v důsledku nesprávné instalace platebního systé-
mu, spočívá výlučně na montérovi systému.
Namontujte mincovník a podle použitého typu dodržujte 
následující body:
- Správné naprogramování příslušných parametrů. 
- Nastavení úhlu otevírací páky zařízení voleb pro úplné 

otevření zařízení.
- Nastavení žlabu mincí pro typ namontovaného mincov-

níku.

INSTALACE V ŘADĚ

Řídicí systém stroje je při použití příslušných sad připra-
ven k zapojení do řady s dalšími stroji.
Díky tomu lze používat jediný platební a telekomunikační 
systém (GSM) pro více strojů.
Při instalaci v řadě je možné zkonfi gurovat stroj jako 
„Master“ pro převzetí kontroly nad druhým strojem nebo 
jako „Slave“ pro přenechání kontroly druhému stroji.

Obr. 19

Kryt1- 
Kabelová svorka2- 
Síťový kabel3- 
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DOPLŇOVÁNÍ VODNÍHO OKRUHU
Pokud expanzní nádoba při zapnutí stroje více než 
sekund nehlásí žádnou vodu, provede stroj automaticky 
instalační cyklus takto:
- Na displeji je během cyklu zobrazen nápis „INSTALA-

CE“.
- Naplnění expanzní nádoby a bojleru instantních nápojů.
- Otevření elektromagnetického ventilu kávy pro od-

vzdušnění bojleru a naplnění cca 600 ccm vody.
POZNÁMKA: Pokud během instalačního cyklu není 
v potrubní síti žádná voda, zablokuje se stroj až do 
obnovení přívodu vody nebo do vypnutí.
Tento krok se provádí ručně pomocí speciální funkce 
v menu „Test“ v režimu techniků, když se sada (do-
plňková) montuje k přívodu vody pomocí vnitřní 
nádržky, nebo po údržbových pracích., které vyžadují 
vyprázdnění bojleru, ale ne expanzní nádoby.

PRVNÍ DEZINFEKCE MIXÉRŮ 
A ZÁSOBNÍKŮ SUROVIN
Při instalaci stroje je nutné provést důkladnou dezinfekci 
mixérů, hadic nápojů, vnitřní nádržky a spařovací jednot-
ky, aby byla zaručena hygiena vydávaných produktů.
Při čištění nesmíte v žádném případě používat 
proud vody.
Dezinfekci provádějte pomocí baktericidních přípravků.
Propláchněte mixéry s přidáním několika kapek dezin-
fekčního prostředku.
Po dezinfekci propláchněte mixéry velkým množstvím 
vody, abyste odstranili všechny zbytky použitého rozto-
ku.
Chcete-li do mixéru nalít vodu, použijte tlačítko „Proplach 
mixérů“, které je případně k dispozici v menu (viz přísluš-
ná kapitola).
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FUNKCE

KRYT VÝDEJNÍHO PROSTORU
Stroj je vybaven systémem posuvu kelímků, který umož-
ňuje umístit výdejní trysku velmi blízko k produktu, což 
vylepšuje jeho vzhled a minimalizuje znečištění výdejní-
ho prostoru; systém má také kryt, který uzavírá průchod 
kelímků a zajišťuje tak oddělení od venkovního prostoru.

Pro instantní nápoje je možné nastavit čekací dobu 
(od nuly do 2000 c/s) od konce výdeje, po které se zavře 
západka; zazní signál konce výdeje.
Specifi cký mikrospínač signalizuje stroji polohu systému 
posuvu kelímků.

NÁSTAVEC VODIČE KELÍMKŮ
V příslušenství automatu je dodáván nástavec vodiče 
kelímků, který namontujte pouze v případě, že vámi po-
užívaný typ kelímků správně nepadá do ramena posuvu 
kelímků. Pro montáž tohoto nástavce sejměte usměrnění 
výdeje kelímků (pozice 10 obrázku č. 20), který je uchy-
cen šroubem a namontujte nástavec vodiče kelímků dle 
obrázku 20.

SENZOR ŠÁLKŮ
Některé modely jsou vybavené senzorem šálků, který 
zaznamenává předměty nacházející se mezi refl ektorem 
a senzorem.
Senzor má 2 LED kontrolky:
- Zelená LED kontrolka signalizuje, že je senzor pod 

napětím.
- Červená LED kontrolka signalizuje, že senzor zazna-

menal předmět.
Pro správné fungování musí být senzor a protější refl ek-
tor udržovány v čistotě.

Obr. 21

Senzor šálků1- 
Vysílač2- 
Reflektor3- 

Obr. 20

Výdejní prostor1- 
 Úchyt výsunu výdejního prostoru2- 
 Držák hadiček3- 
 Rameno posunu kelímků4- 
Pohyblivý kryt výdeje nápojů5- 
 Motor výdejníku kelímků6- 
Pohyblivý kryt výdeje kelímků7- 
 Šroub upevnění držáku trysek8- 
 Šroub upevnění výdejní prostoru9- 
 Usměrnění výdeje kelímků10- 
 Šroub uchycení usměrňovače kelímků11- 
 Vodiče kelímků12- 



© N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 17 10 2009 3325 - 01

VÝDEJ CUKRU A MÍCHÁTEK
Výdej se provádí pomocí dvousměrného motoru, který 
střídavě uvolňuje míchátka z vnějšího a vnitřního sloup-
ce.
Speciální profi l vačky, která zařízení pohání, ovládá po-
hyblivý držák míchátek a přivádí míchátko do výdejního 
prostoru.
Míchátko je následně vydáno vratnou pružinou.
Pokud má být vydán také cukr, běží motor déle a ovládá 
sklápěcí mechanismus výdejní trysky.

ESPRESSO JEDNOTKA
Po každém spuštění stroje provádí jednotka kávy před 
normálním cyklem jednu úplnou otáčku, aby bylo zaru-
čeno správné nastavení zařízení do počáteční polohy.

CYKLUS VÝDEJE KÁVY

Při volbě kávového produktu běží mlýnek po dobu po-
třebnou k tomu, aby naplnil komoru dávkovače kávy.
Po dosažení požadovaného množství náplně dávkovače 
padá káva do spařovací jednotky umístěné vertikálně 
v jednotce kávy (viz obr. 23-1).
Převodový motor spojený s hnacím kolem (6) otáčí klika-
mi (5), které zase otáčejí spařovací komoru (1) o 30°.
Horní píst (4) se slícuje se spařovací komorou (24-7) 
a zasune se do ní. Koncová poloha spařovacího pístu je 
závislá na množství kávy obsaženém v komoře.

Obr. 22

Pohyblivé držáky míchátek1- 
Pouzdro2- 
Mikrospínač pohybu držáků3- 
Vratná pružina4- 
Vyhazovač5- 
Držák míchátek6- 
Sloupky7- 

Obr. 23

Horní píst1- 
Tryska výdeje kávy2- 
Kryt3- 
Ojnice4- 
Kliky5- 
Hnací kolo6- 
Hubice kávové sedliny7- 
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Po výdeji kávy se horní píst posune dolů a stlačí kávovou 
sedlinu, přičemž je přebytečná voda odvedena 3. otvo-
rem výdejního ventilu.
Po skončení cyklu pracuje převodový motor obráceným 
způsobem, takže se horní píst posune nahoru a spařo-
vací komora se otočí na stranu výhozu, protější ke straně 
výdeje; spodní píst (8) se posune nahoru.
Po dosažení polohy výhozu změní převodový motor zno-
vu směr chodu a vrátí spařovací komoru zpět do klidové 
polohy.
Kryt (3) zadržuje slisovanou kávovou sedlinu a nechává 
ji padat dolů, zatímco se spodní píst (8) vrátí do klidové 
polohy.
U modelů se dvěma dávkovači se komora před uvol-
něním lehce posune a umožní tak správné posouvání 
namleté kávy; posouvání se dá naprogramovat pomocí 
příslušné funkce.

KONTROLA A NASTAVENÍ TÁROVÁNÍ 
Pro dosažení nejlepších možných výsledků s použitými 
surovinami se doporučují následující kontroly:
- Kávová sedlina musí být lehce stlačená a vlhká.
- Jemnost namleté kávy.
- Hmotnost namleté kávy.
- Výdejní teplota. 
- Dávka vody.

NASTAVENÍ OBJEMU SPAŘOVACÍ KOMORY

Jednotka kávy může pracovat s dávkami od 5,5 do 8,5 g.
Horní píst se polohuje automaticky.

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ KÁVY

Páčka nastavení dávky může být nastavena na jednu 
z 10 značek, přičemž je třeba mít na paměti:
- Při zvednutí páčky se zvětšuje dávka.
- Při spuštění páčky dolů se dávka zmenšuje.
- Každá značka odpovídá změně dávky o cca 0,35 g.
Chcete-li odebrat dávku, musíte vymontovat jednotku 
kávy a použít speciální testovací funkci v režimu techniků 
(viz příslušná kapitola).
Důležité!!!
Dávka je mezi 6 a 9,5 g; změnou jemnosti mletí se dávka 
může lehce změnit.

Obr. 24

Horní píst1- 
Tryska výdeje kávy2- 
Kryt3- 
Ojnice4- 
Kliky5- 
Hnací kolo6- 
Spařovací komora7- 
Spodní píst8- 

Obr. 25

Páka nastavení dávky1- 
Značky2- 
Dávkovač kávy3- 
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RUČNÍ NASTAVENÍ JEMNOSTI MLETÍ

Změna jemnosti mletí se provádí páčkou mlýnku 
(viz obr. 26 B):
- Pro hrubší namletí otočte proti směru hodinových 

ručiček.
- Pro jemnější namletí otočte ve směru hodinových 

ručiček.
Jemnost mletí se musí nastavovat při běžícím mlýnku na 
kávu.
POZNÁMKA: Po změně jemnosti mletí musí proběh-
nout nejméně 2 výdeje, aby bylo možné spolehlivě 
určit novou jemnost:
Čím jemnější mletí, tím déle trvá výdej kávy.

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ MLETÍ 

Na mlýnku může být sériově nebo jako doplněk 
namontováno zařízení, které automaticky reguluje 
vzdálenost mezi mlecími kameny a tedy i jemnost mletí.
Automatická regulace mlecích kamenů (obr. 28 – A) 
zaručuje trvale neměnnou kvalitu výdeje nápojů a kom-
penzuje odchylky způsobené produktem, prostorem 
a opotřebením mlecích kamenů.

REFERENČNÍ VOLBA

Pro správné posouzení automatického nastavení para-
metrů mletí (doba mletí a doba spařování) provádí stroj 
volbu jako referenci pro aktivaci automatických zařízení.
Zařízení kontroluje, jestli byla skutečně dosažena doba 
spařování (programovatelná pomocí softwaru) potřebná 
pro výdej daného množství vody, odpovídající (pevnému) 
počtu impulsů volumetrického počitadla (cdv); v případě 
potřeby se změní jemnost mletí působením obousměr-
ného motoru, který reguluje vzdálenost mlecích kamenů.
Pokud je prostřednictvím menu programování zvolen 
zásah do mlýnku dávkovače, rozsvítí se LED dioda ve 
volbě defi nované jako referenční.
Při této volbě a při volbách se srovnatelnou dávkou se 
měří doba spařování a doba mletí dávky kávy; pozdější 
měření tedy vycházejí z této volby.

Změna jemnosti mletí je závislá na změně potřebné 
doby spařování; přibližování mlecích kamenů (jemnější 
mletí) probíhá pozvolna, aby nedocházelo ke stlačování 
kávy.
POZNÁMKA: Pro spolehlivou kontrolu nové doby 
spařování je třeba mít na paměti, že účinek automa-
tické změny jemnosti mletí je patrný až po několika 
výdejích.
Poté, co se nastavení stabilizuje, musíte zkontrolovat 
také množství namleté kávy, které může mírně kolísat.

Obr. 26

Motor mlýnku 1- 
Motor mlýnku se samočinnou regulací 2- 
Nastavovací šroub držáku mlýnku3- 
Elektromagnet dávkovače4- 
Ruční nastavovací kolečko5- 
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BLOKOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ

Je-li to nutné, dá se automatické nastavení zablokovat.
Mlecí kameny zůstanou ve vzdálenosti, jak byly při za-
blokování automatického nastavení.
KONTROLA OPOTŘEBENÍ MLECÍCH KAMENŮ 
Funkce kontroly mlecích kamenů vydává při zapnutí 
stroje upozornění „Opotřebení mlecích kamenů“, když 
se doba mletí příliš prodlouží oproti době mletí uložené 
v novém stavu mlecích kamenů.
Při výměně mlecích kamenů se v příslušném menu 
vymaže průměrná uložená doba mletí.

SOFTWAROVÉ NASTAVENÍ JEMNOSTI MLETÍ

Jestliže se například při údržbových pracích na mlecích 
kamenech podstatně změní vzdálenost, je možné pomo-
cí softwaru ručně zadat požadovanou hodnotu. 
Hodnota se udává v 1/6 otáčky okraje na držáku mlecích 
kamenů.

Při zvětšení velikosti zrnek (hrubší mletí) se automatic- -
ké nastavení provádí v jediném kroku.
Při zmenšení velikosti zrnek (jemnější mletí) se auto- -
matické nastavení provádí s běžícím motorem mlýnku 
kávy.

Pozor! Pokud je změna podstatná, naplní se komo-
ra dávkovače a uvolní se káva. Tu je nutné zachytit 
a odebrat, aby nedošlo k ucpání spařovací jednot-
ky.

TÁROVÁNÍ 

REFERENČNÍ VOLBA
LED dioda referenční volby svítí, když je zvolen mlýnek 
dávkovače, do kterého chcete zasáhnout.
Volba je stanovena jako standardní a nelze ji změnit.
DÁVKA KÁVY

Maximální dávka kávy použitelná ve spařovací jednotce 
je 9 gramů.
Nastavení dávky se musí provádět nejprve ručně pomocí 
páčky dávkovače.
DÁVKA VODY
V závislosti na typu volby se vydávané množství vody 
stanovuje jako počet impulsů volumetrického počitadla 
(cdv). Po nastavení hodnoty vody pro referenční volbu je 
třeba zadat dobu spařování.

DOBA SPAŘOVÁNÍ

Na dobu spařování má přímý vliv jemnost mletí spolu 
s dávkou kávy a množstvím vody.
Při změně této hodnoty provádí systém automatické 
nastavení mletí, aby přizpůsobil skutečnou dobu poža-
dované hodnotě.
Během normálního provozu stroje se tento čas neustá-
le kontroluje, čímž se dosahuje optimálního nastavení 
jemnosti mletí.
DALŠÍ VOLBY
Vybrané uspořádání defi nuje dávku určité volby. Pro 
volby, které nepředstavují žádnou referenci, nelze dobu 
spařování nastavit, protože je navázána na referenční 
volbu. 
DÁVKA VODY

Pomocí softwaru je možné defi novat množství vody 
(v cdv), které bude vydáno při každé volbě. Dávka kávy 
a doba spařování jsou dány referenční volbou. 

CYKLUS VÝDEJE INSTANTNÍCH SUROVIN
Každý mixér na instantních surovin je napájen čerpa-
dlem na stejnosměrný proud, namontovaným na bojleru.
Rychlost otáčení čerpadlo, tedy jeho výkon, je řízena 
elektronicky, aby bylo zaručeno pokud možno konstantní 
a přesné dávkování. Dávka vody pro každou volbu je 
stanovena dobou trvání.
Každý mixér může podle potřebného množství vody 
používat jednoduché nebo dvojité trysky s různým 
průměrem; trysky jsou v závislosti na výstupním výkonu 
označeny různými barvami.
Horní tryska se používá pro vysoký výstupní výkon, 
spodní garantuje průtok pro optimální proplach mixérů.
V tabulce dávek jsou pro každé čerpadlo uvedena na-
stavení výrobce (dávkování vody a instantních surovin) 
a typ trysek (barva / jednoduché nebo dvojité).
Při demontáži přihrádky na instantní suroviny je nutné 
dávat pozor na trysky namontované pro každý jednotlivý 
mixér.
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PŘEDVOLBY

V závislosti na uspořádání nastaveném na stroji je k dis-
pozici několik předvoleb; předvolby specifi kované pro 
každé uspořádání jsou uvedeny v tabulce dávek a voleb 
(volby pro uspořádání) přiložené ke stroji.

STANDARDNÍ TÁROVÁNÍ

Stroj se dodává s následujícími tárováními:
- Teplota spařovaných produktů (na trysce) 

cca 85–89 °C.
- Teplota instantních produktů (na trysce) cca 75 °C.

KALIBRACE ČERPADEL

Rychlost čerpadel na stejnosměrný proud, a tedy jejich 
výkon, se dá elektronicky řídit.
Pro vyladění kontrolního zařízení na skutečný výkon čer-
padel musíte čerpadla kalibrovat, tedy změřit skutečný 
výkon čerpadel při určité rychlosti.
Tento krok se provádí u výrobce, přičemž se provádějí 
optimální nastavení pro správný cyklus přípravy nápoje.
Z různých důvodů může být nutné proceduru opakovat.
S použitím příslušného menu se vybírají požadované 
mixéry a provádějí následující kroky:

Potvrďte použitý typ trysek (jednotlivé/dvojité, barva).  -
Kombinace trysek a čerpadel je stanovena výrobcem. 

Potvrďte výdej vody, abyste spustili čerpadlo a cirkulaci  -
vody.
Potvrďte kalibrační proceduru; čerpadlo poběží určitou  -
dobu se dvěma rychlostmi.
Uložte zjištěná množství vody.  -

INDIVIDUALIZACE NÁPOJŮ

Pro individualizaci nápojů s výraznými změnami dávky 
vody musíte nejprve zkontrolovat výkon přívodu vody 
do mixéru a v případě potřeby vyměnit trysku za vhodný 
model.
Znovu kalibrujte čerpadlo a pak zkontrolujte všechny 
volby s mixérem, aby byl zajištěn správný cyklus výdeje 
nápoje.
Pozor!!!
Dejte pozor, aby byl mixér správně propláchnutý 
a nezůstaly v něm žádné zbytky instantní suroviny.

KALIBRACE DÁVKOVAČŮ 
Pro správnou konverzi hodnot dávek surovin je možné 
nastavit výstupní hodnotu jednotlivých dávkovačů v g/s, 
aby bylo možné počítat výdeje v gramech.

NASTAVENÍ TEPLOTY VODY

Teplota bojlerů je řízena softwarem:
Standardní
- 95 °C pro espresso bojler
- 85 °C pro bojler instantních produktů
Nastavení se provádí přímo z menu.

ZMĚNA TÁROVÁNÍ INSTANTNÍCH SUROVIN

Množství instantních surovin, dávka vody a teplota jsou 
řízeny přímo mikroprocesorem.
Při změně musíte proto provést programovací kroky.

Obr. 27
 

Čerpadlo1- 
Jednocestný ventil2- 
Přípojka přívodu vody3- 
Deska s tryskami (dvojitými nebo jednotlivými)4- 
Motor mixéru5- 
Vrtulka6- 
Upevňovací prstenec mixéru7- 
Spodní přípojka vody8- 
Horní přípojka vody9- 
Tryska výdeje nápoje10- 
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Programování
Řídicí elektronika stroje umožňuje využívat mnoho růz-
ných funkcí.
V programu stroje jsou popsány všechny dostupné 
funkce včetně těch, které se pro konfi guraci konkrétního 
modelu (uspořádání) nepoužívají.
Ke stroji jsou přiloženy:

Návrh možností voleb, v němž jsou uvedeny volby spe- -
cifikované pro konkrétní model.
Blokové schéma programovacího menu. -

Dále následuje stručný popis hlavních funkcí pro řízení 
provozu stroje. Pořadí nemusí nutně odpovídat vyobra-
zení v menu. 
Softwarová verze se dá aktualizovat pomocí příslušných 
systémů (PC, Flash, UpKey atd.).
Informace o probíhajících operacích se zobrazují normál-
ně na displeji, zatímco opatření požadovaná od uživatele 
se zobrazují blikající.
Stroj má tři různé provozní režimy.
V závislosti na režimu mají tlačítka různé funkce.
NORMÁLNÍ PROVOZ

Zapnutí stroje (zavření dveří) s provedením předepsa- -
ných kontrol.
Kroky proveditelné při zavřených dveřích. -
Výdej volby a pokyny pro uživatele. -

MENU OBSLUHY

Obdržení statistik a provádění jednoduchých kontrol  -
funkce a výdeje. 

MENU PRO TECHNIKY

Programování nastavení a výkonů stroje ve dvou úrov- -
ních:

REDUKOVANÉ

Pro správu parametrů a dávkování voleb;
KOMPLETNÍ

Proveditelné kroky mohou vést k modifikaci provozních 
cyklů a musí být proto prováděny osobami se specifický-
mi znalostmi stroje s ohledem na bezpečnost a hygienic-
ké předpisy. 

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Obsluha systému se provádí pomocí následujících sou-
částí:

DISPLEJ
10-řádkový displej, na kterém se zobrazují pokyny pro 
uživatele nebo funkce menu. 

NÁZEV MENU
Dostupná volba
Dostupná volba
Dostupná volba
Dostupná volba
Akt ivní  kurzor
Dostupná volba
Dostupná volba
Dostupná volba
TECHNIK> 2.1

Název menu se zobrazuje při jeho vyvolání na prvním 
řádku,

NÁZEV MENU

za ním následují dostupné volby.
- Řádek s aktivním kurzorem je označený.

Akt ivní  kurzor

Poslední řádek dole obsahuje informace aktivního menu 
(obsluhy nebo techniků), za nímž následuje číslo polož-
ky funkce (např. 2.1).

TECHNIK> 2.1
A
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KLÁVESNICE
V závislosti na modelu může být externí klávesnice vyba-
vena přímou volbou nebo číselnými tlačítky. 
Když je stroj v menu obsluhy nebo v menu techniků, mají 
tlačítka klávesnice funkce znázorněné na ilustraci a svítí 
příslušné LED diody:

TLAČÍTKA POSOUVÁNÍ  A :
umožňují přecházet z jednoho menu do předchozího 
nebo dalšího a měnit hodnoty (nahoru/dolů). 
TLAČÍTKO POTVRZENÍ :
umožňuje přecházet z menu do submenu nebo potvrdit 
hodnotu zobrazenou na displeji.
TLAČÍTKO UKONČENÍ :
umožňuje přechod ze submenu do nadřízeného menu 
nebo nepotvrzení právě aktivní hodnoty.
Kromě toho umožňuje přepínat z režimu pro techniky do 
režimu obsluhy a naopak.
Chcete-li otevřít menu programování, musíte zapnout 
stroj při otevřených dveřích, aktivovat dveřní spínač 
a stisknout tlačítko programování.

ZAPNUTÍ
Při zapnutí stroje se objeví na displeji verze softwaru 
instalovaná na stroji.

CANTO
Verze softwaru x.x

Verze desky stroje x.x

CELKOVÁ POČITADLA: xxxxxx

Pokud je mlýnek vybaven zařízením pro automatické 
nastavení a zaznamenávají se funkční poruchy, mohou 
se při zapnutí stroje zobrazit následující hlášení:

Opotřebení mlýnku 1

 
když průměrná doba mletí překračuje 50 % průměrné 
počáteční doby mletí, nebo:

Kontrola mlýnku 1

 
když bylo provedeno 40 voleb, aniž by se zařízení stabili-
zovalo. Automatické nastavení se již neprovádí.
Jestliže se poruchy nezaznamenávají nebo je mlýnek 
nastavený ručně, hlášení se neobjevují.
Stroj může být naprogramován tak, aby se na několik 
sekund zobrazil počet provedených výdejů.
Následně se provádí kontrola espresa bojleru.

Fáze zahřívání

 
Po skončení zapínacího cyklu se na displeji objeví hlá-
šení:

V provozu
VYBERTE NÁPOJ

 

Obr. 28
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NORMÁLNÍ PROVOZ
V normálním provozu se na displeji zobrazí pokyn pro 
uživatele, aby zvolil nápoj.
V závislosti na uspořádání a naprogramování mohou mít 
tlačítka různé funkce.

VYBERTE NÁPOJ

 
Po vhození mincí do platebního systému se zobrazí 
dostupný kredit.

VOLBA č.     XXX
x

Cena 0,30

Pokud po volbě tento kredit nepostačuje, zobrazí se na 
displeji postupně cena volby, kredit a rozdílová částka, 
kterou je třeba ještě vhodit.
Během výdeje se zobrazí sloupkový indikátor, který zná-
zorňuje průběh přípravy nápoje.

PROSÍM, ČEKEJTE

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

STROJ
MIMO PROVOZ

„Označení chyby“

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

NÁPOJ PŘIPRAVEN
ODEBERTE

MENU OBSLUHY
Jednou stiskněte programovací tlačítko na vnitřní straně 
dveří stroje, aby se otevřelo programování v režimu 
obsluhy. 
Na displeji se objeví první položka menu obsluhy s řadou 
dostupných operací.
Na nejspodnějším řádku se objeví menu a číslo označu-
jící aktuální úroveň menu.
Přístup do menu pomocí tlačítka potvrzení .
Návrat do předchozího menu tlačítkem ukončení .
Procházení položek menu pomocí tlačítek  a :

OBSLUHA
STATISTIKY
JEDNOTKOVÁ CENA
Ř ÍZENÍ TUBUSŮ
TEPLOTY BOJLERŮ
TEST
GSM
EVADTS

OBSLUHA> X.X

STATISTIKY
Všechny údaje o prodeji a provozu stroje jsou zazname-
návány celkovým počitadlem a specifi ckými počitadly, 
umožňujícími jednotlivé vynulování.

STATISTIKY
STATISTIKY
TISK JEDNOTLIVÝCH STATISTIK
ZOBRAZENÍ STATISTIK
ZOBRAZENÍ JEDNOTLIVÝCH STA-
TISTIK
TISK JEDNOTLIVÝCH STATISTIK

OBSLUHA> X.X

TISK 
Tato funkce umožňuje tisknout uložená data provozu 
stroje.
Při připojení sériové tiskárny RS-232 s rychlostí přenosu 
9600, 8 datovými bity, žádnou paritou a 1 stop bitem 
k sériovému rozhraní na desce tlačítek je možné tisknout 
všechny statistiky:
CELKOVĚ

1 - Počitadlo jednotlivých voleb
2 - Počitadlo časového úseku
3 - Počitadlo cenových slev
4 - Počitadlo chyb
5 - Data mincovníku
JEDNOTLIVĚ

1 - Počitadlo jednotlivých voleb
2 - Počitadlo časového úseku
3 - Počitadlo cenových slev
4 - Počitadlo chyb
5 - Data mincovníku
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Na výtisku se objeví také kód stroje, datum a softwarová 
verze.
Při tisku postupujte takto:

Ve funkci tisku stiskněte tlačítko potvrzení  -  na displeji 
se objeví dotaz „Potvrdit?“.
Připojte tiskárnu. -
Stisknutím tlačítka potvrzení  -  spusťte tisk.

ZOBRAZENÍ
Funkce umožňuje postupně zobrazit data dostupná při 
tisku statistik.
Stisknutím tlačítka potvrzení  zobrazte postupně ná-
sledující data:
Celková počitadla
1 - Počitadlo jednotlivých voleb
2 - Počitadlo časového úseku
3 - Počitadlo cenových slev
4 - Počitadlo chyb
5 - Data mincovníku
Jednotlivá počitadla
1 - Počitadlo jednotlivých voleb
2 - Počitadlo časového úseku
3 - Počitadlo cenových slev
4 - Počitadlo chyb
5 - Data mincovníku
VYMAZÁNÍ
Statistiky jednotlivých počitadel lze mazat jak globálně 
(všechny typy dat), tak i jednotlivě pro:
- Volby
- Cenové slevy
- Poruchy
- Data mincovníku
Po stisknutí tlačítka potvrzení  se zobrazí blikající: 
„Potvrdit?“
Stisknutím tlačítka potvrzení  vynulujte statistiky: na 
displeji se objeví hlášení „Provést“ a statistiky budou 
vynulovány.

JEDNOTKOVÉ CENY
Stroj je schopen spravovat až 4 různé ceny pro každou 
volbu, které lze aktivovat podle časového pásma (stan-
dardní nebo zvláštní nabídka), resp. použitého platební-
ho systému.
Pomocí této funkce lze prodejní ceny pro každou volbu 
měnit výběrem mezi dostupnými cenovými kategoriemi.

ŘÍZENÍ TUBUSŮ MINCOVNÍKU
Tato funkce je aktivní, pouze když to umožňuje na-
stavený platební systém.
Z tohoto menu lze manuálně plnit nebo vyprazdňovat 
tubusy na přeplatky.
Po potvrzení plnění tubusů se na displeji objeví „Kredit: 
——“ odpovídající peněžní hodnotě, která je k dispozici 
v tubusech na přeplatky; vložením požadovaných mincí 
se na displeji zvýší peněžní hodnota, která je k dispozici 
v tubusech na přeplatky.
Po potvrzení vyprázdnění tubusů lze vybrat požadovaný 
tubus. 
Při každém stisknutí tlačítka potvrzení  je z aktivního 
tubusu vydána jedna mince.

UKAZATEL TEPLOTY
Pomocí této funkce je možné přímo zobrazovat teplotu 
naměřenou v bojleru kávy a v bojleru instantních produk-
tů ve °C.

ZKUŠEBNÍ VÝDEJE
Při úplných nebo částečných zkušebních výdejích akti-
vuje každé tlačítko (nebo kombinace tlačítek, v závislosti 
na modelu) odpovídající volbu (viz tabulka dávkování).
POZN.: Pro volby produktů na bázi espressa se 
při částečných výdejích instantní suroviny a vody 
vydává pouze příslušenství; pokud volba žádné 
příslušenství nepředpokládá, objeví se na displeji 
hlášení „Volba deaktivovaná“.
Jsou možné následující zkušební výdeje:
- Úplný
- Pouze voda
- Pouze surovina
- Bez příslušenství (bez kelímku, míchátka a cukru)
- Pouze příslušenství (pouze kelímek, míchátko a cukr)

PŘEDBĚŽNÉ ALARMY GSM
Tato funkce je aktivní pouze u strojů, které jsou 
správně nastaveny a připojeny k zařízení pro pře-
nos dat GSM.
Řídicí software může prostřednictvím modemu GSM 
odeslat zprávu, když chybí určité (programovatelné) 
množství suroviny v kusech nebo hmotnosti. Pomocí této 
funkce lze vynulovat počitadla pro řízení předběžných 
alarmů.

PŘENOS EVADTS
Po aktivaci této funkce je stroj připravený na spojení se 
zařízením pro zaznamenávání statistik EVADTS.
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MENU PRO TECHNIKY
Následuje shrnutí hlavních funkcí softwaru pro provoz 
strojů, uspořádané podle uživatelské logiky, což nemusí 
nutně odpovídat zobrazení menu.
Softwarová verze se dá aktualizovat pomocí příslušných 
systémů (PC, Flash, UpKey atd.).
Další informace a podrobné vysvětlení naleznete v tabul-
ce dávek přiložené ke stroji, přičemž se jako reference 
bere číslo verze softwaru.
Po stisknutí tlačítka  v režimu obsluhy přejde stroj do 
režimu pro techniky.
Upozornění:
Po stisknutí tlačítka  v menu pro techniky se stroj vrátí 
do režimu obsluhy.
Na displeji se objeví první záznam menu pro techniky 
s dostupnými operacemi.
Na posledním řádku se objeví menu a identifi kační číslo 
příslušné položky menu.
Tlačítkem potvrzení se menu otevírá.
Tlačítkem ukončení  se otevírá předchozí menu.
Pomocí tlačítek  a  se vybírají položky menu.

TECHNIK
PLATEBNÍ SYSTÉMY
CENY
DÁVKY
KONFIGURACE
TEST
STATISTIKY
KOMUNIKACE
PORUCHY
TECHNIK> 1

PLATEBNÍ SYSTÉMY
Je možné vybírat mezi protokoly specifi kovaných plateb-
ních systémů a používat příslušné funkce.

PLATEBNÍ SYSTÉMY
Druh mincovníku

Val idátor

TECH> X

Specifi kovány jsou následující protokoly pro platební 
systémy:

Validátor -
Executive -
BDV -
MDB -

Některé parametry stejné pro více platebních systémů 
mají také po změně systému nastavenou hodnotu.
V případě potřeby je lze změnit v menu různých plateb-
ních systémů.
VALIDÁTOR

OKAMŽITÁ SMĚNA

Za normálních okolností je částka za volbu produktu 
přijata, jakmile stroj vyšle signál „Volba úspěšná“.
Při aktivaci této standardně deaktivované funkce se 
vysílá signál přijetí na začátku výdeje.
Nastavení tohoto parametru je povinné.

PROPOJENÍ LINKA/HODNOTA

Když se na displeji nachází funkce „PROPOJENÍ LINKA-
HODNOTA“ (programování linek) v menu „Programová-
ní“, je možné měnit hodnotu 6 mincovních linek validáto-
ru od A do F.

DESETINNÉ MÍSTO

Po stisknutí tlačítka potvrzení  se mění pozice desetin-
né tečky:
0  (desetinná tečka vypnutá)
1  XXX.X (jedno desetinné místo za tečkou)
2  XX.XX (dvě desetinná místa za tečkou)
3  X.XXX (tři desetinná místa za tečkou)
Po stisknutí tlačítka potvrzení  tyto hodnoty blikají a je 
možné je změnit.

PŘEPLATEK

Je možné rozhodnout, zda bude případný kredit po vol-
bě přijat nebo přenechán zákazníkovi.
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EXECUTIVE

VERZE

Pro systém Executive jsou k dispozici následující plateb-
ní systémy:

Standard -
Price holding -
UKEY (Price holding price display) -

OKAMŽITÁ SMĚNA

Za normálních okolností je částka za volbu produktu 
přijata, jakmile stroj vyšle signál „Volba úspěšná“.
Při aktivaci této standardně deaktivované funkce se 
vysílá signál přijetí na začátku výdeje.
 

BDV
V menu protokolu BDV mohou být defi novány následující 
funkce.
OKAMŽITÁ SMĚNA

Za normálních okolností je částka za volbu produktu 
přijata, jakmile stroj vyšle signál „Volba úspěšná“.
Při aktivaci této standardně deaktivované funkce se 
vysílá signál přijetí na začátku výdeje.
Nastavení tohoto parametru je povinné.
TYP PRODEJE

Tato funkce umožňuje nastavení provozního režimu pro 
jednotlivý a vícenásobný výdej. Při vícenásobném výdeji 
se přeplatek po provedeném výdeji nevrací automaticky, 
ale je jako kredit připraven pro další volbu. Po stisknutí 
tlačítka vrácení peněz se přebývající kredit vrací, pokud 
se nachází pod maximální hodnotou pro vracení peněz.
ŽÁDNÝ PŘEPLATEK

Tato funkce umožňuje deaktivaci, resp. aktivaci vrácení 
kreditu (escrow), když nebyly provedeny žádné výdeje.
V aktivovaném stavu je vrácení peněz možné také tehdy, 
když první výdej není úspěšný. Pokud se výdej nepoda-
řil, může být zůstatek v případě potřeby vyplacen.
MAX. KREDIT

Tato funkce umožňuje stanovit maximální přípustný kre-
dit vloženými mincemi.
MAX. PŘEPLATEK

Lze nastavit maximální celkovou částku, která bude 
vyplacena po stisknutí tlačítka vrácení peněz nebo po 
jednotlivém výdeji.
Kredit, který tuto nastavenou hodnotu překračuje, je 
přijat.
PŘIJÍMANÉ MINCE

Je možné stanovit, které z mincí rozpoznávaných validá-
torem budou akceptovány.
Shrnutí mincí a hodnot naleznete na etiketě na mincov-
níku.
NEPŘIJÍMANÉ MINCE

Umožňuje naprogramovat odmítnutí mince ve stavu 
„přesná částka“.
Shrnutí mincí a hodnot naleznete na etiketě na mincov-
níku.
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HODNOTA „PŘESNÉ ČÁSTKY“
Tato položka defi nuje kombinaci prázdných tubusů 
mincovníku pro stav „přesná částka“. Možné kombinace 
prázdných tubusů jsou uvedeny níže.
Pro zjednodušení jsou uváděny kombinace se vztahem 
k tubusům A, B a C, kde tubus A dostává mince s nejniž-
ší a tubus C mince s nejvyšší hodnotou.
 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
TLAČÍTKA VÝDEJE

Tato funkce umožňuje deaktivaci, resp. aktivaci tlačítek 
na mincovníku pro vyprázdnění mincí nacházejících se 
v tubusu přeplatku.
PERIFÉRIE C.P.C.
Sděluje mincovníku, zda byly instalovány či odstraněny 
periferie na sériovém rozhraní (periferie typu C.P.C. - 
standardní kontrolní jednotka je vždy aktivována).
MIN. STAV TUBUSU

Umožňuje včas upozornit uživatele, že má „vložit odpočí-
tané peníze“ přidáním počtu mincí od 0 do 15 k napro-
gramovanému počtu mincí pro stanovení stavu tubusu.
VÝDEJ ZDARMA

Většina platebních systémů s protokolem BDV je vyba-
vena funkcí výdeje zdarma.
Existují však platební systémy, které tuto funkci nemají.
V takovém případě musí být při bezplatném výdeji voleb 
aktivován výdej zdarma (vending machine control, stan-
darně=aktivován) a cena voleb nastavena na nulu.

MDB
Menu protokolu MDB umožňuje defi novat následující 
funkce.
OKAMŽITÁ SMĚNA

Normálně je částka volby přijata poté, co stroj vyšle 
signál „volba úspěšná“.
Při aktivaci této standardně deaktivované funkce se sig-
nál příjmu vysílá před začátkem výdeje. Nastavení tohoto 
parametru je povinné.
DESETINNÉ MÍSTO

Po stisknutí tlačítka potvrzení  se zobrazí pozice dese-
tinného místa:
0  (desetinná tečka vypnutá)
1  XXX.X (jedno desetinné místo za tečkou)
2  XX.XX (dvě desetinná místa za tečkou)
3  X.XXX (tři desetinná místa za tečkou)
Po stisknutí tlačítka potvrzení  tyto hodnoty blikají a je 
možné je změnit.
Nastavení tohoto parametru je povinné.
TYP VÝDEJE

Umožňuje nastavení funkčního režimu pro jednotlivý 
nebo vícenásobný výdej. Při vícenásobném výdeji se 
přeplatek po úspěšném výdeji nevrací automaticky, ale 
je jako kredit připraven pro další výdeje. Při stisknutí 
korekčního tlačítka (při aktivované funkci) se vrací i zbylý 
kredit až do max. přeplatku.
OKAMŽITÁ SMĚNA

Umožňuje deaktivaci, resp. aktivaci funkce korekčního 
tlačítka před výdejem produktu. 

ZAP: Přeplatek se vrací po provedené volbě produktu. -
VYP: Přeplatek se vrací hned po stisknutí korekčního  -
tlačítka (stroj funguje jako automat pro směnu peněz).

MAX. KREDIT

Tato funkce umožňuje defi novat akceptovatelný maxi-
mální kredit ve vložených mincích.
MAX. PŘEPLATEK

Je možné nastavit limit celkové částky přeplatku, kterou 
vyplatí mincovník po stisknutí korekčního tlačítka nebo 
po jednotlivém výdeji.
Kredit překračující částku naprogramovanou pomocí této 
funkce je inkasován.
PŘIJÍMANÉ MINCE

Je možné stanovit, které mince rozpoznávané validáto-
rem budou přijímány při naplněných tubusech přeplatků.
Pro příslušnou minci, resp. hodnotu je nutné zkontrolovat 
konfi guraci mincovníku.
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VRACENÍ MINCÍ

Je možné stanovit, které z mincí dostupných v tubusech 
mají být používány k vracení. Tento parametr je aktivní 
pouze u mincovníků, které neřídí používaný tubus auto-
maticky (Auto changer payout).
Pro příslušnou minci, resp. hodnotu je nutné zkontrolovat 
konfi guraci mincovníku.
PŘIJÍMANÉ BANKOVKY 
Je možné stanovit, které bankovky rozpoznávané čteč-
kou budou přijímány. 
Pro příslušnou bankovku, resp. hodnotu je nutné zkont-
rolovat konfi guraci čtečky.
PŘÍJEM MINCÍ POD ÚROVNÍ 
Je možné stanovit, které z mincí rozpoznávaných validá-
torem mají být přijímány. když se stroj nachází ve stavu 
„přesná částka“.
Pro příslušnou minci, resp. hodnotu je nutné zkontrolovat 
konfi guraci mincovníku.
PŘÍJEM BANKOVEK POD ÚROVNÍ

Je možné stanovit, které z bankovek rozpoznávaných 
čtečkou mají být přijímány. když se stroj nachází ve stavu 
„přesná částka“.
Pro příslušnou bankovku, resp. hodnotu je nutné zkont-
rolovat konfi guraci čtečky.
CASHLESS PRIVATE

Pro ochranu dat uživatele umožňuje tato funkce zobrazit 
na displeji „-----“ místo kreditu bezhotovostního systému 
Cashless.
PŘEPLATEK

Je možné rozhodnout, jestli má být kredit překračující 
částku volby inkasován nebo dán k dispozici uživateli.
CASH-SALE

Tato funkce umožňuje, aby transakce provedené v hoto-
vosti vypadaly, jako by byly provedeny pomocí bezhoto-
vostního systému Cashless.
K dispozici jsou následující hodnoty:

0 -  Standardní provoz: Transakce v hotovosti jsou regis-
trovány jako takové.
1 -  Odeslat do Cashless 1: Transakce v hotovosti jsou 
registrovány jako transakce provedené pomocí prvního 
bezhotovostního systému Cashless.
2 -  Odeslat do Cashless 2: Transakce v hotovosti jsou 
registrovány jako transakce provedené pomocí druhé-
ho bezhotovostního systému Cashless.

PARALELNÍ ZAŘÍZENÍ
Pomocí této funkce je možné aktivovat paralelní validátor 
nebo paralelní čtečku k dobíjení klíčů.
VYROVNÁNÍ PŘESNÉHO ZBYTKU 
Umožňuje výběr mezi 15 algoritmy, aby stroj vydával po 
volbě přeplatek.
Každý algoritmus kontroluje řadu podmínek, např. 
množství mincí v tubusech nebo stav tubusů (plné nebo 
prázdné), které používá mincovník pro přeplatek.
Pokud některá z těchto podmínek není splněna, nemůže 
stroj vydat přeplatek: v takovém případě se na displeji 
objeví upozornění „Nelze vydat přeplatek“.
MAX. BEZHOTOVOSTNÍ KREDIT

Tato funkce umožňuje nastavení maximálního kreditu 
pro bezhotovostní karty, resp. klíče, který bude přijímán 
systémem. Pokud má klíč vyšší hodnotu, je odmítnut.
Nastavená hodnota musí být vždy větší nebo rovná 
částce ve funkci „max. Cash Revalue“; jestliže se změní 
a je menší, je automaticky nastavena na hodnotu „max. 
Cash Revalue“.
MAX. BEZHOTOVOSTNÍ DOBITÍ

Funkce umožňuje nastavit maximální kredit, který lze 
dobít do systému klíčů nebo karet.
MIN. STAV TUBUSU

Umožňuje nastavit počet mincí od 0 do 15 pro určení 
plného stavu tubusů a pro upozornění uživatele na to, že 
má „vložit odpočítané peníze“.
FUNKCE ČTENÍ BANKOVEK (BILL REVALUE)
Tato funkce umožňuje aktivovat čtečku bankovek 
výhradně k dobíjení kreditu pomocí bezhotovostního 
systému Cashless (klíč nebo karta).
PŘÍJEM NEDEFINOVANÉHO KREDITU

Tato funkce umožňuje přijímat bezhotovostní platební 
systémy (klíč nebo karta) při nestanoveném kreditu bez-
hotovostního systému.
SKUPINY UŽIVATELŮ

Tato funkce umožňuje propojit ceník (ceník 1, ceník 
2 a ceník 3) se skupinami uživatelů (1 až 5).
Standardně jsou všechny skupiny uživatelů propojené 
s ceníkem 1.
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CENY 
V tomto menu mohou být nastaveny ceny jednotlivě (pro 
každou volbu) nebo globálně (stejná cena pro všechny 
volby) a časová pásma.
Stroj může využívat až 4 různé ceny pro každou volbu, 
které mohou být aktivovány podle nastavených časo-
vých pásem (standardní nebo nabídka), resp. nastaveny 
podle použitého platebního systému.

CENY
JEDNOTKOVÉ CENY
CELKOVÉ CENY
ČASOVÉ PÁSMO NABÍDKY

TECHNIK> X.X

Ceny jsou seskupeny do 4 ceníků a mohou být pro 
každý z 4 ceníků naprogramovány globálně (stejná cena 
pro všechny volby) nebo pro každou volbu zvlášť (od 0 
do 65535).
Cena jednotlivé volby může být změněna také přímo 
pomocí klávesnice.
Pokud se má prodávat většina produktů za stejnou cenu, 
doporučuje se naprogramovat globální cenu a změnit 
ceny voleb s jinými prodejními cenami.

BDV, EXECUTIVE, VALIDÁTOR

S těmito systémy může být kromě standardních cen ve-
den také seznam se zvláštními cenami, pokud je pomocí 
příslušné funkce aktivováno časové pásmo.
Volby jsou během naprogramovaných časových pásem 
vydávány za zvláštní cenu.
MDB
Pomocí těchto systémů lze stanovit, zda mají být použity 
4 ceníky současně nebo dvě skupiny vždy podle nasta-
veného časového pásma.
Pokud není použita funkce časového pásma, lze kromě 
standardního ceníku používat další tři ceníky v závislosti 
na příslušné podpoře bezhotovostních plateb (klíč 1–3).
Při používání časového pásma jsou volby pro bezhoto-
vostní systém vydávány za jiné než standardní ceny; bě-
hem případně naprogramovaných časových pásem jsou 
volby standardních ceníků a bezhotovostního systému 
vydávány za dvě různé zvláštní ceny.
ČASOVÉ PÁSMO NABÍDKY
4 naprogramovaná časová pásma pro prodej za různé 
ceny.
Pásma mohou být nastavena podle hodin (00 až 23) 
a minut (00 až 59).
Referenční čas udávají integrované hodiny.

DÁVKOVÁNÍ
Tato skupina funkcí umožňuje defi novat všechny pro-
měnné, které mají vliv na přípravu nápoje.

DÁVKOVÁNÍ
PARAMETRY VOLEB
DÁVKOVÁNÍ INSTANTNÍCH SURO-
VIN VŠEOBECNĚ
TÁROVÁNÍ ČERPADEL
TÁROVÁNÍ DÁVKOVAČŮ
TLAČ ÍTKA
BEZ CUKRU
DEC. CYCLE

TECHNIK> X.X

PARAMETRY VOLEB
Při potvrzení této funkce se otevírají submenu pro nasta-
vení parametrů; první možností je výběr zpracovávané 
volby. 
Stisknutím tlačítek na externí klávesnici se zobrazují 
příslušné parametry, které se liší podle tlačítek pro volbu 
nebo předvolbu.

DÁVKOVÁNÍ SAD

Pomocí této skupiny funkcí je možné měnit dávkování 
a parametry pro vodu a instantní suroviny zvoleného 
nápoje.
Při potvrzení této funkce se objeví v pořadí výdeje se-
znam přísad (instantní suroviny a voda), ze kterých se 
nápoj skládá (viz tabulka dávek).
Nápoj se může skládat maximálně ze 4 přísad (instantní 
suroviny a voda).
Každá dávka vody se může kombinovat s více instantní-
mi surovinami.
Pro výdej vody mohou být nastaveny následující para-
metry:
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MIXÉRY 
REŽIM MÍCHÁNÍ

Pro každou volbu je možné nastavit dobu míchání každé 
dávky vody. 
Doba trvání se dá nastavit dvěma různými způsoby:
absolutní 
tedy nezávislá na době trvání aktivace čerpadla. 
Doba míchání se nastavuje v desetinách sekundy a od-
počítává od aktivace čerpadla.
relativní
tedy podle rozdílu +/- vzhledem k okamžiku vypnutí 
čerpadla. 
Např.: při 0 se mixér vypne zároveň s čerpadlem.
Doba míchání se vždy nastavuje v desetinách sekundy.
RYCHLOST MÍCHÁNÍ (LOW/MEDIUM/HIGH)
Rychlost míchání může být stanovena v závislosti na 
požadovaném vzhledu produktu.
DOBA MÍCHÁNÍ

Pro každý produkt je možné stanovit, jak dlouho po vy-
pnutí čerpadla má mixér ještě zůstat zapnutý.
PARAMETRY SPAŘOVÁNÍ (POUZE FB)
Parametry nejsou k dispozici

DÁVKA VODY

Pro výdej vody mohou být nastaveny následující para-
metry:
POŘADÍ STARTU VODY (0–3)
Při zadání této hodnoty se voda pro příslušný produkt 
vydává později než při hodnotě nižší.
Tímto způsobem je možné měnit pořadí různých přísad 
a dosáhnout tak lepšího vzhledu produktu.
HODNOTA ZPOŽDĚNÍ

Je možné nastavit zpoždění mixéru (v desetinách sekun-
dy) vůči spuštění čerpadla (Event Start).
DÁVKA V CC
Pro každé spuštění čerpadla (Event Start) je možné 
přímo zadat požadované množství vody v ccm.
DÁVKA VE FRI (POUZE ESPRESSO NÁPOJE)
Pro spuštění čerpadla (Event Start) u espresso nápojů 
je možné přímo zadat požadované množství vody ve Fri 
(impulsy vrtulky).
VÝKON V CCM/S
Je možné zadat provozní rychlost vodních čerpadel 
instantních nápojů pro stanovení výkonu v ccm/s.
Tato hodnota slouží k vypočítávání času potřebného pro 
výdej dávky v ccm.
DOBA SPAŘOVÁNÍ

Doba spařování se může nastavovat pouze pro referenč-
ní volbu automatického mletí.

DÁVKA INSTANTNÍ SUROVINY

Pro výdej instantních surovin je možné nastavit následu-
jící parametry:
DÁVKA V GRAMECH

Pro každou přísadu nápoje je možné přímo zadat poža-
dované množství instantní suroviny v gramech.
VÝKON V G/S 
Je možné zadat provozní rychlost motorů dávkovačů pro 
stanovení výkonu v g/s.
Tato hodnota slouží k vypočítávání času potřebného pro 
výdej dávky v g.
CYKLUS VÝDEJE KÁVY BEZ KOFEINU NEBO STEP
Pomocí této funkce je na rozdíl od „globálního“ nastavení 
stanovit pro každou volbu zvlášť, jestli instantní surovina 
bude následovat cyklus pro kávu bez kofeinu nebo bude 
vydávána po krocích.
- CYKLUS BEZ KOFEINU: Při použití tohoto parametru 
(doporučený pro instantní kávu) probíhá výdej instantní 
suroviny před výdejem vody, čímž se zlepšuje vzhled 
nápoje:
- STEP: Při použití tohoto parametru probíhá výdej 
instantní suroviny v intervalech (možnost nastavení od 
1 do 5) současně s výdejem vody.
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ODKAPÁVÁNÍ

Pro každou volbu je možné stanovit, jak dlouho (0 až 
2000 milisekund) po výdeji se má čekat do zavření krytu, 
aby se vyprázdnily hadice.
STAV VOLBY 
Pro každé tlačítko je možné rozhodnout, jestli má být 
aktivované nebo deaktivované.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro každé příslušenství:
Cukr  zap/vyp -
Míchátka  zap/vyp -
Kelímky  zap/vyp -
Cukr v kelímku  (dávka v g) -

je možné rozhodnout, jestli má být přidáno k volbě.

TEST ÚPLNÉ VOLBY

Pomocí této funkce lze při otevřených dveřích a bez vho-
zení obnosu vybrat pro každou volbu následující výdej:
- Úplná volba
- Pouze voda
- Pouze surovina
- Bez příslušenství (kelímek, cukr a míchátko)
- Pouze příslušenství

KÓD PRODUKTU

Pomocí této funkce je možné přiřadit ke každé volbě 
16-místný alfanumerický identifi kační kód pro statistické 
účely.
DÁVKOVÁNÍ INSTANTNÍ SUROVINY VŠEOBECNĚ
Pomocí této funkce je možné nastavit dávkování instant-
ní suroviny každého motoru dávkovače pro více voleb 
současně. (funkce bude implementována)
KALIBRACE ČERPADEL
Rychlost čerpadel na stejnosměrný proud, a tedy jejich 
výkon, se dá elektronicky řídit.
Pro vyladění kontrolního zařízení na skutečný výkon čer-
padel musíte čerpadla kalibrovat, tedy změřit skutečný 
výkon čerpadel při určité rychlosti.
Tato procedura se provádí u výrobce, ale z různých dů-
vodů může být nutné ji opakovat.
Po zaznamenání nastavovaného mixéru a potvrzení 
používaného typu trysek se pomocí příslušného menu 
spustí na určitou dobu čerpadlo s minimální a maximální 
rychlostí; po uložení zjištěného množství vody do paměti 
může systém optimalizovat rychlost čerpadla. 

KALIBRACE DÁVKOVAČŮ
Pro správnou konverzi hodnot dávek produktů je možné 
nastavit výstupní hodnotu jednotlivých dávkovačů v g/s, 
aby bylo možné počítat výdeje v gramech.
KLÁVESNICE

TLAČÍTKO <---> SEL

Pomocí této funkce je možné změnit pořadí voleb spoje-
ných s klávesnicí na základě defi novaného uspořádání.

Na displeji se v daném pořadí zobrazí seznam specifi ko-
vaných voleb, které můžete stisknutím cílového tlačítka 
spojit s tímto tlačítkem.

DVOJITÉ TLAČÍTKO

Pomocí této funkce je možné spojit 2 tlačítka umístěná 
svisle nad sebou do jednoho a používat tak pro volbu 
tlačítko dvojnásobné velikosti.

KONTROLA VOLBY

Umožňuje kontrolovat číslo volby spojené s tlačítkem.
BEZ CUKRU
Pomocí této funkce je možné nastavit všechny volby 
dostupné bez cukru jako standardní (ZAP).
Funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

CYKLUS KÁVY BEZ KOFEINU
Tato funkce působí na volby založené na instantní kávě. 
Možné volby jsou vyznačené v uspořádání a nelze je 
změnit.
Při aktivaci této funkce ve všech volbách založených 
na kávě (pro které je to možné) probíhá výdej instantní 
suroviny před výdejem vody.
Pro všechny volby založené na instantní kávě je možné 
tento parametr jednotlivě změnit.

Obr. 29
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KONFIGURACE
Tato skupina funkcí kontroluje všechny parametry souvi-
sející s provozem stroje.

KONFIGURACE
NASTAVENÍ DATA A ČASU
TEPLOTA BOJLERU
SPRÁVA DATABÁZE
DISPLEJ
SPRÁVA MENU
ESPRESSO JEDNOTKA
JEDNOTKA FRESH-BREW
PROSTOR PROPLACHU
TECHNIK> X.X

NASTAVENÍ DATA A ČASU
Pomocí této funkce je možné nastavit aktuální datum 
a přesný čas. Tato hodnota slouží stroji k řízení časových 
pásem a statistik.
TEPLOTA BOJLERU
Pomocí této funkce je možné nastavit provozní teplotu ve 
°C, která má být skutečně dosahována v bojleru nainsta-
lovaném ve stroji.
Po stisknutí tlačítka potvrzení  po volbě zpracovávané-
ho bojleru můžete změnit blikající hodnotu teploty.

SPRÁVA DATABÁZE
Tato skupina funkcí umožňuje spravovat základní data 
provozu stroje.

INICIALIZACE

Tato funkce se používá při chybách dat v paměti nebo při 
výměně softwaru.
Vynulují se veškerá statistická data kromě elektronické-
ho hlavního počitadla.
Když se displej nachází ve funkci „Inicializace“, může se 
stroj inicializovat a obnovit všechna standardní data. 
Po stisknutí tlačítka potvrzení  se na displeji objeví 
dotaz „Potvrdit?“. Po dalším stisknutí tlačítka potvrzení  
jsou zjišťovány následující parametry:
„ZEMĚ“
ve smyslu základního dávkování různých voleb (např. 
IT káva = 60 ccm - FR káva = 106 ccm).
Specifikované „země“ se liší v závislosti na modelu.
„USPOŘÁDÁNÍ“
Pro všechny modely a typy dávkování je specifi kován 
určitý počet volitelných kombinací tlačítek a voleb (kom-
binace pro každé uspořádání jsou uvedeny v tabulce 
dávek a voleb přiložené ke stroji).
„NÁDRŽKA“
Umožňuje defi novat napájení vodou:
0 - z vodovodní sítě
1 - s vnitřní nádržkou
2 - s dvěma řízenými vnitřními nádržkami
Po potvrzení možností se na několik sekund objeví hlá-
šení „Provádí se“.
ULOŽENÍ ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE

Umožňuje uložení aktuální konfi gurace stroje do externí 
paměti; tato funkce slouží k osobnímu nastavení někte-
rých přednastavení od výrobce (např. parametrů voleb).
OBNOVENÍ ZÁKAZNICKÉ DATABÁZE

Umožňuje obnovit osobní konfi guraci stroje, uloženou 
dříve pomocí funkce „uložit upravenou databázi“.
Pokud má být obnoveno nastavení výrobce, musí být 
stroj inicializován.
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DISPLEJ
Tato skupina funkcí kontroluje všechny parametry souvi-
sející se zobrazováním na displeji.

JAZYK

Je možné nastavit, ve kterém z jazyků specifi kovaných 
softwarem se budou zobrazovat pokyny na displeji.

DRUHÝ JAZYK

Je možné vybrat druhý jazyk pro zobrazování pokynů na 
displeji v normálním uživatelském režimu.

NASTAVENÍ REKLAMNÍHO SDĚLENÍ

Sdělení na 5 řádcích je možné zaznamenat pomocí tlačí-
tek  a  pro procházení dostupných znaků. 
Tlačítkem potvrzení  bliká první upravovaný znak.
Sdělení se stisknutím tlačítka  ukládá.

REKLAMNÍ ZOBRAZENÍ

Umožňuje deaktivaci, resp. aktivaci reklamního zobraze-
ní na displeji v normálním uživatelském režimu:

ZAP - : v normálním uživatelském režimu se každé 
3 sekundy střídá hlášení „Zvolte produkt“ s reklamním 
zobrazením.
VYP - : v normálním uživatelském režimu se zobrazuje 
pouze hlášení „Zvolte produkt“.

ČAS SPOŘIČE OBRAZOVKY

Pomocí této funkce je možné nastavit spořič obrazovky 
po naprogramované době (v minutách) neaktivity stroje 
(standardní = 10 min).
Při hodnotě 0 je spořič obrazovky vypnutý.

NASTAVENÍ KONTRASTU LCD DISPLEJE

Pomocí této funkce lze nastavit kontrast displeje od 5 % 
do max. 99 % (standardní).
SPRÁVA MENU

HESLO 
5-místný číselný kód, který je požadován pro zobrazení 
všech funkcí „Advanced“.
Standardní hodnota tohoto kódu je 00000.

AKTIVACE REDUKOVANÉHO/ÚPLNÉHO MENU

Umožňuje deaktivaci, resp. aktivaci dotazování na heslo 
pro zobrazení všech funkcí „Advanced“ v menu pro tech-
niky při otevření programování: Standardně je požada-
vek na heslo deaktivovaný.

ESPRESSO JEDNOTKA

PŘEDBĚŽNÉ MLETÍ

Pomocí této funkce je možné uvolnit předběžné mletí 
dávky kávy pro příští volbu. Tím se zkracuje doba výdeje 
volby kávy. Standardně je tato funkce deaktivovaná.

ZAHŘÁTÍ VODY

Při aktivaci této funkce je možné zahřát vodní okruh 
a espresso jednotku před spařením espresso kávy.
Pokud určitou chvíli nebyly provedeny žádné volby na 
bázi espresso kávy, bude před uvolněním dávky kávy 
vydáno malé množství horké vody.

POLOHA ESPRESSO JEDNOTKY

Funkce je aktivní pouze u modelů s dvojitým es-
pressem.
Pomocí této funkce se nastavuje poloha jednotky během 
výdeje namleté kávy. Nastavení se provádí tlačítky po-
souvání  a 
FRESH BREW JEDNOTKA (KDYŽ JE K DISPOZICI FB)
V této skupině funkcí je možné nastavovat parametry 
Fresh Brew jednotky (je-li k dispozici).

DOBA PŘEDBĚŽNÉHO SPAŘOVÁNÍ

Pomocí této funkce je možné nastavit v desetinách 
sekundy čekací dobu spařovací jednotky předtím, než 
proběhne spaření (standardní = 100 d/s).

DOBA SCHNUTÍ

Pomocí této funkce je možné nastavit v desetinách 
sekundy čekací dobu spařovací jednotky poté, co pro-
běhne vyhození použité kávové sedliny (standardní = 
100 d/s).

TLAK VÝDEJE

Pomocí této funkce je možné regulovat rychlost pístu 
a tedy tlak vyvíjený na kávovou sedlinu ve spařovací 
komoře (standardní = 5). 
Při změnách tohoto parametru se mění vzhled 
a kvalita nápoje.

SPRÁVA PROFILŮ

Pomocí této funkce je možné vybírat mezi 5 dostupnými 
profi ly pro volbu nápojů na bázi kávy nebo Fresh Brew 
čaje.
Pro kávu:
- Standardní profily
- Nízký tlak
- Vysoký tlak
Pro čaj:
- Standardní profily
- Vysoký tlak
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PROPLACH

UVOLNĚNÍ TLAČÍTKA PROPLACHU

Pomocí této funkce je možné aktivovat provoz tlačítka 
proplachu mixérů. 
Za normálních okolností je toto tlačítko deaktivované.

AUTOMATICKÝ PROPLACH MIXÉRŮ

Je možné stanovit čas pro automatický proplach na-
instalovaných mixérů. Při nastavení času na 24.00 je 
funkce deaktivovaná (standardní nastavení).

PROPLACH JEDNOTKY ES
Pomocí této funkce je možné nastavit každodenní auto-
matický proplach espresso jednotky na požadovaný čas. 
Při nastavení času na 00.00 je funkce deaktivovaná.

ZAHŘÍVÁNÍ MIXÉRŮ

Pokud při aktivované funkci neproběhne během posled-
ních 3 minut žádný výdej mléka nebo instantní kávy z mi-
xérů, je před volbou malé instantní kávy, instantní kávy 
s mlékem a espressa s mlékem vydáno malé množství 
horké vody.

CHLAZENÍ MIXÉRŮ (JE-LI SOUČÁSTÍ VÝBAVY CHLADICÍ 
JEDNOTKA)
Tato funkce je aktivovaná u strojů s chladicí jednotkou. 
Pokud nebyly během posledních 3 minut vydány mixé-
rem žádné studené nápoje, je před volbou nápojů na 
bázi sirupu vydáno malé množství studené vody.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

NÁDRŽKA

Pomocí této funkce je možné rozhodnout, jestli má být 
automat napájen vodou z vodovodní sítě nebo z vnitřní 
nádržky:
0 - napájení vodou z vodovodní sítě
1 - jedna samostatně řízená vnitřní nádržka
2 - dvě vnitřní nádržky řízené tak, že je voda přiváděna 
střídavě z obou nádržek

SVĚTELNÁ ZÁVORA

U modelů se „senzorem šálků“ sestávajícího ze světel-
né závory, která zaznamenává přítomnost předmětů ve 
výdejním prostoru.
Při aktivované funkci se v případě zaznamenání předmě-
tu ve výdejním prostoru nevydává kelímek a na displeji 
se objeví upozornění „bez kelímku“.
Kromě toho je možné rozhodnout, jestli se po dvou po-
kusech o výdej kelímku bez zaznamenání předmětu ve 
výdejním prostoru má stroj zablokovat kvůli poruše nebo 
má pokračovat provoz s použitím šálku.
Případně nainstalované osvětlení výdejního prostoru je 
řízeno senzorem šálků.
Pokud zůstane kelímek v prostoru, objeví se při příští 
volbě výdeje pokyn „Odstraňte šálek“.

KRYT

U tohoto modelu není k dispozici.

FUNKCE JUG

U některých modelů se speciálním klíčem je možné pro-
vést určitý počet voleb bez kelímku (možnost naprogra-
mování od 1 do 9, standardní = 5) pro naplnění konvice.

MÍCHÁTKA

Umožňuje výdej míchátek pouze z předního sloupce 
(jeden sloupec) nebo z předního i zadního sloupce 
(dva sloupce).

DOBA POHYBU KELÍMKU

Pomocí této funkce je možné prodloužit čekací dobu 
(v d/s) ramena v poloze odebrání kelímku, což umož-
ňuje správné polohování předtím, než rameno přenese 
kelímek do výdejního prostoru.
DOBA POSTAVENÍ KELÍMKU
Pomocí této funkce je možné zadat zpoždění zastavení 
rotace sloupce kelímků pro eventuální kompenzaci setr-
vačnosti s ohledem na typ kelímků.
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ÚSPORA ENERGIE
Pro úsporu elektrického proudu během nepoužívání 
stroje je možné vybírat mezi následujícími možnostmi 
úspory energie:
Energy Saving: 
Tato volba umožňuje v časových pásmech daných funkcí 
„Energy Saving Parameter“ přerušit provoz stroje a vy-
pnout bojlery.
Během časového pásma Energy Saving nejsou k dispo-
zici volby.
Sleep Energy Saving: 
Při použití této volby zhasíná stroj po 15 minutách nečin-
nosti LED diody pro osvětlení předního panelu a snižuje 
teplotu bojlerů na 70 °C. Po stisknutí libovolného tlačítka 
volby obnovuje stroj svůj normální provoz, a jakmile do-
sáhne provozní teploty, jsou opět k dispozici volby.
Soft Energy Saving: 
Použitím této volby je možné v časových pásmech za-
daných funkcí „Energy Saving Parameter“ zhasnout LED 
diody pro osvětlení předního panelu, zatímco bojlery 
zůstávají připravené k provozu. Po stisknutí libovolného 
tlačítka volby se LED diody rozsvítí a stroj se okamžitě 
vrátí do normálního provozu.

ENERGY SAVING PARAMETER

Pomocí této funkce je možné nastavit až 4 časová 
pásma, ve kterých jsou aktivovány profi ly úspory energie 
(Energy Saving a Soft Energy Saving).
OSVĚTLENÍ PANELU U STROJE MIMO PROVOZ
Je možné rozhodnout, jestli mají LED diody osvětlení 
předního panelu zůstat rozsvícené, když je stroj mimo 
provoz nebo probíhá časové pásmo „Provoz přerušený“.
NASTAVENÍ ID CHLADICÍ JEDNOTKY 
Funkce aktivní při nainstalované chladicí jednotce

MASTER/SLAVE
Řídicí systém stroje je připravený na zapojení do řady 
s dalšími automaty (Samba, Samba Top a Diesis).

NASTAVENÍ

Pomocí této funkce je možné defi novat hierarchie 
konfi gurací Master / Slave1 / Slave2 mezi propojenými 
automaty.
Tento stroj může být zkonfi gurován jako „Master“, při-
čemž přebírá kontrolu nad druhým strojem, nebo jako 
Slave, přičemž je druhým strojem kontrolován.
Kromě toho se nastavuje 2-místné (XX) nebo 3-místné 
(0XX, 9XX) číslování voleb.
Standardně je funkce Master/Slave deaktivována. 

SLAVE PRICE HOLDING (PROTOKOL EXECUTIVE)
Při nastavení platebního systému Executive v režimu 
„Price Holding“ je pomocí této funkce možné nastavit 
stejný režim v softwaru stroje Slave.

VRÁCENÍ VIRTUÁLNÍ CENY (PROTOKOL EXE/BDV)
Při kombinovaných nebo virtuálních volbách (s odpoví-
dajícími menu na strojích Slave) je pomocí této funkce 
možné stanovit, jestli má být dílčí částka inkasována 
(VYP) nebo ne (ZAP), když se nepodaří druhá volba, 
resp. výdej.

RESET MINISLAVE

Pomocí této funkce je možné resetovat všechna nasta-
vení funkce Master/Slave na stroji Slave.

MONITOR SLAVE

Pomocí této funkce je možné procházet všechny infor-
mace o případně připojeném stroji Slave.
Při zapnutí stroje Slave přejde displej na tuto funkci a na 
displeji se objeví následující informace o stroji Slave:
- Softwarová verze
- Typ stroje Slave (XX, 0XX, 9XX)
- Zaznamenávání výdeje světelnou závorou
- Počet existujících patron a zásuvek
- Blokovací zařízení výdejního prostoru
- Zaznamenávání teploty interní sondou
Chcete-li tuto funkci opustit, vypněte stroj Master.

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ STROJE SLAVE

U tohoto modelu není k dispozici.
Pomocí této funkce je možné zobrazit teplotu případně 
připojeného stroje Slave.
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IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO
Pomocí této funkce je možné měnit osmimístný číselný 
kód pro identifi kaci stroje (standardní = 0).
PROGRAMOVÁNÍ KÓDU PROVOZOVATELE
Když se na displeji nachází funkce „Kód provozovatele“, 
je možné změnit šestimístný číselný kód pro identifi kaci 
skupiny strojů (standardní = 0).
KÓD MÍSTA INSTALACE
Když se na displeji nachází funkce „Kód místa instala-
ce“, je možné změnit osmimístný číselný kód pro identifi -
kaci místa instalace stroje (standardní = 0).
DATUM INSTALACE
Pomocí této funkce lze uložit aktuální datum jako datum 
instalace stroje.
Datum se pak tiskne při tisku statistik.
PROGRAMOVÁNÍ KÓDU STROJE
Když se na displeji nachází funkce „Kód stroje“, je mož-
né změnit osmimístný číselný kód pro identifi kaci stroje 
(standardní = 0).
ŘÍZENÍ ODTAHU
Pomocí této funkce je možné deaktivovat, resp. aktivovat 
nepřetržitý provoz odtahu pro instantní produkty:
- ZAP Odtah neustále zapnutý.
- VYP Odtah zapnutý pouze při výdeji a dalších 30 se-

kund.

TEST

TEST
ZKUŠEBNÍ VÝDEJE
SPECIÁLNÍ FUNKCE
AUTODIAGNOSTICKÝ TEST

TECHNIK> X.X

ZKUŠEBNÍ VÝDEJE
Pomocí této funkce lze při otevřených dveřích a bez vho-
zení obnosu vybrat pro každou volbu následující výdej:
- Kompletní volba
- Pouze voda
- Pouze surovina
- Bez příslušenství (kelímek, cukr a míchátko)
- Pouze příslušenství
SPECIÁLNÍ FUNKCE

Tato funkce slouží k následujícím účelům:
- Aktivace skupiny spařování (je-li k dispozici) 
- Uvolnění dávky kávy (je-li k dispozici)
- Otevření elektromagnetického ventilu, umožňující 

přívod vzduchu pro vyprázdnění bojlerů při údržbových 
pracích (pouze ES)

- Ruční instalace bojlerů
- Aktivace mechanismu výdeje míchátek: pomocí tlačítek 

 a je možné uvolnit míchátka ze 2 sloupců (před-
ního a zadního).

- Aktivace spařovacích jednotek Fresh Brew 1 a 2 (jsou-li 
k dispozici)
Nastavení mletí (modely s automatickým nastavením  -
mletí)
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NASTAVENÍ MLECÍCH KAMENŮ 
U mlýnků se zařízením pro automatické nastavování je 
pomocí této skupiny funkcí možné kontrolovat parame-
try automatického nastavení vzdálenosti mezi mlecími 
kameny a deaktivovat, resp. aktivovat funkci.
V první řadě je možné vybrat, na kterém z číslem 
označených mlýnků má být zákrok proveden. Po výběru 
se rozsvítí LED diody referenční volby spojené s tímto 
mlýnkem.
UVOLNĚNÍ AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ

Pro každý mlýnek je možné rozhodnout, jestli bude 
zařízení pro automatické nastavení aktivované nebo 
deaktivované.
PARAMETRY AUTOMATICKÉHO NASTAVENÍ

Pro každou referenční volbu se programuje: 
Dávka vody (v impulsech volumetrického počitadla  -
-cdv-) 
Doba spařování (espresso v sekundách) -
Eventuální ruční nastavení vzdálenosti mlecích kame- -
nů; každá změna odpovídá 1/6 otáčky nastavovacího 
kolečka. Kladné hodnoty zmenšují velikost zrnek (jem-
nější mletí), záporné ji zvětšují (hrubší mletí).

NOVÉ MLECÍ KAMENY

Tato funkce nuluje uložené časy opotřebení mlecích 
kamenů; především počáteční průměrnou dobu mletí 
uloženou během prvních voleb, která slouží ke stanovení 
opotřebení mlecích kamenů (doba mletí delší než 50 % 
počáteční hodnoty).
TEST MLECÍCH KAMENŮ

Tato funkce se používá po výměně mlecích kamenů 
nebo případně mlýnku.
Test probíhá bez kávy.

Po potvrzení testu se mlecí kameny otáčejí a přibližují,  -
až se dotknou;
stroj se vypne a čeká na potvrzení; -
po opětovném potvrzení se mlecí kameny od sebe  -
oddálí a prstenec držáků mlecích kamenů se otočí 
o několik otáček:
stroj se vypne a čeká na potvrzení; -
po zadání kávy a několika referenčních výdejů se auto- -
maticky stanovuje procedura mletí.

AUTODIAGNOSTICKÝ TEST
Pomocí této funkce je možné v poloautomatickém 
režimu kontrolovat fungování hlavních komponent stroje. 
Po stisknutí tlačítka potvrzení se zobrazí blikající hlášení 
„AUTODIAGNOSTICKÝ TEST“.
Každý krok se dá přeskočit stisknutím tlačítka ukončení; 
stisknutím tlačítka potvrzení se autodiagnostický test 
naopak spouští. Některé kontroly probíhají automaticky, 
jiné vyžadují manuální spuštění kontrolovaných součástí.
Postupně:
- Zapnutí motorů dávkovačů na 2 sekundy
- Zapnutí motorů mixérů na 2 sekundy při různých rych-

lostech
- Uvolnění kelímku
- Uvolnění míchátka
- Otočení skupiny spařování (je-li k dispozici)
- Kontrola tlačítka proplachu
- Odpadní nádoba plná; stroj zůstane v čekací poloze až 

do ruční aktivace mikrospínače plné odpadní nádoby
- Test LED diod; funkční kontrola osvětlení panelu 

a osvětlených uživatelských prostorů (vhoz mincí, od-
běr šálků a vracení přeplatku)

- Zapnutí osvětlení výdejního prostoru (je-li k dispozici) 
- Kontrola tlačítek; stroj i pomocí odpovídající LED diody 

indikuje číslo tlačítka, které má být stisknuto, a čeká na 
zadání, aby pak přešel na další tlačítko

- Funkční kontrola teplotní sondy bojleru
- Funkční kontrola zvukového signálu
- Funkční kontrola mincovníku
- Kontrola mletí (pouze automatické nastavení mletí); 

stroj maximálně zavře mlýnky a po potvrzení je otevře 
na 5 otáček

- Řízení odtahu; stroj zapne a vypne odtah prachu
Funkční kontrola „mikrospínače otevřených dveří“: stroj  -
zůstává v čekací poloze, dokud není aktivován „mikro-
spínač otevřených dveří“.
„Mikrospínač otevřených dveří“ se aktivuje otočením 
klíče v zámku.
Kontrola displeje; stroj zapne pro vizuální kontrolu  -
všechny segmenty displeje.
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STATISTIKY

ELEKTRONICKÉ POČITADLO

ZOBRAZENÍ ELEKTRONICKÉHO POČITADLA

Elektronické počitadlo ukládá do paměti všechny výdeje 
provedené od posledního vynulování.

VYNULOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH POČITADEL

Elektronické počitadlo se dá vynulovat.

ZOBRAZENÍ ZAPÍNACÍCH IMPULSŮ

Pomocí této funkce lze během fáze zapínání stroje 
zobrazit celkový počet prodaných výdejů od posledního 
vynulování statistik.
EVA-DTS
Komunikační protokol EVADTS (European Vending As-
sociation Data Transfer System) předepisuje identifi kační 
kódy pro stroj a identifi kaci terminálu pro přenos dat:

STATISTIKY
EVA-DTS

DEX -  UCS
DDCMP ENHANCED

TECHNIK> X.X

KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL

Pomocí této funkce je možné vybrat používaný komuni-
kační protokol pro spojení se zařízením pro zapisování 
dat.
K dispozici jsou následující komunikační protokoly:
DDCMP ENHANCED

s následujícími konfi gurovatelnými parametry:
Heslo - : 4-místný alfanumerický kód (0–9; A–F), který 
musí při identifikaci souhlasit s kódem terminálu pro 
přenos dat. Standardní = 0000
Bezpečnostní kód - : alfanumerický kód pro vzájemnou 
identifikaci stroje a terminálu EVADTS.
Standardní = 0000
Konec přenosu - : je-li aktivován, je po odeslání po-
sledního paketu možné detekovat signál pro ukončení 
přenosu a ukončit přenos dat.

DEX/UCS

pro tento protokol nejsou specifi kovány žádné konfi guro-
vatelné parametry.
PŘENOS DAT

Tato funkce umožňuje vybrat rozhraní používané pro pře-
nos dat. K dispozici jsou následující rozhraní:

„RS232“ a „IrDA“: pro komunikaci s přijímači dat -
„ALWAYS EVADTS“ pro komunikaci s přijímači a vysíla- -
či dat (telemetrie)

RYCHLOST PŘENOSU

Nastavuje rychlost přenosu používanou při spojení 
(2400, 4800, 9600, 19200 bit/s).
Standardní = 2400 bit/s.
SPOJENÍ

Při aktivaci této funkce přechází stroj do čekací polohy 
pro spojení se zařízením pro zapisování dat EVADTS
VŠEOBECNÉ ZOBRAZENÍ
Po stisknutí tlačítka potvrzení  se postupně zobrazí 
následující uložená data:
1 - Počitadla pro jednotlivé volby
2 - Počitadla pro časová pásma
3 - Počitadla pro nabídky
4 - Počitadla pro poruchy
5 - Data mincovníku

VŠEOBECNÉ VYNULOVÁNÍ
Statistiky mohou být globálně (všechny typy dat) nebo 
jednotlivě vynulovány pro:

Volby -
Nabídky-přirážky -
Poruchy -
Data mincovníku -

Po stisknutí tlačítka potvrzení  se objeví blikající dotaz 
„Potvrdit?“.
Po stisknutí tlačítka potvrzení  se na několik sekund 
objeví hlášení „Provádí se“ a statistiky budou vynulovány.
SPECIFICKÉ ZOBRAZENÍ
Po stisknutí tlačítka potvrzení  se postupně zobrazí 
následující uložená data:
1 - Počitadla pro jednotlivé volby
2 - Počitadla pro časová pásma
3 - Počitadla pro nabídky
4 - Počitadla pro poruchy
5 - Data mincovníku
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SPECIFICKÉ VYNULOVÁNÍ
Statistiky mohou být globálně (všechny typy dat) nebo 
jednotlivě vynulovány pro:

Volby -
Nabídky-přirážky -
Poruchy -
Data mincovníku -

Po stisknutí tlačítka potvrzení  se objeví blikající dotaz 
„Potvrdit?“.
Po stisknutí tlačítka potvrzení  se na několik sekund 
objeví hlášení „Provádí se“ a statistiky budou vynulovány.
AUDIT S PROTOKOLEM BDV
Data mincovníku jsou skutečné hodnoty pro:

Aud. 1 Peníze v tubusech  -
peníze, které jsou právě vloženy v tubusech přeplatků
Aud. 2 Peníze do tubusů  -
peníze vedené do tubusů přeplatků
Aud. 3 Peníze do kasy -
peníze vedené do kasy mincí
Aud. 4 Výdej přeplatku -
Přeplatek celkem
Aud. 5 Výdej peněz -
ručně vydané peníze celkem
Aud. 6 Přebytek -
přebytečné peníze; částka uhrazená zákazníkem navíc, 
která nebyla vrácena (pokud nebyly k dispozici drobné)
Aud. 7 Celkový prodej -
Celková hodnota prodejů
Aud. 8 Přesná směna -
Hodnota prodejů ve stavu „Žádná směna“
Aud. 9 Smíšený výdej -
Celková hodnota jinak uhrazených výdejů, např. jiné 
způsoby platby (C.P.C., žetony).
Aud. 10 Ruční doplnění -

Peníze doplněné do mincovníku pomocí funkce ručního 
doplnění.

AUDIT S PROTOKOLEM MDB
Aud. 1 Peníze v tubusech 
peníze, které jsou právě vloženy v tubusech přeplatků
Aud. 2 Peníze do tubusů 
peníze vedené do tubusů přeplatků
Aud. 3 Peníze do kasy
peníze vedené do kasy mincí
Aud. 4 Výdej přeplatku
Přeplatek celkem
Aud. 5 Přebytek
přebytečné peníze; částka uhrazená zákazníkem navíc, 
která nebyla vrácena (pokud nebyly k dispozici drobné)
Aud. 6 Vyprázdnění tubusů
Hodnota mincí vydaných v „řízení tubusů“
Aud. 7 Doplnění tubusů
Hodnota mincí přijatých s použitím funkce ručního dopl-
ňování
Aud. 8 Prodej za hotové
Hodnota celkového prodeje za hotové (mince + bankov-
ky) 
Aud. 9 Přijaté bankovky
Hodnota přijatých bankovek
Aud. 10 Dobití klíče
Hodnota peněz dobitých na klíč 
Aud. 11 Prodej s klíčem
Hodnota peněz přijatých za výdeje pomocí klíče
Aud. 12 Ručně vydané peníze
Hodnota mincí vydaných ručně tlačítkem výdeje na 
micovníku.
TISK 
Při připojení sériové tiskárny RS-232 s rychlostí přenosu 
9600, 8 datovými bity, žádnou paritou a 1 stop bitem 
k sériovému rozhraní na desce tlačítek je možné tisknout 
všechny statistiky uvedené v odstavcích „Zobrazení vše-
obecných statistik“ a „Zobrazení jednotlivých statistik“; 
na výtisku je uveden také kód stroje, datum a softwarová 
verze.
Tisk statistik může proběhnout jednotlivě nebo najed-
nou.
Připojte tiskárnu takto:
- Stiskněte tlačítko potvrzení  , objeví se dotaz „Potvr-

dit?“.
- Před potvrzením připojte tiskárnu.
- Stiskněte tlačítko potvrzení  pro vytisknutí.
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KOMUNIKACE

KOMUNIKACE
UP-KEY
GSM
SÉRIOVÉ Č ÍSLO

TECHNIK> X.X

UP-KEY

NASTAVENÍ

UPKEY -> STROJ

Pomocí této funkce je po připojení Upkey ke konektoru 
na desce CPU možné vybrat šipkovými tlačítky soubor 
nastavení ze seznamu, který se objeví na displeji. Po po-
tvrzení potvrzovacím tlačítkem je požadované nastavení 
načteno do stroje.
STROJ ->UPKEY

Pomocí této funkce je po připojení Upkey ke konektoru 
na desce CPU možné uložit soubor nastavení s aktuální 
konfi gurací stroje na Upkey poté, co byl zadán název 
souboru (např. CANTO000.STP).
MAZÁNÍ

Pomocí tohoto tlačítka je možné jednotlivě mazat soubo-
ry nastavení uložené na připojeném Upkey.
VYMAZAT VŠE

Pomocí tohoto tlačítka je možné vymazat všechny sou-
bory nastavení uložené na připojeném Upkey.

STATISTIKY UPKEY

STROJ ->UPKEY

Potvrzením této funkce po připojení Upkey ke konektoru 
na desce CPU je možné uložit na Upkey soubor statistik 
se všemi statistikami uloženými ve stroji poté, co byl 
zadán název souboru (např. CANTO000.STA).
MAZÁNÍ

Pomocí tohoto tlačítka je možné jednotlivě vymazat sou-
bory statistik uložené na připojeném Upkey.
VYMAZAT VŠE

Pomocí tohoto tlačítka je možné vymazat všechny sou-
bory statistik uložené na připojeném Upkey.

GSM
(Global System for Mobile communications)
Řídicí software může vyslat přes modem GSM upozor-
nění na chybu stroje nebo předpokládaný prázdný stav, 
pokud bylo vydáno určité (programovatelné) množství 
určitého produktu. 

KÓD PIN
Pomocí této funkce je možné naprogramovat identifi kač-
ní kód, který je při spuštění stroje odeslán do modemu 
GSM (doplněk).

NASTAVENÍ PRAHŮ 
Pomocí této funkce je možné stanovit počet kusů nebo 
množství určitého produktu v gramech, po kterém je pro-
střednictvím modemu odeslán předpokládaný prázdný 
stav.

VYNULOVÁNÍ POČITADEL

Pomocí této funkce se nulují počitadla pro předběžné 
alarmy.
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Sériové číslo (1 až 7) jednoznačně identifi kuje stroje 
s funkcí „Slave GSM“, které vysílají svá data přes mo-
dem stroje „Master“.
Číslo 0 identifi kuje v řadě stroj připojený přímo k mode-
mu, tedy „Master GSM“.
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PORUCHY

PORUCHY
ZOBRAZENÍ PORUCH
RESET PORUCH
ARCHIV PORUCH

TECHNIK> X.X

Stroj je vybaven různými senzory pro kontrolu různých 
funkčních jednotek.
Pokud je zjištěna chyba, objeví se na displeji stroje typ 
poruchy a stroj (nebo jeho část) je vyřazen z provozu.
Zaznamenané poruchy se ukládají ve speciálních po-
čitadlech. Poruchy zpracovávané softwarem se mohou 
vztahovat k funkčním jednotkám, které na konkrétním 
modelu nejsou k dispozici; přesto se při průchodu menu 
zobrazují.
ZOBRAZENÍ PORUCH 
Když je na displeji funkce „Poruchy“, stiskněte tlačítko 
potvrzení  , aby se zobrazily existující chyby.
Pokud žádné poruchy neexistují, objeví se po stisknutí 
tlačítka potvrzení  hlášení „Konec poruch“.
Jsou specifi kovány následující chyby:
Chybí voda
Pokud mikrospínač expanzní nádoby zůstane jednu mi-
nutu sepnutý, zůstane elektromagnetický ventil přívodu 
vody vybuzený a čeká na obnovení přívodu vody.
Je-li na stroji namontována sada pro napájení vodou 
z vnitřní nádržky, vypne se čerpadlo.
Odpadní nádoba plná
Když je dosažen maximální objem odpadní nádoby, 
deaktivují se volby na bázi espressa.
Expanzní nádoba
Pokud po 10 volbách nehlásí mikrospínač nikdy chybějí-
cí vodu, stroj se zablokuje.
Chybějí kelímky
Při otevření mikrospínače pro „chybějící kelímky“ se 
zapne motor pro posun sloupce kelímků; jestliže se mik-
rospínač po jedné úplné otáčce nezavře, je stroj vyřazen 
z provozu.
Je-li stroj vybaven senzorem šálků (doplněk), objeví se 
upozornění „Chybějí kelímky“. Pomocí příslušné funkce 
je možné rozhodnout, jestli porucha zablokuje stroj nebo 
zůstane nadále možný prodej se šálkem.

Kryt kelímků
Jestliže se kryt nedostane k jednomu ze 2 mikrospínačů 
během 15 sekund, zablokuje se stroj.
Volumetrické počitadlo (vrtulka)
Chybějící zobrazení volumetrického počitadla (vrtulky) 
po uplynutí maximální doby.
Bojler instantních nápojů
Stroj se zablokuje, pokud 20 minut od zapnutí nebo od 
poslední volby nedosáhne bojler pro instantní produkty 
provozní teploty.
Deska stroje
Neprobíhá komunikace mezi deskou CPU a deskou 
stroje.
Mincovník
Stroj se zablokuje, pokud obdrží impuls delší než 2 se-
kundy z linky validátoru nebo pokud se komunikace se 
sériovým mincovníkem přeruší na více než 30 sekund 
(protokol Executive), resp. 75 sekund (protokol BDV).
Uvolnění kávy
Pokud mikrospínač dávkovače po uvolnění namleté 
dávky kávy hlásí kávu v dávkovací komoře, deaktivuje se 
volba kávových produktů.
Jednotka kávy 
Příčinou je mechanické zablokování jednotky.
Stroj se nezablokuje, ale deaktivují se volby kávových 
produktů.
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Chybí káva 
Pokud rychlost mletí překročí na více než 5 sekund 
hodnotu 1200 ot./min, je zaregistrována porucha „Káva 
prázdná“. Aktivace tohoto hlášení a deaktivace voleb 
na bázi kávy se provádí v menu pro techniky pod funkcí 
„Aktivace hlášení Káva prázdná“.
Mlýnek zablokovaný
Když mlýnek nemele nebo mele příliš pomalu, deaktivují 
se volby kávy espresso. Volba kávy bez kofeinu zůstává 
aktivovaná.
Data RAM
Jedna nebo několik oblastí paměti RAM obsahuje poru-
šená data, která byla opravena standardními hodnotami.
Stroj je dále v provozu, ale musí být co možná nejdřív 
inicializován. 
Espresso bojler 
Stroj se zablokuje, pokud 10 minut od zapnutí nebo od 
poslední volby s vodou z espresso bojleru není dosaže-
na provozní teplota.

Výdej kelímků
Při namontované světelné závoře kelímků se po třech 
nepodařených výdejích kelímků objeví na displeji hlášení 
„Chybějí kelímky“. Pomocí příslušné funkce je možné 
rozhodnout, jestli porucha zablokuje stroj nebo zůstane 
nadále možný prodej se šálkem.
Píst FB 1–2
Příčinou je chyba polohování jednotky. Stroj se nezablo-
kuje, ale deaktivují se volby čerstvých produktů.
Kartáč FB 1–2
Chyba polohování kartáčů pro odstraňování kávové 
sedliny. Stroj se nezablokuje, ale deaktivují se volby 
čerstvých produktů.
Motor klapky
Pokud není zaznamenáno otevření, resp. zavření kont-
rolního spínače motoru klapky (pouze modely s klapkou 
poháněnou motorem), stroj se zablokuje.
Závada dávkovače 1–9
Pokud odběr proudu stejnosměrného motoru není uvnitř 
standardního rozsahu, deaktivují se všechny volby s tím-
to dávkovačem.
Závada mixéru 1–6
Pokud odběr proudu stejnosměrného motoru není uvnitř 
standardního rozsahu, deaktivují se všechny volby s tím-
to mixérem.
Závada čerpadla 1–7
Pokud odběr proudu stejnosměrného motoru není uvnitř 
standardního rozsahu, deaktivují se všechny volby s tím-
to čerpadlem.
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Zkrat Mosfet
Pokud zůstane kontrolní zařízení stejnosměrných motorů 
na desce ovladačů (Mosfet) aktivní, přejde stroj do stavu 
poruchy.
Zkrat
Tato chyba se zobrazuje, když software zjistí zkrat na ně-
kterém ze stejnosměrných motorů připojených k desce 
ovladačů. Současně se může zobrazit chyba na jednom 
ze stejnosměrných motorů.
Chyba cukru/míchátka
Pokud odběr proudu stejnosměrných motorů není ve 
standardním rozsahu, zobrazí se tato chyba. Nápoje bez 
cukru mohou být vydávány.

Chyba vody
Chyba se zobrazuje, když v pohotovostním stavu stroje 
zůstane elektromagnetický ventil přívodu vody aktivova-
ný celkem přes 20 sekund.
Při této chybě je možné ručně obnovit provoz stisknutím 
tlačítka na klávesnici. Elektromagnetický ventil přívo-
du vody je napájen maximálně 20 sekund; pokud není 
dosažena předepsaná hladina, elektromagnetický ventil 
se vypne a chyba se zobrazí znovu.
Před dalšími 2 pokusy musí uplynout 30 minut. Při 4. 
pokusu se elektromagnetický ventil zablokuje defi nitiv-
ně (potom musíte vypnout a zase zapnout stroj, abyste 
získali další 3 pokusy nebo resetovali chybu v menu 
programování).
RESET
Potvrzením této funkce se resetují všechny případné 
aktuální poruchy.
ARCHIV PORUCH
Pomocí tlačítek posouvání  a  je možné zobrazit 
posledních 16 chyb od nejnovější po nejstarší; kromě 
toho se zobrazuje datum a čas události a její aktuální 
stav (ZAP/VYP), analogicky k zobrazení dat v datovém 
auditu EVA-DTS.
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Kapitola 3
Údržba

Minimálně jednou ročně musí odborný personál 
zkontrolovat neporušenost stroje a shodu s norma-
mi příslušných sítí.
Před údržbovými zásahy, které vyžadují demontáž 
komponent, je nutné odpojit stroj od elektrické sítě.
Údržbové práce popsané v této kapitole musí pro-
vádět odborný personál, proškolený s ohledem na 
elektrickou bezpečnost a hygienické předpisy pro 
stroj.

VŠEOBECNÉ POKYNY
Aby byl trvale zaručen správný provoz, je nutné pravidel-
ně provádět údržbu stroje.
Níže je uveden seznam prováděných prací s příslušnými 
časovými intervaly, které je nutno brát jako orientační, 
protože jsou závislé na podmínkách používání (např. 
tvrdost vody, vlhkost vzduchu, pokojová teplota, typolo-
gie produktů atd.).
Práce uvedené v této kapitole nepředstavují žádnou 
náhražku za jiné údržbové zásahy.
Náročnější zákroky (např. odvápnění bojlerů) musí 
provádět odborní pracovníci se specifi ckými znalostmi 
stroje.
Aby nedocházelo k oxidaci nebo chemicky vyvolaným 
poškozením, je nutné udržovat povrchy z nerez oceli 
a lakované plochy v čistotě za použití neutrálních čisti-
cích prostředků (bez rozpouštědel).
Stroj se v žádném případě nesmí čistit proudem 
vody.

ÚDRŽBA SPAŘOVACÍ JEDNOTKY
Po každých 10 000 výdejích nebo 6 měsících je nutné 
provést malou údržbu spařovací jednotky.
Přitom je nutné vymontovat jednotku takto:

Otočte výdejní trysku kávy (2) o 90° k ojnici (4) a vytáh- -
něte ven.
Otočte blokovací páku (8) jednotky do vodorovné  -
polohy.
Vyndejte jednotku kávy. -

Obr. 30

Horní píst1- 
Tryska výdeje kávy2- 
Spodní kryt3- 
Ojnice4- 
Boční šrouby5- 
Klíč6- 
Horní těsnění7- 
Blokovací páka jednotky8- 
Horní filtr9- 
Spodní filtr10- 
Spodní kryt11- 
Spodní píst12- 
Spodní těsnění13- 
Vedení pístní tyče14- 
Horní šoupátko15- 
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Demontáž a výměna horního těsnění a fi ltru
Při demontáži nebo výměně horního těsnění a fi ltru 
postupujte takto:

Povolte boční upevňovací šroub (6) klíče (5) horního  -
pístu.
Otočte horní píst (1) nahoru. -
Odstraňte horní těsnění (7) a vyměňte. -
Vyšroubujte horní filtr (9) a vyměňte. -

Demontáž a výměna spodního těsnění a fi ltru
Při demontáži nebo výměně spodního těsnění a fi ltru 
postupujte takto:

Ručně nastavte jednotku do polohy výhozu se spodním  -
pístem (12).
Povolte prostřední upevňovací šroub a odstraňte  -
filtr (10).
Zatlačte na konec vedení pístní tyče (14), abyste posu- -
nuli spodní píst (12).
Malým šroubovákem opatrně vypáčte spodní píst (12)  -
z pístní tyče (14), aniž byste přitom poškodili píst nebo 
držáky.
Odstraňte spodní těsnění (13) a vyměňte. -

PRAVIDELNÉ PRÁCE
V pravidelných intervalech, resp. s ohledem na kvalitu 
vody a využívání stroje častěji je nutné vyčistit a vydezin-
fi kovat veškeré zásobníky surovin a všechny součásti, 
které přicházejí do kontaktu s potravinami.

DEZINFEKCE
- Všechny součásti přicházející do kontaktu s potravina-

mi, včetně hadic, musíte vymontovat ze stroje a roze-
brat na součástky.

- Všechny zbytky a viditelné povlaky musíte mechanicky 
odstranit, v případě potřeby s použitím štětky na láhve 
a kartáčů.

- Vložte komponenty nejméně na 20 minut do dezinfekč-
ního roztoku.

- Vnitřní plochy stroje musíte vyčistit stejným dezinfekč-
ním roztokem.

- Opláchněte součásti velkým množstvím vody a znovu 
smontujte.

Před uvedením stroje do provozu musíte v každém 
případě provést s namontovanými součástmi dezin-
fekční práce, které jsou popsány v kapitole „Dezin-
fekce mixérů a hadic“.

HADICE A MIXÉRY

Kromě vnějších součástí jednotky mixéru, které musí 
být především v prostoru násypky zbaveny případných 
zbytků instantní suroviny, musíte vyčistit také součásti 
mixéru, které přicházejí do kontaktu s nápojem.
Stroj se v žádném případě nesmí čistit proudem 
vody.
Je nutné čistit následující součásti:
- Přihrádka na suroviny, mixéry a výdejní hadice instant-

ních surovin
Hadice a výdejní trysky. -
Výdejní prostor. -
Otevřete víko prostoru mixérů a nadoraz nadzvedněte  -
otvory instantních surovin.
Vymontujte násypky instantních surovin, vodní hadice,  -
násypky nádržek surovin a vrtulky z mixérů (viz obr. 
31).
 -

Obr. 31

Násypka instantních surovin1- 
Vedení instantních surovin2- 
Vrtulka mixéru3- 
Otvor instantních produktů4- 
Magnet upevnění víka5- 
Horní přívodní tryska vody6- 
Spodní přívodní tryska vody7- 
Těsnicí ucpávka 8- 
Upevňovací kroužek příruby9- 
Výdejní prostor10- 
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Při demontáži vrtulky přidržte a vytáhněte je (obr. 32). -

Přesvědčte se, že těsnicí plocha ucpávky není opotře- -
bovaná a neztratila svou pružnost; při montáži umístěte 
těsnění hned za konec hřídele. 
Vložte vrtulku úplně dozadu; těsnění ucpávky zaujme 
správnou polohu (viz obr. 32).
Vyčistěte všechny součásti dezinfekčním prostředkem  -
(dodržujte dávkování podle údajů výrobce); přitom 
pečlivě odstraňte, v případě potřeby štětkou na láhve 
a kartáčem, zbytky a viditelné povlaky.

Dezinfekce se provádí dezinfekčními prostředky.
Vložte součásti na cca 20 minut do nádoby s předem  -
připraveným dezinfekčním prostředkem.

- Namontujte nálevku vody a hadice.
Před montáží důkladně opláchněte a osušte zásobníky  -
a násypky instantních surovin.
Při montáži vrtulek dávejte pozor, aby úplně zaskočily. -
Prostor mixérů se dá zavřít, až když jsou otvory  -
instantních surovin spuštěné dolů.

Po montáži součástí musíte provést tyto kroky: 
V režimu doplňování proveďte proplach mixérů (viz  -
příslušná kapitola) a kápněte do násypek několik kapek 
dezinfekčního prostředku.
Po dezinfekci propláchněte součásti velkým množ- -
stvím vody, abyste odstranili všechny zbytky použitého 
roztoku.

TRYSKY MIXÉRŮ

Pokud musíte vymontovat přihrádku instantních surovin, 
dávejte při montáži pozor na použitou kombinaci čerpa-
del a trysek.
Trysky s 1 otvorem musí být namontovány tak, aby voda 
byla přiváděna do mixéru nad spodní přípojkou.
Zásadní změny dávky nápoje mohou vyžadovat výměnu 
příslušné trysky, aby zůstal zachován správný výkon.
Trysky s různým výkonem jsou označeny barvou a po-
čtem otvorů: 

Tryska Výkon
Fialová (1 otvor) 9–11 ccm
Oranžová (1 otvor) 11–13 ccm
Fialová (2 otvory) 19–22 ccm
Oranžová (2 otvory) 22–25 ccm
Bílá (1 otvor) 22–25 ccm

Po výměně trysky musíte nastavit použitý typ trysky 
v softwaru stroje (pomocí funkce kalibrace čerpadel 
v menu pro techniky).
Bílá tryska slouží pouze k výdeji horké vody.
Nakonec musíte zkontrolovat volby, které používají tento 
mixér, aby byl zaručen správný cyklus výdeje nápojů.

Obr. 32

Vrtulka1- 
Těsnicí ucpávka2- 
Hřídel3- 

Obr. 30

Čerpadlo1- 
Trysky (jednotlivé nebo dvojité)2- 
Horní přípojka3- 
Spodní přípojka4- 
Mixéry5- 
Vydávaný nápoj6- 
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VÝDEJ KELÍMKŮ
Výdej kelímků je koncipovaný tak, že se dá pro účely 
údržby snadno vymontovat.
Každý jednotlivý sloupec kelímků a uvolňovací kroužek 
se dá vymontovat bez nářadí. 
Uvolňovací kroužek kelímků se při normálním proplachu 
neotevírá.
Je-li zapotřebí údržbový zásah, musíte při montáži věno-
vat zvláštní pozornost následujícím bodům:

Označení na pohonu mikrospínače musí souhlasit se  -
šipkou na držáku spirály.

- Dávejte pozor na vyrovnání spirály, viz ilustrace.

ZÁSOBNÍKY SUROVIN
- Vymontujte zásobník ze stroje.

Vymontujte otvory výdeje produktů a vytáhněte šrouby  -
spirály ze zadní strany zásobníku.

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

Obr. 35

Základní 2 l nádržka1- 
Ozubená kola2- 
Pojistné čepy kol3- 
2 l nádržka4- 
Impulsová pružina5- 
Kryt nádržky6- 
4 l nádržka7- 
Šroub spirály8- 
Otvor instantní suroviny9- 

Obr. 34

Sloupec kelímků1- 
Odstranitelný sloupek2- 
Šnek uvolnění kelímků3- 
Mikrospínač převodovky4- 
Označení5- 
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ÚDRŽBA BOJLERU
V závislosti na tvrdosti vody z vodovodu a na počtu 
výdejů je nutné bojler pravidelně odvápňovat.
Tuto práci smí provádět pouze odborný personál.
Při odvápnění musí být bojler vymontovaný ze stroje.
Používejte jen biologicky odbouratelné, nejedovaté 
a jemné přípravky.
Před montáží důkladně vypláchněte.

Při montáži dávejte pozor, aby:
- Elektrické kontakty (přípojky, Faston atd.) byly dokonale 

suché a dobře zapojené.
- Bezpečnostní a ochranné termostaty proti přehřátí byly 

správně umístěné a připojené.
- Přípojky vody byly správné.
Důležité!!!
Jestliže se z nějakého důvodu zapne topný systém bez 
vody v bojleru, musíte před opětovným uvedením stroje 
do provozu zkontrolovat správné fungování teplotní 
sondy bojleru.
Pokud zahřívání bez vody pokračuje až do sepnutí bez-
pečnostního termostatu (viz vodní okruh), je teplotní son-
da bojleru neopravitelně poškozená a musíte ji vyměnit.

DEMONTÁŽ ČERPADEL

Čerpadla jsou upevněna na víku bajonetovým uzávěrem.
Demontáž:

 Rozpojte přípojku. -
 Otočte čerpadlo přes odpor směrem od sebe. -

Směr otáčení je po směru nebo proti směru hodinových 
ručiček.

TEPELNÁ POJISTKA BOJLERU 

Při zásahu termostatů musíte před jejich ruční 
reaktivací zjistit a odstranit příčinu poruchy.

BOJLER INSTANTNÍCH NÁPOJŮ

Ochranné termostaty proti přehřátí (s ruční reaktivací) 
vypínají topení bojleru po poruše v řídicím systému.
Ochranné termostaty proti přehřátí se spínají, když v pře-
padové hadici kondenzuje následkem varu pára. Termo-
staty jsou nastavené tak, aby zasahovaly při teplotách 
přes 80 °C.
Bezpečnostní termostat (s ruční reaktivací) vypíná topení 
bojleru po poruše v systému regulace teploty, pokud 
nezasáhnou ochranné termostaty proti přehřátí.
Bezpečnostní termostat se spíná (při teplotách přes 
105 °C) proto, aby zabránil zahřívání suchého bojleru.

Obr. 36

Termostaty na ochranu proti varu (ruční opětovné zapnutí)1- 
Přepadové vedení2- 
Bezpečnostní termostat (ruční opětovné zapnutí)3- 
Čerpadlo výdeje vody4- 
Přípojky topení5- 
Přípojky bojleru6- 
Bajonetová zástrčka7- 
Zástrčná vedení (vpravo-vlevo)8- 
Vedení čerpadel9- 
Fixační páka10- 
Fixace11- 
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ESPRESSO BOJLER

Espresso bojler je vybaven bezpečnostním termostatem 
s kontakty, který vypíná topení, když teplota v bojleru 
překročí 125 °C.
Pro reaktivaci bezpečnostního termostatu stiskněte 
tlačítko na termostatu.
Důležité!!!
Při sepnutí některého z dvou bezpečnostních termostatů 
je nenávratně poškozena teplotní sonda bojleru a musíte 
ji vyměnit.

VÝMĚNA MLECÍCH KAMENŮ 
(pouze modely s automatickým nastavením mletí)
Funkce kontroly mlecích kamenů vydává při zapnutí stro-
je upozornění „Opotřebení mlecích kamenů“, jestliže se 
doba mletí prodlouží o více než 50 % oproti době mletí 
uložené s novými mlecími kameny.
Po výměně mlecích kamenů a montáži prstence držáků 
mlecích kamenů se pomocí funkce „Nové mlecí kameny“ 
vynulují uložené časy a uloží nové průměrné doby mletí 
naměřené při prvních volbách.
Po výměně mlecích kamenů nebo případně mlýnku mu-
síte před zadáním kávy použít funkci „Test mletí“.

Po potvrzení testu se mlecí kameny otáčejí a přibližují,  -
až se dotknou.
Stroj se vypne a čeká na potvrzení. -
Po opětovném potvrzení se mlecí kameny od sebe  -
oddálí a prstenec držáků mlecích kamenů se otočí 
o několik otáček.
Po zadání kávy a několika referenčních výdejů se auto- -
maticky stanovuje procedura mletí.
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FUNKCE DESEK CPU

KONFIGURACE DESEK CPU
Desky CPU byly vyvinuty pro používání na různých 
modelech strojů.
Při výměně nebo změně funkcí stroje je nutné zkontrolo-
vat konfi guraci desek a načíst vhodný software.

AKTUALIZACE SOFTWARU

Stroj je vybavený pamětí Flash EPROM, do které lze 
nově zapisovat.
Při použití speciálního programu a vhodného systému 
(PC nebo Palmtop) je možné nově načítat řídicí software, 
aniž by se musela paměť EPROM vyměnit.

PŘEDBĚŽNÉ PROGRAMOVÁNÍ

Při použití nové desky musíte po nahrání potřebného 
softwaru a před inicializací a naprogramováním různých 
parametrů defi novat používanou klávesnici.
Chcete-li otevřít předběžné programování (výběr klá-
vesnice), musíte během zapnutí stroje stisknout tlačítko 
předběžného programování (viz obr. 39-9).
Na displeji se zobrazí blikající hlášení „Předběžné pro-
gramování“. Rychlými stisky tlačítka (9) můžete prochá-
zet seznam specifi kovaných klávesnic (Canto numerická 
- Canto Classic - atd.).
Když přidržíte tlačítko (9) stisknuté, dokud nezazní sig-
nál, uloží se klávesnice zobrazená na displeji do paměti 
a můžete pokračovat v inicializaci.

Obr. 37

Pojistky transformátoru1- 
Pojistky transformátoru2- 
Ochranný filtr3- 
Konstantní elektrický konektor 4- 
Síťová pojistka5- 
Transformátor6- 
Relé aktivace topení bojleru instantních nápojů7- 
Deska CPU ovladačů8- 
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DESKA CPU
Deska CPU (Central Processing Unit) monitoruje řízení 
všech spotřebičů specifi kovaných pro maximální konfi -
guraci, zpracovává vstupní signály z klávesnice a pla-
tebního systému a spolupracuje s deskami ovladačů 
a s displejem.
Během provozu vydávají LED diody následující signály:
- Během normálního provozu desky CPU bliká zelená 

LED dioda (26).
- Žlutá LED dioda (28) svítí, je-li k dispozici napětí 5 V ss.
- Červená LED dioda (27) svítí, když je z nějakého důvo-

du proveden reset softwaru.

Obr. 39

Mikrospínač dveří (doplněk)1- 
Validátor2- 
Přemostění baterie (2-3)3- 
k desce tlačítek / LED4- 
Není použito5- 
Přemostění JP4 WDI (uzavřené)6- 
Up-key7- 
Numerická klávesnice (doplněk)8- 
Programovací tlačítko9- 
Displej10- 
Není použito11- 
Sériová přípojka RS23212- 
Platby EXE/BDV13- 
Platby MDB14- 
Sběrnice Can15- 
Sběrnice Can16- 
Přemostění sběrnice Can JP1 (uzavřené)17- 
Bzučák18- 
Není použito19- 
Není použito20- 
Není použito21- 
Datové rozšíření RAM (doplněk)22- 
Napájení 34 V ss.23- 
Přípojka osvětlení dveří24- 
Osvětlení odpadu a počitadlo impulsů25- 
Zelená LED dioda DL3 „RUN“26- 
Červená LED dioda DL2 „RESET“27- 
Žlutá LED dioda DL1 „+5 V“28- 
pro externí tlačítko programování a proplachu29- 
Baterie30- 
Není použito31- 

Obr. 38

Korekční páka 1- 
Hubice mincí2- 
Tlačítko programování3- 
Deska CPU4- 
Tlačítko proplachu mixérů5- 
Deska CPU displeje6- 
Přípojka RS2327- 



© N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 53 10 2009 3325 - 01

DESKA OVLADAČŮ

Tato deska (viz obr. 39) aktivuje pomocí relé 230 V stř. 
spotřebiče. Kromě toho jsou řízeny signály z vaček, resp. 
mikrospínačů různých spotřebičů a kontrolováno relé 
bojleru instantních nápojů. Deska je napájena napětím 
24 V stř.
Řídicí software desky je načtený přímo v mikroprocesoru 
(s použitím RS232).

Při normálním fungování desky bliká zelená LED dio- -
da 3 (27).
Zelená LED dioda 6 (33) upozorňuje na přítomnost  -
napětí 5 V ss. 
Červená LED dioda 4 (19) svítí při resetu desky. -
Červená LED dioda 2 (8) signalizuje provoz topení  -
espresso bojleru.
Červená LED dioda 1 (9) signalizuje provoz topení  -
bojleru instantních nápojů.
Zelená LED dioda 8 (29) upozorňuje na impulsy volu- -
metrického čerpadla (jsou-li k dispozici).
Zelená LED dioda 5 (5) upozorňuje na přítomnost  -
napětí 34 V ss.
Zelená LED dioda 7 (24) upozorňuje na přítomnost  -
regulovaného napětí 34 V ss. 

ŘÍDICÍ RELÉ BOJLERU INSTANTNÍCH 
NÁPOJŮ
Toto relé řídí zapínání a vypínání topení bojleru instant-
ních nápojů.

FUNKCE RELÉ (viz schéma zapojení)

RL1 = PM
RL2 = MAC 2
RL3 = ESC 2
RL4 = ESC
RL5 = ER
RL6 = MAC
RL7 = EEA
RL8 = Není použito
RL9 = MSB
RL10 = MSCB

Obr. 40

Odtah páry1- 
Cívka bezpečnostního relé 34 V ss. a vstup dveří2- 
Napájení 34 V ss. pro CPU3- 
Napájení 34 V ss. pro CPU4- 
LED diody5- 
Skupina Z40006- 
k rozšiřovací desce relé (doplněk)7- 
LED 28- 
LED 19- 
Není použito10- 
Není použito11- 
Sonda a relé bojleru instantních produktů / sonda a triaková 12- 
deska bojleru a espressa
Přemostění sběrnice Can JP1 (uzavřené)13- 
Sběrnice CAN14- 
Sběrnice CAN15- 
Uživatel 230 V16- 
Uživatel 230 V17- 
Není použito18- 
LED 419- 
Není použito20- 
Vstup a výstup 24 V21- 
MD22- 
Bezpečnostní relé 34 V ss.23- 
LED 724- 
MF25- 
PM26- 
LED 327- 
Přípojka pro programování desek (RS232)28- 
LED 829- 
Není použito30- 
Vstup31- 
Vstup32- 
LED 633- 
Napájení 24 V stř.34- 
Není použito35- 
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DESKA CPU ESPRESSO BOJLERU

Deska řídí zapínání a vypínání topení espresso bojleru.
Deska je umístěna v prostoru espressa.
 

DESKA REGULÁTORU PROUDU

Deska regulátoru proudu napájí LED diody osvětlení 
stejnosměrným proudem.
Deska umožňuje nepřetržité osvětlení panelů.
Deska je umístěna dole v prostoru mincovníku.

Obr. 41

k desce ovladačů1- 
Přípojka k topení bojleru2- 

Obr. 42

k desce CPU1- 
k LED diodám osvětlení2- 
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Elektromagnetický ventil přívodu vody1- 
Odpadní nádoba2- 
Vibrační čerpadlo3- 
Volumetrické počitadlo4- 
Elektromagnetický ventil espressa5- 
Bojler kávy6- 
Espresso jednotka7- 
Espresso nádoba8- 
Deska trysek9- 

Mixér10- 
Výdejní trysky11- 
Bezpečnostní termostat12- 
Ochranný termostat proti přehřátí13- 
Rotační čerpadla instantních nápojů14- 
Expanzní nádoba 15- 
Nádoba bojleru instantních nápojů16- 
Mechanický filtr 17- 
Uzavírací ventil horké vody (doplněk)18- 

VODNÍ OKRUH ESPRESSO
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SHRNUTÍ PROGRAMOVÁNÍ 
Stroj může pracovat ve 3 různých provozních režimech:
- NORMÁLNÍ UŽIVATEL

- MENU OBSLUHY

- MENU PRO TECHNIKY

Chcete-li otevřít menu programování, musíte stisknout 
tlačítko programování  (viz obr. 41):
Stroj se přepne do režimu menu obsluhy.
Po stisknutí tlačítka  proběhne přepnutí z menu obslu-
hy do menu pro techniky a naopak.

REŽIM NAVIGACE
V rámci menu se používají tlačítka znázorněná na ilustra-
ci.:

TLAČÍTKA POSOUVÁNÍ UP  A DOWN 
Pomocí tlačítek posouvání  a  můžete přecházet od 
jedné položky menu k jiné na stejné úrovni a měnit stav 
uvolnění nebo číselnou hodnotu funkce.
TLAČÍTKO POTVRZENÍ/ENTER 
Pomocí tlačítka potvrzení/Enter můžete přepnout 
přímo na nižší úroveň nebo potvrdit přímo zadanou či 
změněnou hodnotu.
TLAČÍTKO UKONČENÍ 

Tlačítkem ukončení můžete přepnout do vyššího 
menu nebo opustit pole pro změnu funkce. Když se 
nacházíte v nejvyšším menu, můžete dalším stisknutím 
tlačítka přejít do menu pro techniky, resp. zpět do menu 
obsluhy. 
ZADÁVÁNÍ ALFANUMERICKÝCH HODNOT

Pokud řídicí software požaduje zadání alfanumerických 
znaků, mají tlačítka následující funkce:

Tlačítkem potvrzení  -  se mění, resp. zadává a potvrzu-
je první znak a následuje přechod na další.
Pomocí tlačítek  -  a  se procházejí dostupné hodno-
ty.

Obr. 41

Tlačítko programování1- 

Obr. 42
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VYSVĚTLENÍ ZNAČEK KE SCHÉMATU ZAPOJENÍ

OZNAČENÍ VYSVĚTLENÍOZNAČENÍ VYSVĚTLENÍ

BDV ZÁSTRČKA PRO MINCOVNÍK BDV
CCG MECHANICKÉ POČITADLO
CM PROVOZNÍ KONDENZÁTOR
CMSB MIKROSPÍNAČ PRO MOTOR UVOLNĚNÍ KELÍMKŮ
CV VOLUMETRICKÉ POČITADLO
DOOR DVEŘNÍ SPOJKA
EEA ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL PŘÍVODU VODY
ER ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL VÝDEJE KÁVY
ESC1-. ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL UVOLNĚNÍ KÁVY
EVT ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL NÁDRŽKY
EX ZÁSTRČKA PRO MINCOVNÍK EXEC.
FA ODRUŠOVACÍ FILTR
FREE SPÍNAČ VÝDEJE ZDARMA
ICM SPÍNAČ ŘÍZENÍ MOTORU
ID1-.. SPÍNAČ DÁVKY KÁVY
IP DVEŘNÍ SPÍNAČ
IPF SPÍNAČ PRO PLNÝ PŘEPAD
IVA SPÍNAČ NEDOSTATKU VODY
IVB SPÍNAČ NEDOSTATKU KELÍMKŮ
JUG SPÍNAČ PRO SPÍNÁNÍ KONVICE
KC1-.. BOJLER KÁVY KLIXON
KS1-2 BEZPEČNOSTNÍ TERMOSTAT BOJLERU 
 INSTANTNÍCH PRODUKTŮ
KS3-4 OCHRANNÝ TERMOSTAT ČERPADLA
LCD DISPLEJ S TEKUTÝMI KRYSTALY
M MOTOR JEDNOTKY KÁVY
MAC1-. MLÝNEK NA KÁVU’
MC1-.. MIKROSPÍNAČ SLOUPCE MÍCHÁTEK
MD1-.. DÁVKOVAČ INSTANTNÍCH SUROVIN
MDB ZÁSTRČKA PRO MINCOVNÍK MDB
MDF1-.  MOTOR DÁVKOVAČE STUDENÝCH INSTANTNÍCH 

PRODUKTŮ
MDZ MOTOR DÁVKOVAČE CUKRU
MF1-.. MOTORY MIXÉRŮ INSTANTNÍCH PRODUKTŮ
MFB MOTOR FRESH-BREW
MFI MIKROSPÍNAČ
MMA1-. MOTOR NASTAVENÍ MLÝNKU

MOR MOTOR ČASOVAČE ČASOVÝCH PÁSEM
MPF MOTOR PÍSTU FRESH BREW
MSB MOTOR UVOLNĚNÍ KELÍMKŮ
MSCB MOTOR VÝMĚNY SLOUPCŮ KELÍMKŮ
MSP MOTOR VÝDEJE MÍCHÁTEK
MSV HNACÍ MOTOR PATRON
MVUOTO MIKROSPÍNAČ NEDOSTATKU MÍCHÁTEK
NTC TEPLOTNÍ SONDA
NTCS  TEPLOTNÍ ČIDLO BOJLERU INSTANTNÍCH 

SUROVIN
PB ZÁSUVKA
PIP PROGRAMOVACÍ TLAČÍTKO
PL TLAČÍTKO PROPLACHU
PM ČERPADLO
PM1-.. VODNÍ ČERPADLO
PPO TLAČÍTKO „PLNĚNÍ“
PS1-.. TLAČÍTKO „SIRUP“
PSB TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ KELÍMKŮ
PST TLAČÍTKO „STATISTIKY“
PSU TLAČÍTKO „NASTAVENÍ TRYSEK“
RCC TOPENÍ BOJLERU KÁVY
RCS  TOPENÍ BOJLERU, SKUPINA INSTANTNÍCH 

SUROVIN
REL1-. RELÉ
RS232 SÉRIOVÉ ROZHRANÍ
SALIM DESKA CPU NAPÁJEČE
SLED DESKA LED DIOD
SM1 DESKA CPU
SM2 ROZŠIŘOVACÍ DESKA
SP DESKA TLAČÍTEK
STRC TRIAKOVÁ DESKA TOPENÍ BOJLERU
SUC HLAVNÍ DESKA (CPU)
TR TRANSFORMÁTOR
TX.... TAVNÁ POJISTKA (X = PROUDOVÉ ZAŘÍZENÍ)
TZ SENZOR ŠÁLKŮ
UPS DESKA STUDENÉ JEDNOTKY
VAR VARISTOR
VENT VENTILÁTOR
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Výrobce si vyhrazuje právo měnit vlastnosti zde popsaných strojů bez předchozího upozornění a odmítá zároveň jakoukoli 
odpovědnost za možné nepřesnosti, které vzniknou v důsledku chyby tisku nebo přepisu. 
Všechny pokyny, výkresy, tabulky a informace, které jsou obsažené v této dokumentaci, musí být považovány za důvěrné a nesmí 
být v úplnosti ani částečně reprodukovány, resp. sdělovány třetím osobám bez písemného zmocnění výrobce, který je výhradním 
vlastníkem práv.






