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się z niniejszą instrukcją obsługi. 
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SEKCJA 1: Informacje ogólne  
W tej instrukcji występuje pięć różnych poziomów notyfikacji, które są oznaczone słowami ostrzegaw-

czymi NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE, WAŻNE, UWAGA i PORADA. Poziom ryzyka i znaczenie po-

wiadomienia określają poniższe definicje. Zawsze przestrzegaj ostrzeżeń, aby zapewnić bezpieczeń-

stwo i zapobiec potencjalnym obrażeniom ciała oraz uszkodzeniu produktu 

Symbol Nazwa Definicja 

 
WAŻNE 

Alerty dotyczące niebezpiecznych praktyk. Przestrzegaj waż-
nych wskazówek, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, za-
pobiec ewentualnym drobnym obrażeniom ciała lub uszkodze-
niu urządzenia. 

 
OSTRZEŻENIE 

Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która w przy-
padku zignorowania OSTRZEŻENIA może spowodować po-
ważne obrażenia lub nawet śmierć 

 
NIEBEZPIECZEŃSTWO 

WSKAZUJE NA BEZPOŚREDNIO NIEBEZPIECZNĄ SYTUACJĘ, 
KTÓRA W PRZYPADKU ZANIEDBANIA, SPOWODUJE POWAŻNE 
OBRAŻENIA, A NAWET ŚMIERĆ. 

 
UWAGA 

Zawiera dodatkowe informacje, które mogą być pomocne pod-
czas obsługi, rutynowej konserwacji i czyszczenia maszyny. 

 
PORADA 

Zawiera pomocne wskazówki i sugestie producenta, które  
eliminują zgadywanie przy wyborze ustawień i częstotliwości 
pielęgnacji. 

 

SEKACJA 2: Specyfikacja techniczna 
ONYX 2GR MINI 

ONYX 2GR MINI 

System kontroli temperatury: Przełącznik regulujący ciśnienie 

System kontroli dozowania: Możliwość indywidualnego programowania grupowego 

Drążek od pary: 1 sztuka 

Generator pary w wersji turbo: Nie dostępny 

Wylot ciepłej wody: 1 sztuka 

System bojlerów: 1 bojler parowy 

Ciśnienie robocze bojlera: Od 0.8 do 1.2 bar 

Objętość robocza bojlera parowego: 6l 

Moc znamionowa: 220-240 V 1N ~ 2800 W 50-60 Hz 

Podłączenie wody: 3/8 ”Gwint wewnętrzny 

Wysokość, szerokość, głębokość: 520, 490, 585 mm 

Ciężar maszyny: 47kg 

Dźwięk wydawany przez maszynę pod-
czas jej pracy: 

< 70 db 
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1. Przyciski do wyboru rodzaju napoju 

2. Pokrętło do regulacji pary 

3. Grupa od parzenia 

4. Przycisk włącznika zasilania 

5. Drążek od pary 

6. Manometr od pary 

7. Taca ociekowa 

8. Pokrętło od gorącej wody 

9. Grupa od parzenia 

10. Kran z gorącą wodą 

11. Lampa monitorująca grzanie 

 

Wymiary [mm]: 

A. 490 

B. 585 

C. 520 

D. 75 
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ONYX 2GR  

ONYX 2GR 

System kontroli temperatury: Sterowanie PID 

System kontroli dozowania: 
Sterowanie z poziomu wyświetlacza + możliwość indywi-
dualnego programowania grupowego 

Drążek od pary: 2 sztuki 

Generator pary w wersji turbo: Nie dostępny 

Wylot ciepłej wody: 1 sztuka 

System bojlerów: 1 bojler parowy 

Ciśnienie robocze bojlera: Od 0.8 do 1.2 bar 

Objętość robocza bojlera parowego: 11,5l 

Moc znamionowa: 220-240 V 1N ~ 3350 W 50-60 Hz 

Podłączenie wody: 3/8 ”Gwint wewnętrzny 

Wysokość, szerokość, głębokość: 520, 720, 585 mm 

Ciężar maszyny: 67kg 

Dźwięk wydawany przez maszynę pod-
czas jej pracy: 

< 70 db 

 

 

1. Wyświetlacz 

2. Pokrętło do regulacji pary 

3. Pokrętło od gorącej wody 

4. Kran z gorącą wodą 

5. Drążek od pary 

6. Taca ociekowa 

7. Przyciski do wyboru rodzaju napoju 

8. Pokrętło do regulacji pary 

9. Drążek od pary 

10. Przycisk włącznika zasilania 

11. Lampa monitorująca grzanie 

12. Grupa od parzenia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 



 

 Wymiary [mm] 

A. 720 

B. 585 

C. 520 

D. 75 

 

 

 

ONYX 3GR 

ONYX 3GR 

System kontroli temperatury: Sterowanie PID 

System kontroli dozowania: 
Sterowanie z poziomu wyświetlacza + możliwość indywi-
dualnego programowania grupowego 

Drążek od pary: 2 sztuki 

Generator pary w wersji turbo: Nie dostępny 

Wylot ciepłej wody: 1 sztuka 

System bojlerów: 1 bojler parowy 

Ciśnienie robocze bojlera: Od 0.8 do 1.2 bar 

Objętość robocza bojlera parowego: 17,5l 

Moc znamionowa: 380-415 V 3N ~ 6350 W 50-60 Hz 

Podłączenie wody: 3/8 ”Gwint wewnętrzny 

Wysokość, szerokość, głębokość: 520, 1000, 585 mm 

Ciężar maszyny: 95kg 

Dźwięk wydawany przez maszynę pod-
czas jej pracy: 

< 70 db 

 

 

 

1. Wyświetlacz 

2. Pokrętło do regulacji pary 

3. Pokrętło od gorącej wody 

4. Kran z gorącą wodą 

5. Drążek od pary 

6. Taca ociekowa 
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7. Przyciski do wyboru rodzaju napoju 

8. Pokrętło do regulacji pary 

9. Drążek od pary 

10. Grupa od parzenia 

11. Przycisk włącznika zasilania 

12. Lampa monitorująca grzanie 

 Wymiary [mm] 

A. 100 

B. 585 

C. 520 

D.75 

 

 

 

ONYX PRO 2GR  

ONYX PRO 2GR 

System kontroli temperatury: Sterowanie PID 

System kontroli dozowania: 
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego + możliwość 
indywidualnego programowania grupowego 

Drążek od pary: 2 sztuki 

Generator pary w wersji turbo: Opcjonalny 

Wylot ciepłej wody: 1 sztuka 

System bojlerów: 1 bojler parowy + 2 bojlery grupowe 

Ciśnienie robocze bojlera: Od 0.8 do 1.2 bar 

Objętość robocza bojlera parowego: 11,5l 

Objętość robocza bojlera grupowego: 1,5l 

Moc znamionowa: 

220-240 V 1N ~ 3350 W 50-60 Hz (generator pary nie w 
wersji turbo) 
220-240 V 1N ~ 3350 W 50-60 Hz (generator pary w wer-
sji turbo) 
380-415 V 3N ~ 4840 W 50-60 Hz (generator pary nie w 
wersji turbo) 
380-415 V 3N ~ 4840 W 50-60 Hz (generator pary w wer-
sji turbo) 

Podłączenie wody: 3/8 ”Gwint wewnętrzny 

Wysokość, szerokość, głębokość: 520, 720, 585 mm 

Ciężar maszyny: 70kg 

Dźwięk wydawany przez maszynę pod-
czas jej pracy: 

< 70 db 
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1. Wyświetlacz 

2. Pokrętło do regulacji pary/ Pokrętło 

do regulacji generatora pary w wersji 

turbo - opcjonalne 

3. Kran z gorącą wodą 

4. Drążek od pary / generator pary w 

wersji turbo - opcjonalne, nie poka-

zano na rysunku 

5. Taca ociekowa 

6. Przyciski do wyboru rodzaju napoju 

7. Pokrętło do regulacji pary 

8. Drążek od pary 

9. Przycisk włącznika zasilania 

10. Lampa monitorująca grzanie 

11. Grupa od parzenia 

12. Taca na filiżanki 

13. Wyświetlacze pokazujące temperaturę 

grupy 

 Wymiary 

[mm] 

A. 720 

B. 585 

C. 520 

D. 78 

E. 125 

 

 

ONYX PRO 3GR  

ONYX PRO 3GR 

System kontroli temperatury: Sterowanie PID 

System kontroli dozowania: 
Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego + możliwość 
indywidualnego programowania grupowego 

Drążek od pary: 2 sztuki 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Generator pary w wersji turbo: Opcjonalny 

Wylot ciepłej wody: 1 sztuka 

System bojlerów: 1 bojler parowy + 3 bojlery grupowe 

Ciśnienie robocze bojlera: Od 0.8 do 1.2 bar 

Objętość robocza bojlera parowego: 17,5l 

Objętość robocza bojlera grupowego: 1,5l 

Moc znamionowa: 

380-415 V 3N ~6420 W 50-60 Hz (generator pary nie w 
wersji turbo) 
380-415 V 3N ~ 6440 W 50-60 Hz (generator pary w wer-
sji turbo) 

Podłączenie wody: 3/8 ”Gwint wewnętrzny 

Wysokość, szerokość, głębokość: 520, 1000, 585 mm 

Ciężar maszyny: 95kg 

Dźwięk wydawany przez maszynę pod-
czas jej pracy: 

< 70 db 

 

 

 

1. Wyświetlacz 

2. Pokrętło do regulacji pary/ Pokrętło do regulacji generatora pary w wersji turbo - opcjonalne 

3. Kran z gorącą wodą 

4. Drążek od pary / generator pary w wersji turbo - opcjonalne, nie pokazano na rysunku 

5. Taca ociekowa 

6. Przyciski do wyboru rodzaju napoju 

7. Pokrętło do regulacji pary 

8. Drążek od pary 

9. Grupa od parzenia 

10. Przycisk włącznika zasilania 

11. Lampa monitorująca grzanie 

12. Taca na filiżanki 
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13. Wyświetlacze pokazujące temperaturę grupy 

 

Wymiary [mm] 

A. 1000 

B. 585 

C. 520 

D. 78 

E. 125 

 

SEKCJA 5: Obsługa maszyny 
RESETOWANIE WYŁĄCZNIKA ZABEZPIECZENIA WYSOKIEGO LIMITU 

Wszystkie wersje ONYX i ONYX Pro są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie przed prze-

grzaniem (za pośrednictwem oprogramowania w funkcji limitu czasu napełniania wodą i me-

chanicznego wyłącznika krańcowego górnego przerywającego obwód EGO). Ochronę programową 

pierwszej linii można zresetować, po prostu ponownie uruchamiając urządzenie za pomocą głównego 

wyłącznika zasilania. Jeśli jednak mechaniczny wyłącznik górnego limitu bezpieczeństwa kiedykolwiek 

zadziała, należy go zresetować ręcznie, naciskając przycisk resetowania. 

Maszyny w wersji obsługującej wysokie kubki (na wynos) 

 

1. Wyjmij kolby, tackę na filiżanki i tackę ociekową. 

2. Zdejmij uchwyt głównego wyłącznika zasilania, wyciągając go prosto. Następnie odkręć cztery 

śruby mocujące panel przedni w każdym rogu i zdejmij panel. (W przypadku maszyn trzygru-

powych środkowa śruba może pozostać zainstalowana). 

3. Naciśnij przycisk resetowania wyłącznika zabezpieczającego przed przegrzaniem, aby zreseto-

wać urządzenie. Zmontuj maszynę w odwrotnej kolejności, a następnie włącz ją, aby przete-

stować funkcje ogrzewania. 
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Maszyny w wersji standardowej 

 

1. Wyjmij tackę na filiżanki i tackę ociekową. 

2. Naciśnij przycisk resetowania wyłącznika zabezpieczającego przed przegrzaniem, aby zreseto-

wać urządzenie. Zmontuj maszynę w odwrotnej kolejności, a następnie włącz ją, aby przete-

stować funkcje ogrzewania. 

 Najprostszym sposobem zdiagnozowania zadziałania wyłącznika górnego limitu bezpieczeń-

stwa jest włączenie maszyny za pomocą głównego wyłącznika zasilania i sprawdzenie, czy wy-

świetlacze i / lub ekran dotykowy są sprawne, ale przy niższych niż oczekiwane temperaturach 

podgrzewania wody i bez podświetlenia lampki ogrzewania. Oznacza to, że zasilanie elementu grzej-

nego kotła jest przerywane przez wyłącznik bezpieczeństwa. 

WYMIANA USZCZELKI GRUPY (wszystkie wersje) 

 

1. Aby wyjąć kolbę, użyj śrubokręta prostego, aby wyjąć natrysk, podważając go ze średnią siłą. 

2. Zdejmij prysznic i uszczelkę. 

3. Usuń i wyrzuć starą uszczelkę. Włóż nową uszczelkę (fazowaniem i logo EXPOBAR do góry) do 

natrysku. 

1. 2.

.

  1 

3.

  1 
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4. Wyjmij koszyk filtra (A), a następnie umieść nową uszczelkę i natrysk (B) w kolbie (C). 

5. Podgrzej uszczelkę, aby zmiękczyć gumę. A - podgrzej uszczelkę przez 15 sekund przy użyciu 

wody z wylotu ciepłej wody lub B - umieść uszczelkę, natrysk i kolbę w gorącej wodzie na 30 

sekund. 

Woda z kranu jest bardzo gorąca! Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń. 

HARMONOGRAM RUTYNOWEJ KONSERWACJI 

Modele ONYX 

Główne komponenty Nr. części Miesiące (cykle) 

6 (12500) 12 (25000) 18 (37500) 24 (50000) 

Bojler 

Zawór bez ssania C65000200  Wymiana  Wymiana 

Elektrozawór Parker 1/4 
X 1/4 220V 

MINI & 
MNI+: 
C60000100 
 
2 & 3Gr: 
C60000105 

   Wymiana 

Thermics Sup. Adapter 
1/2 X 1/2 

C30000200  Sprawdzenie  Wymiana 

Thermics Inf. Adapter- 
1 / 2X1 / 2X1 / 4 

C30000210  Sprawdzenie  Wymiana 

3/8 Zawór bezpieczeń-
stwa 

C65000100  Sprawdzenie  Sprawdzenie 

Grupa zaparzająca 

Elektrozawór 220V C60000112    Wymiana 

Prysznic C75000010 Wymiana Wymiana Wymiana Wymiana 

Uszczelka głowicy grupy 
8 mm 

C75000081 Wymiana Wymiana Wymiana Wymiana 

Krany 

Korpus kranu parowego C15000325  Czyszczenie Wymiana  

Korpus kranu od wody C15000325    Wymiana 

Pompa silnikowa 

Głowica pompy C60000030    Wymiana 

Zawór retencyjny C65000010    Wymiana 

4.

  1 5.

  1 

5.

  1 
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Kondor objerzdzający 
pompę  

C30400055    Wymiana 

 WAŻNE: Przeprowadzaj co 6-miesięcy przegląd, aby zapewnić doskonałą wydajność maszyny 

i utrzymać pełną gwarancję 

Modele ONYX Pro 

Główne komponenty Nr. części 
Miesiące (cykle) 

6 (12500) 12 (25000) 18 (37500) 24 (50000) 

Bojler 

Zawór bez ssania C65000200  Wymiana  Wymiana 

Elektrozawór elektro-
magnetyczny 50 / 60Hz 
220V 

C60000105    Wymiana 

Thermics Sup. Adapter 
1/2 X 1/2 

C30000200  Sprawdzenie  Wymiana 

Thermics Inf. Adapter- 
1/2X1/2X1/4 

C30000210  Sprawdzenie  Wymiana 

Wtryskiwacz stożkowy 
1/4 

C30000220  Sprawdzenie  Wymiana 

Grupa zaparzająca 

Elektrozawór główny 
grupy Parker 220V 

C60000112    Wymiana 

Prysznic C75000010 Wymiana Wymiana Wymiana Wymiana 

Uszczelka Głowicy 
Grupy 

C75000081 Wymiana Wymiana Wymiana Wymiana 

Krany 

Korpus kranu parowego C15000325  Wyczyść Wymiana  

Korpus kranu od wody C15000325    Wymiana 

Zawór generatora pary 
Turbo (opcja w Pro 2 / 
3Gr) 

C60000120    Wymiana 

Elektrozawór 1/4 x 1/4 
(do automatycznego 
kranu) 

C60000100    Wymiana 

Pompa silnikowa 

Głowica pompy C60000030    Wymiana 

Zawór retencyjny C65000010    Wymiana 

Zachowaj + Rozwiń. Ze-
staw zaworów bez 
otworu 

C65000031    Wymiana 

Przeprowadzaj co 6-miesięcy przegląd, aby zapewnić doskonałą wydajność maszyny i utrzy-

mać pełną gwarancję 

ONYX MINI 

ONYX jest sterowany za pomocą kombinacji ręcznych pokręteł i przycisków na każdej grupie zaparza-

jącej odpowiedzialnej za dozowanie. Funkcje sterujące są wyjaśnione poniżej. W przypadku funkcji pro-

gramowania serwisowego postępuj zgodnie z instrukcjami na następnych stronach.  
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Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych 

Aby przywrócić fabryczne ustawienia programowania i temperatury, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wyłącz maszynę głównym wyłącznikiem zasilania. 

2. Po lewej stronie przycisków do wyboru rodzaju napoju (patrząc od przodu urządzenia) naciśnij 

i przytrzymaj jednocześnie przyciski wydawania Małego Espresso, Dużego Espresso i Gorącej 

Wody przez pięć sekund, jednocześnie włączając główny włącznik zasilania. Urządzenie uru-

chomi się ponownie, a wszelkie wcześniej dostosowane ustawienia zostaną usunięte i zastą-

pione ustawieniami fabrycznymi. 

3. Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika zasilania, aby powrócić 

do normalnego działania. 

Włączanie / wyłączanie wstępnego parzenia 

Funkcje pro-

gramowania 

serwisowego: 

Prze-

wiń do 

góry 

Prze-

wiń w 

dół 

Dalej/ 

Na-

stępny 

OK/ 

Akcep-

tacja 

Pokrętło do 

regulacji pary 

Przycisk 

włącznika 

zasilania 

 

Pokrętło do 

regulacji pary 

Funkcje pa-

rzenia: 
Ciągłe do-

zowanie 

2 duże 

espersso 

2 małe 

espersso 

1 duże 

espersso 
1 małe 

espersso 

(Jeden zestaw przycisków na grupę) 
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Aby włączyć lub wyłączyć opcję wstępnego parzenia, wykonaj poniższe czynności: 

Aktywacja wstępnego parzenia 

1. Wyłącz maszynę głównym wyłącznikiem zasilania. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 Małe Espresso podczas ponownego włączania głównego wy-

łącznika. 

Dezaktywacja wstępnego parzenia 

1. Wyłącz maszynę głównym wyłącznikiem zasilania. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 1 Duże Espresso, włączając ponownie główny wyłącznik. 

 Zaparzanie wstępne jest przydatną funkcją w przypadku wielu rodzajów palenia kawy, które 

wymagają nieco więcej czasu na „rozwinięcie się” podczas parzenia. Aby zdecydować, czy  

zaparzanie wstępne jest najlepsze dla danego rodzaju palenia kawy, zaleca się porównanie 

smaku z zaparzaniem wstępnym i bez, a następnie ustawić urządzenie zgodnie z tym, co najlepiej  

smakuje. 

 Domyślnie parzenie wstępne jest wyłączone. Powodem tego jest fakt, że bojler grupowy ma 

wbudowaną komorę wtrysku wstępnego zaparzania. Jednak w przypadku palonych kaw, 

które wymagają jeszcze dłuższego czasu wstępnego zaparzania, można włączyć tę funkcję, 

aby uzyskać maksymalną ekstrakcję. 

ONYX 2GR i 3GR 

ONYX jest sterowany za pomocą kombinacji ręcznych pokręteł sterujących i przycisków na każdej gru-

pie zaparzającej do dozowania, w połączeniu z cyfrowym wyświetlaczem zapewniającym informacje 

zwrotne dla użytkownika podczas obsługi i programowania. Funkcje sterujące są wyjaśnione poniżej. 

W przypadku funkcji programowania serwisowego postępuj zgodnie z instrukcjami na następnych stro-

nach.  
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ONYX 2GR i 3GR są wyposażone w cyfrowy wyświetlacz LCD do monitorowania stanu maszyny. 

 

Przywróć domyślne ustawienia fabryczne 

Aby przywrócić fabryczne ustawienia programowania i temperatury, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wyłącz maszynę głównym wyłącznikiem zasilania. 

2. Po lewej stronie przycisków do wyboru rodzaju napoju (patrząc od przodu urządzenia) naciśnij 

i przytrzymaj jednocześnie przyciski 1 Małe Espresso, 2 Małe Espresso i Ciągłe Dozowanie przez 

pięć sekund, jednocześnie włączając główny wyłącznik zasilania. Na wyświetlaczu pojawi się 
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komunikat „SERVICE RESET”, a wszystkie wcześniej dostosowane ustawienia zostaną usunięte 

i zastąpione ustawieniami fabrycznymi. 

3. Wyłącz i ponownie włącz maszynę za pomocą głównego wyłącznika zasilania. 

4. Wyświetlacz urządzenia pokaże „OFF”. Aby powrócić do normalnego działania, naciśnij przy-

cisk 2 Małych Espresso lub aby utworzyć nowe programowanie niestandardowe, naciśnij przy-

cisk Ciągłego Dozowania, aby wejść do funkcji programowania usług (więcej informacji można 

znaleźć w poniższych instrukcjach). 

Dostęp do programowania usług 

Aby uzyskać dostęp do ustawień programowania usługi, wykonaj następujące czynności: 

1. Po lewej stronie przycisków do wyboru rodzaju napoju (patrząc od przodu urządzenia) naciśnij 

jednocześnie przyciski 2 Małych Espresso i Ciągłego Dozowania, aby przełączyć urządzenie w 

tryb czuwania. 

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ciągłego dozowania przez 15 sekund (aż na wyświetlaczu pojawi 

się „Język”). 

 Aby wyjść z menu programowania serwisowego, po prostu kontynuuj naciskanie przycisku 

Ciągłego Dozowania, aż na wyświetlaczu urządzenia pojawi się „OFF”. Aby powrócić do nor-

malnego działania, naciśnij przycisk 2 Małych Espresso. 

Wybór języka wyświetlania 

Aby zmienić język operacyjny maszyny, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Język”, użyj 1 Małego Espresso lub 1 Dużego Espresso, aby 

przewijać opcje językowe. 

3. Gdy żądany język zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk Ciągłego Dozowania, aby zatwierdzić 

nowy język operacyjny. 

Programowanie komunikatu wyświetlanego na górnej linii (Nazwa 1) 

Aby zmienić wiadomość powitalną / reklamową w górnym wierszu wyświetlacza urządzenia, wykonaj 

następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Nazwa 1”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 1 Dużego 

Espresso, aby przewijać między opcjami znaków. 

3. Gdy żądany znak zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk 2 Małych Espresso, aby zatwierdzić i 

przejść do następnego wpisu. 

4. Po wyświetleniu żądanego komunikatu należy nacisnąć przycisk Ciągłego Dozowania, aby go 

zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

 Aby zminimalizować prawdopodobieństwo, że ktokolwiek zmieni wiadomość reklamową na 

jakiekolwiek nieodpowiednie lub obraźliwe, zachowaj powyższe instrukcje w tajemnicy. 

Programowanie komunikatu wyświetlanego na górnej linii (Nazwa 2) 

Aby zmienić komunikat powitalny / reklamowy w drugiej linii wyświetlacza urządzenia, wykonaj nastę-

pujące czynności: 
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1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Nazwa 2”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 1 Dużego 

Espresso, aby przewijać między opcjami znaków. 

3. Gdy żądany znak zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk 2 Małych Espresso, aby go zaakcepto-

wać i przejść do następnego wpisu. 

4. Po wyświetleniu żądanego komunikatu należy nacisnąć przycisk Ciągłego Dozowania, aby go 

zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo, że ktokolwiek zmieni wiadomość reklamową na 

jakiekolwiek nieodpowiednie lub obraźliwe, zachowaj powyższe instrukcje w tajemnicy. 

Programowanie numeru telefonu do infolinii serwisu 

Aby zmienić numer telefonu zgłoszenia serwisowego urządzenia, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Telefon serwisowy”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 1 

Dużego Espresso, aby przewijać między opcjami znaków. 

3. Gdy pojawi się żądany znak, naciśnij przycisk 2 Małych Espresso, aby zaakceptować przejście 

do następnego wpisu. 

4. Gdy pojawi się żądany numer telefonu, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby go zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo, że ktokolwiek zmieni numer na nieodpowiedni, 

zachowaj powyższe instrukcje w tajemnicy. 

Włączanie / wyłączanie możliwości ustawiania dawki przez użytkownika 

Aby włączyć lub wyłączyć opcję dostosowywania programowania dawki przez użytkownika, wykonaj 

następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Ustawienie dozowania”, użyj przycisków 1 Małego Espresso 

lub 1 Dużego Espresso, aby przełączać między aktywną lub wyłączoną. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Włączanie / wyłączanie możliwości ciągłego dozowania 

Aby włączyć lub wyłączyć ciągłe dozowanie, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Przycisk pracy ciągłej”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 

1 Dużego Espresso, aby przewijać między aktywną lub wyłączoną. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Włączanie / wyłączanie opcji parzenia herbaty 

Aby włączyć lub wyłączyć opcję parzenia herbaty, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 
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2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Tea Key”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 1 Dużego 

Espresso, aby przewijać między włączoną, a wyłączoną. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

 Domyślnie funkcja parzenia herbaty jest wyłączona na rzecz opcji ciągłego wydawania 

  

Włączanie / wyłączanie opcji generatora pary w wersji Turbo  

Aby zmienić funkcję generatora pary w wersji Turbo w urządzeniu, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy „Steam Tap Gr.” jest wyświetlany na wyświetlaczu, użyj przycisków 1 Małe Espresso lub 1 

Duże Espresso, aby przewijać między aktywnym lub wyłączonym. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Tę funkcję można włączyć tylko w maszynach, które są skonfigurowane z funkcją Turbo ge-

neratora pary jako wyposażenie dodatkowe. W przypadku maszyn, które nie są wyposażone 

w ten dodatek, ustawienie to powinno być zawsze wyłączone. 

Programowanie czułości czujnika poziomu kotła 

Aby zmienić czułość sondy czujnika poziomu wody w bojlerze parowym, wykonaj następujące czynno-

ści: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Czułość sondy”, użyj przycisków 1 Małego Espresso, aby 

zwiększyć czułość lub 1 przycisku Dużego Espresso, aby zmniejszyć czułość. 

3. Gdy pojawi się żądana czułość, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakceptować oraz 

przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie czułość czujnika poziomu jest ustawiona na „Średnia”, co powinno być wystarcza-

jące dla prawie wszystkich instalacji. Tylko w miejscach, w których jakość wody jest wyjąt-

kowo czysta (bardzo mało rozpuszczonych soli), należy ustawić ją na „Wysoka”. I odwrotnie, 

w miejscach, gdzie jakość wody jest wyjątkowo słaba (bardzo duża ilość rozpuszczonych soli), należy 

ustawić ją na „Niska”. 

Włączanie / wyłączanie wstępnego parzenia 

Aby włączyć lub wyłączyć opcję wstępnego parzenia, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Wstępne Parzenie”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub  

1 Dużego Espresso, aby przewijać między aktywnym lub wyłączonym. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Zaparzanie wstępne jest przydatną funkcją w przypadku wielu rodzajów palenia kawy, które 

wymagają nieco więcej czasu na „rozwinięcie się” podczas parzenia. Aby zdecydować, czy za-

parzanie wstępne jest najlepsze dla danego rodzaju palenia kawy, zaleca się porównanie 
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smaku z zaparzaniem wstępnym i bez, a następnie ustawić urządzenie zgodnie z tym, co najlepiej 

smakuje. 

Domyślnie parzenie wstępne jest wyłączone. Powodem tego jest fakt, że bojler grupowy ma 

wbudowaną komorę wtrysku wstępnego zaparzania. Jednak w przypadku palonych kaw, 

które wymagają jeszcze dłuższego czasu wstępnego zaparzania, można włączyć tę funkcję  

w celu uzyskania maksymalnej ekstrakcji. 

Włączanie / wyłączanie ostrzeżenia dot. mielenia 

Aby włączyć lub wyłączyć opcję ostrzeżenia o mieleniu kawy, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Uwaga dotycząca mielenia”, użyj przycisków 1 Małego 

Espresso lub 1 Dużego Espresso, aby przewijać między aktywnym lub wyłączonym. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja ustawień ostrzeżenia dot. mielenia 

Przy włączonej funkcji Grind Notice, wyreguluj czas i głośność, która wyzwala ostrzeżenie o mieleniu 

kawy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Grinding Notice” i „Min”, użyj przycisków 1 Małego Espresso 

lub 1 Dużego Espresso, aby przewinąć w górę i w dół, aby ustawić minimalną objętość i czas 

wymagany do wyzwolenia ostrzeżenia, a następnie naciśnij przycisk ciągłego dozowania, aby 

zaakceptować przejście do następnego wejścia. 

3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Grinding Notice” i „Max”, użyj 1 Małego Espresso lub 1 Du-

żego Espresso, aby przewijać w górę iw dół, aby ustawić maksymalną prędkość dozowania do-

zwoloną przed pojawieniem się ostrzeżenia, a następnie naciśnij przycisk Ciągłego Dozowania, 

aby je zaakceptować i przejść do następnego wejścia. 

4. Po wyświetleniu żądanych ustawień naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby je zaakceptować i 

przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Włączanie / wyłączanie obrotu diody LED 

Aby włączyć lub wyłączyć miganie diody LED podczas funkcji parzenia dla wszystkich grup, wykonaj 

następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Dioda LED obrotu”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 1 

Dużego Espresso, aby przewijać między włączonym a wyłączonym. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja ustawienia licznika cykli serwisowych 

Aby dostosować liczbę cykli wymaganych do aktywacji alertu serwisowego, wykonaj następujące czyn-

ności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 
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2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Service Cycles”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 1 Du-

żego Espresso, aby przewijać w górę i w dół, aby ustawić liczbę cykli (w tysiącach). 

3. Gdy zostanie wyświetlona żądana liczba cykli, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja wyświetlanych jednostek temperatury (ºC lub ºF) 

Aby dostosować jednostki temperatury pokazane na wszystkich wyświetlaczach, wykonaj poniższe 

czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Temperatura”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 1 Du-

żego Espresso, aby przewijać między stopniami Celsjusza (ºC) lub Fahrenheitem (ºF). 

3. Gdy zostanie wyświetlona żądana liczba cykli, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja temperatury bojlera 

Aby wyregulować temperaturę roboczą kotła parowego, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Kiedy „Boiler Temperat.”. pojawi się na wyświetlaczu, użyj przycisku 1 Małego Espresso lub  

1 Dużego Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie temperatury. 

3. Gdy pojawi się żądana temperatura, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakceptować  

i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Regulacja ustawienia alarmu dot. zmiękczacza wody / filtra 

Aby dostosować liczbę litrów potrzebną do aktywacji wymiany filtra wody / zmiękczacza lub alertu 

regeneracji, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Water Filter”, użyj przycisków 1 Małego Espresso lub 1 Du-

żego Espresso, aby przewijać w górę i w dół, aby ustawić liczbę litrów. 

3. Gdy zostanie wyświetlona żądana liczba litrów, naciśnij przycisk Ciągłego Dozowania, aby ją 

zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

ONYX PRO 

ONYX Pro jest sterowany przez pojemnościowy ekran dotykowy LED, który zapewnia informacje 

zwrotne dla użytkownika podczas pracy, monitoruje stan maszyny i wykonuje programowanie użyt-

kownika i regulacje maszyny, dostosowywanie i czyszczenie, a także przyciski na każdej grupie zaparza-

jącej odpowiedzialnej za dozowanie. Funkcje sterujące są wyjaśnione poniżej. 

W przypadku funkcji programowania serwisowego postępuj zgodnie z instrukcjami na następnych stro-

nach. 
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ONYX Pro jest wyposażony w pojemnościowy ekran dotykowy LED do monitorowania stanu maszyny  

i wykonywania programowania przez użytkownika oraz regulacji maszyny, dostosowywania i czyszcze-

nia. 

 

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych 

Aby przywrócić fabryczne ustawienia programowania i temperatury, wykonaj poniższe czynności: 
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1. Wyłącz maszynę głównym wyłącznikiem zasilania. 

2. Po lewej stronie przycisków do wyboru rodzaju napoju (patrząc od przodu urządzenia) naciśnij 

i przytrzymaj jednocześnie przyciski wydawania Małego Espresso, Dużego Espresso i Gorącej 

Wody przez pięć sekund, jednocześnie włączając główny włącznik zasilania. Na ekranie doty-

kowym pojawi się komunikat „DANE USTAWIONE ZAKOŃCZONO”, a wszystkie uprzednio do-

stosowane ustawienia zostaną usunięte i zastąpione ustawieniami fabrycznymi. 

3. Wyłącz i ponownie włącz maszynę za pomocą głównego wyłącznika zasilania. Ekspres będzie 

w trybie wyłączenia i można go włączyć naciskając przycisk zasilania na ekranie dotykowym lub 

dowolny przycisk od napojów na lewym panelu z przyciskami do wyboru rodzaju napoju. 

4. Jeśli wymagane jest nowe programowanie usług niestandardowych, postępuj zgodnie z poniż-

szymi instrukcjami. 

Dostęp do programowania usług 

Aby uzyskać dostęp do ustawień programowania usługi, wykonaj następujące czynności: 

1. Po lewej stronie przycisków do wyboru rodzaju napoju (patrząc od przodu ekspresu) naciśnij 

jednocześnie przyciski Duże Espresso i Nalanie Gorącej Wody, aby przełączyć urządzenie w tryb 

czuwania. 

2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk nalanie gorącej wody przez 15 sekund, aż na ekranie dotykowym 

pojawi się „PASSWORD”. 

3. Z lewej strony przycisków do wyboru rodzaju napoju naciśnij pięć razy przycisk Małe Espresso, 

aby wprowadzić domyślne hasło. 

Aby wyjść z menu programowania serwisowego, po prostu kontynuuj naciskanie przycisku 

nalanie gorącej wody, aż na ekranie dotykowym pojawi się „OFF”. Aby powrócić do normal-

nego dozowania, wystarczy nacisnąć przycisk dużego espresso. 

Wybór języka operacyjnego 

Aby zmienić język operacyjny maszyny, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się napis „JĘZYK”, użyj przycisków Małego Espresso lub 

Średniego Espresso, aby przewijać opcje językowe. 

3. Gdy żądany język zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby wybrać 

go jako nowy język operacyjny. 

Regulacja trybu wyświetlania ekranu dotykowego 

Aby dostosować tryb wyświetlania ekranu dotykowego, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „TRYB WYŚWIETLANIA”, użyj przycisków Małego 

Espresso lub Średniego Espresso, aby przewijać między normalnym, a odwróconym. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie ekran dotykowy jest zaprogramowany do wyświetlania jako czarne tło z koloro-

wymi ikonami i tekstem. Tryb odwrotny zmienia wyświetlacz na kolorowe tło z czarnymi iko-

nami i tekstem. 
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Regulacja kontrastu podświetlenia ekranu dotykowego 

Aby dostosować poziom kontrastu ekranu dotykowego, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „KONTRAST”, użyj przycisków Małego Espresso lub Śred-

niego Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom kontrastu. 

3. Po ustawieniu żądanego poziomu należy nacisnąć przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby go za-

akceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja koloru ekranu dotykowego 

Aby dostosować kolor używanego ekranu dotykowego, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat „STAN KOLORU WŁ.”, Za pomocą 

przycisków Małe Espresso lub Średnie Espresso przewiń do żądanego koloru ekranu dotyko-

wego. 

3. Gdy żądany kolor jest widoczny, nacisnąć przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby go zaakceptować 

i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Ustawienie koloru wyświetlacza, kiedy urządzenie jest wyłączone lub w spoczynku  

Aby dostosować kolor nieużywanego ekranu dotykowego, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat „STAN KOLORU WYŁĄCZONY”, za 

pomocą przycisków Małego Espresso lub Średniego Espresso przejdź do żądanego koloru 

ekranu dotykowego. 

3. Gdy żądany kolor jest widoczny, nacisnąć przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby go zaakceptować 

i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Programowanie napisu na wyświetlaczu 

Aby zmienić wiadomość powitalną / reklamową na ekranie dotykowym, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „Nazwa 1”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie 

Espresso, aby przewijać między opcjami znaków. 

3. Gdy żądany znak zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk Duże Espresso, aby go zaakceptować 

i przejść do następnego wpisu. 

4. Gdy pojawi się żądany komunikat, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby go zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Aby zminimalizować ryzyko, że ktokolwiek zmieni wiadomość reklamową na jakąkolwiek nie-

odpowiednią lub obraźliwą, zachowaj powyższe instrukcje w tajemnicy. 

 

Programowanie numeru telefonu do infolinii serwisu 

Aby zmienić numer telefonu zgłoszenia serwisowego urządzenia, wykonaj poniższe czynności: 
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1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się napis „SERWIS”, użyj przycisków Małego Espresso lub 

Średniego Espresso, aby przewijać między opcjami znaków. 

3. Gdy żądany znak zostanie wyświetlony, naciśnij przycisk Duże Espresso, aby go zaakceptować 

i przejść do następnego wpisu. 

4. Gdy pojawi się żądany numer telefonu, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby go zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Aby zminimalizować ryzyko, że ktokolwiek zmieni numer na nieodpowiedni, zachowaj powyż-

sze instrukcje w tajemnicy. 

Włączanie / wyłączanie możliwości ustawiania dawki przez użytkownika 

Aby włączyć lub wyłączyć opcję dostosowywania programowania dawki przez użytkownika, wykonaj 

następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „USTAWIENIA DAWEK”, użyj przycisków Małego 

Espresso lub Średniego Espresso, aby przewijać między włączonymi lub wyłączonymi. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Włączanie / wyłączanie możliwości ciągłego dozowania 

Aby włączyć lub wyłączyć dozowanie ciągłe i dozowanie herbaty, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „PRZYCISK CIĄGŁY”, użyj Przycisków Małe Espresso lub 

Średnie Espresso, aby przewijać między włączonym, a wyłączonym. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Programowanie metody aktywacji Turbo generatora pary 

Aby zaprogramować metodę aktywacji Turbo generatora pary, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „TRYB AUTOMATYCZNEGO GENERATORA PARY”, użyj 

przycisków Małego Espresso lub Średniego Espresso, aby przewijać pomiędzy DŹWIGNIĄ lub 

PRZYCISKIEM. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie Turbo generator pary jest aktywowany za pomocą dźwigni, co umożliwia użycie 

przycisku nalanie gorącej wody do włączania / wyłączania kranu z gorącą wodą. 

Włączanie / wyłączanie zewnętrznych paneli LED (jeśli są w wyposażeniu) 

Aby zmienić czułość sondy czujnika poziomu wody w bojlerze parowym, wykonaj następujące czynno-

ści: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 
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2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „LED PREMIUM”, użyj przycisków Małe Espresso lub 

Średnie Espresso, aby przewijać między włączonym, a wyłączonym. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

W maszynach wyposażonych w opcjonalne panele LED po bokach i z tyłu maszyny (zamonto-

wane za panelami szklanymi) panele LED są domyślnie ustawione tak, aby świeciły, gdy ma-

szyna jest używana. 

Włączanie / wyłączanie infuzji wstępnej 

Aby włączyć lub wyłączyć opcję infuzji wstępnej, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu widoczny jest napis „PREINFUSION”, przyciski Małe Espresso lub Średnie 

Espresso służą do przełączania między aktywnymi a nieaktywnymi. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Zaparzanie wstępne jest przydatną funkcją w przypadku wielu rodzajów palenia kawy, które 

wymagają nieco więcej czasu na „rozwinięcie się” podczas parzenia. Aby zdecydować, czy za-

parzanie wstępne jest najlepsze dla danego rodzaju palenia kawy, zaleca się porównanie smaku z za-

parzaniem wstępnym i bez, a następnie ustawić urządzenie zgodnie z tym, co najlepiej smakuje. 

Domyślnie parzenie wstępne jest wyłączone. Powodem tego jest fakt, że kocioł grupowy ma 

wbudowaną komorę wtrysku wstępnego zaparzania. Jednak w przypadku palonych kaw, 

które wymagają jeszcze dłuższego czasu wstępnego zaparzania, można włączyć tę funkcję  

w celu uzyskania maksymalnej ekstrakcji. Podczas wstępnego zaparzania kawa będzie dozowana przez 

zaprogramowaną liczbę sekund, a następnie ciśnienie zostanie zwolnione na zaprogramowaną liczbę 

sekund, co jest określane jako pauza, po czym parzenie rozpocznie się ponownie i będzie kontynuo-

wane do zakończenia parzenia 

Regulacja czasu dozowania przed infuzją KAWA 1, KAWA 2, KAWA 3, PŁUKANIE 

Aby dostosować czas parzenia wstępnego, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy „PREINF. ON SEC ”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie Espresso, aby przewijać 

liczbę sekund dozowania w górę lub w dół. 

3. Gdy zostanie wyświetlona żądana liczba sekund dozowania, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej 

Wody, aby ją zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Czasy dawkowania przed wlewem zostaną dostosowane tylko wtedy, gdy włączona jest infu-

zja wstępna. Po wyłączeniu nie będzie następowała dodatkowa infuzja wstępna (poza zapa-

rzaniem wstępnym, które jest wynikiem infuzji wstępnej z komory wtryskowej). 

Regulacja czasu przerwy przed infuzją KAWA 1, KAWA 2, KAWA 3, PŁUKANIE 

Aby dostosować czas przerwy w parzeniu wstępnym, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 
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2. Gdy „PREINF. OFF SEC ”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie Espresso, aby przewinąć 

liczbę sekund dozowania w górę lub w dół. 

3. Gdy zostanie wyświetlona żądana liczba sekund dozowania, naciśnij przycisk nalanie gorącej 

wody, aby ją zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Czasy przerwy przed infuzją zostaną dostosowane tylko wtedy, gdy aktywowana jest infuzja 

wstępna. Po wyłączeniu nie będzie następowała dodatkowa infuzja wstępna (poza zaparza-

niem wstępnym, które jest wynikiem infuzji wstępnej z komory wtryskowej). 

Programowanie czułości czujnika poziomu bojlera pary 

Aby zmienić czułość sondy czujnika poziomu wody w bojlerze parowym, wykonaj następujące czynno-

ści: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „CZUŁOŚĆ SONDY”, użyj przycisku małego espresso, aby zwięk-

szyć czułość lub przycisku średniego espresso, aby zmniejszyć czułość. 

3. Gdy zostanie wyświetlona żądana czułość, naciśnij przycisk nalanie gorącej wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Domyślnie czułość czujnika poziomu jest ustawiona na „Średnia”, co powinno być wystarcza-

jące dla prawie wszystkich instalacji. Tylko w miejscach, w których jakość wody jest wyjąt-

kowo czysta (bardzo mało rozpuszczonych soli), należy ustawić ją na „Wysoka”. I odwrotnie, 

w miejscach, gdzie jakość wody jest wyjątkowo słaba (bardzo duża ilość rozpuszczonych soli), należy 

ustawić ją na „Niska”. 

Włączanie / wyłączanie ostrzeżenia dot. mielenia 

Aby włączyć lub wyłączyć opcję ostrzeżenia dot. mielenia kawy, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Kiedy na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat „POWIADOMIENIE O MIELENIU”, 

użyj przycisków Małe espresso lub Średnie espresso, aby przewijać między włączonymi a wy-

łączonymi. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk nalanie gorącej wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja ustawień ostrzeżenia o zbyt drobnym mieleniu 

Przy włączonej funkcji ostrzeżenia dot. mielenia, wyreguluj czas i głośność, która wyzwala ostrzeżenie 

o mieleniu kawy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat „MELENIE DROBNE”, za pomocą przy-

cisków małego espresso lub średniego espresso przewijaj w górę i w dół, aby ustawić mini-

malną objętość w czasie wymaganą do wyświetlenia ostrzeżenia. 

3. Po wyświetleniu żądanych ustawień, nacisnąć przycisk nalanie gorącej wody, aby je zaakcep-

tować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 
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Dostosowywanie ustawień ostrzeżenia o zbyt grubym mieleniu 

Przy włączonej funkcji ostrzeżenia dot. mielenia, wyreguluj czas i głośność, która wyzwala ostrzeżenie 

o mieleniu kawy, postępuj zgodnie z poniższymi krokami: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat „GRUBE MIELENIE”, użyj przycisków 

Małego Espresso lub Średniego Espresso, aby przewijać w górę i w dół, aby ustawić maksy-

malną objętość w czasie wymaganą do wywołania ostrzeżenia. 

3. Po wyświetleniu żądanych ustawień, nacisnąć przycisk nalanie gorącej wody, aby je zaakcep-

tować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja podświetlenia klawiatury 

Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie przycisków klawiatury, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym wyświetlany jest „TRYB KLAWIATURY”, użyj przycisków Małego 

Espresso lub Średniego Espresso, aby przewijać między włączonymi, wyłączonymi lub obraca-

nymi. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja ustawienia chronografu (odczyt właściwości bojlera na ekranie dotykowym) 

Aby dostosować format odczytu aktywności bojlera na ekranie dotykowym, wykonaj poniższe czynno-

ści: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „CHRONO”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie 

Espresso, aby przewijać między „TIMER” lub „IMPULSES”. 

3. Po wyświetleniu żądanego formatu odczytu należy nacisnąć przycisk Nalanie Gorącej Wody, 

aby go zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja ustawienia licznika cykli serwisowych 

Aby dostosować liczbę cykli wymaganych do aktywacji alertu serwisowego, wykonaj następujące czyn-

ności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „CYKLE SERWISOWE”, użyj przycisków Małego Espresso 

lub Średniego Espresso, aby przewijać w górę i w dół, aby ustawić liczbę cykli. 

3. Gdy pojawi się żądana liczba cykli, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaakceptować 

i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Regulacja wyświetlanych jednostek temperatury (ºC lub ºF) 

Aby dostosować jednostki temperatury pokazane na wszystkich wyświetlaczach, wykonaj poniższe 

czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 
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2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „TEMPERATURA”, użyj przycisków Małego Espresso lub Śred-

niego Espresso, aby przewijać między stopniami Celsjusza (ºC) lub Fahrenheitem (ºF). 

3. Gdy zostanie wyświetlona żądana liczba cykli, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja temperatury bojlera parowego 

Aby wyregulować temperaturę roboczą bojlera parowego, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Kiedy „TEMPERATURA BOJLERA” jest wyświetlana na ekranie dotykowym, użyj przycisków 

Małe Espresso lub Średnie Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie temperatury. 

3. Gdy pojawi się żądana temperatura, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Regulacja ustawień KP, KI i KD bojlera parowego 

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba dostosowania algorytmu ogrzewania bojlera parowego, wykonaj 

poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „KP KI KD”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie 

Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie. 

3. Gdy pojawi się żądana temperatura, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Domyślnie algorytm ogrzewania bojlera parowego jest ustawiony na KP: 4,0, KI: 0,07 i KD: 2,2, 

co jest zoptymalizowane pod kątem równomiernego ogrzewania i najlepszego parzenia. Nie 

należy zmieniać tych ustawień. Jedynym powodem, dla którego kiedykolwiek uzyskasz dostęp 

do tych ustawień i dostosujesz je, jest ich usunięcie z jakiegokolwiek powodu.   

Regulacja ustawień PID bojlera parowego 

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba dostosowania parametrów regulacji temperatury bojlera paro-

wego, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „PID SETTING”, użyj przycisków Małe Espresso lub Śred-

nie Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie temperatury. 

3. Gdy pojawi się żądana temperatura, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Domyślnie parametry regulacji temperatury bojlera parowego są ustawione na 5ºC (dolna 

granica) i 9ºC (górna granica), co jest zoptymalizowane pod kątem równomiernego ogrzewa-

nia i najlepszego parzenia. Nie należy zmieniać tych ustawień. Jedynym powodem, dla któ-

rego kiedykolwiek uzyskasz dostęp do tych ustawień i dostosuj je, jest ich usunięcie z jakiegokolwiek 

powodu. 

Regulacja ustawień ogrzewania grupowego 

Aby dostosować liczbę cykli wymaganych do aktywacji alertu serwisowego, wykonaj następujące czyn-

ności: 
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1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „GRUPA GRZEWCZA”, użyj przycisków Małego Espresso 

lub Średniego Espresso, aby dostosować układ grup do odpowiedniej liczby lub grup dla urzą-

dzenia. 

3. Gdy zostanie wyświetlona właściwa liczba grup, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją 

zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

W przypadku maszyn z dwiema grupami ustawienie powinno wynosić GR1 + GR2. W przy-

padku maszyn trzygrupowych ustawienie powinno wynosić GR1 + GR2 + GR3. Ustawienie 

priorytetu na BRAK spowoduje wyłączenie wszystkich bojlerów grupowych i w przypadku 

ogrzewania będzie używać jedynie bojlera parowego.  

Programowanie priorytetu ustawienia ogrzewania bojlera 

Aby zmienić czułość sondy czujnika poziomu wody w bojlerze parowym, wykonaj następujące czynno-

ści: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Kiedy „PRIOR. HEATING ”, użyj przycisku Małe Espresso lub Średnie Espresso, aby przewijać w 

górę i w dół, aby ustawić bojler, który powinien mieć najwyższy priorytet. 

3. Gdy pojawi się żądane ustawienie, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby je zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie głównym priorytetem ogrzewania są bojlery grupowe, co pozwala na szybsze użyt-

kowanie maszyny licząc od zimnego rozruchu. Jednakże, aby spienić mleko bojler parowy bę-

dzie nadal musiał nagrzać się do uzyskania temperatury roboczej. 

Regulacja temperatur ogrzewania grupowego 

Aby dostosować temperatury robocze dla każdej grupy zaparzającej, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „TEMPERATURA GR1”, użyj przycisków Małego Espresso 

lub Średniego Espresso, aby ustawić żądaną temperaturę dla regulowanej grupy. 

3. Gdy zostanie wyświetlona żądana liczba sekund dozowania, naciśnij przycisk Duże Espresso, 

aby ją zaakceptować i przejść do następnego wprowadzenia (GR2 i GR3). 

4. Gdy wszystkie ustawienia temperatury grupowej są ustawione zgodnie z życzeniem, naciśnij 

przycisk Ciągłe Dozowanie, aby je zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania 

serwisowego. 

W przypadku urządzeń z dwiema grupami, gdy ustawienie ogrzewania grupowego jest na GR1 

+ GR2, parametry ogrzewania GR3 nie będą widoczne. 

Programowanie różnicy temperatur dozowania 

Aby zmienić różnicę temperatur dozowania urządzenia (różnicę temperatur między bojlerem grupo-

wym a grupową głowicą zaparzającą) dla wszystkich grup, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy „OFFS. TSET COFFEE ”, użyj przycisku Małe Espresso lub Średnie Espresso, aby ustawić 

przesunięcie temperatury dla grup. 
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3. Gdy pojawi się żądana temperatura, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Domyślnie temperatura przesunięcia jest ustawiona na 13,5ºC / 24ºF, co jest zoptymalizo-

wane pod kątem najlepszego parzenia i uniknięcia uszkodzenia profilu smakowego espresso 

przez wystawienie kawy na zbyt wysoką temperaturę. Te ustawienia należy zmieniać tylko 

wtedy, gdy temperatura bojlera parowego jest ustawiona na znacznie wyższą statyczną temperaturę, 

co spowodowałoby przekroczenie temperatury parzenia powyżej 96ºC po zastosowaniu przesunięcia. 

Na przykład; ustawienie bojlera parowego na 125ºC (wzrost o 5ºC i zalecana najwyższa temperatura) 

wymagałoby obniżenia temperatur przesunięcia o 5ºC w celu uwzględnienia nowej temperatury sta-

tycznej przy jednoczesnym utrzymaniu temperatury parzenia w dopuszczalnym zakresie. 

Regulacja ustawień KP, KI i KD ogrzewania grupowego 

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba dostosowania algorytmu ogrzewania grupowego, wykonaj poniższe 

czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „KP KI KD”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie 

Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie. 

3. Gdy pojawi się żądana temperatura, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakceptować i 

przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Domyślnie algorytm ogrzewania grupowego jest ustawiony na KP: 1,0, KI: 0,01 i KD: 2,0, co 

jest zoptymalizowane pod kątem równomiernego ogrzewania i najlepszego parzenia. Nie na-

leży zmieniać tych ustawień. Jedynym powodem, dla którego kiedykolwiek uzyskasz dostęp do tych 

ustawień i dostosujesz je, jest ich usunięcie z jakiegokolwiek powodu. 

Regulacja ustawień PID ogrzewania grupowego 

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba dostosowania parametrów regulacji temperatury bojlera paro-

wego, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „PID SETTING”, użyj przycisków Małe Espresso lub Śred-

nie Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie temperatury. 

3. Gdy pojawi się żądana temperatura, naciśnij przycisk Ciągłe Dozowanie, aby ją zaakceptować i 

przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Domyślnie parametry regulacji temperatury bojlera parowego są ustawione na 2ºC / 3ºF, co 

jest zoptymalizowane w celu utrzymania stałego ogrzewania. Nie należy zmieniać tych usta-

wień. Jedynym powodem, dla którego kiedykolwiek uzyskasz dostęp do tych ustawień i do-

stosujesz je, jest ich usunięcie z jakiegokolwiek powodu. 

Regulacja temperatury automatycznego zatrzymania Turbo generatora pary  

Aby zmienić ustawienie temperatury czujnika NTC generatora pary Turbo w urządzeniu (który steruje 

funkcją automatycznego zatrzymania), wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 
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2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „TSET STEAM”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie 

Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie temperatury. 

3. Gdy pojawi się żądana temperatura, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Domyślnie funkcja generatora pary Turbo jest zaprogramowana tak, aby zatrzymywała się 

automatycznie, gdy mleko osiągnie 70ºC / 158ºF. W zależności od zawartości tłuszczu w ru-

tynowo używanym mleku ustawienie to może wymagać zwiększenia lub zmniejszenia, aby 

uzyskać idealną piankę mleczną. 

Regulacja ustawienia alarmu regeneracji zmiękczacza wody / filtra 

Aby dostosować liczbę litrów potrzebną do aktywacji wymiany filtra wody / zmiękczacza lub alarmu 

regeneracji, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „FILTR WODY”, użyj przycisków Małego Espresso lub 

Średniego Espresso, aby przewijać w górę i w dół, aby ustawić liczbę litrów. 

3. Gdy pojawi się żądana liczba litrów, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania serwisowego. 

Regulacja ustawienia ostrzeżenia o przekroczeniu czasu napełniania wodą 

Aby zmienić czułość sondy czujnika poziomu wody w bojlerze parowym, wykonaj następujące czynno-

ści: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „T-OUT NAPEŁNIANIA”, użyj przycisku Małego Espresso lub 

Średniego Espresso, aby przewijać w górę i w dół, aby ustawić bojler, który powinien mieć 

najwyższy priorytet. 

3. Gdy pojawi się żądane ustawienie, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby je zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie czas wypełniania jest ustawiony na 240 sekund. Powinno to być wystarczające dla 

praktycznie wszystkich instalacji, ale jeśli konieczne jest dostosowanie limitu czasu, należy 

upewnić się, że nie ustawiasz tego czasu na bardzo krótki lub zbyt długi czas, aby zapobiec 

niepotrzebnemu wyłączeniu przegrzania bojlera. 

Włączanie / wyłączanie trybu ECO 

Aby włączyć lub wyłączyć tryb ECO (w celu oszczędzania energii), wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym wyświetlany jest „TRYB EKOLOGICZNY”, użyj przycisków Małego 

Espresso lub Średniego Espresso, aby przewijać między włączonymi a wyłączonymi. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Tryb ECO umożliwia maszynie zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną poprzez 

obniżenie temperatury bojlera do około 60ºC / 140ºF podczas krótkich okresów użytkowania. 
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Gdy maszyna jest ponownie potrzebna, użytkownik musi po prostu nacisnąć dowolny przycisk, aby 

„obudzić” maszynę do ponownego użycia. Następnie zacznie się nagrzewać do normalnej temperatury 

roboczej i będzie gotowy do użycia w ciągu zaledwie kilku minut. 

Regulacja koloru ekranu dotykowego aktywowanego w trybie ECO 

Aby dostosować kolor ekranu dotykowego, gdy włączony jest tryb ECO (jeśli jest włączony), wykonaj 

następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym pojawi się „COLOR ECO”, użyj przycisków Małe Espresso lub Śred-

nie Espresso, aby przewijać w górę i w dół, aby wyświetlić dostępne opcje kolorów. 

3. Gdy pojawi się żądany kolor, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby go zaakceptować i 

przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Regulacja ustawień czasowych załączenia bojlera grupowego w trybie ECO 

Aby zmienić czasy aktywacji trybu ECO bojlera grupowego, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „CZAS DO GR.3 ECO”, użyj przycisków Małego Espresso lub 

Średniego Espresso, aby wydłużyć lub skrócić czas dostawy wymagany do aktywacji trybu ECO 

dla pokazanego numeru grupy. 

3. Gdy pojawi się żądane ustawienie czasu dostarczania trybu ECO, naciśnij przycisk Duże 

Espresso, aby je zaakceptować i przejść do następnego wprowadzenia (GR2 i GR1). 

4. Po ustawieniu żądanego czasu każdego bojlera grupowego należy nacisnąć przycisk Nalanie 

Gorącej Wody, aby go zaakceptować i przejść do następnej funkcji programowania serwiso-

wego. 

 Ustawienie grup w tryb ECO po różnych okresach nieużywania jest dobrym sposobem na 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną maszyny, przy jednoczesnym utrzyma-

niu jednej grupy w stanie gorącym i gotowym do użycia przez cały czas, bez konieczności cze-

kania, aż bojler grupowy się nagrzeje. Na przykład; ustaw grupę nr 2, aby przejść do trybu ECO po 

godzinie nieużywania, a grupę nr 3, aby przejść do trybu ECO po jednej godzinie, ale ustaw grupę nr 1 

w tryb ECO dopiero po dwóch godzinach nieużywania. Dzięki temu w godzinach pracy zawsze będzie 

jedna gorąca i gotowa grupa (grupa nr 1). Ale jeśli barista zapomni o wyłączeniu urządzenia pod koniec 

dnia, w końcu przejdzie do trybu ECO i ostatecznie wyłączy się całkowicie, przechodząc w tryb  

gotowości. 

W przypadku urządzeń z dwiema grupami, gdy ustawienie ogrzewania grupowego jest na GR1 

+ GR2, ustawienia ogrzewania GR3 nie będą widoczne 

Regulacja ustawień czasu włączenia trybu ECO bojlera parowego 

Aby zmienić czasy aktywacji bojlera parowego w trybie ECO, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „TIME ECO BOILER”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie 

Espresso, aby zwiększyć lub zmniejszyć czas wypływu wymagany do aktywacji trybu ECO dla 

bojlera pary. 
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3. Gdy pojawi się żądany czas, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby go zaakceptować i 

przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie czas załączenia bojlera w trybie ECO ustawiony jest na 12 godzin. Aby określić, ile 

czasu jest odpowiednie dla włączenia trybu ECO bojlera pary, najlepiej jest rozważyć, jak 

długo maszyna nie jest używana w godzinach pracy, a następnie określić, czy czas powinien 

być dłuższy, czy krótszy. 

Regulacja ustawienia czasu aktywacji trybu czuwania 

Aby dostosować ilość czasu wymaganą do zainicjowania trybu czuwania (automatyczne wyłączenie 

maszyny w celu oszczędzenia energii po dłuższym okresie nieużywania), wykonaj następujące czynno-

ści: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na ekranie dotykowym wyświetlany jest napis „PRZESTOJ DO OCZEKIWANIA”, użyj przyci-

sków Małego Espresso lub Średniego Espresso, aby wydłużyć lub skrócić czas dostawy wyma-

gany do aktywacji trybu czuwania całego urządzenia. 

3. Gdy pojawi się żądany czas, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby go zaakceptować i 

przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Tryb gotowości automatycznie wyłącza maszynę, aby uzyskać maksymalne oszczędności 

energii. Domyślny czas dostawy w trybie gotowości to 15 godzin. Zaleca się dostosowanie 

tego ustawienia do odpowiednio krótszego czasu w oparciu o wymagania dotyczące  

serwowania. 

Regulacja ustawienia temperatury w trybie ECO bojlera pary 

Aby zmienić ustawienie temperatury bojlera parowego w trybie ECO, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „TSET ECO BOILER”, użyj przycisku Małego Espresso, aby zwięk-

szyć temperaturę w trybie ECO lub Średniego Espresso, aby ją obniżyć. 

3. Gdy pojawi się żądane ustawienie, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby je zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie temperatura w trybie ECO jest ustawiona na 60ºC / 140ºF, co oszczędza energię, ale nadal 

umożliwia szybkie nagrzewanie po powrocie do normalnego trybu pracy. 

Regulacja ustawienia temperatury bojlerów grupowych w trybie ECO 

Aby wyregulować ustawienia temperatury kotła grupowego w trybie ECO, wykonaj następujące czyn-

ności: 

Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „TSET ECO GROUPS”, użyj przycisku Małego Espresso, aby 

zwiększyć temperaturę w trybie ECO lub Średniego Espresso, aby obniżyć temperatury dla 

wszystkich grup jednocześnie. 

3. Gdy pojawi się żądane ustawienie, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby je zaakcepto-

wać i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 
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Domyślnie temperatura w trybie ECO jest ustawiona na 60ºC / 140ºF, co oszczędza energię, 

ale nadal umożliwia szybkie nagrzewanie po powrocie do normalnego trybu pracy. 

Włączanie / wyłączanie funkcji hasła budzenia w trybie czuwania 

Aby włączyć lub wyłączyć wymóg wprowadzania hasła w celu wybudzenia urządzenia w trybie goto-

wości, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „STBY PASSWORD”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie 

Espresso, aby przewijać między aktywnymi i wyłączonymi. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie hasło trybu gotowości jest dezaktywowane, ponieważ zazwyczaj nie jest po-

trzebne w większości scenariuszy obsługi. 

Włączanie / wyłączanie głównej funkcji hasła 

Aby włączyć lub wyłączyć wymóg wprowadzania hasła w celu uzyskania dostępu do menu programo-

wania usług, wykonaj następujące czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „GŁÓWNE HASŁO”, użyj przycisków Małe Espresso lub Średnie 

Espresso, aby przewijać między aktywnymi a nieaktywnymi. 

3. Gdy żądana opcja zostanie wyświetlona, naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby ją zaak-

ceptować i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnie hasło główne jest aktywowane, ponieważ zapobiega niezamierzonemu manipulo-

waniu przy wyświetlaniu komunikatów i niepotrzebnemu przeprogramowywaniu krytycz-

nych ustawień. 

Zmiana hasła programowania serwisu 

Aby zmienić hasło dostępu do menu programowania serwisowego, wykonaj poniższe czynności: 

1. Wejdź do menu programowania serwisowego (patrz poprzednia instrukcja). 

2. Gdy na wyświetlaczu pojawi się „ZMIEŃ HASŁO”, za pomocą przycisków Małego Espresso lub 

Średniego Espresso przechodź między „TAK” lub „NIE”. 

3. Po wybraniu „TAK”, naciśnij przycisk Dużego Espresso, aby przejść do resetowania hasła. 

4. Użyj przycisków Małe Espresso, Średnie Espresso, Duże Espresso, Spłukiwanie i Ciągłe, aby 

utworzyć niestandardową sekwencję, która stanie się nowym hasłem. 

5. Po wprowadzeniu nowego hasła naciśnij przycisk Nalanie Gorącej Wody, aby je zaakceptować  

i przejść do następnej funkcji programowania usługi. 

Domyślnym hasłem jest pięciokrotne naciśnięcie przycisków Małego Espresso. 

 

W przypadku zmiany hasła zaleca się zapisanie nowego hasła i przechowywanie go w bezpiecz-

nym miejscu. Jeśli hasło zostanie kiedykolwiek utracone lub zapomniane, można je przywrócić 

do wartości domyślnych, resetując urządzenie do ustawień domyślnych. 
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SEKCJA 9: Ostrzeżenia i alarmy  
 

Awaria przepływomierza X / Brak przepływu wykryty  

w przepływomierzu X 

 

 

 

Sprawdź, czy maszyna otrzymuje wodę 

 

 

 

 

Błąd czujnika temperatury X. 

 

 

 

Ostrzeżenie o konieczności skorzystania z pomocy autory-

zowanego serwisu. 

 

 

 

Należy wymienić filtr zmiękczający wodę. 
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SEKCJA 9: Diagramy 
ONYX 2GR MINI 
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ONYX 2GR 
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ONYX 3GR 
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ONYX Pro 2GR 
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ONYX Pro 3GR 
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SEKCJA 9: Rozwiązywanie problemów 
Poniższe kontrole mogą zostać przeprowadzone przez użytkowników po wyłączeniu maszyny i odłą-

czeniu od zasilania. W przypadku wszystkich innych, nieokreślonych usterek maszyny, należy odłączyć 

maszynę od zasilania i natychmiast skontaktować się z autoryzowanym i wykwalifikowanym persone-

lem serwisowym. 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Maszyna nie uruchamia się 

Wtyczka nie jest prawidłowo 
włożona do gniazdka elektrycz-
nego 

Sprawdź, czy wtyczka jest pra-
widłowo włożona i czy gniazdo 
zasilania jest sprawne. 

Wyłącznik automatyczny i / lub 
mechanizm różnicowy są odłą-
czone. 

Sprawdź, czy są połączone. 

Kabel i / lub wtyczka są uszko-
dzone. 

Wezwij autoryzowany serwis w 
celu ich wymiany. 

Rurka pary nie generuje jej 
Rurka pary jest zatkana mle-
kiem 

Wyczyść pręt i, jeśli to ko-
nieczne, wyjmij dyszę i udrożnij 
ją za pomocą szpilki lub igły. 

Pod maszyną znajduje się woda Rurka odpływowa jest zatkana. Wyczyść rurkę odpływową. 

 

Usterki spowodowane kamieniem 

Kawa wydawana w niewłaściwej temperaturze: 
Rury wylotowe od przepływu ciepła zatkane 
przez kamień. 

Elementy odpowiedzialne za parzenie nie za-
pewniają wody: 

System wodny jest zatkany przez kamień. 

90% usterek spowodowanych jest osadzaniem się kamienia w ekspresie (z powodu braku zmiękcza-
nia wody). Aby uniknąć tych usterek, regularnie konserwuj zmiękczacz wody. 

 

Problemy z mieleniem kawy 

Wydawanie kawy jest bardzo szybkie: 
Mielenie kawy jest zbyt grube. Dostosuj stopień 
zmielenia kawy. 

Kawa wydawana jest bardzo wolno: 
Mielenie kawy jest zbyt dobre. Dostosuj ustawie-
nia mielenia kawy. 

 

Sprzęt, którego dotyczy problem, nie może być używany podczas oczekiwania na serwisanta, jeżeli ist-

nieje jakiekolwiek ryzyko, że uszkodzenie lub wada pogorszy się. 

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, takich jak szkło, normalnej konserwacji, takiej 

jak czyszczenie filtrów, zabrudzeń w wodzie, wapna, nieprawidłowego napięcia, ciśnienia lub regulacji 

ilości wody. 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub usterek spowodowanych nieprawidłową obsługą urządzenia. 
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SEKCJA 7: Ogólne warunki gwarancji 
Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o. na sprze-

dawane Towary i stanowi załącznik do Ramowych Warunków Handlowych, określone poniżej zasady 

ochrony gwarancyjnej obowiązują zawsze gdy Resto Quality sp. z o.o. udziela gwarancji na sprzeda-

wany towar.   

1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu Towarów.  

2. Ochrona gwarancyjna udzielana jest wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. W okresie trwania gwarancji Spółka zobowiązuje się do bezpłatnego podjęcia koniecznych działań 

celem przywrócenia Urządzeń do prawidłowego funkcjonowania – do stanu w którym możliwe bę-

dzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli wada występowała lub 

była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w chwili jego sprzedaży (wady pro-

dukcyjne, wady technologiczne) i nie została spowodowana przez Klienta lub osoby trzecie lub nie 

wynikły inne przyczyny skutkujących utratą gwarancji.   

4. Celem wypełnienia powyższych obowiązków Spółka zobowiązuje się do – w zależności od koniecz-

ności : 

a. przeprowadzenie nieodpłatnej diagnozy usterki 

b. przeprowadzenia nieodpłatnej naprawy Urządzenia 

c. przeprowadzenia nieodpłatnej wymiany części Urządzenia na nowe 

o konieczności przeprowadzenia napraw lub wymiany poszczególnych części oraz zakresie 

naprawy (wymiany) każdorazowo decydować będzie Spółka w oparciu o wskazania upraw-

nionego serwisanta.  

5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem odpo-

wiednich części zamiennych.  

6. Spółka może zlecić przeprowadzenie działań osobom trzecim. 

7. Zakresem usług serwisowych (gwarancji) nie są objęte : 

a. uszkodzenia mechaniczne,  

b. uszkodzenia wynikłe z działania siły wyższej (pożar, powódź, zalanie wodą, zmiany napięcia 

etc.)  

c. czynności związane z konserwacją i normalnym użytkowaniem Urządzenia (czyszczenie, 

odkamienianie, smarowanie, wymiana elementów eksploatacyjnych i podlegających nor-

malnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie, uszczelki, paski klinowe, łańcu-

chy napędowe etc.)  

d. uszkodzenia wynikające z oddziaływania siły fizycznej ponad siłę konieczną dla normalnego 

korzystania z Urządzeń,  

e. uszkodzenia powstałe z winy Klienta lub osób trzecich,  

f. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego korzystania, wykorzystywania, użytkowania, 

eksploatacji Urządzeń  

g. uszkodzenia będące skutkiem zaniedbań w wypełnianiu obowiązków spoczywających na 

użytkowniku Urządzeń.   

h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku wykorzysty-

wania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.) 

i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń 
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8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności kuriera 

(dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku sporządzenia pro-

tokołu zgłoszenia szkody. Brak sprawdzenia przesyłki oraz prawidłowego zgłoszenia reklamacji do 

przewoźnika skutkuje utratą późniejszej możliwości do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.  

9. W zakresie nie objętym gwarancją Spółka świadczy obsługę serwisową – za dodatkową opłatą. 

10. Klient może zlecić Spółce przeprowadzenie prac (działań) dodatkowych, Strony ustalają, iż Spółka 

może takie działania proponować, jednak ich przeprowadzenie zawsze będzie wymagało zgody 

Klienta. Zasady wynagrodzenia za prace dodatkowe Strony ustalać będą w toku wzajemnych rela-

cji.  

11. Każdorazowo Klient zobowiązuje się do udostępnienia Urządzeń w uzgodnionym terminie i miejscu 

w taki sposób by możliwe było przeprowadzenie wymaganych prac serwisowych w sposób nieza-

kłócony. Ewentualny brak udostępnienia Urządzeń traktowany będzie na równi z nieuzasadnioną 

interwencją serwisową.  

12. W przypadku nieuzasadnionej interwencji uprawnionych serwisantów, Klient zobowiązany będzie 

do pokrycia kosztów takiej interwencji – w szczególności kosztów dojazdu oraz wynagrodzenia dla 

serwisantów.  

13. Spółka podkreśla, a Klient jednoznacznie przyjmuje iż następujące działania skutkować będą utratą 

ochrony gwarancyjnej: 

a.  dokonanie jakichkolwiek zmian, modyfikacji, przeróbek, napraw czy szeroko rozumianej 

ingerencji w  Urządzenia przez osoby inne niż wskazane przez Spółkę 

b. naruszenie plomb lub znaków fabrycznych 

c. stwierdzenie uszkodzeń urządzenia innych niż wynikające z normalnego użytkowania 

(uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych 

ogniem, wilgocią etc.) 

d. nieprawidłowe podłączenie urządzenia, jak również brak wykorzystywania wymaganych 

akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)  

14. Zgłoszenie usterki odbywać będzie się - poprzez przesłanie przez Klienta zgłoszenia awarii na adres 

e-mail: serwis@restoquality.pl 

15. Towary co do których zgłaszane są roszczenia z tytułu gwarancji: 

a. o masie do 30 kg należy dostarczyć pod wskazany przez Spółkę adres uprawnionego ser-

wisu 

b. o masie powyżej 30 kg – w zależności od wskazań Spółki należy dostarczyć pod wskazany 

przez Spółkę adres uprawnionego serwisu lub naprawiony zostanie przez wskazanych ser-

wisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).  

c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany adres 

spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia na czas jego 

transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które zabezpieczy Urządzenie 

przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny transport i wykonywanie czynności za-

ładunkowych).  

d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego – świadczyć 

pomoc w organizacji transportu Urządzenia.  

mailto:serwis@restoquality.pl
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e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po przepro-

wadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i miejscu uzgodnio-

nym. Ewentualny brak odbioru Urządzenia wedle pierwotnych ustaleń skutkować będzie 

obciążeniem Klienta wynikłymi z tego kosztami (m.in. kosztami ponownego przesłania / 

transportu Urządzenia).  

16. Strony ustalają następujące terminy reakcji Spółki na ewentualne zgłoszenia dot. usterek Urzą-

dzeń: 

a. zwrotny kontakt telefoniczny – do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia  

b. wizyta uprawnionego serwisanta – do 14 dni od daty zgłoszenia 

c. wykonanie naprawy zależne jest od otrzymania przez Spółkę lub inny wyznaczony do prze-

prowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności od terminu rea-

lizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty wizyty serwisanta.  

 

 

Spółka      Klient 

 

 
 
 
 


