Instrukcja obsługi
Ekspresy kolbowe – linia MRC
Model: MRC2GR INOX, MRC2GR, MRC2GR TALL CUP

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać
się z niniejszą instrukcją obsługi.

Opis symboli
Poziomy zagrożenia
W tej instrukcji zastosowano cztery rożne poziomy siły powiadomień, które są określane przez
następujące słowa ostrzegawcze: DANGER, WARNING, IMPORTANT i NOTE. Poziom
zagrożenia i waga powiadomień zostały określone za pomocą przedstawionych poniżej
definicji. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć potencjalnych obrażeń lub uszkodzenia
produktu, zawsze należy przestrzegać informacji ostrzegawczych.
Important:
Ostrzega o niebezpiecznych działaniach. Należy stosować się do powiadomień, co
zapewni bezpieczeństwo produktów spożywczych i pozwoli uniknąć drobnych obrażeń
ciała lub uszkodzenia urządzenia.
Warning:
Wskazuje sytuacje potencjalnego zagrożenia, które w przypadku zignorowania
powiadomienia te mogą prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
Danger:
Wskazuje bezpośrednio grożące niebezpieczeństwo, które (o ile nie uda mu się
zapobiec) prawdopodobnie doprowadzi do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.
Note:
Udostępnia dodatkowe informacje, które mogą być pomocne w czasie obsługi,
rutynowej konserwacji i czyszczenia urządzenia.
Informacje ogólne
• Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja
zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia.
• Nie należy jej wyrzucać, będzie ona pomocny w przyszłości. W razie zniszczenia lub utraty
instrukcji, należy zwrócić się do producenta o udostępnienie jego kopii.
• Instalacja urządzenia i niektóre czynności konserwacyjne powinny być wykonywane
wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.
• Aby zapewnić bezpieczną instalację, konserwację i użytkowanie, należy zawsze
przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
• Nie należy podejmować próby zdejmowania pokryw lub osłon zabezpieczających w celu
uzyskania dostępu do wnętrza urządzenia lub przeprowadzenia napraw.
• Naprawy powinny być przeprowadzane przez autoryzowanych techników lub centrum
serwisowe.
• Właściciele mają obowiązek upewnić się, że użytkownicy zostali odpowiednio przeszkoleni
w zakresie obsługi urządzenia i znają potencjalne zagrożenia. Właściciel lub instalator
urządzenia ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedozwolone modyfikacje.
• Niedozwolone zmiany lub modyfikacje urządzenia spowodują natychmiastowe
unieważnienie gwarancji producenta.
• Ten podręcznik dotyczy urządzenia w chwili sprzedaży.
• Dostępność na rynku kolejnych wersji obejmujących modyfikacje, usprawnienia lub
zmiany nie zobowiązuje producenta do wprowadzania zmian w tym urządzeniu ani do
zaktualizowania dostarczonej dokumentacji.
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•
•

Producent zastrzega sobie prawo do wycofania aktualnie dostępnych instrukcji, o ile uzna
to za właściwe i uzasadnione.
Co jakiś czas urządzenie może wymagać pewnych aktualizacji i zmian, w takim przypadku
pracownik techniczny będzie odpowiedzialny za dokonanie zmiany zgodnie ze
specyfikacjami producenta.

Ostrzeżenie
Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia osób lub uszkodzenie mienia na
skutek nieprzestrzegania w czasie montażu i eksploatacji urządzenia instrukcji oraz ostrzeżeń
wymienionych poniżej.
• Urządzenie należy zamontować w położeniu poziomym, z dala od źródeł ciepła i obiektów
łatwopalnych.
• Urządzenie powinno być zamontowane na wodoodpornej powierzchni, która będzie
odpowiednio utrzymywała ciężar urządzenia.
• Urządzenie należy ustawić w miejscu
dostępnym wyłącznie dla pracowników
przeszkolonych w zakresie jego obsługi.
• Wszystkie niebezpieczne elementy opakowania, takie jak plastikowe worki, styropian i
zszywki, należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
• Urządzenie należy podłączyć do właściwie zamontowanego, uziemionego gniazda
elektrycznego z napięciem sieciowym zgodnym z danymi technicznymi urządzenia.
• Należy upewnić się, że napięcie zasilania nie zmienia się o więcej niż 6%.
• Przewód zasilający należy ułożyć tak, aby użytkownicy nie mogli się o niego potknąć.
• Przewód powinien znajdować się z dala od ostrych krawędzi i źródeł ciepła.
• Nigdy nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Urządzenie nie jest
odpowiednie do montażu w miejscu, w którym może być używana myjka
wysokociśnieniowa.
• Nie należy korzystać z urządzenia na zewnątrz, w miejscach, w których byłoby narażone na
trudne warunki pogodowe lub ekstremalne temperatury.
• W razie uszkodzenia przewodu zasilającego może on zostać wymieniony wyłącznie przez
producenta lub zatwierdzony serwis techniczny.
• Nie należy usuwać ani wyłączać żadnych mechanicznych, elektrycznych lub termicznych
elementów zabezpieczeń.
• W sytuacji zagrożenia (np., urządzenie zaczyna się palić lub staje się bardzo gorące lub
hałaśliwe) należy niezwłocznie odłączyć zasilanie i doprowadzanie wody. Jeśli urządzenie
nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilanie.
• Podczas odłączania zasilania należy ciągnąć za wtyczkę nie za przewód.
• W celu przechowania zapakowane urządzenie należy umieścić w suchym miejscu w
temperaturze otoczenia powyżej 5°C.
• Pudełka można ustawiać jedno na drugim, maksymalnie do trzech sztuk tego samego
modelu.
• Na pudełku nie należy umieszczać żadnych innych ciężkich przedmiotów.
• Jeśli w czasie przenoszenia lub transportu urządzenie może być narażone na działanie
temperatury poniżej 0°C, należy upewnić się, czy pracownik serwisu opróżnił bojler i układ
wody. (Fabrycznie bojler i układ wody urządzenia są puste.) Aby urządzenie działało bez
usterek, należy używać wyłącznie akcesoriów i części zamiennych zatwierdzonych przez
producenta.
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Środki ostrożności
• Przed rozpoczęciem konserwacji i/lub przeniesieniem urządzenia należy odłączyć je od
zasilania i poczekać aż ostygnie.
• Nie należy stawiać na urządzeniu żadnych substancji ciekłych.
• Urządzenia nie wolno czyścić myjką wysokociśnieniową.
• Nigdy nie należy zanurzać urządzenia, wtyczki lub przewodu zasilającego w wodzie ze
względu na ryzyko porażenia elektrycznego.
• Nie należy dotykać gorących powierzchni urządzenia ani elementów dozujących.
• Nie należy dotykać urządzenia, jeśli ręce lub stopy są mokre.
• Nie należy używać urządzenia, jeśli jakakolwiek część (z wyjątkiem elementów dozujących)
jest mokra.
• Urządzenie należy ustawić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Urządzenie to może być używane przez dzieci od 8. roku życia i osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia
i odpowiedniej wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub jeśli udzielono im stosownych
instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia i osoby te rozumieją możliwe
zagrożenia.
• Urządzenie nie powinno służyć dzieciom do zabawy.
• Czyszczenie i czynności konserwacyjne (do przeprowadzenia przez użytkownika) nie
powinny być wykonywane przez dzieci bez stosownego nadzoru.
• Urządzenia nie należy używać, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli
doszło do upadku urządzenia.
• Należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu dokonania napraw lub uzyskania
pewności, że urządzenie można bezpiecznie używać.
• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych szmatkami lub innymi przedmiotami.
• Nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
• Należy systematycznie sprawdzać otwór spustowy, aby upewnić się, że woda odpływowa
jest odpowiednio odprowadzana.
Przeznaczenie
• Ekspres do kawy został zaprojektowany i wyprodukowany w celu parzenia kawy espresso
i robienia innych gorących napojów (np., robienie pary i spienianie mleka).
• Nie należy używać go w żadnym innym celu.
• Urządzenie jest przeznaczone do użycia przez pracowników przeszkolonych w zakresie
przygotowywania artykułów spożywczych.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użycia w kuchniach przemysłowych, kuchniach
domowych i w innych podobnych miejscach.
• Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za obrażenia osób lub uszkodzenie mienia
na skutek niepoprawnego, niewłaściwego lub niedbałego użycia przez niewykwalifikowany
personel.
• Aby zapewnić optymalną wydajność, urządzenie należy zamontować w miejscu, w którym
nie zostaną przekroczone następujące parametry:
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody wlotowej: 600 kPa (6 barów)
- Minimalne dopuszczalne ciśnienie wody wlotowej: 200 kPa (2 bary)
- Maksymalna temperatura wody wlotowej: 40 oC
- Temperatura otoczenia w zakresie od +10 oC (min.) do +40 oC (maks.).
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Dane techniczne
MRC 1GR
DANE TECHNICZNE

MODEL
MINI 1GR CONTROL

Rurka wyrzucająca parę
Wylot gorącej wody
Regulacja temperatury
Układ dozowania dla wysokich
kubków
Wysokość, szerokość,
głębokość (mm)
Pojemność bojlera (l)
Zasilanie
Podłączenie wody
Masa urządzenia (kg)
Ciśnienie robocze bojlera
parowego
Poziom hałasu

MINI 1GR PULSER
1 zespoł
1 zespoł
Przełącznik ciśnienia
Opcjonalnie

430, 460, 530

430, 460, 530

6
230 V, 1 N~ 2770 W, 50/60 Hz

230 V, 1 N~ 2780 W, 50/60 Hz

3/8", gwint wewnętrzny
35,45
Od 0,8 do 1,2 bara
< 70 db

Akcesoria
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MRC 2GR
MODEL

DANE TECHNICZNE
Model urządzenia, Standard

PULSER 2GR
-

Model urządzenia, Take Away

-

CONTROL 2GR
EBEE-D32B-12AI
220-240 V, 1 N~ 3350 W
EBEE-D32B-22AI
220-240 V, 1 N~ 3350 W

Rurka wyrzucająca parę
Wylot gorącej wody
Regulacja temperatury
Regulacja temperatury wg
modułu
Układ dozowania dla wysokich
kubków
Wysokość, szerokość,
głębokość (mm)

1 zespół
1 zespół
Przełącznik ciśnienia
Tak

Pojemność bojlera (l)
Zasilanie

11,5
220-240 V, 1 N~ 3350 W, 50/60 Hz

Podłączenie wody
Masa urządzenia (kg)
Ciśnienie robocze bojlera
parowego
Poziom hałasu

3/8", gwint wewnętrzny
45,20
Od 0,8 do 1,2 bara

Opcjonalnie
430, 650, 530

< 70 db

Akcesoria
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Rysunek techniczny
MRC CONTROL 2GR

MRC Pulser 2GR
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Transport
• Urządzenie jest dostarczane w specjalnie zaprojektowanym kartonie, który zawiera
specyficzne dla modelu polistyrenowe poduszki chroniące je przed uszkodzeniem.
• Na kartonie urządzenia znajdują się standardowe symbole dot. przenoszenia,
objaśniające metody właściwej dostawy i przechowywania.
• W czasie transportu urządzenie musi pozostawać w położeniu poziomym.
• Podczas przechowywania urządzenie powinno stać na nóżkach, a podczas przenoszenia
należy utrzymywać je w poziomie.
• Podczas transportu należy zabezpieczyć karton i urządzenie przed upadkiem,
zgnieceniem, wstrząsami, wilgocią i oddziaływaniem ekstremalnych temperatur.
Kontrola dostawy
• Podczas odbioru należy upewnić się, czy stan urządzenia jest zgodny z opisem w
dołączonej dokumentacji oraz czy dołączone zostały wszystkie akcesoria.
• Brak części należy niezwłocznie zgłosić producentowi lub sprzedawcy.
• Uszkodzenia spowodowane podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić
przewoźnikowi i dystrybutorowi urządzenia.
• Elementy opakowania są potencjalnie niebezpieczne i powinny pozostawać poza
dostępem dzieci.
• Karton i elementy opakowania nadają się do ponownego wykorzystania i powinny zostać
oddane do centrum recyklingu w celu utylizacji.
Instalacja
Sposób ustawienia

•

• Urządzenie należy zamontować na płaskiej, stabilnej i
wodoodpornej powierzchni około 110 cm nad poziomem
podłoża, co zapewni łatwy dostęp i eksploatację.
• Należy wyregulować nóżki, tak aby kawa była nalewana
równomiernie do wszystkich kubków.
• Należy pozostawić wystarczającą ilość wolnego miejsca
nad (>30 cm) i za (>10 cm) urządzeniem, co ułatwi
czyszczenie, konserwację i zapewni odpowiednią
wentylację.
• Nie należy przeprowadzać montażu urządzenia, jeśli jest
ono mokre lub wilgotne. Należy pozostawić je do
całkowitego wyschnięcia i zwrócić się do serwisu
technicznego z prośbą o sprawdzenie, czy żaden z elementów układu elektrycznego nie
został uszkodzony.
Uwaga: Należy pozostawić wolne miejsce nad (co najmniej 30 cm) i za (co najmniej 10
cm) urządzeniem, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Urządzenie musi być
zamontowane pod kątem maksymalnie 3º od położenia poziomego (przód-tył i bok-bok),
co pozwoli zapewnić prawidłowe działanie układu hydraulicznego i odprowadzanie wody.
Ustawienie należy sprawdzić za pomocą poziomicy alkoholowej lub cyfrowej.
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Instalacja elektryczna
Urządzenie powinno zostać podłączone do zasilania wyłącznie przez wykwalifikowany
personel. Zawsze należy przestrzegać przedstawionych poniżej instrukcji bezpieczeństwa:
• Należy upewnić się, że wymagania dot. instalacji elektrycznej opisane w punkcie DANE
TECHNICZNE są zgodne z danymi technicznymi zasilania w miejscu montażu.
• Należy sprawdzić, czy zasilanie elektryczne w miejscu montażu urządzenia ma
odpowiednie parametry znamionowe i jest w stanie zapewnić moc wymaganą przez
urządzenie.
• Nieodpowiednie zasilanie, przewody, uziemienie lub izolacja mogą doprowadzić do
przegrzania i stwarzają ryzyko pożaru.
• Ekspres do kawy musi być podłączony do uziemionego gniazdka elektrycznego, które jest
zgodne z przepisami dotyczącymi instalacji w danym kraju.
• Należy upewnić się, czy wyłącznik automatyczny zaprojektowany dla zużycia energii przez
urządzenie został zainstalowany w celu zabezpieczenia miejscowej sieci elektrycznej,
zgodnie z instrukcją na tabliczce znamionowej znajdującej się pod tacą ociekową.
• Nie należy podłączać urządzenia do miejscowej sieci zasilającej za pośrednictwem
przedłużaczy, przejściówek lub gniazdek rozdzielających.
• Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za obrażenia osób, zwierząt lub
uszkodzenia mienia wynikające z nieprawidłowego montażu ekspresu do kawy.
Uwaga: Jeśli przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu, konieczna jest
ich wymiana przez producenta, dystrybutora lub zatwierdzony serwis techniczny
w celu uniknięcia RYZYKA POWAŻNYCH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI!
Typy połączeń
Urządzenie należy podłączyć zgodnie z instrukcją na plakietce znamionowej umieszczonej
pod tacą ociekową.

Podłączenie do wody
• Podłączenie urządzenia do miejscowej sieci wodociągowej musi wykonać
wykwalifikowany personel.
• Przed podłączeniem urządzenia należy upuścić co najmniej 20 litrów wody z miejscowej
sieci
• wodociągowej, aby wypłukać wszelkie zanieczyszczenia, jakie mogą znajdować się w
instalacji i które w przeciwnym razie mogłyby nagromadzić się wewnątrz bojlerów.
• Miejscowa instalacja wodociągowa powinna być wyposażona w mosiężne złącze rurowe
z gwintem zewnętrznym 3/8" NPT oraz wbudowany zawór odcinający.
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•

•

•

•

Należy podłączyć 180-centymetrowy przewód doprowadzający wodę dołączony do
urządzenia do miejscowej instalacji wodociągowej i dokręcić złączki przewodu
momentem 15 stopo-funtów/20 Nm za pomocą klucza.
Należy używać wyłącznie bezpiecznej wody pitnej o twardości z zakresu od 5ºfH do 8ºfH
(francuskie stopnie twardości) lub od 20 do 32 ppm (cząsteczki wapnia na milion). Jeśli
twardość będzie niższa, może dojść do korozji elementów układu hydraulicznego. Jeśli
wartość będzie wyższa, dojdzie do utworzenia się kamienia wewnątrz bojlera. W obu
przypadkach będzie to miało negatywny wpływ na prawidłowe działanie urządzenia oraz
jakość i smak kawy.
W razie konieczności należy podłączyć urządzenie do zmiękczacza wody w celu
zmniejszenia jej twardości. Należy użyć elastycznego 55-centymetrowego przewodu
znajdującego się w pudełku z akcesoriami.
Jeden koniec pofałdowanej rurki spustowej należy podłączyć do miseczki spustowej w
urządzeniu, a drugi do instalacji odpływowej w miejscu montażu.
Uwaga: Należy używać wyłącznie przewodów dostarczonych wraz z urządzeniem.
Nigdy nie należy używać uszkodzonych przewodów. Należy upewnić się, czy rurka
spustowa nie jest skręcona i czy znajduje się poniżej poziomu miseczki spustowej.

Ciśnienie i temperatura
• Ciśnienie w bojlerze bezpośrednio zależy od temperatury wody (rys. 01).
• To urządzenie jest wyposażone we wskaźnik ciśnienia, który wskazuje ciśnienie w
bojlerze; jeśli urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz cyfrowy, będzie on również
wskazywał temperaturę wody.

Uruchamianie urządzenia
• Otwórz zawór dopływu wody w urządzeniu.
• Włącz główny włącznik zasilania.
• Naciśnij przycisk do napojów na panelu sterowania w każdym
module, poczekaj, aż woda zacznie w sposób ciągły wypływać z
każdego z nich. Zapewni to prawidłowe napełnienie
wymienników ciepła w urządzeniu.
• Ustaw dźwignię pary w położeniu otwartym, aby wypuścić
powietrze z bojlera.
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•
•
•

Czerwona kontrolka oznacza, że trwa nagrzewanie bojlera.
Kontrolka wyłączy się automatycznie po osiągnięciu przez urządzenie temperatury roboczej.
Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

Zestaw kolby

Umieszczanie kolby w module
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Obsługa
Zaparzanie espresso

Uwaga: Nigdy nie podejmuj próby otwarcia kolby w
czasie pracy urządzenia! Gorąca woda pod
ciśnieniem może spowodować oparzenia lub
poważne obrażenia. Po zakończeniu dozowania
poczekaj co najmniej 3 sekundy zanim usuniesz
kolbę.
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Wytwarzanie pary i spienianie mleka

Uwaga: Jeśli dźwignia jest ustawiona w położeniu otwartym, rurka wyrzucająca parę nie
powinna wystawać nad mlekiem, ponieważ może to spowodować poważne oparzenia i
obrażenia.
Po zakończeniu procesu umieść rurkę wyrzucającą parę nad tacą
ociekową i ustaw dźwignię pary w położeniu otwartym na kilka
sekund, aby wyrzucić mleko pozostające w rurce. Ustaw dźwignię w
położeniu zamkniętym i wytrzyj zewnętrzną część rurki
wyrzucającej parę suchą ściereczką, aby zapobiec zablokowaniu
dyszy i zachować czystość. Pozostawienie mleka w lub na rurce
będzie wpływało na smak przygotowywanych później napojów.
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Nalewanie gorącej wody
Urządzenia z ręcznym kurkiem wody
•
•
•

Umieść kubek (lub podobne naczynie)
pod wylotem gorącej wody
Otworz kurek z gorącą wodą.
Zamknij kurek, kiedy urządzenie skończy
dozowanie odpowiedniej ilości wody.

Uwaga: Nigdy nie wkładaj dłoni lub palców bezpośrednio pod wylot wody w czasie pracy
urządzenia, aby uniknąć oparzeń.
Czyszczenie i konserwacja
Czyszczenie ekspresu do kawy
Ważne!
• Aby urządzenie wyglądało i działało jak nowe, zawsze należy przestrzegać instrukcji
dotyczących czyszczenia i obsługi zawartych w niniejszym podręczniku.
• Podczas czyszczenia zewnętrznej części urządzenia zawsze należy ustawić główny
włącznik zasilania w położeniu wyłączonym.
• Wszystkie zewnętrzne powierzchnie należy czyścić wilgotną, niestrzępiącą się ściereczką,
która nie porysuje urządzenia.
• Nie należy używać żrących środków czyszczących, rozpuszczalników ani środków
odtłuszczających.
• Mogą one uszkodzić powierzchnię oraz plastikowe i gumowe części i pozostawić
niepotrzebny nalot.
• Codziennie lub 8 godzin od ostatniego dozowania kawy należy przeprowadzić poniższe
czyszczenie, co pozwoli zachować jakość i wydajność układu wody:
• Kolba: zaparz jedno espresso z pustym filtrem (około jednej minuty), aby ją przepłukać
(wodę należy wylać).
• Rurka wyrzucająca parę: ustaw rurkę nad tacą ociekową i ustaw dźwignię pary w
położeniu otwartym na jedną minutę, aby przepłukać rurkę.
• Wylot gorącej wody: umieść pojemnik pod wylotem wody i ustaw dźwignię w położeniu
otwartym na około 20 sekund (wodę należy wylać).
Codzienne czyszczenie
• Przepłucz wszystkie moduły zaparzania, płytki natryskowe i kolby gorącą wodą przez 15 s.
• Oczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia za pomocą wilgotnej ściereczki, zwracając
głownie uwagę na elementy ze stali nierdzewnej.
• Oczyść rurkę wyrzucającą parę i kurek wody. Upewnij się, że dysze nie są zatkane lub
częściowo zablokowane przez mleko lub inne pozostałości. Jeśli konieczne jest ich
wyjęcie w celu oczyszczenia, należy zachować ostrożność, aby podczas wyjmowania nie
zniekształcić lub nie uszkodzić żadnej części.
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•
•

Oczyść tacę ociekową i wsuwaną siatkę ze stali nierdzewnej pod bieżącą wodą za pomocą
szczoteczki.
Oczyść miseczkę spustową, wlewając do niej jeden litr ciepłej wody, aby rozpuścić usunąć
pozostałości kawy nagromadzone wewnątrz miseczki i przewodu.

Czyszczenie raz w tygodniu
• Oczyść moduł zaparzania i kolbę za pomocą profesjonalnego proszku czyszczącego.
Czyszczenie modułu zaparzania i kolby
Ważne! Nigdy nie podejmuj próby wyjęcia kolby w czasie przeprowadzania czyszczenia przez
moduł, ponieważ gorąca woda pod ciśnieniem może spowodować oparzenia lub poważne
obrażenia. Po zakończeniu czyszczenia poczekaj co najmniej 3 sekundy zanim usuniesz kolbę.
• Odblokuj i wyjmij kolbę z głowicy modułu.
• Umieść membranę czyszczącą w koszyku filtra.
• Napełnij koszyk filtra profesjonalnym proszkiem czyszczącym (7 g dla kolby do
pojedynczego espresso, 14 g dla kolby do podwójnego espresso).
• Środek czyszczący jest dostępny u dystrybutora
• Zablokuj kolbę w głowicy modułu.
• Aby aktywować program czyszczenia i usuwania kamienia:
1.) Wyłącz urządzenie za pomocą głównego włącznika.
2.) Naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 małych espresso na panelu sterowania modułu
wymagającego czyszczenia. Bez zwalniania przycisku włącz urządzenie. Funkcja
automatycznego czyszczenia zostanie automatycznie uruchomiona.
3.) Zwolnij przycisk. Urządzenie samo się wyczyści, przemyje i wypłuka.
4.) Jeśli widoczne będą pozostałości proszku, wypłucz kolbę w czystej wodzie i naciśnij
przycisk ciągłego dozowania
, pozwalając wodzie płynąć przez 15 sekund bez
włożonej kolby. LUB powtórz kroki od 1 do 3 bez używania środków czyszczących, aby
przepłukać moduł i kolbę.
5.) Po zakończeniu czyszczenia/usuwania kamienia wyjmij uszczelkę zaślepiającą i
schowaj ją w bezpiecznym miejscu.
Ważne!
Usuwanie kamienia z bojlera powinno być przeprowadzane wyłącznie przez
wykwalifikowanego technika; częstotliwość będzie zależała od stanu miejscowej
wody i częstotliwości korzystania z urządzenia. W razie pytań dotyczących usuwania
kamienia z bojlera i w celu uzyskania wsparcia technicznego należy skontaktować się
z dystrybutorem.
Uwaga:
Moduł i kolbę należy czyścić za pomocą środka czyszczącego raz w tygodniu. Podczas
codziennego czyszczenia przepłucz moduł i kolbę bez użycia środka czyszczącego (używając
tylko membrany i gorącej wody).
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Czyszczenie uszczelki i płytki natryskowej
Czyszczenie uszczelki
Podczas robienia espresso fusy z kawy w naturalny sposób będą gromadziły się na
powierzchni uszczelniającej modułów. Nadmierna ilość nagromadzonych fusów może
uniemożliwić właściwe uszczelnienie pomiędzy kolbą a głowicą modułu. W wyjątkowych
przypadkach (na przykład po pozostawieniu użytej kolby w głowicy modułu przez kilka dni)
może dojść do zablokowania przepływu wody przez płytkę natryskową. Aby uniknąć takich
problemów, należy codziennie przeprowadzać następującą procedurę
czyszczenia:
• Włóż uszczelkę zaślepiającą do kolby bez proszku czyszczącego.
• Umieść kolbę luźno w głowicy modułu — nie zamykaj do końca.
• Naciśnij przycisk ciągłego dozowania
.
• Wykonaj ruch otwarcia-zamknięcia z włożoną kolbą, nie zamykając jej do końca. Woda
przeleje się przez kolbę i wokoł niej, przedostając się przez powierzchnię zamknięcia
i wypłukując wszelkie pozostałości kawy. Należy zachować ostrożność, aby uniknąć
rozpryskiwania, ponieważ woda jest bardzo gorąca i może spowodować oparzenia.
•

Ponownie naciśnij przycisk ciągłego dozowania

, aby zatrzymać przepływ wody.

Ważne!
• Należy zachować szczególną ostrożność, aby
uniknąć oparzenia podczas czyszczenia, ponieważ
gorąca woda
• używana do czyszczenia uszczelki będzie
przelewała się z boku kolby.
• Kolby nie należy całkowicie dokręcać.
• Jeśli zostanie całkowicie dokręcona, woda pod
wysokim ciśnieniem może wytrysnąć i
spowodować oparzenia lub poważne obrażenia.
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Czyszczenie płytki natryskowej
•
•

Wyjmij kolbę z głowicy modułu.
Oczyść płytkę natryskową i uszczelkę modułu za pomocą miękkiej szczoteczki, aby usunąć
wszelkie pozostałości kawy.

Dodatkowa obsługa urządzenia
Kolbę zawsze należy wyjmować i wkładać w delikatny
sposób. Nigdy nie należy używać nadmiernej siły przy próbie
zamknięcia kolby. Jeśli kolba nie obraca się i blokuje bez
użycia większej siły, zwykle przyczyną jest zbyt duża ilość
kawy w koszyku filtra.

Ważne!
Nie należy umieszczać mokrych kubków bezpośrednio
na półce na kubki. Woda dostająca się do
urządzenia może spowodować uszkodzenia
mechaniczne i elektryczne.
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Przechowywanie i utylizacja urządzenia
Sposób przechowywania urządzenia
Przed przechowywaniem należy:
• Wykonać wszystkie cotygodniowe i okresowe procedury czyszczenia opisane w niniejszej
instrukcji.
• Odłączyć i zwinąć przewód zasilający (powinna to zrobić wykwalifikowana osoba).
• Odłączyć przewód doprowadzający wodę do urządzenia od miejscowej instalacji
wodociągowej i opróżnić bojlery (powinna to zrobić wykwalifikowana osoba).
• Oczyścić tacę ociekową i zewnętrzną część urządzenia, aby usunąć resztki kawy i inne
pozostałości.
• Przykryć/ponownie zapakować urządzenie w oryginalne pudełko i schować w suchym
miejscu, gdzie nie będzie narażone na działanie ekstremalnych temperatur i wilgoci.
• Przed ponownym rozpoczęciem eksploatacji urządzenia po długim okresie
przechowywania należy wykonać wszystkie cotygodniowe i okresowe procedury
czyszczenia.
Utylizacja urządzenia
• Odłączyć i zwinąć przewód zasilający (powinna to zrobić
wykwalifikowana osoba).
• Odłączyć przewód doprowadzający wodę do urządzenia od miejscowej
instalacji wodociągowej i opróżnić bojlery (powinna to zrobić
wykwalifikowana osoba).
• Spakować i wysłać/dostarczyć urządzenie do certyfikowanego centrum
recyklingu.

Programowanie
Funkcje przycisków
Poniżej przedstawiono funkcje, jakie można zaprogramować i jakimi można sterować za
pomocą wyświetlacza cyfrowego:
• Sterowanie objętością czterech rożnych napojów espresso w module zaparzania.
• Zsynchronizowane nalewanie gorącej wody.
• Automatyczne napełnianie bojlera i kontrola poziomu.
• Automatyczne odłączenie elementu grzewczego w przypadku złego stanu wody.
• Kontrola systemu poprzez generowanie komunikatów, ostrzeżeń i alarmów.
• Automatyczne czyszczenie modułów zaparzania.
Cyfrowy sterownik ma zaprogramowane funkcje przygotowywania czterech standardowych
napojów (można je zaprogramować zgodnie z upodobaniami użytkownika) oraz jedną
funkcję ciągłą zaprogramowaną fabrycznie.
Cztery przyciski po lewej stronie (1 małe espresso, 1 duże espresso, 2 małe espresso, 2 duże
espresso) umożliwiają zaparzenie zaprogramowanej objętości napoju po czym następuje
automatyczne zatrzymanie zaparzania.
Przycisk na środku (ciągłego zaparzania) umożliwia zaparzanie w sposób ciągły, do czasu aż
użytkownik zatrzyma je, naciskając przycisk ponownie.
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Przycisk ciągłego dozowania pełni 3 rożne funkcje (w zależności od czasu, przez jaki jest
naciśnięty):
Urządzenia bez wyświetlacza
Do 4 sekund: włącza ciągłe dozowanie (ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie).
Ponad 4 sekundy: umożliwia dostęp do menu programowania dozowania kawy (patrz
poniżej).
Dodatkowe funkcje przycisków
Aby aktywować te funkcje, wyłącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania, a następnie,
przytrzymując wciśnięty odpowiedni przycisk w obszarze przycisków do napojów po lewej
stronie, ponownie włącz urządzenie.

W przypadku urządzeń wyposażonych w wyświetlacz konieczne może być włączenie /
wyłączenie elektronicznego wstępnego zaparzania za pośrednictwem menu programowania
serwisowego.
Programowanie dozowania kawy
W tej części objaśniono sposób programowania dawek dozowanych automatycznie za
pomocą przycisków do napojów.
Dla każdej nowej dawki, jaka jest programowana, użyj kolby wypełnionej świeżą
kawą.
•

W urządzeniach bez wyświetlacza przytrzymaj przycisk ciągłego dozowania przez 4
sekundy. W urządzeniach wyposażonych w wyświetlacz przytrzymaj przycisk ciągłego
dozowania przez 8 sekund. Kontrolka przycisku ciągłego dozowania zacznie migać.
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•
•

•

•

W urządzeniach wyposażonych w wyświetlacz włączone zostaną wszystkie kontrolki
przycisków do napojów.
Naciśnij opcję dozowania, jaka ma zostać zaprogramowana: 1 małe espresso, 1 duże
espresso, 2 małe espresso lub 2 duże espresso. Kontrolki wciśniętego przycisku oraz
przycisku ciągłego dozowania pozostaną włączone.
Moduł zacznie dozować kawę. Po nalaniu do kubka wymaganej ilości ponownie
naciśnij wybrany przycisk, aby zatrzymać dozowanie. Ustawienie objętości zostanie
zapisane. W urządzeniach wyposażonych w wyświetlacz kontrolki przycisków
ponownie zaprogramowanych dawek pozostaną wyłączone.
Procedurę tę należy powtórzyć dla wszystkich opcji dozowania, jakie mają zostać
ponownie zaprogramowane.

Jeśli ponownie zaprogramowana ma zostać tylko jedna opcja dozowania, należy wykonać
czynności opisane powyżej i zaprogramować tylko tę opcję. Wszystkie pozostałe opcje
dozowania pozostaną bez zmian (ustawienia domyślne).
Uwaga: Programowanie opcji dla zespołu przycisków do napojów po lewej stronie
(patrząc na urządzenie od przodu) powoduje automatyczne ustawienie
dozowanych ilości dla wszystkich pozostałych przycisków do napojów. Dotyczy
to tylko przycisków do napojów po lewej stronie. Programowanie innych
przycisków do napojów w module powoduje zmodyfikowanie tylko wybranej
opcji.
Rozwiązywanie problemów
Poniżej przedstawiono kontrole, jakie użytkownicy mogą przeprowadzić, jeśli urządzenie
zostało wyłączone i odłączone od zasilania. W przypadku pozostałych nietypowych usterek
urządzenia należy odłączyć je od zasilania i niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym i
wykwalifikowanym personelem serwisu.
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Ogólne warunki gwarancji
Niniejszy dokument reguluje zasady gwarancji udzielanej przez spółkę Resto Quality sp. z o.o.
na sprzedawane 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 sprzedawany 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 będzie normalne i zgodne z przeznaczeniem korzystanie z urządzeń - jeżeli
wada występowała lub była następstwem wad tkwiących w Urządzeniach (Urządzeniu) w
chwili jego sprzedaży (wady produkcyjne, 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
konieczności :
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 uprawnionego serwisanta.
5. Spółka wykonuje powyższe działania zgodnie z wytycznymi producenta z wykorzystaniem
odpowiednich 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 normalnemu zużyciu – lampy, żarówki, bezpieczniki, baterie,
uszczelki, paski klinowe, łańcuchy 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.
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h. uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego podłączenia urządzenia lub braku
wykorzystywania wymaganych akcesoriów (np. zmiękczacz do wody, filtry, etc.)
i. jak również usterki będące następstwem powyższych zdarzeń
8. Przypominamy o obowiązku sprawdzenia towaru dostarczanego do Państwa w obecności
kuriera (dostawcy, przewoźnika) oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzeń o obowiązku
sporządzenia protokołu 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 relacji.
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 niezakłócony. 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 serwisu
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 serwisantów w miejscu jego instalacji (znajdowania się).
c. przypominamy, iż na Kliencie dokonującym przesłania Urządzenia pod wskazany
adres spoczywa obowiązek należytego zapakowania reklamowanego Urządzenia
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na czas jego transportu (w szczególności poprzez takie zapakowanie które
zabezpieczy Urządzenie przed uszkodzeniem oraz umożliwi jego bezpieczny
transport i wykonywanie czynności załadunkowych).
d. Spółka może – w zależności od ustaleń Stron oraz w ramach gestu handlowego –
świadczyć pomoc w organizacji transportu Urządzenia.
e. obowiązkiem Klienta jest terminowy odbiór Urządzenia zwrotnie przesyłanego po
przeprowadzeniu prac serwisowych w szczególności odbiór przesyłki w czasie i
miejscu uzgodnionym. 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
Urządzeń:
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 przeprowadzenia prac serwisowych podmiot części zamiennych i w zależności
od terminu realizacji dostaw przez producenta może wynieść do 60 dni od daty
wizyty serwisanta.
Spółka

Klient
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