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11 PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA                 11.2 Polecenia programowania 

                             

                      Wszystkie czynności opisane w rozdziale 
                      11 muszą być wykonywane wyłącznie przez 
                     usługodawcę lub technika specjalistę, 
którzy odpowiadają za organizację wszystkich procedur operacyjnych 
oraz za zastosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia 
ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa.   
 
Technik specjalista lub usługodawca mogą 
zmienić określone parametry operacyjne urządzenia 
dopasowując je do potrzeb użytkowników. 

 
Można wykorzystać dwa menu: 
1 Menu programowania; 
2 Menu serwisowe; 

 
 
11.1 Menu programowania i Menu 
  serwisowe 

Po uzyskaniu dostępu do menu programowania i menu serwisowego, 
przyciski klawiatury przyjmują nowe funkcje. 
 
przycisk "page up/ change" ["strona w górę/ zmiana"] 
Przycisk ten pozwala na: 
1. przegląd stron w danym menu; 
2. zmianę parametrów po umożliwieniu ich edycji 
za pomocą przycisku "ENTER". 

 
 

 
 
Aby uzyskać dostęp do menu programowania i menu 
serwisowego, należy wykonać następujące czynności: 
1 Wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania, 
2 Włączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania;  

 
W częściach 11.3 i 11.4 znajduje się lista wszystkich funkcji 
dostępnych 
w tym menu. 

 
    Menu te należy zabezpieczyć HASŁEM. 
 
 
      Wybrane HASŁO (domyślne 0000) 
należy zmienić podczas 1. użytkowania aby 

zapobiec nieuprawnionemu dostępowi. Można je zmienić 
za pomocą menu serwisowego lub menu 
programowania. 

 
Używając odpowiednich poleceń, wybierz: 
1.      Programming Menu [Menu programowania] 
Dostęp do menu programowania 
(wymagane hasło). 

2.     Service menu [Menu serwisowe] 

Dostęp do menu serwisowego (wymagane hasło). 
3.       Exit [Wyjście] 
Wyjście z menu programowania. 

przycisk "page down/ change" ["strona w dół/ zmiana"] 
Przycisk ten pozwala na: 
1. przegląd stron w danym menu; 
2. zmianę parametrów po umożliwieniu ich edycji 

za pomocą przycisku "ENTER". 

 
Przycisk (ENTER) 
Przycisk ten pozwala na: 
1 wybranie funkcji do wyświetlenia; 
2. edycję parametru/ wartości; 
3. potwierdzenie parametru/ wartości po umożliwieniu ich edycji. 
 

 
Przycisk "C" 
Przycisk ten pozwala na wyjście bez zmian edytowanego lub 
wybranego parametru. 
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11. Tabela menu programowania 
 

1. Menu programowania Wciśnij ENTER, aby uzyskać dostęp do menu programowania. 

Hasło 
 

Wprowadź hasło Wybrana wartość 
Domyślne: 0000 

Wprowadź uprzednio wprowadzone i zapamiętane hasło (4 cyfry), aby uzyskać dostęp do menu 
programowania. 

 

1,1. Identyfikacja 1.1.1. kod PIN 
Administratora/ Potomny 
Domyślny 0000 

 Identyfikuje kod Usługodawcy lub Administratora: Wartość numeryczna między 0 a 65535. 

1.1.2. Model  (Tylko do odczytu) Identyfikuje model urządzenia. 

1.1.3. Wersja  (Tylko do odczytu) Identyfikuje wersję oprogramowania urządzenia. 

1.1.4. Punkt sprzedaży 
(POS) 
Domyślny 0000 

 Identyfikuje punkt sprzedaży (POS): Wartość numeryczna między 0 a 65535. Wprowadź wybraną 
liczbę. Liczba ta zostanie następnie wyświetlona. 

 

1.2. Ustawienia 1.2.1. Standardowa 
temperatura 
Domyślne: 100°C 

 Temperatura pracy podgrzewacza (w skali Celsjusza) kiedy urządzenie jest gotowe do pracy. 
Wartości: 90-105. 

1.2.2. Programowane 
ilości 

1.2.2.1. Mała ilość 
produktu 

Domyślne: 140 

Ilość dla kawy espresso (jest to parametr numeryczny nieposiadający odpowiednika 
fizycznego, np. cc). 

1.2.2.2. Duża ilość 
produktu 
Domyślne: 173 

Ilość dla dużej kawy (jest to parametr numeryczny nieposiadający odpowiednika fizycznego, 
np. cc). 

1.2.2.3. Dowolna ilość 
produktu 
Domyślne: 615 

Maksymalna ilość dla produktu dozowanego ręcznie (jest to parametr numeryczny 
nieposiadający odpowiednika fizycznego, np. cc). 

1.2.2.4. Podwójna ilość 
produktu 

Domyślne: 210 

Ilość dla podwójnej kawy espresso (jest to parametr numeryczny nieposiadający 
odpowiednika fizycznego, np. cc). 

1.2.3. Parzenie wstępne 
Domyślne: Średnie 

 Czas parzenia wstępnego: 
Nie, Krótki, Średni, Długi. 

1.2.4. Kawa filtrowana 
Domyślne: Nie 

 
„Tak" uaktywnia funkcję kawy filtrowanej. Kawę filtrowaną można parzyć tylko poprzez 

wciśnięcie "ESC". Czynność filtrowania jest niedostępna. 

1.2.5. Odkamienianie 1.2.5.1. Twardość wody 

Domyślne: 3 
Wartości 0-4. "0" uniemożliwia kontrolę odkamieniania. Przy stopniach twardości 1, 2, 3 i 4 
kontrola odkamieniania jest aktywna, a po zużyciu około , odpowiednio, 240, 180, 120 lub 60 
litrów wody zostanie wyświetlona informacja o alarmie. (Wartości od 5 do 9 nie są 
akceptowane) 

1.2.5.2. Ostrzeżenie o 
odkamienianiu 

Domyślne: Tak 

"Tak" pozwala na wyświetlenie alarmu odkamieniania. 

1.2.6. Ostrzeżenie o 
filtrze 
Domyślne: Nie 

 "Tak" pozwala na wyświetlenie alarmu wymiany filtra. Po aktywacji, alarm pokazuje się po 
zużyciu około 60 litrów wody, lub, niezależnie od przypadku po 60 dniach. 

1.2.7. Kredyty 1.2.7.1 Kontrola 
kredytów 
Domyślne: Nie 

(Tylko do odczytu) TAK: urządzenie kontynuuje sprawdzanie pozostałych kredytów 
Nie: urządzenie nie sprawdza pozostałego kredytu: 

1.2.7.2 Ostrzeżenie o 
kredycie 
Domyślne: Tak 

"Tak" umożliwia: - wyświetlenie alarmu kredytów po osiągnięciu wcześniej ustawionej liczby 

kredytów do osiągnięcia, - wyświetlenie alarmu "brak kredytów" po zużyciu kredytów. 

1.2.7.3 Doładowanie 
kredytów 
Domyślne: 000 

Liczba dodanych kredytów. 
Wartość 0 - 255 

1.2.8. Język 
Domyślne: Angielski 

[English] 

 Wybierz język. 

1.2.9. Opóźnienie fusów 
Domyślne: 5 

 Czas, w sekundach, po którym urządzenie resetuje zużyte kapsuły (przy wyjętej szufladce na 
fusy), opóźnienie to ma miejsce tylko jeśli pokazuje się odnośny alarm. Po upływie tego czasu 
ostrzeżenie lub alarm zostają anulowane. Wartości: 0-255 sekund. 

1.2.10. Kontrola fusów 
Domyślne: Tak 

 "Nie" wyłącza kontrolę liczby kapsułek wrzucanych do szufladki na fusy. Przy wyłączeniu 
funkcji kontroli, mogą wystąpić usterki. 



1.2.11. Kontrast 
Domyślne: 35 

 Wartości 20-50. 
Aby ustawić kontrast wyświetlacza. 

1.2.12. Podświetlenie 
Domyślne: 150 

 Wartości 30-255. 
Aby ustawić jasność wyświetlacza 

 

1.3. Stan czuwania 1.3.1. Uruchomić? 
Domyślne: Tak 

 "Tak" uruchamia tryb energooszczędny. 

 1.3.4. Opóźnienie stanu 
czuwania 
Domyślne: 60 

 - Kiedy urządzenie znajduje się w stanie czuwania, wyłącza się automatycznie po upływie 
określonego czasu po ostatnim użyciu.  - Kiedy urządzenie znajduje się w trybie 
energooszczędnym, temperatura podgrzewacza zostaje zmniejszona po upływie określonego 
czasu po ostatnim użyciu. Wartości: 5-240 minut 

 

1.4. Podgrzewanie 
filiżanek 

1.4.1. Uruchomić? 
Domyślne: Nie 

 "Nie" wyłącza działanie powierzchni podgrzewającej filiżanki (tylko w modelach wyposażonych w powierzchnię do 
podgrzewania filiżanek) 

 

1.5. 
Zabezpieczenia 

1.5.1. Hasło 
Domyślne: 0000 

 Ustaw hasło dostępu do menu 
(4 cyfry) 

 

1.6. Zresetuj do 
wartości 
domyślnych 

1.6. Zresetuj do wartości 
domyślnych 
Domyślne: Nie 

 "Tak" przywraca wartości domyślne (ustawienia fabryczne) 
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11. Tabela menu serwisowego 
 

2. Service menu [Menu serwisowe] Wciśnij ENTER, aby uzyskać dostęp do menu serwisowego. 

Hasło Wprowadź hasło Ustawienie domyślne: 
Domyślne: 0000 

Wprowadź uprzednio wprowadzone i zapamiętane hasło (4 cyfry), aby uzyskać dostęp do menu 
serwisowego. 

 

2.1. Data & Czas 2.1.1. Czas  Ustaw czas (godziny i minuty) 

2.1.2. Data 2.1.2.1. Dzień Ustaw dzień 

2.1.2.2. Miesiąc Ustaw miesiąc 

2.1.2.3. Rok Ustaw rok 

2.1.2.4. Dzień tygodnia Ustaw dzień tygodnia 

 

2.2. Audyt 2.2.1. Wszystkie 
informacje od 
momentu 
zresetowania 

2.2.1.1. Wszystkie 
informacje od momentu 
zresetowania 

Liczba produktów 1, 2, 3 i 4 wydanych od ostatniego ZRESETOWANIA. 

2.2.1.2. Produkt 1. od 

 

 

 

 

 

 
 zresetowania 

Liczba produktów 1 (kawa espresso) wydanych od ostatniego ZRESETOWANIA. 

2.2.1.3. Produkt 2. od 
momentu zresetowania 

Liczba produktów 2 (duża kawa) wydanych od ostatniego ZRESETOWANIA. 

2.2.1.4. Produkt 3. od 
momentu zresetowania 

Liczba produktów 3 (dozowanie ręczne) wydanych od ostatniego ZRESETOWANIA. 

2.2.1.5. Produkt 4. od 
momentu zresetowania 

Liczba produktów 4 (podwójne espresso) wydanych od ostatniego ZRESETOWANIA. 

2.2.1.6. Ostatnie 
zresetowanie 

(Tylko do odczytu) Data i czas ostatniego ZRESETOWANIA. 

2.2.1.7. Audyt 
resetowania 
Domyślne: Nie 

"Tak" kasuje wszystkie wartości dotyczące ostatniego RESETOWANIA. 

2.2.2. Wszystkie 
informacje od 
momentu 
inicjalizacji 

2.2.2.1. Wszystkie 
informacje od momentu 
inicjalizacji 

(Tylko do odczytu) Liczba produktów 1, 2, 3 i 4 wydanych od ostatniej inicjalizacji urządzenia. 

2.2.2.2. Produkt 1. od 
momentu inicjalizacji 

(Tylko do odczytu) Liczba produktów 1 (kawa espresso) wydanych od ostatniej inicjalizacji urządzenia. 

2.2.2.3. Produkt 2. od 
momentu inicjalizacji 

(Tylko do odczytu) Liczba produktów 2 (duża kawa) wydanych od ostatniej inicjalizacji urządzenia. 

2.2.2.4. Produkt 3. od 
momentu inicjalizacji 

(Tylko do odczytu) Liczba produktów 3 (dozowanie ręczne) wydanych od ostatniej inicjalizacji urządzenia. 

2.2.2.5. Produkt 4. od 
momentu inicjalizacji 

(Tylko do odczytu) Liczba produktów 4 (podwójne espresso) wydanych od ostatniej inicjalizacji urządzenia. 



2.2.2.6. Ostatnia 
inicjalizacja 

(Tylko do odczytu) Data i czas ostatniej inicjalizacji urządzenia 

 

2.3. Mycie bloku 
zaparzającego 

2.3.1. Mycie bloku 
zaparzającego 
Domyślne: Nie 

 "Tak" rozpoczyna cykl mycia bloku zaparzającego. 

 

2.4. Płukanie 2.4.1. Przy 

włączaniu? 
Domyślne: Tak 

 "Nie" wyłącza cykl płukania przy każdym włączeniu urządzenia. Uwaga: Cykl płukania uruchamia się przy 

każdym włączeniu urządzenia tylko jeśli temperatura podgrzewacza jest niższa niż 50°C, cykl rozpoczyna się 
po zakończeniu fazy nagrzewania. 

2.4.2. Co 24 godz. 
Domyślne: Tak 

 "Nie" wyłącza cykl płukania co 24 godz. 

 

2.5. 
Odkamienianie 

2.5.1. Uruchom 
teraz 
Domyślne: Nie 

 "Tak" rozpoczyna cykl odkamieniania 

2.5.2. Ostatnie 
odkamienianie 

 (Tylko do odczytu) Data i czas ostatniego cyklu odkamieniania. 

2.5.3. Pozostała 
ilość 

 (Tylko do odczytu) Ilość wody (w litrach) pozostała do wydania przed następnym cyklem odkamieniania. 

 

2.6. Czyszczenie 
filtra 

2.6. Czyszczenie 
filtra 
Domyślne: Nie 

 "Tak" rozpoczyna cykl mycia filtra zmiękczającego wodę. 

 

2.7. Błędy 2.7.1. Dziennik 
błędów 

2.7.1.1. 
Wyświetl błędy 
za pomocą przycisków 
góra/dół [up/down] 

(Tylko do odczytu) Wyświetlenie ostatnich 5 błędów. Dostęp możliwy tylko wtedy jeśli na liście znajduje się 
przynajmniej jeden błąd. 
0 = najstarszy błąd 
5 = najnowszy błąd 

 2.7.2. Zresetowanie 
dziennika 
Domyślne: Nie 

 "Tak" czyści listę ostatnich błędów. 

 2.7.3. Zresetowanie 
błędów 
Domyślne: Nie 

 "Tak" czyści listę błędów typu "urządzenie nie działa", które nie są samorozwiązywalne. 

 

2.8. Kredyty 2.9.1. Hasło 
Domyślne: 0000 

 Ustawia minimalną liczbę kredytów, przy której wyświetla się wiadomość alarmowa. 
Wartości (0...255) 

 

2.9. 
Zabezpieczenia 

2.9.1. Hasło 
Domyślne: 0000 

 Zmienia hasło dostępu do menu serwisowego (4 cyfry) z wartości domyślnej (0000) 

 

2.10. Identyfikacja 2.10.1. Kod PIN 
operatora 
Domyślne: 00000 

 Identyfikuje kod usługodawcy lub operatora: 
Wartość numeryczna między 0 a 65535. 
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11.5 Zmiana parametru 
 
 
Wszystkie parametry edytowalne można bardzo 
łatwo zmienić. 
Jeśli pokaże się strona wskazująca zmienianą 
wartość, naciśnij przycisk "ENTER".   

 
    Ostrzeżenie! W przypadku zmiany jednego z 
parametrów operacyjnych urządzenia, 
następuje zmiana parametrów operacyjnych 
ustawionych przez producenta dla 
optymalnego działania urządzenia. 
 

Wartość staje się edytowalna, a symbol 

 

 
Naciśnij jeden z dwóch przycisków aby 
zmienić wartość. 
Kiedy pokazana zostanie pożądana 
wartość, wciśnij "ENTER" aby potwierdzić. 

Wartość została zapisana i można edytować 
kolejną cyfrę. 
W miarę potrzeby, zmień wartość następnej 
cyfry używając 

przycisku “   ” lub “    ”. 
Kiedy pokazana zostanie pożądana 
wartość, wciśnij "ENTER" aby potwierdzić. 
Wartość została zapisana i można edytować 
kolejną cyfrę 

W miarę potrzeby, zmień wartość następnej 

cyfry używając przycisku “   ” lub “    ”. 
Kiedy pokazana zostanie pożądana 
wartość, wciśnij "ENTER" aby potwierdzić. 

Symbol “  ”znika, a wprowadzone 
wartości uaktywniają się dopiero po 
wyjściu z trybu programowania. 

11.6 Wychodzenie z trybu 
programowania 
 
Aby wyjść z trybu programowania, należy 
wyświetlić następujący ekran poprzez 
wciśnięcie przycisku "C". 

   Po wyświetleniu ekranu, wciśnij przycisk "ENTER". 

 

12. CZYSZCZENIE URZĄDZENIA 
 
Wszystkie czynności opisane w rozdziale 
12. muszą być wykonywane wyłącznie 
przez usługodawcę lub technika 

specjalistę, którzy odpowiadają za organizację 
wszystkich procedur operacyjnych oraz za 
zastosowanie odpowiednich środków w celu 
zapewnienia ścisłej zgodności z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa. 

 
Ostrzeżenie. Przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek czynności 

konserwacyjnych lub czyszczenia, wyłącz 
urządzenie, odłącz od prądu i zaczekaj, aż 
ostygnie. 
 

12.1 Czyszczenie bloku zaparzającego 
 
Ostrzeżenie. Blok zaparzający zawiera 
ostre elementy umożliwiające 

przekłuwanie kapsuł. Przy pracy z blokiem 
należy zachować ostrożność. 
 
Blok zaparzający powinno się myć co tydzień. Zapewnia 
to optymalne działanie urządzenia. Aby wyczyścić 
blok zaparzający, należy wykonać następujące czynności:  
 

Wyjmij dolną kratkę z urządzenia. 
 

Wyjmij szufladkę na fusy z urządzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odblokuj zamek drzwiczek serwisowych 
używając dostarczonego klucza. 
 

 

Otwórz drzwiczki serwisowe 
 

Naciśnij przycisk PUSH i wyjmij blok 
zaparzający wyciągając go na zewnątrz. 

 

 
Umyj blok zaparzający w gorącej wodzie bez 
detergentów. 

 
Do mycia bloku zaparzającego nie używaj 
zmywarki. 

 
Po umyciu bloku zaparzającego, włóż go z 
powrotem na miejsce. Nie wciskając przycisku 
PUSH, mocno wciśnij blok zaparzający na 
miejsce. 
 

13   UTYLIZACJA URZĄDZENIA 

 
Odpady powstałe w wyniku demontażu 
urządzenia należy utylizować w sposób 
bezpieczny dla środowiska i niepowodujący 
zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza. 
Należy zawsze przestrzegać obowiązującego 
prawa lokalnego. Należy uniemożliwić 
użytkowanie urządzenia poprzez odcięcie kabla 
zasilającego. Po zakończeniu użytkowania 
urządzenia należy je oddać do odpowiedniego 
zakładu zbierającego odpady. 

 

Uwaga. 
Przed utylizacją, z urządzenia należy 

wyjąć baterie znajdujące się w karcie 
elektronicznej. Baterie należy zutylizować w 
sposób bezpieczny. 
 

Produkt jest zgodny z Dyrektywą UE 
2002/96/WE. 
 

Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu 
wskazuje, że produktu tego nie wolno 
traktować jako odpadu z gospodarstwa 
domowego. Należy go oddać do 
odpowiedniego punktu zbiórki i recyklingu 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 
Poprzez zapewnienie właściwej utylizacji tego 
produktu, pomożesz zapobiegać potencjalnym 
negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia 
ludzkiego, które mogą być spowodowane 
niewłaściwym obchodzeniem się z odpadami 
pochodzącymi z tego produktu. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat recyklingu tego 
produktu, należy skontaktować się z władzami 
lokalnymi, dostawcami usług utylizacji 
odpadów z gospodarstwa domowego, lub ze 
sklepem, w którym produkt został zakupiony. 

 


