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YHDENMUKAISUUSTODISTUS

Dichiara che la macchina descritta nella targhetta di identificazione, è conforme alle disposizioni legislative delle direttive

Declară că automatul descris pe eticheta de identificare este în conformitate cu prevederile legislative ale directivelor:
89/ 392, 89/336, 73/23 EEC şi ale modificărilor sale succesive.

:
98/37/CE, 89/336, 73/23 CEE e successive modifiche ed integrazioni.

Declares that the machine described in the identification plate conforms to the legislative directions of the directives:
98/37/CE, 89/336, 73/23 EEC and further amendments and integrations.

Déclare que l’appareil décrit dans la plaque signalétique satisfait aux prescriptions des directives:
98/37/CE, 89/336, 73/23 CEE et modifications/intégrations suivantes.

Erklärt, daß das im Typenschild beschriebene Gerät den EWG Richtlinien
98/37/CE, 89/336, 73/23 sowie den folgenden Änderungen/Ergänzungen entspricht.

Declara que la máquina descripta en la placa de identificación, resulta conforme a las disposiciones legislativas de las
directivas: 98/37/CE, 89/336, 73/23 CEE y modificaciones y integraciones sucesivas.

Declara que o distribuidor descrita na chapa de identificação é conforme às disposições legislativas das directivas
98/37/CE, 89/336 e 73/23 CEE   e sucessivas modificações e integrações.

Verklaart dat de op de identificatieplaat beschreven machine overeenstemt met de bepalingen van de EEG richtlijnen
98/37/CE , 89/336 en 73/23 en de daaropvolgende wijzigingen en aanvullingen.

Intygar att maskinen som beskrivs på identifieringsskylten överensstämmer med lagstiftningsföreskrifterna i direktiven:
98/37/CE, 89/336, 73/23 CEE och påföljande och kompletteringar.

Det erklæres herved, at automaten angivet på typeskiltet er i overensstemmelse med direktiverne
98/37/CE, 89/336 og 73/23 EU og de senere ændringer og tillæg.

Forsikrer under eget ansvar at apparatet som beskrives i identifikasjonsplaten, er i overensstemmelse med vilkårene i
EU-direktivene 98/37/CE, 89/336, 73/23 med endringer.

Vahvistaa, että arvokyltissä kuvattu laite vastaa EU-direktiivien  98/37/CE, 89/336,73/23 sekä niihin myöhemmin tehtyjen
muutosten määräyksiä.

Valbrembo, 01/04/2005

ANTONIO CAVO

C.E.O
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INTRODUCERE

Acest manual de documentaţie tehnică trebuie 
întotdeauna să fie livrat împreuna cu automatul în 
cazul în care are loc un transfer de proprietate, astfel 
încat să permită consultarea sa de către operatori 
diferiţi.

Înainte de a începe instalarea şi utilizarea automatului, 
citiţi cu atenţie şi întelegeţi instrucţiunile cuprinse în 
acest manual, deoarece oferă informaţii importante 
privind instalarea în siguranţă, instrucţiuni de utilizare şi 
de întreţinere.

Acest manual este împarţit în trei capitole.

Primul capitol descrie operaţiuni de încărcare şi 
intreţinere de rutină care se efectuează în zone uşor 
accesibile prin simpla utilizare a cheii uşii, fără a  folosi 
orice alte instrumente.
Al doilea capitol cuprinde instrucţiuni pentru o instalare 
corectă şi toate informaţiile necesare pentru utilizarea în 
condiţii normale a automatului.
Al treilea capitol descrie operaţiuni de întreţinere care 
implică utilizarea de instrumente pentru a accesa zonele 
cu potenţial periculos.

Operaţiunile descrise în capitolul al doilea şi al 
treilea trebuie să fie efectuate numai de către  
personal autorizat care are cunoştinţele specifice de 
funcţionare ale automatului din punct de vedere al 
siguranţei şi normelor de sănătate.

IDENTIFICAREA AUTOMATULUI ŞI 
CARACTERISTICILE SALE

Fiecare automat este identificat prin numărul de serie 
care se găseşte inscripţionat pe o etichetă in înteriorul 
automatului pe partea dreaptă.
Această etichetă (a se vedea figura de mai jos) este 
singurul mod de identificare recunoscut de către 
producător, şi cuprinde informaţiile tehnice furnizate de 
acesta. De asemenea aceste informaţii ajută la 
gestionarea pieselor de schimb.

ÎN CAZUL UNOR DEFECŢIUNI

În majoritatea cazurilor, orice problemă tehnică se poate 
rezolva prin simple operaţiuni; cu toate acestea înainte 
de a contacta producătorul vă recomandăm să consultaţi 
cu atenţie acest manual. 
În cazul în care există disfuncţionalităţi sau defecţiuni 
grave contactaţi-ne la:

DAIR COMEXIM 2000 STL
A1 Business Park, HALA A1,
Dragomiresti, ILFOV
tel: 021 352 32 29
fax: 021 352 32 28
email: office@dair.ro

TRANSPORT ŞI DEPOZITARE

Operaţiunea de încărcare/descărcare a automatului 
trebuie facută cu foarte mare atenţie, pentru a preveni 
orice prejudiciu.
Automatul poate fi ridicat cu un motostivuitor sau 
stivuitor manual. Furca stivuitorului trebuie să fie plasată 
numai în locul indicat cu simbol pe ambalajul de carton.

NU:

-răsturnaţi automatul;

-deplasaţi automatul folosind sfori sau ceva similar;

-ridicaţi automatul de părţile laterale;

-ridicaţi automatul folosind curele sau sfori;

-agresaţi automatul.

Automatul trebuie să fie depozitat în mediu uscat cu o 
temperatură între 0 ° C şi 40 ° C.
Evitaţi depozitarea automatului unul peste altul, şi 
întotdeauna păstraţi-l în poziţie verticală aşa cum este 
indicat pe ambalaj.

Alimentarea cu apă
caracteristici

Putere

Tensiune

Model

Codul produsului

Date despre boiler

Curent

Frecvenţă

Seria

Tip

Fig. 1
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POZIŢIONAREA AUTOMATULUI

AVERTISMENT PENTRU INSTALARE

PRECAUŢII ÎN UTILIZAREA AUTOMATULUI

CASAREA

SPECIFICAŢII TEHNICE

mm067Înălţime

Înălţime totală cu  capacul 
superioar ridicat 1030 mm

mm045Lăţime

mm585Adâncime

Adâncime totală cu uşa deschisă 1000 mm

gK56Greutate

Fig. 2

Automatul nu poate fi instalat în exterior. Acesta trebuie 
instalat în spaţii fără umiditate cu o temperatură 
constantă între 5° C şi 32° C, şi unde nu sunt folosite 
jeturi de apă pentru curăţarea spaţiului.
Automatul trebuie poziţionat lângă un perete, astfel încât 
între acesta şi automat să fie o distanţă de minim 4 cm 
pentru a permite o ventilare corespunzătoare. Nu 
acoperiţi automatul cu materiale textile sau ceva similar.
Automatul trebuie să fie poziţionat la un unghi de 
înclinare de maxim 2°.
Cu ajutorul picioarelor reglabile incluse puteţi poziţiona 
automatul la unghiul de înclinare corespunzător.

Important!
Accesul la interiorul aparatului pentru operaţii de 
întreţinere şi reparaţie se face prin partea din spate. Prin 
urmare aparatul este proiectat pentru a fi rotit, permiţând 
astfel scoaterea panoului din spate.

Instalarea pe suport special
Aparatul poate fi instalat pe o masă sau orice alt suport 
adecvat (înălţimea recomandată este de 80 cm). Dacă 
este posibil, se recomandă utilizarea suportului special, 
care poate cuprinde tavă reziduuri lichide, kit de 
alimentare cu apă, sistem de plată şi, dacă este cazul, 
sistem de dedurizare.

Atât instalarea automatului cât şi operaţiunile de 
întreţinere trebuie efectuate doar de către personal 
autorizat.
Automatul este vândut fără sistemul de plată, prin 
urmare persoana care instalează un astfel de sistem 
este responsabilă pentru orice deteriorare a aparatului 
cauzate de o instalare incorectă.
Integritatea şi conformitatea aparatului cu 
standardele de fabricaţie vor fi verificate cel puţin o 
dată pe an de către personal autorizat.
Toate materialele de ambalare vor fi eliminate într-o 
manieră sigură pentru mediul inconjurător.

Respectaţi următoarele pentru a proteja mediul:

- pentru a curăţa automatul folosiţi numai produse 
biodegradabile;

- reciclaţi toate ambalajele produselor utilizate pentru 
încărcarea şi curăţarea aparatului;

- deconectarea automatului de la reţeaua electrică în 
caz de inactivitate va constitui o economie de energie 
considerabilă.

Acest simbol          indică faptul că automatul nu poate fi

eliminat ca deşeu obişnuit; acesta trebuie să fie eliminat 
în conformitate cu dispoziţiile directivei Europene 
2002/96/CE (Deşeurile de Echipamente Electrice şi 
Electronice – DEEE) şi în conformitate cu legile 
naţionale, pentru a preveni efectele adverse posibile 
asupra mediului şi asupra sănătaţii.
Pentru o casare corectă , contactaţi distribuitorul de la 
care aţi achiziţionat aparatul sau service-ul 
post-vânzare.
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Tensiunea de alimentare                   230 V~
Frecven�a                                          50 Hz
Putere                                               1300 W

DISTRIBUITORUL DE PAHARE

Potrivit pentru pahare cu diametrul de 73-74 mm �i are o 
capacitate de aproximativ 300 pahare.

SISTEMUL DE PLATĂ

Automatul este prevăzut cu protocol de comunicare:
Executive, BDV �i MDB, precum �i pentru instalarea de
validatoare la 24 V DC.
În plus fa�ă de sistemul de plată pentru monede, se pot
instala (op�ional) diferite tipuri de sisteme de plată.

PREŢURI DE VÂNZARE
Poate fi programat un preţ diferit pentru fiecare selecţie;

CUTIA DE MONEDE
Este fabricată din plastic. Masca şi sistemul de blocare 
sunt disponibile ca accesorii.

ALIMENTAREA CU APĂ
De la reţea cu o presiune de 0.05 - 0.85 Mpa (0.5 - 8.5 
bar).
Softul automatului este configurat pentru a utiliza un 
rezervor intern (kit opţional) pentru alimentarea cu apă.

AJUSTĂRI DISPONIBILE
Espresso: gradul de măcinare, dozare cafea şi apă după 
volum
Instant: temporizare cafea, produs instant şi doză de 
apă.
Temperatura
Reglabilă din soft.

CONTROALE

- Prezenţă pahare
- Prezenţă apă
- Prezenţă cafea
- Poziţia unităţii de cafea
- Container reziduuri lichide gol
- Temperatura de operare atinsă
- Poziţia canalelor deversoare mobile

DISPOZITIVE DE SIGURANŢĂ
- Comutator uşă
- Termostat siguranţă boiler cu resetare manuală
- Plutitor sistem drenaj blocat
- Deversare electrovalvă
- Plutitor pentru container reziduuri lichide
- Senzor boiler pentru control scurt-circuit/defecţiune

- Regulator protecţie pentru:
             Pompă
             Motoreductor unitate cafea
             Distribuire cafea
             Râşniţă cafea
             Motor deplasare coloana de pahare
- Protecţie supraîncălzire pentru:
             Unităţi dozare
             Motoreductor unitate cafea
             Magneţi eliberare cafea
             Pompă
             Mixere
             Motor măcinare cafea
- Siguranţe de protecţie pentru:
            Transformator alimentare mecanism monedă �i 
card electronic (bobina primară şi secundară)

CAPACITATEA CONTAINERELOR

Boabe de cafea                         

Cafea instant

Ciocolată

Lapte

Ceai instant

Palete                               

Pahare                              

CONSUMUL DE ENERGIE

Consumul de energie al automatului depinde de mai 
mulţi factori cum ar fi temperatura şi ventilarea 
ambientului unde este pozitionat automatul, temperatura 
apei la intrare, temperatura în boiler, etc.
Cu o temperatură a ambientului de 22 °C au fost 
înregistrate următoarele valori ale consumului de 
energie:

Media consumului de energie calculat mai sus trebuie să 
fie luat doar ca un indiciu.    

Consumul de energie

64 l8.0

°C1.08

Wh87.33

Wh15.8251

h30 selecţii pe oră

standby 24h

temperatura medie băuturi

volum băuturi 30 selecţii

pentru a ajunge  la temperatura de operare

W48.661

1.2

1.2

1.5

0.8

2.0

255

300

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg
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Fig. 3

MODIFICAREA COMBINAŢIEI ÎNCUIETORII

Unele automate sunt prevăzute cu încuietori a căror 
combinaţie poate fi modificată. 
Încuietoarea este furnizată cu o cheie de culoare 
argintie, combinaţie standard, utilizată pentru operaţiuni 
normale de deschidere şi închidere. 
Combinaţia încuietorii poate fi modificată cu ajutorul unui 
kit, disponibil ca accesoriu. 
Acest kit include o cheie pentru modificare combinaţie 
(coloare neagră), o cheie pentru blocarea noii combinaţii 
(culoare aurie) şi cheia de utilizare pentru combinaţia 
nouă (culoare argintie). 
Kituri de modificare a încuietorilor cu alte combinaţii pot 
fi furnizate la cerere. 
Pentru cheia de utilizare (cheia argintie) se pot solicita 
copii indicând codul ştanţat pe cheie. 
În general folosiţi doar cheia argintie pentru operaţiunile 
de deschidere/închidere a uşii. 
Păstraţi cheile de modificare (cheia neagră şi cheia 
aurie) 
Nu utilizaţi cheia neagră sau cheia aurie în loc de 
cheia argintie; se poate deteriora încuietoarea. 

Pentru a modifica combinaţia încuietorii parcurgeţi 
următoarele etape: 
- deschideţi uşa automatului pentru a evita forţarea 
încuietorii 
- lubrifiaţi interiorul încuietorii cu un spray special 
- introduceţi cheia de modificare(cheia neagră) şi rotiţi 
până la crestătura de referinţă (120 A°) 
- din această poziţie scoateţi cheia neagră şi introduceţi 
cheia aurie (cheia cu noua combinaţie) 
- rotiţi înapoi la poziţia (0A°) şi scoateţi cheia aurie 

Încuietoarea va funcţiona acum cu noua combinaţie 
(cheia argintie) 
Cheia cu vechea combinaţie nu va mai putea fi 
folosită. 

ACCESORII

O gamă largă de accesorii pot fi instalate pe automat, 
pentru a-i creşte performanţele. 
Kiturile de instalare cuprind câte un manual de 
instrucţiuni, care trebuie respectat pentru a asigura o 
bună funcţionare a aparatului. 
Instalarea şi operaţiunile de testare trebuie să fie 
efectuate exclusiv de către personal calificat care 
are cunoştinţele specificice funcţionării automatului 
din punct de vedere a siguranţei electrice şi 
normelor de sănătate.
Automatul nu poate fi instalat în exterior. Acesta trebuie 
instalat în spaţii fără umiditate cu o temperatură 
constantă între 5° C şi 32° C, şi unde nu sunt folosite 
jeturi de apă pentru curăţarea spaţiului.
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Capitolul 1
ÎNCĂRCAREA ŞI CURĂŢAREA

Fig. 4

1 - Tavă reziduuri lichide
2 - Compartiment distribuire
3 - Comutator eliberare pahar
4 - Unitate filtrare cafea
5 - Comutator uşă
6 - Magazie pahare
7 - Magazie palete
8 - Rezervor cafea
9 - Rezervor produse solubile
10 - Mixere produse solubile
11 - Taste service

COMUTATOR UŞĂ

La deschiderea uşii automatului un comutator special 
întrerupe alimentarea cu energie electrică pentru a 
permite efectuarea în deplină siguranţă a operaţiunilor 
descrise mai jos cu privire la aprovizionare şi igienizare. 
Toate operaţiunile care necesită ca automatul să fie 
sub tensiune atunci când uşa este deschisă, trebuie 
să fie efectuate EXCLUSIV de personal calificat, 
datorită riscurilor specifice unei astfel de intervenţii. 

IGIENA ŞI CURĂŢARE

În conformitate cu normele şi reglementările actuale de 
siguranţă şi sănătate, operatorul unui automat este 
responsabil pentru igiena materialelor care intră în 
contact cu produsele alimentare, prin urmare el trebuie 
să efectueze întreţinerea automatului pentru a preveni 
formarea de bacterii. 

La instalarea automatului, circuitele hidraulice şi 
părţile care intră în contact cu produsele alimentare 
trebuie să fie igienizate pentru a îndepărta orice 
bacterie care s-ar fi putut forma în timpul depozitării. 

Este indicată folosirea unor soluţii de igienizare şi pentru 
curăţirea componentelor automatului care nu vin în 
contact direct cu produsele alimentare.
Anumite componente ale automatului pot fi deteriorate 
de detergenţi agresivi. 
Producătorul îşi declină orice responsabilitate pentru 
daune cauzate de nerespectarea instrucţiunilor de mai 
sus, sau cauzate de folosirea unor agenţi chimici agresivi 
sau toxici. 

Deconectați automatul de la energia electrică ori de 
câte ori interveniţi pentru o întreţinere ce necesită 
demontarea de componente. 

UTILIZAREA AUTOMATELOR PENTRU 
DISTRIBUIREA DE BĂUTURI CALDE ÎN 
RECIPIENTE DESCHISE
( EX: pahare de plastic, cești de ceramică, căni)

Automatele pentru băuturi distribuite în recipiente 
deschise trebuie folosite exclusiv pentru vânzarea şi 
distribuirea băuturilor obţinute prin : 
 - Infuzia de produse cum ar fi cafea şi ceai; 
 - Reconstituirea produselor solubile liofilizate. 
Aceste produse trebuie să fie declarate de către 
producător ca „potrivit pentru distribuirea automata” în 
recipiente deschise. 
Produsele distribuite trebuie să fie consumate 
imediat. Nu pot fi conservate şi/sau ambalate pentru 
un consum ulterior. 
Orice altă întrebuinţare este considerată improprie şi în 
consecinţă poate fi periculoasă . 
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CONTROALE ŞI INFORMAŢII

NIVELUL DE ZGOMOT

Fig. 5

ÎNCĂRCARE PAHARE

Fig. 6

1 - Tavă reziduuri lichide 
2 - Încuietoare
3 - Slot monedă
4 - Buton returnare monedă
5 - Display alfanumeric
6 - Spațiu pentru etichetă cu instrucțiuni
7 - Meniu selecții
8 - Spațiu pentru validator frontal sau etichete
9 - Cheie distribuire gratuită / distribuire în cană
10 - Compartiment returnare monedă
11 - Spațiu pentru instalare sistem de plată sau etichete

1 - Manetă eliberare raft
2 - Raft articulat 
3 - Magazie pahare
4 - Capac
5 - Container zahăr
6 - Magazie palete
7 - Braț deplasare pahar

Când încărcăm pahare pentru prima dată (cu dispozitivul 
de eliberare complet gol) procedați după cum urmează:

- deconectați automatul de la energia electrică;

- rotiți raftul spre exterior, forțând rezistența magnetului 
de securizare;

- scoateți capacul containerului de pahare;

- încărcați paharele în coloanele containerului, cu 
excepția coloanei aliniate cu dispozitivul de eliberare;

- porniți automatul; acesta va alinia automat coloana 
încărcată  cu dispozitivul de eliberare;

- încărcați coloana rămasă;

- eliberați unul sau mai multe pahare cu ajutorul 
butonului special apoi repoziționați capacul 
containerului.
Raftul dispozitivul de eliberare pahare dispune de o 
dublă articulație ce îmbunătățește accesul la dispozitiv, 
mai ales atunci când automatul este instalat într-un grup.

Comenzile şi informaţiile pentru utilizator sunt 
poziţionate în afara uşii (vezi Fig. 5).
Etichetele, meniul de selecţie şi instructiunile, furnizate 
cu automatul, trebuie poziţionate la prima instalare.

Tastele de programare, pentru accesarea funcţiilor 
automatului, şi butoanele de service sunt amplasate în 
interiorul automatului pe partea dreaptă a 
compartimentului mecanismului de monedă.

Nivelul de zgomot continuu este sub 70 dB.
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ÎNCĂRCARE CAFEA

Fig. 7

INCĂRCARE ZAHĂR
ŞI PRODUSE SOLUBILE

CURĂŢAREA MIXERELOR ŞI CIRCUITELOR
ALIMENTARE

Fig. 8

Fig. 9

1 - Capac
2 - Rezervor cafea
3 - Obturator

1 - Alimentator pudră
2 - Pâlnie pudră 
3 - Compartiment depozitare pudră
4 - Pâlnie apă
5 - Alimentator mixer
6 - Rotor mixer

Ridicaţi capacul şi umpleţi rezervorul cu cafea, 
asigurându-vă că obturatorul este complet deschis. 
(vezi Fig. 7)

  

Pe fiecare container este ataşată o etichetă adezivă 
care idică produsul conţinut.
După ridicarea capacului, încărcaţi câte un container cu
produsul corespunzător, având grijă să nu comprimaţi 
conţinutul pentru e evita bătătorirea. Asiguraţi-vă că 
produsele încărcate nu conţin cocoloaşe. 

La instalarea automatului, şi apoi cel puţin săptămânal 
sau chiar mai frecvent în funcţie de utilizare şi de 
calitatea apei, mixerele şi conductele de distribuire 
trebuie să fie bine igienizate (curăţate şi dezinfectate), 
pentru a garanta distribuirea produselor într-o igiena 
corespunzătoare.
Părţile care urmează să fie curăţate sunt după cum 
urmează:
- compartimentele depozitare pudră instant, mixerele şi 
conductele de distribuire;
- tuburile de distribuire şi deversoarele;
- jgheab zahăr
- compartimentul de dozare;
- îndepărtaţi pâlniile de pudră şi pâlniile de apă,
alimentatoarele, compartimentele depozitare pudra şi 
rotoarele mixerelor (vezi Fig. 8);

În scopul de a deşuruba rotorul, pur şi simplu blocaţi 
corpul mixerului cu un deget; (vezi Fig. 9)

- spălaţi toate piesele cu detergent (respectând 
indicaţiile producătorului), fiind sigur că toate reziduurile 
vizibile sunt îndepărtate; (dacă este cazul folosiţi o 
perie).
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Fig. 11

CURĂŢARE REZERVOR APĂ

CURĂŢARE TAVĂ REZIDUURI

CURĂŢARE BRAŢ DEPLASARE PAHAR

1 - Braţ deplasare pahar
2 - Inel distanţier
3 - Piuliţă de fixare striată

Fig. 10

1 - Tavă reziduuri lichide
2 - Găuri inserţie
3 - Inserţii anti-scoatere
4 - Tavă reziduuri cafea
5 - Comutator detectare tavă
6 - Partea din spate a tăvii 

(OPŢIONAL)

Dezinfectarea ar trebui efectuată utilizând produse de 
dezinfectare.
- scufundaţi piesele pentru aproximativ 20 de minute 
într-un recipient cu o soluţie preparată de dezinfectare;
- reinstalaţi alimentatoarele şi pâlniile de apă;
- reinstalaţi compartimentele depozitare pudră şi pâlniile 
de pudră după ce au fost clătite şi uscate.

După reinstalarea componentelor este totuşi 
necesar:

- intraţi în modul “Selecţii” pentru a curăţa mixerele (vezi 
paragraful relevant) şi adăugaţi câteva picături de soluţie 
de dezinfectare în pâlnii.
- după dezinfectare clătiţi bine toate componentele 
pentru a fi sigur că sunt eliminate toate urmele de 
detergent.

La automatele echipate cu un rezervor de apă în 
interiorul suportului special, cel puţin o dată pe 
săptămână, acest rezervor trebuie dezinfectat.

Tăvile pentru zaţul de cafea şi compartimentul de 
distribuire pot fi îndepărtate cu uşurinţă pentru golire şi 
curăţare.
Tava de reziduuri cafea poate fi îndepărtată numai cu 
uşa deschisă; tava compartimentului de distribuire poate 
fi îndepărtată şi cu uşa închisă.
În scopul de a îndepărta tava compartimentului de 
distribuire, ridicaţi şi trageţi uşor tava spre partea din faţă 
a automatului, apoi mutaţi-o spre dreapta pentru a 
permite ca partea din spate să iasă din zona uşii.
  

Inserţiile localizate pe interiorul tăvii compartimentului de 
distribuire previn îndepărtarea acesteia atunci când uşa 
este închisă.
Din motive de siguranţă, atunci când sunt îndepărtate 
tăvile, un comutator special deconectează automatul de 
la alimentarea cu energie şi semnalizează absenţa  
către softul de control.

Braţul deplasare pahar trebuie curăţat periodic prin 
îndepărtarea sa de pe automat. Pentru a-l scoate, 
deşurubaţi complet piuliţa de fixare striată (vezi fig. 11).
La reinstalare, asiguraţi-vă că inelul distanţier este 
poziţionat corect.
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CURĂŢARE DISTRIBUITOR ZAHĂR CURĂŢAREA PERIODICĂ A GRUPULUI DE
CAFEA

SCOATEREA DIN UZ

Fig. 12

1 - Canal deversor zahăr
2 - Siguranţă
3 - Braţ flexibil
4 - Arc revenire

Pentru automatele unde zahărul este distribuit direct în 
pahar, sistemul de distribuire zahăr trebuie curăţat 
periodic utilizând apă fierbinte (vezi Fig. 12) procedând 
după cum urmează:

- eliberaţi arcul de revenire;

- ridicaţi braţul flexibil pentru a elibera siguranţa;

- scoateţi siguranţa şi apoi canalul deversor;

- spălaţi şi uscaţi în întregime;

- după curăţare reinstalaţi toate componentele în ordine 
inversă.

De fiecare dată când este realimentat cu cafea, sau cel 
puţin o dată pe săptămână, orice urmă de pudră de 
cafea trebuie îndepărtată de pe părţile externe ale 
grupului şi în special din pâlnia de cafea.

Dacă pentru orice motiv automatul este oprit pentru o 
perioadă ce depăşeşte valabilitatea produselor din 
interior, sunt necesare următoarele:

- goliţi containerele în totalitate, spălaţi-le cu atenţie 
folosind soluţii de dezinfectare;

- goliţi complet doza de măcinare prin distribuirea de 
cafea până când este indicat semnalul de golire 
completă;

- goliţi complet boilerul şi sistemul de drenaj, desfăcând 
colierul de pe furtunul special.
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Fig. 14

COMUTATOR UŞĂ

DESPACHETAREA AUTOMATULUI

Capitolul 2
INSTALAREA

Fig. 13

1 - Comutator detectare tavă
2 - Comutator uşă
3 - Dispozitiv control închidere panou superior
4 - Panou superior ridicabil
5 - Siguranţe principale

1 - Picioare reglabile

Instalarea şi succesivele operaţiuni de întreţinere, 
trebuie să fie efectuate cu automatul aflat sub 
tensiune şi prin urmare numai de către personal 
calificat.
Pentru ca automatul să rămână sub tensiune la 
deschiderea uşii pur şi simplu introduceţi cheia specială 
în slotul comutatorului principal (vezi Fig. 13).
Ulterior uşa poate fi închisă numai după scoaterea cheii 
din comutatorul principal.

Automatul trebuie instalat într-o cameră fără 
umiditate cu o temperatură între 2°C şi 32°C.

La instalarea automatului, circuitele hidraulice şi 
părţile care intră în contact cu produsele alimentare 
trebuie să fie igienizate pentru a îndepărta orice 
bacterie care s-ar fi putut forma în timpul 
depozitării.

La deschiderea uşii automatului un comutator întrerupe 
alimentarea cu energie electrică.
Pentru ca automatul să rămână sub tensiune la 
deschiderea uşii pur şi simplu introduceţi cheia specială 
în slotul comutatorului principal (vezi Fig. 13).

Cu uşa deschisă, nu există acces la părţile aflate 
sub tensiune. Părţile rămase sub tensiune sunt 
protejate şi etichetate cu "Deconectaţi de la reţeaua 
electrică înainte de a interveni".

Înainte de a interveni în aceste zone este necesar să 
deconectaţi automatul de la reţeaua electrică.

Uşa poate fi închisă numai după scoaterea cheii din 
comutator şi după coborârea capacului superior, astfel 
încât dispozitivul de control al inchiderii capacului 
superior este declanşat.  

După îndepărtarea ambalajului verificaţi integritatea 
automatului. În cazul în care descoperiţi defecte 
rezultate în urma transportului contactaţi imediat 
operatorul de transport şi nu utilizaţi aparatul.
Ambalajele indiferet de tipul lor (pungi plastic, 
polistiren, spumă, capse) nu trebuie lăsate la 
îndemâna copiilor, deoarece acestea pot fi 
periculoase.
Ambalajele reciclabile trebuie depozitate fiecare în 
containere specifice.

Important!
Automatul trebuie să fie poziţionat la un unghi de 
înclinare de maxim 2°.
Cu ajutorul picioarelor reglabile incluse puteţi poziţiona 
automatul la unghiul de înclinare corespunzător (vezi 
Fig. 14). 
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DISPOZITIV ANTI-INUNDAŢIE

UNITATE AGENT DEDURIZARE

CONECTAREA LA REŢEAUA ELECTRICĂ

INTRODUCEREA ETICHETELOR

CONECTAREA LA REŢEAUA DE APĂ

Fig. 16

1 - Furtun de conectare la 
     reţeua de apă (3/4" gas)
2 - Furtun alimentare cu apă
3 - Furtun deversor

Fig. 16

1 - Capac panou
2 - Buton acces programare
3 - Capac panou

Desfaceţi şuruburile de fixare si scoateţi capacul.
Etichetele trebuie introduse în sloturile speciale (vezi 
Fig. 15).
În funcţie de model, unele butoane nu pot fi utilizate (vezi 
tabelul dozare selecţii).
Automatul este furnizat cu etichete autoadezive pentru a
fi ataşate fiecărui buton în conformitate cu configuraţia 
sa (vezi tabelul dozare selecţii).

Automatul trebuie conectat la o reţea de apă potabilă, 
luând în considerare dispoziţiile legislatiei în vigoare din 
ţara unde este instalat automatul.
Presiunea apei trebuie să fie de la 0.05 la 0.85 MPa 
(0.5-8.5 bar).
Daţi drumul la apă până când aceasta rămâne limpede şi 
fără impurităţi.
Utilizaţi un furtun capabil să reziste la presiunea din 
reţeaua de apă şi destinat folosirii în alimentaţie (cu 
diametrul minim interior de 6mm) pentru racordarea 
reţelei de apă la gura de intrare (3/4” gas) a valvei 
electromagnetice. (vezi Fig. 16)

Este recomandabil să instalaţi un robinet pe traseul 
către automat, într-un loc uşor accesibil în exteriorul 
automatului.

Elecrovalva (vezi Fig. 14) este echipată cu un dispozitiv 
anti-inundaţie care întrerupe mecanic alimentarea cu 
apa în cazul în care apare o defecţiune la electrovalvă 
sau la dispozitivul de control al nivelului apei din boiler.
Pentru a restabili funcţionarea normală procedaţi după 
cum urmează:
- deconectaţi automatul de la sursa de energie;
- scurgeţi apa din furtunul deversor;
- întrerupeţi alimentarea cu apă de la robinetul instalat în 
exterior;
- slăbiţi furtunul conectat la electrovalvă pentru a diminua 
presiunea de alimentare cu apă reziduală, apoi strângeţi 
din nou;
- deschideţi robinetul şi apoi porniţi automatul.

Automatul este vândut fără dedurizator. În cazul în care 
apa este foarte dură se poate instala un dedurizator.
Dedurizatorul, disponibil ca accesoriu trebuie înlocuit 
sau regenerat periodic urmând specificaţiile 
producătorului.

Automatul este proiectat să funcţioneze la o tensiune 
de230 V ~ şi este protejat prin siguranţe fuzibile T6.3 A.
Înainte de conectare asiguraţi-vă că puterea 
nominalăcorespunde cu reţeaua electrică, şi în special:

- tensiunea de alimentare trebuie să fie în intervalul 
recomandat
- întrerupătorul principal are caracteristici adecvate 
pentru a rezista unui vârf de tensiune, şi în acelaşi timp 
asigură deconectarea de la reţea cu un decalaj de 
deschidere a contactelor de cel putin 3 mm.
Comutatorul, priza şi ştecherul trebuie să fie plasate
într-o poziţie accesibilă.
Acest echipament este asigurat din punct de vedere 
electric numai atunci când este conectat eficient la 
împamantare în conformitate cu standardele de 
siguranţă.
Această cerinţă de siguranţă fundamentală trebuie 
să fie verificată în mod corespunzător, iar dacă sunt 
suspiciuni legate de reţeaua electrică aceasta 
trebuie testată de catre un electrician.
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INSTALAREA SISTEMULUI DE PLATĂ

UMPLEREA CIRCUITULUI DE APĂ

INSTALAREA UNUI GRUP DE AUTOMATE

Fig. 17

1 - Mască detaşabilă
2 - Clemă fixare cablu
3 - Cablu de alimentare

Fig. 18

1 - �urup ajustare bra�
2 - Canal monedă
3 - Braţ returnare monedă

Cablul de alimentare nu este detaşabil. Orice înlocuire a 
sa (vezi figura) trebuie efectuată de către personal 
calificat; utilizaţi doar cabluri de tipul HO5 RN - F sau 
HO5 V VF sau H07 RNF cu o secţiune de 3x1-1.5 mm2.

Nu folosiţi adaptoare, prelungitoare şi/sau extensii.

PRODUCĂTORUL NU ESTE RESPONSABIL PENTRU 
DAUNE CAUZATE DE NERESPECTAREA ACESTOR 
REGULI.

Automatul este vândut fără sistemul de plată, prin 
urmare persoana care se ocupă de instalarea unui 
astfel de sistem este responsabilă pentru orice 
deteriorare a aparatului cauzată de o instalare 
incorectă.

Instalaţi macanismul pentru monede acordând o mare 
atenţie, in functie de tip, şi anume:

- securizaţi mecanismul pe suport prin alegerea celor 
mai potrivite găuri pentru montare;

- deschideţi suportul de fixare al panoului prin scoaterea 
şuruburilor de fixare

- slăbiţi şuruburile de fixare şi reglaţi canalul de monede 
în funcţie de deschiderea mecanismului de monedă;

- slăbiţi şuruburile de fixare şi reglaţi braţul de returnare 
monedă.

Dacă dispozivul de drenaj indică starea “fără apă” pentru 
mai mult de 10 secunde după ce automatul a fost pornit, 
va fi activat automat un ciclu de instalare, şi anume:
- pe display va fi afişat
“INSTALATION” (instalare)
pe toată durata ciclului;
- sistemul de drenaj şi boilerul sunt umplute;
- (doar pentru modelele espresso) electrovalva pentru 
cafea va fi deschisă, astfel încât aerul să poată fi evacuat 
din boiler, şi înclocuit cu 800cc de apă.

N.B.: Dacă în timpul ciclului de instalare nu va reveni 
debitul de apă, automatul se va bloca până va fi 
reluată alimentarea cu apă sau va fi oprit.
Această operaţiune trebuie efectuată manual folosind 
funcţia specială din meniul “test” în modul “Tehnician”, în 
cazul în care este montat un kit (opţional) de 
alimentare cu apă dintr-un rezervor intern sau după 
orice operaţiune de întreţinere care necesită golirea 
boilerului dar nu şi sistemul de drenaj.

Sistemul de control al automatului permite conectarea 
mai multor automate în grup utilizând un kit special.
Acest lucru permite utilizarea unui sistem de plată unic şi 
conectare GSM pentru mai multe automate.
Când automatul este instalat într-un grup, acesta poate 
fi configurat ca “Master” (care controlează restul 
automatelor), sau ca Slave (poate fi controlat de 
master).
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OPERARE UNITATE CAFEA

CICLU DISTRIBUIRE CAFEA

VERIFICAREA ŞI REGLAREA
SETĂRILOR AUTOMATULUI DE CAFEA

Fig. 19

1 - Camera de infuzie
2 - Disc extern
3 - Piston superior
4 - Piston inferior
5 - Arc pre-infuzie
6 - Levier variabil

Fig. 20

1 - Camera de infuzie
2 - Disc extern
3 - Piston superior
4 - Piston inferior
5 - Arc preinfuzie
6 - Levier variabil

De fiecare data când automatul este pornit, unitatea de 
cafea va face o rotaţie completă înainte de ciclul normal 
pentru a se asigura că dispozitivul este în poziţia de start 
corectă.
Atunci când se face o selecţie de cafea, în timpul 
operaţiei de măcinare unitatea se roteşte 180° pentru a 
poziţiona camera de preparare în poziţie verticală (vezi 
Fig. 19).
Râşniţa de cafea operează până la umplerea camerei de 
dozare.
Când camera de dozare s-a umplut, doza de cafea 
măcinată este eliberată în unitatea de cafea.
Cafeaua cade în camera de preparare poziţionată 
vertical. (1) (vezi Fig. 19).
Braţul motoreductorului împreună cu discul (2) care se 
găseşte în afara ansamblului se roteşte 180°, astfel 
camera de preparare balansează şi permite coborârea 
pistonului superior. (3) (vezi Fig. 20).
Datorită presiunii apei arcul pre-infuzie (5) se comprimă 
şi pistonul inferior (4) coboară 4 mm, astfel se formează 
o pernă de apă care permite utilizarea chiar din doza de 
cafea.
La finalul ciclului de eliberare şi în timpul unei pauze de 
3 secunde, arcul pre-infuzie (5) va elimina apa, prin al 
3-lea strat al electrovalvei, apăsând uşor doza de cafea 
folosită.

La finalul rotaţiei motoreductorul acţionează levierul 
variabil care ridică pistoanele şi doza.
În acelaşi timp, atunci când camera de infuzie revine în 
poziţie verticală, racleta de pe rezervorul de cafea 
opreşte doza de cafea utilizată care apoi este eliminată. 
Pistonul inferior revine astfel la poziţia iniţială.

Pentru a obţine cele mai bune rezultate în raport cu 
produsul utilizat, trebuie verificate următoarele:

Dacă doza de cafea folosită este uşor comprimată şi 
umedă.
Gradul de măcinare al cafelei măcinate.
Gramajul unei doze de pudră instant.
Temperatura băuturii.
Doza de apă.

În cazul în care setările standard trebuie schimbate, 
procedaţi după cum urmează în următoarea secţiune  
acestui manual.
Greutatea produselor instant, doza de apă şi 
temperatura sunt controlate direct de microprocesor.
Pentru calibrarea acestora sunt necesare proceduri de 
programare. 
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SETARI STANDARD

REGLARE VOLUM CAMERA DE INFUZIE

gr.

gr.

gr.
REGLAREA GRADULUI DE MĂCINARE

REGLARE DOZĂ CAFEA

CONTROL TEMPERATURA APĂ

Fig. 21

1 - Inel de siguranţă
2 - Piston superior
3 - Muchii de referinţă

Fig. 22

1 - Râşniţă cafea
2 - Buton reglare grad de măcinare
3 - Regulator doză
4 - Maneta reglare doză
5 - Crestătura de referinţă

Automatul este livrat cu următoarele setări:
- temperatură cafea (la canalul deversor) de aprox. 
85-89°C
- temperatură produse instant (la canalul deversor) 
aprox. 75°C
Setările standard ale aparatului prevăd ca pentru toate 
selecţiile să fie atribuit un preţ unic, exprimat prin
numărul de monede de bază. 

Atunci când pistonul superior este poziţionat corect, 
unitatea de cafea poate opera cu doze între 5,5 şi 8,5 
grame.

Pentru a modifica poziţia pistonului (vezi Fig. 21) 
procedaţi după cum urmează:
 - îndepărtaţi inelul de siguranţă;
- poziţionaţi pistonul în crestătura de reglare potrivită:
       crestătură mai puţin profundă - doză de 5,5 - 7,5 gr.
       crestătură profundă - doză de 6,5 - 8,5 gr.

Atunci când se doreşte un grad de măcinare variat, rotiţi
butonul de reglare al râşniţei (vezi Fig. 20), mai precis:
- rotiţi butonul în sens invers acelor de ceasornic pentru 
un granulaţie mai mare;
- rotiţi butonul în sensul acelor de ceasornic pentru o 
granulaţie mai mică.

Pentru rezultate optime, este recomandabil să variaţi 
gradul de măcinare în timpul operării râşniţei de cafea.
NB: După reglarea gradului de măcinare, efectuaţi 
cel puţin 2 teste în scopul de a verifica granulaţia 
pentru cafeaua măcinată:
O granulaţie fină creşte timpul de măcinare, preparare a
cafelei şi viceversa.
  

Maneta de reglare pentru dozarea cafelei poate fi 
poziţionată în una din cele 6 crestături de referinţă, 
având în vedere următoarele:
- mărim cantitatea prin ridicarea manetei
- reducem cantitatea prin apăsarea manetei
- fiecare cresatura de referinţă modifică cantitatea cu 
aprox. 0.25 g.
În plus, când maneta este rotită la maxim aceasta 
permite reglarea roţii dinţate (vezi Fig. 22) pentru a 
modifica doza medie, şi anume: 
- scăzut      6 gr. ± 0.5 
- mediu       7gr. ± 0.5 
- mare        8 gr. ± 0.5 

Pentru a prelua doza este suficient să scoateţi unitatea 
de cafea şi să folosiţi funcţia specială din meniul ”Test” în 
modul “Tehnician” (vezi secţiunea relevantă).
Important!
La repoziţionarea unităţii de cafea, acordaţi o atenţie 
specială poziţiei pistonului. Crestăturile de referinţă 
de pe discul exterior şi cele de pe unitate trebuie să 
se potrivească (vezi Fig. 24).

Temperatura apei în boiler este controlată de soft şi 
poate fi modificată direct din meniu.
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Note de programare

PORNIRE

MODURI DE OPERARE

FUNCŢII

Mod de operare normal monede acceptate
produse distribuite

Meniu selecţii testare distribuire
întreţinere

Meniu tehnician Programare diferiţi
parametri

MOD DE OPERARE NORMAL

Brio 3 ES
REV 1.0

SELECT THE DRINK

DRINK SELECTED

SELECTION NOT AVAILABLE
"Failure name"

DRINK READY
TAKE

SELECT THE DRINK
Credit=                 0.50

Controlul electronic al automatului permite sau nu 
utilizarea de mai multe funcţii.
Toate funcţiile disponibile sunt descrise în programul 
automatului, inclusiv cele care nu sunt specifice 
modelului.
Automatul este livrat cu un tabel de dozări, care descrie 
diferite funcţii şi structuri disponibile pentru modelul 
specific şi organigrama meniului de programare.
Mai jos sunt enumerate şi explicate sumar principalele 
funcţii utile pentru gestionarea funcţionării automatului, 
nu neapărat în ordinea afişată în meniu.
Pentru mai multe informaţii şi explicaţii detaliate 
consultaţi manualul de programare disponibil prin 
intermediul organizaţiei noastre de vânzări, la adresa 
noastră de servicii post-vânzare.
Versiune softului poate fi actualizată folosind sisteme 
specifice (PC, Flash, Upkey etc.).
Mesajele afişate pe display care indică operaţiile curente 
sunt statice, în timp ce orice acţiune cerută de utilizator 
este afişată intermitent. 
  

La închiderea uşii, pe ecran va fi afişat numărul versiunii 
de soft referitoare pentru consultarea manualului de 
programare. Automatul poate fi programat să afişeze, 
pentru câteva secunde, numărul de selecţii făcut.
După câteva secunde pe display va fi afişat mesajul: şi 
automatul trece în modul de funcţionare normal.

Automatul poate opera în trei moduri diferite. 
În funcţie de modul de funcţionare, tastele vor avea 
funcţii diferite. 
Modurile de operare disponibile sunt după cum urmează: 

În timpul modului de funcţionare normal va fi afişat un 
mesaj destinat consumatorului cu invitaţia de a selecta o 
băutură.

Funcţia tastelor poate fi diferită în funcţie de structura şi 
de alegerile făcute în timpul programării. 

Când este introdusă o monedă sau un alt sistem de 
plată, va fi afişat creditul disponibil

În timpul preparării băuturii va fi afişată o bară de progres 
care indică progresul în prepararea băuturii.

În cazul unei defecţiuni detectate de sistemul de control, 
mesajul de eroare afişat va indica tipul de eroare.

La finalul preparării, va fi afişat pentru câteva secunde 
mesajul de finalizare şi invitaţia de ridicare a băuturii, 
după care automatul se va pregăti pentru selecţia 
următoare.
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FILL>
STATISTICS

FILL>
Print statistics

FILL>
Display statistics

FILL>
Reset statistics

Fig. 23

FILL>
PRICES

PRICES
Selection  #

Selection  #
Time band #

Time band #
Price # #. # #

MOD NAVIGARE

MENIU SELECŢII

Interacţiunea dintre sistem şi utilizator are loc prin 
următoarele componente: 
- Afişaj cu cristale lichide (LCD) 4 linii de 20 de caractere. 
- Panou taste selecţie directă cu următoarele funcţii în 
modurile “Selectii” şi “Tehnician” (vezi Fig. 23) :

Taste de navigare “     ” şi “     ”:
Pentru a trece la anterioara sau următoarea opţiune 
într-un meniu şi pentru a schimba valorile (sus sau jos).
Tasta de confirmare “     ”:
Pentru a trece din meniu în sub-meniu, sau pentru a 
confirma o informaţie afişată.
Tasta de ieşire “    ”:
Pentru a reveni de la sub-meniu la meniu, sau  pentru 
anularea unei informaţii afişate.
Este folosită de asemenea pentru a trece din modul 
“Tehnician” în modul “Selecţii” şi viceversa.

Când este apăsată tasta de programare (vezi Fig. 15) 
localizată în interiorul u�ii, automatul intră în modul 
“meniu selecţii”.
Pe display va fi afişat primul element al meniului şi o 
serie de numere care identifică nivelul meniului curent.
Apăsaţi tasta de confirmare  “    ” pentru a accesa meniul.
Apăsaţi tasta de ieşire “    ”pentru a reveni la meniul 
anterior.
 

STATISTICI
Datele privind vânzările şi operaţiile automatului sunt 
stocate în contoare generale şi în contoare variabile, 
care pot fi resetate fără pierderea tuturor datelor.

Printarea
Conectaţi o imprimantă serială RS232 având
caracteristicile: Baud rate 9600, 8 data bit, no parity, 1 
stop bit, la portul serial aflat pe panoul de butoane, 
pentru a printa toate statisticile.
Printarea va include şi informaţii despre automat, 
despre dată şi versiune de soft.
Pentru a conecta imprimanta procedaţi după cum 
urmează:
- apăsaţi tasta de confirmare "     ", va fi afişat mesajul 
"Confirm?" (Confirmare?);
- conectaţi imprimanta înainte de a confirma;
- confirmaţi apăsând tasta de confirmare "    " pentru a 
începe printarea.

Afi�area
Apăsaţi tasta de confirmare “   ” pentru a afişa într-o 
secvenţă aceleaşi date obţinute prin printare, atât pentru 
contoarele relative cât şi pentru cele totale.

Stergere
Statisticile pot fi resetate pentru contoarele relative la 
nivel global (toate tipurile de date) sau selectiv pentru:
- selecţii
- defecţiuni
- date mecanism monedă
Apăsaţi tasta de confirmare “    ” şi mesajul “Confirm?” 
(Confirmare?) va fi afişat intermitent.
Apăsaţi tasta de confirmare “     ”, şi va fi afişat mesajul 
“Working” (în curs) pentru câteva secunde, timp în care 
toate statisticile sunt resetate.

PREŢURI SELECŢIE

Această funcţie este utilizată pentru a modifica preţul de 
vânzare pentru fiecare selecţie şi pentru fiecare interval 
de timp care poate fi setat.



AFIŞARE TEMPERATURĂ

CONTROL TUBURI DE REST

TEST DISTRIBUIRE

ALARME GSM

TRANSFER EVADTS

MASCARE MENIU SELECŢII
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FILL>
Tubes control

Fill tubes
Credit: #####

Release tubes Release tubes
Tube A ÷ D

FILL>
Boiler temperature

Boiler temperature
T. = ##,#  °C

FILL>
GSM

FILL>
Reset pre-alarm counters

FILL>
EVADTS

FILL>
Connection

Prin accesarea funcţiei "Tube control" tuburile de rest pot 
fi umplute sau eliberate manual.
Confirmaţi reumplerea, iar pe display va fi afişat:
"Credit: ____" arată suma totală disponibilă tuburile de 
rest; introduceţi moneda dorită în validator şi pe display 
va fi indicată suma totală disponibilă în tuburile de rest.
Când este confirmată eliberarea, va fi posibil să se 
decidă care tub să fie eliberat. De fiecare dată la 
apăsarea tastei de confirmare "      ", va fi eliberată o 
monedă din tubul activ.

Această funcţie afişează temperatura în boiler direct      
în °C.

Pentru testarea completă sau parţială (apă, pudră 
instant, cu sau fără accesorii) fiecare tastă (sau 
combinaţie de taste în funcţie de model) are asociată o 
selecţie (vezi tabelul selecţie doză).
N.B. Pentru selecţiile pe bază de espresso cu adaos 
parţial de (pudră instant şi apă) , este distribuit doar 
adaosul (pudră instant şi apă); dacă o selecţie nu 
include adaos, va fi afişat mesajul “Sel. disabled” 
care indică o selecţie dezactivată.

Softul de control poate trimite, prin modem GSM, un 
mesaj care indică un produs “epuizat”, atunci când mai 
există doar un anumit număr (programabil) de bucăţi sau 
o anumită cantitate de pudră instant. Cu această funcţie 
contoarele care controlează alarmele sunt resetate. 

La activarea acestei funcţii, automatul aşteaptă 
conexiunea cu un dispozitiv pentru a obţine statistici 
EVADTS.

Funcţiile descrise în acest capitol pot fi reduse selectiv 
din “meniul tehnician”.

FILL>
TEST

FILL>
Complete selection

FILL>
Water only

FILL>
Powder only

FILL>
No accessories

FILL>
Accessories only
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TECH>
FAILURES

TECH>
RESET FAILURES

MENIU TEHNICIAN
Mai jos sunt enumerate explicaţii sumare ale 
principalelor funcţii utile pentru gestionarea funcţionării 
automatului, grupate logic şi nu neapărat în ordinea 
afişărilor din meniu.
Versiunea de soft poate fi actualizată utilizând sisteme 
specifice (PC, Flash, Upkey etc.), prin urmare, tot ce este 
descris în acest capitol trebuie luat doar ca exemplu.
Multe dintre informaţiile şi explicaţiile detaliate se referă 
la tabelul de alegere al dozei, furnizat cu automatul şi la 
manualul de programare disponibil prin punctele noastre 
de post-vânzare, specifice numărului de versiune afişat 
la pornirea automatului.
Când este apăsat butonul de programare situat pe 
compartimentul mecanismului de monede, automatul 
intră în modul “meniu selecţii”.
Când este apăsată tasta “  ” din meniul Selecţii, 
automatul intră în meniul Tehnician.
Notă:
Când este apasată tasta “   ” din meniul Tehnician, 
automatul revine la meniul Selecţii.
Va fi afişată prima opţiune de programare, care permite 
următoarele funcţii:

DEFECŢIUNI

Automatul este echipat cu senzori pentru monitorizarea 
diferitelor funcţii.
Când este detectată o defecţiune, automatul (sau 
anumite componente) intră în “scos din funcţiune”.
Defecţiunea va fi memorată de contoarele 
corespunzătoare.
Softul de monitorizare defecţiuni poate considera că 
anumite componente nu sunt prezente la modelul 
specific; ele sunt listate, în orice caz, la derularea 
meniului.
Defecţiunile posibile sunt indicate în următoarele cazuri:

CITIRE DEFECŢIUNI PREZENTE
Când este afişată funcţia “Defecţiune” apăsaţi tasta de 
confirmare “    ” pentru a fi afişate defecţiunile 
înregistrate.
Dacă nu este înregistrată nicio defecţiune, la apăsarea 
tastei de confirmare “     ” va fi afişat mesajul “End 
failures” (Capăt defecţiuni).
Defecţiunile posibile sunt indicate în următoarele cazuri:

Lipsă apă
Dacă micro-întrerupătorul sistemului de drenaj este oprit 
pentru mai mult de o anumită perioadă de timp, 
electrovalva conectată la reţeaua de apă va rămâne sub 
tensiune până va fi restabilit debitul de apă; dacă 
modelul este echipat cu un rezervor de alimentare cu 
apă, pompa este oprită.

Container reziduuri plin
Acest lucru se întâmplă când plutitorul containerului de 
reziduuri lichide este declanşat.

Sistem drenaj
Automatul se va bloca după un anumit număr de 

Fără pahare
Atunci când o coloană de pahare este golită, 
micro-întrerupătorul va porni motorul de schimbare.
Dacă după o rotaţie completă a distribuitorului de pahare 
micro-întrerupătorul nu este oprit automatul se va bloca.
Contor volumetric
Calcul eşuat al contorului volumetric, într-un interval de 
timp dat.
Boiler
Automatul se va bloca dacă după 10 minute de încălzire 
de la pornirea automatului, sau de la ultima selecţie, 
boilerul nu reuşeşte să atingă temperatura de 
funcţionare.
Panoul de control al automatului
Dialogul eşuat între panoul C.P.U. şi panoul de control.
Mecanismul de monedă
Automatul este blocat dacă recepţionează un puls de 
mai mult de 2 secunde pe o linie de validare sau 
comunicarea cu mecanismul de monede nu are loc 
pentru mai mult de 30 secunde (protocol Executive) sau
75 secunde (protocol BDV).
Eliberare cafea
Dacă după eliberarea dozei de cafea 
micro-întrerupătorul unităţii de dozare indică prezenţa 
cafelei în camera de dozare, toate selecţiile pe bază de 
cafea vor fi dezactivate.
Unitatea espresso
Dacă unitatea espresso se va bloca mecanic, automatul 
nu se va bloca, dar vor fi dezactivate toate selecţiile pe 
bază de cafea.
Fără cafea
Dacă după o perioadă de 15 secunde de măcinare nu va 
fi obţinută o doză, toate selecţiile pe bază de cafea vor fi 
dezactivate.
Date RAM
Una sau mai multe zone ale RAM conţin date greşite 
care au fost corectate cu valorile implicite.
Automatul va continua funcţionarea, dar este 
recomandabilă iniţializarea cât mai curând posibil.
Eliberare pahar
Dacă senzorul de pahar (opţional) nu detectează niciun 
obiect în compartimentul de distribuire de două ori la 
rând, automatul poate fi blocat sau lăsat activat pentru 
funcţionarea cu o cană.
Blocare capsulă
Acest model nu este prevăzut.
Piston FB
Acest model nu este prevăzut.
Screper FB
Acest model nu este prevăzut.
Resetarea
Confirmând această funcţie toate defecţiunile curente 
vor fi resetate.
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TECH>
SET PARAMETERS

TECH>
CASH

NUMERAR

Acest set de funcţii controlează toţi parametri cu privire 
la sistemele de plată şi preţurile de vânzare.

SELECŢIE PREŢURI

Pot fi stabilite 4 preţuri diferite pentru fiecare selecţie în 
funcţie de intervale de timp programate, atunci când 
opţiunea interval de  timp este validată.
Pentru fiecare preţ din cele 4 intervale de timp (0 la 
65,535)  poate fi programat la nivel global (acelaşi preţ 
pentru toate selecţiile) sau pentru selecţii unice.
În cazul în care majoritatea produselor sunt vândute la 
acelaţi preţ, este convenabilă stabilirea iniţială a unui 
preţ global apoi modificarea selectiilor cu preţ de 
vânzare diferit.

Intervale de timp
4 intervale de timp programabile sunt disponibile pentru 
vânzarea de produse la preţuri diferite.
Perioadele de timp sunt programabile pentru începutul şi 
sfârşitul intervalului prin ore (00 la 23) şi minute (00 la 
59).
Dacă valorile de început şi sfârşit rămân 00:00, intervalul 
de timp este dezactivat.
Ora de referinţă este menţinută de un ceas intern, 
programabil ca:
ziua/luna/an
zilele saptămânii 1-7
oră/minute/secunde.
Dacă valorile de început şi sfârşit rămân 00:00, intervalul 
de timp este dezactivat.

MECANISM MONEDĂ

Puteţi activa un anume protocol disponibil pentru 
sistemul de plată.
Sistemele de plată disponibile sunt:
- Validators
- Executive
- BDV
- MDB
După alegerea unui sistem puteţi controla funcţiile sale.

EXECUTIVE
Pentru sistemul Executive, sunt disponibile următoarele
sisteme de plată:
- Standard
- Price Holding
- Coges
- U-Key
- Sida

VALIDATOARE
Când funcţia “Validat. Lines” (setare linie) din meniul 
tehnician este afişată, valoarea celor 6 linii de monedă, 
de la A la F,  poate fi modificată.

BDV
Meniurile de protocolul BDV sunt utilizate pentru a defini 
următoarele funcţii:

Tipul de eliberare
Setarea modului de operare pentru distribuirea unui 
singur produs sau distribuire multiplă. Când avem 
distribuire multiplă, restul nu va fi returnat automat după 
o selecţie finalizată; creditul rămas este disponibil în 
continuare pentru alte selecţii. Când apăsăm butonul de 
returnare rest, creditul disponibil este returnat dacă 
valoarea sa este mai mică decât valoarea de rest 
maximă.

Control rest
Această funcţie activează/dezactivează returnarea 
creditului dacă nu a fost făcută nicio selecţie.
Dacă este activată, funcţia permite returnarea creditului 
chiar dacă nu a fost facută nicio selecţie. Dacă o selecţie 
nu funcţionează din orice motiv, restul va fi returnat la 
cerere.

Credit maxim
Această funcţie este utilizată pentru a defini valoarea
creditului maxim acceptat.

Valoare rest maxim
Puteţi stabili o limită pentru valoarea totală a restului ce 
urmează a fi returnat de mecanismul de monedă la 
apăsarea butonului de returnare rest sau după 
distribuirea unui produs.
Creditul care depăşeşte valoarea programată cu 
această funcţie va fi încasat.

Monede acceptate
Puteţi stabili care, din totalul de monede recunoscut de 
validator sa fie acceptate.
Verificaţi eticheta mecanismului de monedă pentru ca 
moneda corectă să fie de valoarea potrivită.

Nu sunt acceptate monede
Această funcţie programează respingerea monedelor în 
modul "suma exacta".
Verificaţi eticheta mecanismului de monedă pentru ca 
moneda corectă să fie de valoarea potrivită.
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Butoane distribuire
Această funcţie permite activarea sau dezactivarea 
butonului returnare rest al mecanismul de monede 
utilizat pentru eliberarea monedelor în compartimentul 
rest.

Valoarea "suma exactă"
Această valoare defineşte combinaţia de tuburi pentru 
monede, configurează mecanismul de monede în modul 
"suma exactă". Combinaţiile posibile de tuburi  goale 
sunt indicate mai jos.
Pentru simplitate, combinaţia este descrisă cu trimitere 
la tuburile A, B şi C, unde tubul A primeşte monede de 
valoare mică şi tubul C primeşte monede de valoare 
mare.
0 = A sau (B şi C)
1 = A şi B şi C
2 = numai A şi B
3 = A şi (B sau C)
4 = numai A
5 = numai A sau B (prestabilit)
6 = A sau B sau C
7 = numai A sau B
8 = numai A sau C
9 = numai B şi C
10 = numai B
11 = numai B sau C
12 = numai C

Dispozitivul C.P.C.
Comunică cu mecanismul de monede dacă dispozitivele 
sunt instalate sau dezinstalate de pe interfaţa serial 
(C.P.C.- tip dispozitiv - unitatea de monitorizare este 
întodeauna activată, în mod prestabilit.)

Nivelul minim al tuburilor
Va fi afişat mesajul "introduceţi suma exactă" pentru 
utilizator, prin adăugarea unui număr de monede între 0 
şi 15 la numărul programat de monede, pentru a stabili 
condiţia "tub rest plin".

Vânzare fără plată VMC
Majoritatea sistemelor de plată cu protocolul BDV 
gestionează funcţia de vânzare fără plată.
Pe de altă parte unele sisteme de plată nu au această 
funcţie.
În acest caz, dacă selecţiile gratuite trebuie să fie 
furnizate, funcţia de vanzare fără plată trebuie activată 
cu VMC (vending machine control, activată în mod 
prestabilit) şi preţul stabilit pentru acestă selecţie trebuie
să fie 0.

MDB
Meniul protocol MDB este utilizat pentru a defini 
următoarele funcţii:
Tipul de distribuire
Setarea modului de operare pentru distribuirea unui 
singur produs sau distribuire multiplă. Când avem 
distribuire multiplă, restul nu va fi returnat automat după 
o selecţie finalizată; creditul rămas rămâne disponibil 
pentru următoarele selecţii. Când apăsăm butonul 
returnare rest (dacă această funcţie este activă), creditul 
rămas este returnat până la valoarea de rest maximă.

Control rest
Pentru a activa/dezactiva funcţionarea butonului 
returnare monedă.

Credit maxim
Această funcţie este utilizată pentru a defini valoarea 
creditului maxim acceptat.

Valoare maximă rest
Puteţi stabili o limită pentru valoarea totală a restului ce 
urmează a fi returnat de macanismul de monedă la 
apasarea butonului returnare monedă sau după 
distribuirea unui produs.
Creditul care depăşeşte valoarea stabilită va fi încasat.

Monede acceptate
Puteti stabili care  din totalul de monede recunoscute de 
validator, să fie acceptate când tubul de rest este plin.
Verificaţi configuraţia mecanismului de monedă pentru 
ca moneda corectă să fie de valoarea potrivită.

Monede returnate
Puteţi stabili care, din monedele disponibile în tuburi, 
trebuie să fie folosite la returnarea restului.
Această caracteristică este activă doar la mecanismul de 
monedă care nu controlează automat din care tub să fie 
eliberate monede (returnare rest automată).
Verificaţi configuraţia mecanismului de monedă pentru 
ca moneda corectă să fie de valoarea potrivită.

Bancnote acceptate
Puteţi stabili care, dintre bancnotele recunoscute de 
cititor, trebuie să fie acceptate.
Verificaţi configuraţia cititorului pentru ca bancnota 
acceptată să fie de valoarea potrivită.

Nivelul minim al tuburilor
Această funcţie este utilizată pentru a stabili un număr de 
monede (între 0 şi 15) care să determine condiţia de tub 
rest plin, și să trimită către utilizator mesajul "introduceţi 
suma exactă".

Monede acceptate la "suma exactă"
Puteţi stabili care dintre monedele recunoscute de 
validator, trebuie să fie acceptate atunci când automatul 
se află în condiţia "suma exactă".
Verificaţi configuraţia mecanismului de monedă pentru 
ca moneda corectă să fie de valoarea potrivită.

Bancnote acceptate la "suma exactă"
Puteţi stabili care, dintre bancnotele recunoscute de 
cititor, trebuie să fie acceptate atunci când automatul se 
află în condiţia "suma exactă".
Verificaţi configuraţia cititorului pentru ca bancnota 
acceptată să fie de valoarea potrivită.
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FUNCŢII COMUNE

REST IMEDIAT
În mod normal, valoarea creditului introdus pentru o 
selecţie este încasat după ce automatul afişează 
mesajul "Selection successful" (selecţie încheiată cu 
scucces).
Când această funcţie este activată, în mod normal 
dezactivată, mesajul încasare este afişat la începerea 
distribuirii.
PUNCT ZECIMAL
Apasaţi tasta de confirmare "     " pentru a afişa poziţia de 
punct zecimal, adică:
0 punct zecimal dezactivat
1 XXX.X
2 XX.XX
3 X.XXX
Apasaţi tasta de confirmare "    ", când aceste valori 
încep să clipească pot fi modificate, dacă este necesar. 

MASTER/SLAVE

Sistemul de control al automatului permite conectarea 
mai multor automate în grup cu ajutorul unui kit special.
Acest lucru permite utilizarea unui singur sistem de plată 
pentru mai multe automate.
În cazul instalării într-un grup de automate, poate fi 
configurat ca Master (care controlează restul 
automatelor), sau ca Slave (poate fi controlat de master).
Pentru a putea utiliza această funcţie trebuie să existe o 
tastatură numerică în cadrul grupului de automate.
Există opţiunea de a instala o tastatură numerică în 
automat pentru gestionarea automatelor slave ce nu 
sunt prevăzute cu tastatură şi display.
Funcţia master/slave nu este activată în mod prestabilit.
Pentru a activa această funcţie trebuie definit care 
automat este master şi care este slave; configurarea 
trebuie facută atât în softul automatului master cât şi în 
softul automatului slave.
Dacă un sistem de plată Executive în modul "Price 
Holding" este configurat pentru automatul master, 
informaţia trebuie de asemeni introdusă şi în softul 
automatului slave.
Sistemul de plată al automatului slave trebuie 
intotdeauna definit ca "validator".
În cazul unei conexiuni electrice nereuşite, fiecare 
automat va afişa mesajul "failed communication" 
(comunicare eşuată).

SELECŢII COMBINATE

O selecţie combinată are drept scop asocierea a două 
selecţii, o selecţie din Master şi o selecţie din Slave, 
pentru acelaşi număr (de la 80 la 89) cu vânzare la preţ 
unic.
Deoarece este necesară o tastatură numerică pentru 
stabilirea şi controlul selecţiilor combinate, un meniu 
relevant este inclus doar în softul automatului snack.
Selecţiile combinate pot fi utilizate fie cu Snakky ca 
master şi “Brio” ca slave (configuraţie recomandată) fie 
invers. Dacă una din cele două selecţii nu este 
disponibilă, selecţia combinată nu este distribuită. În 
cazul în care opţiunea rest imediat nu este activată pe 
automatul master, ar putea fi posibil ca prima selecţie să 
eşueze. În acest caz întreaga sumă este returnată.
Dacă a doua selecţie eşuează, se va putea decide 
păstrarea sau returnarea intregii valori prin 
activarea/dezactivarea opţiunii "Virtual change return".

RESETARE SLAVE
Această funcţie este utilizată pentru resetarea 
programărilor făcute pe un slave la valorile prestabilite.

MONITORIZARE

Această funcţie permite navigarea prin informaţiile unui 
automat slave deja conectat.
Atunci când este pornit slave şi pe display apare această 
funcţie, vor fi indicate într-o secvenţă toate informaţiile de 
pe slave cu privire la:
- versiunea de soft
- tipul de slave (XX, 0XX, 9XX)
- prezenţa unei fotocelule de detectare distribuire
- numar de sertare şi compartimente
- prezenţa unui dispzitiv de blocare a compartimentului 
distribuire.
Pentru ieşirea din funcţie va fi necesară oprirea 
automatului master.



SELECŢII
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Meniul selecţii este compus din mai multe sub-meniuri 
care permit configurarea diferşilor parametri

DOZA DE APĂ
Doza de apă (exprimată în impulsuri debitmetru pentru 
modelele espresso şi în cm cubi pentru modelele instant) 
poate fi stabilită pentru fiecare buton de selecţie şi prin 
urmare fiecare produs atribuit acestei selecţii; pe display 
va fi afişat numele produsului selectat.

CONTROL MIXARE
Timpul de mixare poate fi setat pentru fiecare buton de 
selecţie, pentru fiecare doză de apă care compune o 
astfel de selecţie.
Durata poate fi setată în două moduri diferite:

Absolut:
independent din momentul deschiderii electrovalvei. 
Durata mixării este setată ca zecimi de secundă pentru 
modelele Instant şi ca impulsuri contor volumetric pentru 
modelele Espresso.

Relativ:
pe baza diferenţei, plus sau minus, din momentul în care 
electrovalva se închide.
Durata de mixare este întotdeauna exprimată în zecimi 
de secundă.

DEBIT ELECTROVALVĂ
Se poate stabili debitul de apă pentru o singură 
electrovalvă exprimat în cc/s (valoarea implicită stabilită 
în cc/s este indicată în tabelul doză selecţie) pentru a 
calcula cantitatea de apă ce trebuie eliberată.

ÎNTÂRZIERE SEMNAL SONOR
Pentru a permite ca băutura să curgă complet din mixer 
în pahar, este posibil, pentru fiecare selecţie, să se 
stabilească un timp de întârziere după încheierea 
efectivă de distribuire, pentru semnalul sonor “terminare 
distribuire”.

DOZA DE PUDRĂ
Doza de pudră, exprimată în grame, poate fi stabilită 
pentru fiecare buton de selecţie şi, prin urmare, pentru 
fiecare produs care îi revine;
pe display va fi afişat numele produsului selectat.
De asemenea este posibilă programarea dozelor de un 
anumit produs “la nivel global”, adică stabilirea tuturor 
selecţiilor cu o singură operaţiune.

DEBIT DISPOZITIV DOZARE
Pentru conversia corectă a valorilor doză produs, debitul 
pentru unităţi dozare unică, exprimată în g/s, poate fi 
setat pentru a calcula cantitatea de pudră distribuită.

ACCESORII
Distribuirea de zahăr, paletă şi pahar poate fi activată 
sau dezactivată pentru fiecare buton de selecţie unică.

STATUS SELECŢIE
Fiecare buton de selecţie unică poate fi activat sau 
dezactivat.

ASOCIERE BUTON/SELECŢIE
Această funcţie este folosită pentru a schimba ordinea 
de selecţii asociate la panoul de butoane.
Ecranul va indica într-o secvenţă lista de selecţii 
disponibile şi la apăsarea butonului destinat asocierea 
este stocată.

POZIŢIE SELECŢIE
Când pe ecran este afişată această funcţie, va fi posibil 
să citească selecţia la care este asociat butonul apăsat.

COD PRODUS
Această funcţie este folosită pentru atribuirea unui cod 
de identificare de 4 cifre pentru fiecare selecţie pentru 
prelucrarea statisticilor.
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MACHINE PARAMETERS
TEMPERATURE

Acest grup de funcţii permite controlul tuturor 
parametrilor privind funcţionarea automatului.

TEMPERATURA
Această funcţie este utilizată pentru setarea temperaturii 
de funcţionare, exprimată în °C, a boilerului instalat pe 
automat.
După selectarea boilerului, apăsaţi tasta de confirmare    
“    ” , şi valoarea temperaturii afişată pe display va 
începe să clipească, moment în care poate fi modificată.

REZERVOR
Pentru a defini dacă automatul este alimentat cu apă de 
la reţea sau dintr-un rezervor intern.

ÎNCĂLZIRE MIXER
Dacă funcţia este activă şi în ultimele 3 minute nu a fost 
făcută nicio selecţie, o mică cantitate de apă fierbinte 
este distribuită în mixerul laptelui sau al cafelei instant 
înainte de distribuirea unei cafea scurtă instant, cafea 
instant cu lapte şi espresso cu lapte.

RĂCIRE MIXER
Dacă funcţia este activă şi nicio băutură rece nu a fost 
selectată în ultimele 5 minute, o mică cantitate de apă 
rece este distribuită în mixerele băuturilor reci înainte de 
distribuire.

CICLURI RAPIDE
Când această funcţie este activă, o parte din timpul util 
pentru îmbunătăţirea calităţii băuturii este eliminat.
pentru selecţiile instant
- toate produsele care compun băutura sunt eliberate în 
acelaşi timp;
- timpul  “post-mixare” este eliminat
pentru selecţiile espresso
- pre-infuzia nu se realizează;
- pompa, utilizată pentru creşterea presiunii în boiler 
după o selecţie de băutură instant, nu este pornită;
- timpul  “post-mixare” este eliminat

SETARE CONTOR REFACERE

Este posibil să fie afişat mesajul 
“Refacere dedurizare apă”
la accesarea modului selecţii, după un număr 
programabil de băuturi distribuite.

SENZOR PAHAR
Automatul poate fi echipat cu un “senzor de pahar” 
compus dintr-o fotocelulă care detectează prezenţa unui 
obiect în compartimentul de distribuire.
Atunci când funcţia este activă, dacă un obiect este 
detectat în compartimentul de distribuire, paharul nu va 
fi eliberat şi pe ecran va fi afişat mesajul “Without cup” 
(fără pahar).
De asemena, este posibil să se definească dacă, după 
două încercari de eliberare a unui pahar fără ca 
fotocelula să fi detectat un obiect în compartimentul de 
distribuire, eroarea ar trebui să blocheze automatul sau 
sa-i permită funcţionarea fară pahar.

LAMPĂ PROGRAMABILĂ 
COMPARTIMENT DISTRIBUIRE
Automatul poate fi echipat cu o lampă pentru iluminarea 
compartimentului de distribuire. Perioada începe de la 
semnalul sonor şi poate fi programată între 0 şi 15 
secunde. În orice caz, lampa este oprită la începutul 
selecţiei următoare.
În cazul în care este montat un senzor de pahar, lampa 
rămâne pornită pe un timp programabil (0 la 30 
secunde; 2 secunde prestabilit) de la ridicarea băuturii.

TEMPORIZARE ROTAŢIE COLOANĂ
Această funcţie permite setarea unui timp de 
temporizare pentru oprirea rotaţiei coloanei de pahare în 
scopul de a compensa orice inerţie din cauza tipului de 
pahar.

BUTON SPĂLARE
Cu această funcţie se poate activa funcţionarea 
butonului spălare mixer. În mod normal butonul este 
dezactivat.

SPĂLARE AUTOMATĂ
Se poate stabili o anumită oră pentru efectuarea unei 
spălări automate a mixerului şi o rotaţie a unităţii de 
infuzie. Când este stabilită ora 24.00 funcţia este 
dezactivată (prestabilit).

CICLUL DECAFEINIZAT
Când este activată această funcţie, pudra cafea instant 
(dacă este prezentă) este distribuită în 2 etape pentru a 
îmbunătăţi aspectul băuturii.

PRE-MĂCINARE
Această funcţie permite activarea/dezactivarea 
macinării dozei de cafea pentru următoarea selecţie. 
Aceasta va duce la reducerea timpului de distribuire 
pentru o selecţie de cafea. Funcţia este dezactivată în 
mod implicit.

TIMPUL DE INFUZIE
Această funcţie (activă doar la modelele cu ceai 
proaspăt) permite deschiderea electrovalvei de 
distribuire pentru o perioadă de timp, stabilită în zecimi 
de secundă, şi eliberează o mică cantitate de apă pe 
produs, în scopul de al umezi uniform înainte de ciclul 
real de infuzie.

 



yaD 1 2 3 4 5 6 7

1dnab trats 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
dne 00.70 00.70 00.70 00.70 00.70 95.32 95.32

2dnab trats 00.22 00.22 00.22 00.22 00.22 00.00 00.00
dne 95.32 95.32 95.32 95.32 95.32 00.00 00.00
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MACHINE PARAMETERS
DISPLAY

TECH>
SET PARAMETERS

MACHINE PARAMETERS
MISCELLANEOUS

TECH>
SET PARAMETERS

MACHINE PARAMETERS
PRE-SELECTIONS

DISPLAY
Acest grup de funcţii controlează toţi parametrii în ceea 
ce priveşte indicaţiile de afişare.

LIMBA
Poate fi selectată o anumită limbă, din cele incluse în 
EPROM, pentru afişarea mesajelor pe ecran.

ACTIVAREA MESAJELOR PROMOŢIONALE
Din acest meniu , apăsaţi tasta de confirmare "     " pentru 
a fi afişat statusul mesajului (activat sau dezactivat). 
Statusul mesajului poate fi modificat ulterior utilizând 
tastele "      " şi "      ".

CONFIGURAREA MESAJELOR PROMOŢIONALE
Mesajul pe 4 linii poate fi scris cu ajutorul tastelor "      " 
şi "      " pentru a naviga prin caracterele disponibile.
Apăsaţi tasta de confirmare "      " şi când primul caracter 
clipeşte acesta poate fi modificat.
Mesajul va fi memorat după apăsarea tastei "      ".

CONTROL CONTRAST LCD
Această funcţie permite ajustarea contrastului afisajului
de la 5% la 99% (99% prestabilit).

PRE-SELECŢII

Potrivit setărilor definite prin intermediul soft-ului, tastele  
“-” şi “+” pot fi utilizate pentru a varia cantitatea de zahăr  
sau, alternativ de cafea sau apă.

Există de asemenea opţiunea de a utiliza anumite taste 
de selecţie pentru opţiunile:
- fără pahar;
- zahăr extra, (o cantitate mai mare programabilă de 
zahăr pentru selecţiile unde poate fi aplicată);
- lapte extra (o cantitate mai mare programabilă de lapte
pentru selecţiile unde poate fi aplicată).
Simbolurile                      vor indica modificarea dozei 
medii.
Pentru pre-selecţiile definite, puteţi decide ca doza de 
produs sau preţul selecţiei să fie modificate.

DIVERSE
Acest meniu conţine unele dintre funcţiile utilizate mai 
puţin frecvent în ceea ce priveşte parametrii automatului.

FACILITĂŢI CANĂ
Unele modele, prevăzute cu o tastă specială, permite 
eliberarea unui număr de selecţii (programabil între 1 şi 
9, 5 ca implict) fără pahar, pentru a putea fi folosită cana 
proprie.

PAROLĂ
Este un cod de 5 caractere numerice necesar pentru 
accesarea funcţiilor de programare.
Valoarea implicită pentru acest cod este 00000.

ACTIVAREA PAROLEI
Această funcţie permite activarea opţiunii de a solicita o 
parolă la accesarea meniului de programare; funcţia de 
solicitare a unei parole nu este activată în mod implicit.

MASCARE MENIU SELECTII
Această funcţie este utilizată pentru a determina care din 
opţiunile meniului selecţii rămân active sau sunt 
dezactivate.
Numerele de referinţă ale meniurilor nu pot fi modificate 
chiar dacă unele sunt dezactivate.

ECONOMISIRE ENERGIE
În scopul de a economisi energie atunci când automatul 
nu este în uz, această funcţie este folosită pentru a opri 
încălzirea apei din boiler.

2 intervale de timp pentru oprire pot fi programate pentru 
o săptămână; zilele săptămânii sunt identificate printr-un 
număr progresiv (1= Luni, 2 = Marţi, etc.).
Acelaşi interval de timp nu poate include zile din diferite 
săptămâni.
Dacă intervalele de timp se suprapun, automatul va 
rămâne pornit pentru o scurtă perioadă.
De exemlu, în scopul de a stabili un interval de timp 
pentru economisirea de energie şi anume: pornit de la 
07.00 la 22.00 în timpul săptămânii şi oprit în weekend, 
intervalele de timp trebuie stabilite folosind meniul 
special, aşa cum este indicat în tabelul de mai sus.

UNITATEA ESPRESSO
Se poate defini dacă automatul este echipat cu o unitate 
espresso tip Z2000 (poziţie standby - camera deschisă) 
sau cu o unitate espresso Z3000 (poziţie standby - 
camera închisă).
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STATISTICI

Datele privind operaţiunile automatului sunt stocate în 
contoare generale şi în contoare variabile, care pot fi 
resetate fără pierderea tuturor datelor.

CONTOR GENERAL

Un contor electronic memorează totalul tuturor selecţiilor 
făcute de la ultima resetare. Contorul poate fi şi resetat.

AFIŞARE STATISTICI GENERALE

Când este apăsată tasta de confirmare “     ” datele 
memorate sunt afişate secvenţial, şi anume:
1 - contor selecţie unică;
2 - contor intervale de timp;
3 - contor reduceri;
4 - contor defecţiuni;
5 - date mecanism de monedă

RESETARE STATISTICI GENERALE

Statisticile pot fi resetate fie global (toate tipurile de date) 
fie parţial pentru:
- selecţii
- reduceri/suprataxare
- defecţiuni
- date mecanism monede
Apăsaţi tasta de confirmare “    ” şi mesajul “Confirm?” 
(Confirmare?) va fi afişat intermitent.
Apăsaţi tasta de confirmare “      ”, şi va fi afişat mesajul 
“Working” (în curs) pentru câteva secunde, timp în care 
toate statisticile sunt resetate.

AFIŞARE STATISTICI RELATIVE

Când este apăsată tasta de confirmare “     ” datele 
memorate sunt afişate secvenţial, şi anume:
1 - contor selecţie unică;
2 - contor intervale de timp;
3 - contor reduceri;
4 - contor defecţiuni;
5 - date mecanism de monedă

RESETARE STATISTICI RELATIVE

Statisticile pot fi resetate fie global (toate tipurile de date) 
fie parţial pentru:
- selecţii
- reduceri/suprataxare
- defecţiuni
- date mecanism monedă
Apăsaţi tasta de confirmare “    ” şi mesajul “Confirm?” 
(Confirmare?) va fi afişat intermitent.
Apăsaţi tasta de confirmare “      ”, şi va fi afişat mesajul 
“Working” (în curs) pentru câteva secunde, timp în care 
toate statisticile sunt resetate.

Audit protocol BDV

Datele referitoare la mecanismul de monedă indică 
moneda actuală de:

Audit1 Monede în tuburi   
Monede aflate în tubul de rest în acel moment
 
Audit 2 Monede către tuburi
Monede trimise către tuburile de rest

Audit 3 Monede către cutia de bani
Monede trimise către cutia de bani

Audit 4 Returnare rest
Total monede returnate

Audit 5 Monede distribuite
Total monede distribuite manual

Audit 6 Surplus
Surplusul de bani. Sumele în plus plătite de client, care 
nu au fost returnate (în cazul în care nu erau monede 
disponibile pentru returnare)

Audit 7 Total Vânzări
Valoarea totală a vânzărilor

Audit 8 Rest exact
Valoarea vânzărilor în condiţia “Fără rest”

Audit 9 Plăţi mixte
Valoarea totală a distribuirilor plătite diferit; de exemplu 
alte tipuri de plată (C.P.C., token).

Audit 10 Încărcare manuală
Monedele introduse în mecanismul de monedă prin 
funcţia de încărcare manuală.
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TEST

DISTRIBUIRE

Cu această funcţie putem obţine, având uşa automatului 
deschisă şi fără a introduce niciun ban, distribuirea 
pentru fiecare selecţie a:
- selecţie completă
- doar apă
- doar pudră instant
- fără accesorii (pahar, zahăr şi paletă)
- doar accesorii

FUNCŢII SPECIALE

Prin accesarea acestei funcţii este posibil să:
- activaţi unitatea de infuzie;
- unitatea de infuzie este rotită, cafeaua este măcinată şi 
apoi eliberată atunci când este atinsă doza maximă.
- să fie deschisă electrovalva pentru a permite aportul 
de aer în cazul în care boilerul este golit pentru 
întreţinere;
- instalarea manuală a boilerului.

AUTOTESTARE

Această funcţie permite testarea componentelor 
automatului:
Apasaţi tasta “      ” şi mesajul “AUTOTEST” va fi afişat 
intermitent.
Apasati tasta “     ” pentru a anula operaţia sau confirmaţi 
cu tasta “      ” pentru a porni procedura de autotestare.
Într-o secvenţă:

- activarea unitaţilor de dozare pentru 2 secunde
- activarea mixerelor pentru 2 secunde
- eliberarea unui pahar
- activarea unei palete
- aprinderea lămpilor fluorescente
- ledurile de pe uşă luminează
- control buton spălare
- aprindere lampă compartiment distribuire
- test funcţionare sunete
- test funcţionare mecanism de monedă
- test funcţionare ventilator pentru 2 secunde
- test panou butoane; automatul va afişa numărul 
butonului care trebuie apăsat şi aşteaptă acţionarea sa 
înainte de a trece la următorul buton.
- operarea/repoziţionarea canalelor deversoare
- rotaţia unităţii de infuzie
- container reziduuri lichide; automatul aşteaptă până 
când micro-întrerupătorul containerului este acţionat 
manual.

Audit protocol MDB

Audit1 Monede în tuburi
Monede aflate în tubul de rest în acel moment

Audit 2 Monede către tuburi
Monede trimise către tuburile de rest

Audit 3 Monede către cutia de bani
Monede trimise către cutia de bani

Audit 4 Returnare rest
Total monede returnate

Audit 5 Surplus
Surplusul de bani. Sumele în plus plătite de client, care 
nu au fost returnate (în cazul în care nu erau monede 
disponibile pentru returnare)

Audit 6 Eliberare tuburi
Valoarea monedelor distribuite cu funcţia “Control tuburi”

Audit 7 Încărcare tuburi
Valoarea monedelor încasate cu funcţia încărcare 
manuală

Audit 8 Vânzări cu numerar
Valoarea totală a vânzărilor cu numerar (monede şi 
bancnote)

Audit 9 Bancnote încasate
Valoarea bancnotelor încasate

Audit 10 Cheie reîncărcabilă
Valoarea încărcată pe cheie

Audit 11 Vânzări cu cheie
Valoarea încasată pentru distribuirea cu cheie

Audit 12 Monede eliberate manual
Valoarea monedelor eliberate manual cu butoanele de 
eliberare de pe mecanismul de monede
AFIŞARE CONTOARE SELECŢII
Această funcţie este folosită pentru a activa/dezactiva 
afişarea numărului total de băuturi vândute de la ultima 
resetare; afişarea are loc în timpul procedurii de pornire 
a automatului.

PRINTARE
Conectaţi o imprimantă serială RS232 având 
caracteristicile: Baud rate 9600, 8 data bit, no parity, 1 
stop bit, la portul serial aflat pe panoul butoanelor pentru 
a printa toate statisticile descrise în secţiunea “Afişare 
statistici”. Vor fi printate şi informaţii despre automat, 
cum ar fi: codul automatului, data şi versiunea de soft.
Statisticile pot fi printate parţial sau total.
Pentru a conecta imprimanta procedaţi după cum 
urmează:
- apasaţi tasta de confirmare pentru printare"     ", şi va fi 
afişat mesajul "Confirm?" (Confirmare?);
- conectaţi imprimanta înainte de a confirma;
- apăsaţi tasta de confirmare "      " pentru a începe 
printarea.



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 28 2005 - 09 259-00

TECH>
MISCELLANEOUS

TECH>
"List of functions"

DIVERSE

Acest set de funcţii cuprinde o serie de sub-meniuri, 
utilizate mai rar, care permit controlul următoarelor 
funcţii:

INFORMAŢII DESPRE AUTOMAT

DATA INSTALĂRII
Această funcţie este utilizată pentru a memora data 
curentă a sistemului, ca dată de instalare.
Datele sunt printate atunci când sunt preluate statistici.

CODUL AUTOMATULUI
Atunci când funcţia "Machine code" (cod aparat) este 
afişată, codul de identificare (8 cifre) al automatului 
poate fi modificat (din forma implicită 0).

COD OPERATOR
Atunci când funcţia "cod operator" este afişată, codul de 
identificare a unui grup de automate poate fi modificat 
(din forma implicită 0).

INIŢIALIZARE

Atunci când funcţia "initializare" este afisată, automatul 
poate fi initializat pentru readucerea tuturor datelor la 
configuraţia implicită.
Aceasta funcţie ar trebui utilizată în cazul unei erori la 
memoria datelor sau atunci când versiunea de soft este 
înlocuită sau actualizată.
Toate informaţiile statistice vor fi resetate.
Apăsati tasta de confirmare "    " şi pe display va fi afişat 
mesajul "Confirm?" (Confirmare?). Apăsaţi din nou tasta 
de confirmare "    "  şi vor fi solicitaţi anumiţi parametri, 
cum ar fi:
“Model”
Precizează dacă automatul este Espresso sau Instant

“Ţara”
destinată ca tip de doză de bază pentru diferite selecţii 
(de exemplu: IT cafea = 45 cc - FR cafea = 80 cc).
Potrivit modelelor ţările disonibile sunt Italia, Franţa, 
Spania, Polonia, Anglia şi Germania.

“Aspect”
Pentru fiecare model şi tip de doză, există o serie de 
combinaţii de butoane/selecţii din care aveţi posibilitatea 
de a alege (combinaţiile disponibile pentru fiecare aspect 
sunt indicate în tabelul doze selecţii furnizat o dată cu 
automatul)

“Rezervor”
Precizează dacă alimentarea cu apă este:
0 - de la reţea
1 - dintr-un rezervor intern
2 - de la două rezervoare interne
La confirmarea opţiunii va fi afişat pentru câteva 
secunde mesajul “Working” (În curs)

CODURI EVADTS
Protocolul de comunicare EVADTS cuprinde două 
coduri pentru identificarea automatului şi pentru a 
recunoaşte terminalul de transfer date:

PAROLA
Acesta este un cod de 4 caractere alfanumerice (0-9 ; 
A-F) care trebuie să fie identic cu cel din terminalul de 
transfer date pentru a permite identificarea sa.
Apăsaţi tasta de confirmare "    " iar codul va fi afişat ca 
"0000" indiferent de valoarea actuală; apoi apasaţi tasta 
de modificare "   " iar primul caracter va începe să 
clipească.

Utilizând tastele de navigare, valoarea sa poate fi 
modificată (în timpul operaţiei de modificare valoarea 
este vizibilă).
Apăsaţi tasta de confirmare "     " şi caracterul următor va 
incepe să clipească.
După modificarea celor 4 caractere apăsaţi tasta de 
confirmare "    "; codul va fi memorat după care va fi 
afişat ca "0000".

COD DE SECURITATE
Este un cod de securitate alfanumeric pentru 
recunoaşterea reciprocă între automat şi terminalul 
EVADTS.
Pentru programare parcurgeţi paşii de la configurare 
parolă.
Conexiune
Această funcţie plasează automatul în modul aşteptare 
pentru conectarea şi preluarea de date.

CONECTAREA EVADTS
La activarea acestei funcţii, automatul aşteaptă 
conexiunea cu un dispozitiv pentru a obţine statistici 
EVADTS.



TECH>
GSM

TECH>
"List of functions"
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UP-KEY CONTROL INSTALARE

Up-Key -> automat
Când este confirmată această funcţie după introducerea 
Up-Key în portul special situat pe panoul C.P.U., se va 
putea selecta fişierul de instalare din lista afişată pe 
display utilizând tastele de navigare, apoi după 
confirmare fişierul va fi încărcat în automat.

Automat -> Up-Key
Când este confirmată această funcţie după introducerea 
Up-key în portul special situat pe panoul C.P.U., se va 
putea salva fişierul de instalare pe Up-Key păstrând 
configuraţia automatului, şi indicând numele care 
urmează să fie atribuit fişierului (de exemplu: 
Brio000.STP).

Ştergere
Această funcţie este folosită pentru a şterge unul câte 
unul fişierele de instalare prezente pe Up-Key.

Stergere totală
Această funcţie este folosită pentru a şterge toate 
fişierele de instalare prezente pe Up-Key.

UP-KEY CONTROL STATISTICI

Automat -> Up-Key
Când este confirmată această funcţie, după introducerea 
Up-key în portul special situat pe panoul C.P.U., se va 
putea salva fişierul de statistici pe Up-Key care include 
toate fişierele de statistici prezente în acel moment pe 
automat, şi indicând numele care urmează să fie atribuit 
fişierului (de exemplu: Max000.STA).

Ştergere
Această funcţie este folosită pentru a şterge unul câte 
unul fişierele de statistici prezente pe Up-Key.

Stergere totală
Această funcţie este folosită pentru a şterge toate 
fişierele de statistici prezente pe Up-Key.

GSM

Softul de control poate trimite, prin modem GSM, un 
mesaj care poate indica o eroare sau un "produs 
epuizat", după distribuirea unui anumit (programabil) 
număr sau cantitate de un anumit produs.

Automatul este echipat cu un modem care poate avea 
funcţia de “GSM master” (colectează şi transmite date 
de la alte automate din acelaşi grup).

CODUL PIN
Aceasta funcţie este utilizată pentru programarea unui 
cod de identificare pentru cartela SIM (0000 prestabilit) 
care va fi trimis (opţional) către modemul GSM la 
pornirea automatului.

CONFIGURARE LIMITE
Această funcţie permite stabilirea unui număr de bucăţi 
sau grame de pudră instant pentru un anume produs, 
după care să fie semnalizată prin modem alarma 
"produs epuizat".

RESETARE CONTOARE
Cu această funcţie contoarele care controlează 
alarmele sunt resetate.
Când este apăsată tasta de confirmare “     ” valoarea 
este resetată.

NUMĂR AUTOMATE GRUPATE
Numărul dintr-un grup de automate (de la 1 la 7) 
reprezintă automatele care au funcţia "slave GSM", prin 
urmare vor trimite date prin modem către automatul 
master. Cifra 0 reprezintă automatul care este conectat 
direct la modem, adică "GSM master".



INTRODUCERE

INTREŢINERE UNITATE ESPRESSO

Capitolul 3
INTREŢINERE

Fig. 24

1 - Siguranţă motoreductor
2 - Încălzitor camera de infuzie (opţional)
3 - Furtun conectare la boiler         Pâlnie de cafea
4 - Inel de siguranţă piston superior
5 - Pâlnie de cafea
6 - Buton asigurare unitate
7 - Inel de siguranţă piston inferior
8 - Crestături de referinţă
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Integritatea şi conformitatea aparatului cu 
standardele de fabricaţie vor fi verificate cel puţin o 
dată pe an de către personal autorizat.

Intrerupeţi conectarea automatului de la energia 
electrică ori de cate ori interveniţi pentru intreţinere 
ce necesită demontarea de componente.

Operaţiile de întreţinere descrise mai jos trebuie să 
fie efectuate numai de către personal autorizat.

Pentru a asigura funcţionarea corectă pentru o perioada 
lungă de timp, automatul trebuie intreţinut cu 
regularitate.
Următoarele secţiuni conţin proceduri şi intervale de 
întreţinere care sunt doar o indicaţie generală, deoarece 
acestea depind foarte mult de condiţiile de operare (ex: 
duritatea apei, umiditatea şi temperatura mediului, tipul 
de produse utilizate).
Procedurile descrise în acest capitol nu acoperă toate 
operaţiile de întreţinere care trebuie efectuate.
Operaţiunile complexe (ex: detartrare boiler) trebuie 
efectuate de către tehnicieni calificaţi care au cunoştinţe 
specifice despre automat.
Pentru a preveni oxidarea sau acţiunea agenţilor 
chimici, componentele din otel inoxidabil şi suprafeţele 
lăcuite trebuie păstrate curate prin utilizarea de 
detergenti slabi (nu trebuie folosiţi solvenţi).

În niciun caz nu folosiţi jeturi de apă pentru 
curaţarea automatului.

La fiecare 10.000 de selecţii sau la fiecare 6 luni trebuie 
efectuate unele operaţii de întreţinere la unitatea de 
cafea.
Întreţinerea va fi efectuată după cum urmează:
- scotateţi furtunul, care face legătura cu boilerul, din 
pistonul superior (atenţie la garnitură) (vezi Fig. 22);
- deşurubaţi butonul care asigură unitatea de suport;
- scoateţi unitatea de cafea
Scoaterea filtrului superior
- Indepărtaţi inelul de siguranţă;
- scoateţi pistonul din traversă;
- scoateţi filtrul şi garnitura pistonului.

Scoaterea filtrului inferior

- deşurubaţi şuruburile A şi B suficient pentru a elibera 
pâlnia de cafea (vezi Fig. 24);
- scoateţi inelul de siguranţă al pistonului inferior;
- scoateţi pistonul din camera de infuzie şi îndepărtaţi 
filtrul.

Înmuiaţi toate componentele demontate de pe unitate 
într-o soluţie preparată din apă fierbinte şi detergent 
pentru automate de cafea, pentru aproximativ 20 de 
minute.
Clatiţi şi uscaţi bine toate piesele , apoi reinstalaţi-le în 
ordinea inversă demontării, având grijâ în special la:
- pistonul să fie poziţionat în crestătura corectă pentru 
doza de cafea stabilită (vezi secţiunea relevantă);
- două crestături de referinţă se potrivesc atunci când 
unitatea de cafea este introdusă.

Important!
Verificaţi dacă siguranţa motoreductorului este 
potrivită la locul său.

 



CURĂŢARE PERIODICĂCURAŢARE DISTRIBUITOR PAHARE

Fig. 25

1 - Braț deplasare pahar
2 - Coloană detaşabilă
3 - Magazie pahare
4 - Micro-întrerupător acţionare roata dinţată
5 - Suport roţi angrenare (tip melc)
6 - Roţi angrenare (tip melc) eliberare pahar
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Distribuitorul de pahare a fost proiectat pentru a fi 
demontat cu uşurinţă pentru operaţiunile de întreţinere.
Fiecare coloană de pahare a magaziei şi inelul de 
eliberare pot fi dezasamblate fară a folosi unelte.

Inelul de eliberare al paharelor nu trebuie desfăcut 
pentru a fi curăţat.
În timpul re-asamblării sunt necesare unele ajustări, şi 
anume:
- aliniaţi crestătura de pe micro-întrerupătorul roţii 
dinţate de acţionare cu săgeata de pe suportul rotilor de 
angrenare (tip melc).
- respectaţi ordinea roţilor de angrenare (tip melc), aşa 
cum este indicat în figură.

Cel puţin o dată pe an, sau mai frecvent în funcţie de 
utilizarea automatului  şi a calităţii apei de la reţea, 
întregul circuit trebuie curăţat şi dezinfectat după cum 
urmează:

DEZINFECTAREA

- toate componentele care intră în contact cu produsele 
alimentare incluzând şi furtunele trebuie demontate de 
pe automat şi dezasamblate în totalitate;
- toate reziduurile vizibile trebuie îndepărtate; dacă este 
nevoie utilizaţi o perie sau ceva similar;
- toate componentele trebuie umezite într-o soluţie de 
dezinfectare pentru cel puţin 20 de minute;
- suprafeţele interne ale automatului trebuie curăţate cu 
aceeaşi soluţie de dezinfectare;
- se clăteşte totul bine şi apoi se reinstalează toate 
componentele.

Înainte de a reporni automatul, aceeaşi procedură de 
dezinfectare descrisă în secţiunea “CURAŢAREA 
MIXERELOR ŞI CIRCUITELOR ALIMENTARE” 
trebuie repetată.

CURĂŢAREA CONTAINERELOR DE PRODUSE

- scoateţi containerele din automat;
- dezasanblaţi deschiderile de evacuare produse şi 
scoateţi şuruburile din spatele containerului;
- curăţaţi toate piesele cu o soluţie de apă caldă şi  
dezinfectant, după care uscaţi.

 

 



FUNCŢII PANOU
ŞI INDICATORI LUMINOŞI

PANOU COMANDĂ

FUNCŢII RELEE  (vezi schema electrică)

1 - Semnal de intrare

Fig. 27

2 - LED verde 
3 - LED roşu
4 - Neutilizat
5 - Conector (RS232) pentru programare panou 
6 - LED galben
7 - Alimentare panou (24 VAC)

1 - Soclu conectare cablu
2 - Transformator alimentare card electronic şi macanism monedă 
3 - Siguranţe transformator
4 - Panou triac încălzire boiler 
5 - Panou comandă
6 - Panou expansiune

Fig. 26

8 - Neutilizat
9 - Senzor şi control boiler
10 - LED roşu - elemant încălzire boiler
11 - LED roşu (neutilizat)
12 - Extindere conectare panou
13 - 230 V~ putere utilizator
14 - 230 V~ putere utilizator
15 - 230 V~ putere utilizator
16 - 230 V~ putere utilizator
17 - Neutilizat
18 - conector “Can Bus”
19 - Neutilizat
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Espresso Instant

6DMCSE=1K
BSMBSM=2K

BCSMBCSM=3K
PSMPSM=4K

TNEVTNEV=5K
FLFL=6K

O2HVEO2HVE=7K
4FMM=8K
3FM3FM=9K
2FM2FM=01K
1FM1FM=11K
ZDMZDM=21K

MPMP=31K
5FMRE=41K

1E1E=51K
2E2E=61K
3E3E=71K

AEEAEE=81K
K19 = Not used Not used

5DMCAM=02K
4DM4DM=12K
3DM3DM=22K
2DM2DM=32K
1DM1DM=42K

Acest panou (vezi Fig. 26) activează 230 V~ putere de 
operare prin intermediul unor relee. În plus 
administrează semnalele de la came şi/sau 
micro-întrerupătoarele pe diverse utilizări precum şi de la 
boiler.
Acest panou este alimentat cu 24V AC.

Softul de control al panoului este instalat direct în 
microprocesor (prin RS232 sau cu Upkey ).
- LED verde (2) clipeşte în timpul funcţionării normale a 
panoului
- LED galben (6) indică prezenţa de 5V DC
- LED roşu (3) luminează în timpul resetării panoului
- LED roşu (10) indică starea de funcţionare a  sistemului 
de încălzire pentru boiler



PANOU BUTOANE

PANOU C.P.U.

Fig. 29

1 - J14 Alimentare mecanism monedă (MDB şi BDV)
2 - J15 Alimentare panou
3 - LED verde: run (DL2)
4 - LED galben: 5 V DC (DL1)
5 - Neutilizat
6 - Neutilizat
7 - LED roşu: resetare CPU (DL3)
8 - J3 Intrare/ieşire
9 - J4 Neutilizat
10 - J17 conector Up Key
11 - J5 RS232
12 - J6 Neutilizat
13 - J7 Can-Bus
14 - Buton neutilizat
15 - J8 Validatoare
16 - J9 Neutilizat
17 - J10 LCD display
18 - J11 Tastatură
19 - J16 Alimentare panou tastatură numerică (opţional)
20 - J12 MDB mecanism monedă
21 - Mini-întrerupătoare configurare mecanism monede (SW2)
22 - J13 Extensie pentru BDV / EXE
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Acest panou controlează afişajul alfanumeric (display), 
butoanele de selecţie şi, pe partea interioară, portul de 
imprimantă şi butoanele de service.

Panoul C.P.U. (Central Processing Unit) care 
controlează toţi consumatorii de energie este setat 
pentru configurarea maximă şi procesează semnalele de 
intrare de la tastatură şi de la sistemul de plată. 
Deasemenea controlează panourile de comandă şi 
afişare.
Led-urile furnizează următoarele indicaţii în timpul 
funcţionării automatului:
- LED verde (3): clipeşte în timpul funcţionării normale a 
panoului C.P.U.;
- LED galben (4): luminează când este detectat 5 V DC
- LED roşu (7): luminează când, pentru orice motiv, softul 
este resetat.

 

Fig. 28

1 - Panou CPU
2 - RS232 serial port
3 - Display card
4 - Buton comandă eliberare pahar
5 - Buton citire statistici
6 - Buton resetare defecţiuni
7 - Buton spălare mixer
8 - Buton acces programare
9 - Panou butoane



CONFIGURAREA PANOURILOR ELECTRONICE ACTUALIZARE SOFT
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Panoul electronic este conceput pentru a fi folosit la mai 
multe modele de automate.
În caz de înlocuire sau atunci când se doreşte 
schimbarea performanţelor automatului, va fi necesară 
verificarea configuraţiei panoului şi instalarea softului 
potrivit.

Automatul este echipat cu Flash EPROMs, care poate fi 
actualizat electronic.
Prin intermediul unui program special şi a unui sistem 
adecvat ( PC, Up key sau similar) softul de gestionare al 
automatului poate fi actualizat fără inlocuirea EPROMs.
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SISTEMUL HIDRAULIC PENTRU ESPRESSO

1 - Electrovalvă alimentare cu apă
2 - Plutitor container reziduuri lichide
3 - Filtru mecanic
4 - Sistem drenaj
5 - Rezervor boabe cafea
6 - Unitate infuzie

7 - Ansamblu electrovalvă
8 - Boiler
9 - Contor volumetric
10 - Bypass
11 - Pompă vibratoare
12 - Ansamblu duze distribuire



© by N&W GLOBAL VENDING S.p.A. 36 2005 - 09 259-00

SISTEMUL HIDRAULIC

Echiparea de bază a unui suport special

Rezervor alimentare cu apă şi dedurizator (opţional)

1 - Rezervor de apă
2 - Dedurizator (opţional)
3 - Pompă alimentare cu apă
4 - Filtru mecanic

5 - Către automat
6 - Pungă boabe cafea
7 - Container reziduuri lichide



Meniu programare - Rezumat
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Fig. 31

Fig. 30

1 - Buton acces programare

Automatul poate funcţiona în 3 moduri diferite de 
operare:
- mod de operare normal
- meniu selecţii
- meniu tehnician

Pentru a accesa meniurile de programare, apăsaţi 
butonul acces programare localizat pe panoul 
butoane: 

În acest moment automatul trece în modul meniu 
selecţii. Butoanele arătate în figura de mai jos sunt 
utilizate pentru navigarea prin diferite meniuri:

Butoane deplasare  SUS (   ) şi  JOS (   )

Butoanele de deplasare SUS şi JOS sunt utilizate 
pentru trecerea de la un element de meniu de  
programare la următorul, situat în acelaşi nivel, şi în 
acelaşi timp, pentru schimbarea statusului sau valorilor 
numerice funcţiilor corespunzătoare.

Buton confirmare / enter (   )

Butonul confirmare / enter este utilizat pentru trecerea 
la un nivel inferior sau pentru a confirma o valoare după 
ce a fost introdusă sau modificată.

Buton exit (   )

Butonul exit este utilizat pentru întoarcerea de la un 
nivel superior sau pentru ieşirea dintr-un câmp de 
modificare a unei funcţii. Când se ajunge la cel mai 
înalt nivel al unui meniu, acest buton este apăsat 
pentru a trece din meniu Tehnician în meniul Selecţii şi 
viceversa.



CONFIRMARE DATE/
FUNCŢIE CONFIRMARE

STERGERE DATE/
FUNCŢIE IESIRE

FUNCŢIA ANTERIOARA/
DESCREŞTERE UNITĂŢI DATE(-1)

FUNCŢIA URMĂTOARE/
CREŞTERE UNITĂŢI DATE (+1)
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"Meniu Selecţii" Sumar

1 - STATISTICI

1.1 - PRINTARE STATISTICI

1.1.1 - PRINTARE PARŢIALĂ

1.1.1.1 - PRINTARE CONTOR SELECŢII

1.1.1.2 - PRINTARE CONTOR GRUP

1.1.1.3 - PRINTARE CONTOR REDUCERI

1.1.1.4 - PRINTARE CONTOR DEFECŢIUNI

1.1.1.5 - PRINTARE DATE MACANISM MONEDĂ

1.1.2 - PRINTARE TOTALĂ

1.2 - PRINTARE STATISTICI RELATIVE

1.2.1 - PRINTARE PARŢIALĂ

1.2.1.1 - PRINTARE CONTOR SELECŢII

1.2.1.2 - PRINTARE CONTOR GRUP

1.2.1.3 - PRINTARE CONTOR REDUCERE

1.2.1.4 - PRINTARE CONTOR DEFECŢIUNI

1.2.1.5 - PRINTARE DATE MACANISM MONEDĂ

1.2.2 - PRINTARE TOTALĂ

1.3 - AFIŞARE STATISTICI

1.3.1 - AFIŞARE CONTOR SELECŢII

1.3.1.1 - AFIŞARE CONTOR INDIVIDUAL

1.3.1.2 - AFIŞARE CONTOR TOTAL

1.3.1.3 - AFIŞARE CONTOR SELECŢII

1.3.2 - AFIŞARE CONTOR GRUP

1.3.3 - AFIŞARE CONTOR REDUCERE

1.3.4 - AFIŞARE CONTOR DEFECŢIUNI

1.3.5 - AFIŞARE DATE MACANISM MONEDĂ

1.3.5.1 - AFIŞARE DATE AUDIT

1.3.5.2 - AFIŞARE CONTOR NUMERAR

1.4 - AFIŞARE STATISTICI RELATIVE

1.4.1 - AFIŞARE CONTOR SELECŢII

1.4.1.1 - AFIŞARE CONTOR INDIVIDUAL

1.4.1.2 - AFIŞARE CONTOR TOTAL

1.4.1.3 - AFIŞARE CONTOR SELECŢII

1.4.2 - AFIŞARE CONTOR GRUP

1.4.3 - AFIŞARE CONTOR REDUCERI

1.4.4 - AFIŞARE CONTOR DEFECŢIUNI

1.4.5 - AFIŞARE DATE MECANISM MONEDĂ

1.4.5.1 - AFIŞARE DATE AUDIT

1.4.5.2 - AFIŞARE CONTOR NUMERAR

1.5 - ŞTERGERE STATISTICI RELATIVE

1.5.1 - ŞTERGERE PARŢIALĂ

1.5.1.1 - ŞTERGERE CONTOR SELECŢII

1.5.1.2 - ŞTERGERE CONTOR REDUCERI

1.5.1.3 - ŞTERGERE CONTOR DEFECŢIUNI

1.5.1.4 - ŞTERGERE DATE MEC. MONEDĂ

1.5.2 - ŞTERGERE TOTAL

2 - SETARE PREŢ INDIVIDUAL

2.1 - INTERVAL DE PREŢ 0

2.2 - INTERVAL DE PREŢ 1

2.3 - INTERVAL DE PREŢ 2

2.4 - INTERVAL DE PREŢ 3

2.5 - INTERVAL DE PREŢ 4



CONFIRMARE DATE/
FUNCŢIE CONFIRMARE

STERGERE DATE/
FUNCŢIE IESIRE

FUNCŢIA ANTERIOARA/
DESCREŞTERE UNITĂŢI DATE(-1)

FUNCŢIA URMĂTOARE/
CREŞTERE UNITĂŢI DATE (+1)
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3.1 - UMPLERE TUBURI

3.2 - ELIBERARE TUBURI

5 - TEST

5.1 - DISTRIBUIRE COMPLETĂ

5.2 - DOAR APĂ

5.3 - DOAR PUDRĂ INSTANT

5.4 - FĂRĂ ACCESORII

5.5 - DOAR ACCESORII

6 - GSM

6.1 - RESETARE CONTOR ALARME

7 - EVADTS

7.1 - CONECTARE

"Meniu Selecţii" Sumar

3 - CONTROL TUBURI

4 - TEMPERATURĂ BOILER



CONFIRMARE DATE/
FUNCŢIE CONFIRMARE

STERGERE DATE/
FUNCŢIE IESIRE

FUNCŢIA ANTERIOARA/
DESCREŞTERE UNITĂŢI DATE(-1)

FUNCŢIA URMĂTOARE/
CREŞTERE UNITĂŢI DATE (+1)
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1 - DEFECŢIUNI

1.1 - CITIRE DEFECŢIUNI

1.2 - RESETARE DEFECŢIUNI

2 - SETARE PARAMETRI

2.1 - NUMERAR

2.1.1 - PREŢURI

2.1.1.1 - SETARE PREŢ INDIVIDUAL
2.1.1.1.1 - INTERVAL DE PREŢ 0
2.1.1.1.2 - INTERVAL DE PREŢ 1
2.1.1.1.3 - INTERVAL DE PREŢ 2
2.1.1.1.4 - INTERVAL DE PREŢ 3
2.1.1.1.5 - INTERVAL DE PREŢ 4

2.1.1.2 - SETARE PREŢ GLOBAL
2.1.1.2.1 - INTERVAL DE PREŢ 0
2.1.1.2.2 - INTERVAL DE PREŢ 1
2.1.1.2.3 - INTERVAL DE PREŢ 2
2.1.1.2.4 - INTERVAL DE PREŢ 3
2.1.1.2.5 - INTERVAL DE PREŢ 4

2.1.1.3 - ORAR
2.1.1.3.1 - SETARE DATA ŞI ORA
2.1.1.3.2 - INTERVAL DE PREŢ 1
2.1.1.3.3 - INTERVAL DE PREŢ 2
2.1.1.3.4 - INTERVAL DE PREŢ 3
2.1.1.3.5 - INTERVAL DE PREŢ 4

2.1.2 - MECANISM MONEDĂ

2.1.2.1 - SETARE MECANISM MONEDĂ

2.1.2.2 - REST IMEDIAT

2.1.3 - PUNCT ZECIMAL

2.1.4 - MASTER SLAVE

2.1.4.1 - SETARE

2.1.4.2 - SLAVE PRICE HOLD

2.1.4.3 - REVENIRE PREŢ VIRTUAL

2.1.4.4 - RESET SNAKKY SL

2.1.4.5 - MONITOR SLAVE

"Meniu Tehnician" Sumar

2.2 - SELECŢII

2.2.1 - SETARE APĂ

2.2.1.1 - DOZE DE APĂ

2.2.1.2 - SETARE DOZE MIXARE
2.2.1.2.1 - SETARE DOZE MIXARE
2.2.1.2.2 - SETARE MODALITATE

2.2.1.3 - SETARE ELECTROVALVĂ

2.2.1.4 - TIMP PICURARE

2.2.2 - SETARE PUDRĂ INSTANT

2.2.2.1 - DOZE PUDRĂ INSTANT

2.2.2.2 - REGLARE DOZARE

2.2.3 - SETARE ACCESORII

2.2.3.1 - VALIDARE PAHAR

2.2.3.2 - VALIDARE ZAHĂR

2.2.3.3 - VALIDARE PALETĂ

2.2.4 - STATUS SELECŢIE

2.2.5 - BUTON SELECŢIE

2.2.6 - CLASIFICARE SELECŢII

2.2.7 - SETARE COD PRODUS

2.3 - PARAMETRI AUTOMAT

2.3.1 - TEMPERATURĂ BOILER

2.3.2 - REZERVOR

2.3.3 - ÎNCĂLZIRE MIXER

2.3.4 - RĂCIRE MIXER

2.3.5 - CICLURI RAPIDE

2.3.6 - SET DISP. MAINT.

2.3.7 - FOTOCELULĂ

2.3.9 - FOTOCELULĂ

2.3.A - ACTIVARE BUTON SPĂLARE

2.3.B - ACTIVARE SPĂLARE AUTOMATĂ

2.3.C - CICLU DECALCIFIERE

2.3.D - PRE-MĂCINARE

2.3.E - INTERVAL INFUZIE

2.3.8 - TIMP NEON
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2.4 - AFIŞARE

2.4.1 - LIMBĂ

2.4.2 - MESAJE PROMOŢIONALE

2.4.2.1 - VALIDARE MESAJE PROMOŢIONALE

2.4.2.2 - SETARE MESAJE PROMOŢIONALE

2.4.3 - CONTROL CONTRAST

2.5 - PRE-SELECŢII

2.5.1 - FĂRĂ PAHAR

2.5.1.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.1.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.1.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.2 - EXTRA ZAHĂR

2.5.2.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.2.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.2.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.3 - ZAHĂR

2.5.3.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.3.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.3.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.4 - ZAHĂR -

2.5.4.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.4.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.4.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.5 - ZAHĂR +

2.5.5.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.5.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.5.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.6 - APĂ +

2.5.6.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.6.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.6.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.7 - APĂ -

2.5.7.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.7.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.7.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.8 - CONCENTRAŢIE +

2.5.8.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.8.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.8.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.9 - CONCENTRAŢIE -

2.5.9.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.9.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.9.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.A - DOZĂ PUDRĂ CAFEA

2.5.A.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.A.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.A.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.B - EXTRA LAPTE

2.5.B.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.B.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.B.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.C - CANĂ +

2.5.C.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.C.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.C.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.D - CANĂ -

2.5.D.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.D.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.D.3 - VARIAŢIE PREŢ

2.5.E - MOKKA

2.5.E.1 - VALIDARE SELECŢIE

2.5.E.2 - VARIAŢIE DOZĂ

2.5.E.3 - VARIAŢIE PREŢ

CONFIRMARE DATE/
FUNCŢIE CONFIRMARE

STERGERE DATE/
FUNCŢIE IESIRE

FUNCŢIA ANTERIOARA/
DESCREŞTERE UNITĂŢI DATE(-1)

FUNCŢIA URMĂTOARE/
CREŞTERE UNITĂŢI DATE (+1)
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2.6 - DIVERSE

2.6.1 - FACILITAŢI PENTRU CANĂ

2.6.2 - PAROLĂ

2.6.2.1 - SETARE PAROLĂ

2.6.2.2 - VALIDARE PAROLĂ

2.6.3 - VALIDARE MENIU SELECŢIE

2.6.4 - ECONOMISIRE ENERGIE

2.6.4.1 - SET. ECONOM. ENERGIE

2.6.4.2 - PARAM. ECONOM. ENERGIE

2.6.5 - GRUPPO ES

2.6.6 - LAV. GRUPPO AUT.

3 - STATISTICI

3.1 - CONTOR ELECTRONIC

3.1.1 - AFIŞARE CONTOARE

3.1.2 - RESETARE CONTOR

3.2 - AFIŞARE STATISTICI

3.2.1 - AFIŞARE CONTOR SELECŢII

3.2.1.1 - AFIŞARE CONTOR INDIVIDUAL

3.2.1.2 - AFIŞARE CONTOR TOTAL

3.2.1.3 - AFIŞARE CONTOR SELECŢII

3.2.2 - AFIŞARE CONTOR GRUP

3.2.3 - AFIŞARE CONTOR REDUCERI

3.2.4 - AFIŞARE CONTOR DEFECŢIUNI

3.2.5 - AFIŞARE DATE MACANISM MONEDĂ

3.2.5.1 - AFIŞARE DATE AUDIT

3.2.5.2 - AFIŞARE CONTOR NUMERAR

3.3 - ŞTERGERE STATISTICI

3.3.1 - ŞTERGERE PARŢIALĂ

3.3.1.1 - ŞTERGERE CONTOR SELECŢII

3.3.1.2 - ŞTERGERE CONTOR REDUCERI

3.3.1.3 - ŞTERGERE CONTOR DEFECŢIUNI

3.3.1.4 - ŞTERGERE DATE MEC. MONEDĂ

3.3.2 - ŞTERGERE TOTAL

3.4 - AFIŞARE STATISTICI RELATIVE

3.4.1 - AFIŞARE CONTOR SELECŢII

3.4.1.1 - AFIŞARE CONTOR INDIVIDUAL

3.4.1.2 - AFIŞARE CONTOR TOTAL

3.4.1.3 - AFIŞARE CONTOR SELECŢII

3.4.2 - AFIŞARE CONTOR GRUP

3.4.3 - AFIŞARE CONTOR REDUCERI

3.4.4 - AFIŞARE CONTOR DEFECŢIUNI

3.4.5 - AFIŞARE DATE MACANISM MONEDĂ

3.4.5.1 - AFIŞARE DATE AUDIT

3.4.5.2 - AFIŞARE CONTOR NUMERAR

3.5 - ŞTERGERE STATISTICI RELATIVE

3.5.1 - ŞTERGERE PARŢIALĂ

3.5.1.1 - ŞTERG. CONTOR SELECŢII

3.5.1.2 - ŞTERG. CONTOR REDUCERI

3.5.1.3 - ŞTERG. CONTOR DEFECŢIUNI

3.5.1.4 - ŞTERG. DATE MEC. MONEDĂ

3.5.2 - ŞTERGERE TOTAL

3.6 - VALIDARE CONTOR LA PORNIRE

3.7 - PRINTARE STATISTICI

3.7.1 - PRINTARE PARŢIALĂ

3.7.1.1 - PRINT. CONTOR SELECŢII

3.7.1.2 - PRINT. CONTOR GRUP

3.7.1.3 - PRINT. CONTOR REDUCERI

3.7.1.4 - PRINT. CONTOR DEFECŢIUNI

3.7.1.5 - PRINT. DATE MEC. MONEDĂ

3.7.2 - PRINTARE TOTALĂ

CONFIRMARE DATE/
FUNCŢIE CONFIRMARE

STERGERE DATE/
FUNCŢIE IESIRE

FUNCŢIA ANTERIOARA/
DESCREŞTERE UNITĂŢI DATE(-1)

FUNCŢIA URMĂTOARE/
CREŞTERE UNITĂŢI DATE (+1)
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3.8 - PRINTARE STATISTICI RELATIVE

3.8.1 - PRINTARE PARŢIALĂ

3.8.1.1 - PRINTARE CONTOR SELECŢII

3.8.1.2 - PRINTARE CONTOR GRUP

3.8.1.3 - PRINTARE CONTOR REDUCERE

3.8.1.4 - PRINTARE CONTOR DEFECŢIUNI

3.8.1.5 - PRINT. DATE MEC. MONEDĂ

3.8.2 - PRINTARE TOTALĂ

4 - TEST

4.1 - TESTARE DISTRIBUIRE

4.1.1 - DISTRIBUIRE COMPLETĂ

4.1.2 - DOAR APĂ

4.1.3 - DOAR PUDRĂ INSTANT

4.1.4 - FĂRĂ ACCESORII

4.1.5 - DOAR ACCESORII

4.2 - FUNCŢII SPECIALE

4.2.1 - ROTAŢIE UNITATE

4.2.2 - DOZĂ ELIBERARE

4.2.3 - GOLIRE BOILER

4.2.4 - INSTALARE MANUALĂ

4.3 - AUTOTEST

5 - DIVERSE

5.1 - INFO APARAT

5.1.1 - DATĂ INSTALARE

5.1.2 - PROGRAMARE COD APARAT

5.1.3 - PROGRAMARE COD OPERATOR

5.2 - INIŢIALIZARE  DB

5.3 - EVADTS

5.3.1 - COD PAROLĂ

5.3.2 - COD SECURITATE

5.3.3 - CONECTARE

5.4 - UPKEY

5.4.1 - ADMINISTRARE STRUCTURĂ

5.4.1.1 - UPKEY -> AUTOMAT

5.4.1.2 - AUTOMAT -> UPKEY

5.4.1.3 - ŞTERGE

5.4.1.4 - ŞTERGE TOT

5.4.2 - ADMINISTRARE AUDIT

5.4.2.1 - AUTOMAT -> UPKEY

5.4.2.2 - ŞTERGE

5.4.2.3 - ŞTERGE TOT

6 - GSM

6.1 - GSM COD PIN

6.2 - PRE-ALARME GSM

6.2.1 - LIMITĂ PRE-ALARME

6.2.2 - RESET. CONTOR PRE-ALARME

6.3 - NUMĂR GRUP

CONFIRMARE DATE/
FUNCŢIE CONFIRMARE

STERGERE DATE/
FUNCŢIE IESIRE

FUNCŢIA ANTERIOARA/
DESCREŞTERE UNITĂŢI DATE(-1)

FUNCŢIA URMĂTOARE/
CREŞTERE UNITĂŢI DATE (+1)
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44

INIŢIALE        DESCRIERE

SCHEMA ELECTRICĂ - LEGENDA

INIŢIALE DESCRIERE

BDV CONECTORI BDV MECANISM MONEDĂ

BFL ÎNTRERUPĂTOR TAVĂ REZIDUURI LICHIDE

CCG CONTOR GENERAL 

CM1 CAMĂ MOTOR UNITATE CAFEA

CMSB CAMĂ MOTOR ELIBERARE PAHAR

CV CONTOR VOLUMETRIC

E1-... ELECTROVALVĂ INSTANT

EEA ELECTROVALVĂ ALIMENTARE CU APĂ

ER ELECTROVALVĂ DISTRIBUIRE CAFEA

ESC MAGNET ELIBERARE CAFEA

EX CONECTOR EXECUTIVE MECANISM MONEDĂ

FA ATENUARE INTERFERENŢE RADIO

FREE ÎNTRERUPĂTOR VÂNZARE FĂRĂ PLATĂ

ID ÎNTRERUPĂTOR DOZĂ CAFEA

IMSP MICRO-ÎNTRERUPĂTOR ELIBERARE PALETĂ

IP ÎNTRERUPĂTOR UŞĂ

IPF ÎNTR. DEVERSARE CONTAINER REZIDUURI

IVA MICRO-ÎNTRERUPĂTOR GOLIRE BOILER

IVB MICRO-ÎNTR. GOLIRE DISTRIBUITOR PAHARE

JUG ÎNTRERUPĂTOR FACILITARE CANĂ

KC1-.. DISJUNCTOR BOILER CAFEA

KS1-.. DISJUNCTOR DE SIGURANŢĂ

LCD ECRAN CRISTALE LICHIDE

LF LAMPĂ

M MOTOR UNITATE CAFEA

MAC RÂŞNIŢĂ

MD1-.. MOTOR INGREDIENTE - INSTANT

MDB CONECTORI MDB MECANISM MONEDĂ

MDTE MOTOR INGREDIENTE - CEAI FRESH

MDZ MOTOR INGREDIENTE - ZAHĂR

MF1-..                 MOTOARE WHIPPER 

MPU MICRO-ÎNTR. POZIŢIONARE CANAL DEVERSOR

MSB MOTOR ELIBERARE PAHAR

MSCB MOTOR SCHIMBARE CONTAINER PAHAR

MSP MOTOR ELIBERARE PALETĂ

MSV MOTOR DEPLASARE TAVĂ

NTC SENZOR TEMPERATURĂ

P1-... BUTOANE SELECŢIE

PIP BUTON PROGRAMARE

PL BUTON CICLU SPĂLARE

PM POMPĂ

PPO BUTON PREGĂTIRE INGREDIENTE

PS1-.. BUTON SIROP

PSB BUTON ELIBERARE PAHAR

PST BUTON STATISTICI

PSU BUTON DEPLASARE CANAL DEVERSOR

RCC REZISTENŢĂ ÎNCĂLZIRE BOILER CAFEA

RIS ÎNCĂLZITOR UNITATE CAFEA

RS232 PORT SERIAL

SM1 PANOU CONTROL

SM2 PANOU EXTINDERE

SP PANOU BUTOANE

STRC PANOU TRIAC ÎNCĂLZIRE BOILER

SUC PANOU C.P.U.

TR TRANSFORMATOR

TX.... SIGURANŢĂ CU ÎNTÂRZIERE (X=CURENT)

TZ SENZOR PAHAR

UPS PANOU CIRCUIT UNITATEA DE RĂCIRE

VAR VARISTOR

VENT VENTILATOR
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EDITION 1 09 -2005 CODE: H 259U 00

Producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica, fără notificare prealabilă, caracteristicile echipmentului descrise în 
acest manual; şi în plus refuză să accepte orice responsabilitate pentru orice inexactitate conţinută în acest 
manual care poate fi atribuită tipăririi şi/sau greşelilor de transcriere.
Toate instrucţiunile, desenele, tabelele şi informaţiile generale conţinute în acest manual sunt confidenţiale, nu 
pot fi reproduse parţial sau în totalitate şi nu pot fi trasmise unor terţe părţi fără permisul scris al producătorului, 
care are dreptul unic de proprietate.



DAIR COMEXIM 2000 STL
A1 Business Park, HALA A1,

Dragomireşti, ILFOV

tel: 021 352 32 29
fax: 021 352 32 28

email: office@dair.ro
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