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1 Güvenlik

1.1 Önemli bilgiler
Bu kullanıcı kılavuzu size makineyi güvenli ve etkili bir biçimde kullanmanıza yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. Bu kılavuzda cihazın kurulumu, çalıştırılması ve bakımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Kullanmadan önce kılavuzu okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.

Makineyi bu kılavuzdaki tüm güvenlik talimatlarına ve prosedürlerine ve ayrıca çalıştığınız yerde geçerli 
olan diğer tüm güvenlik prosedürlerine uygun şekilde çalıştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Makinenin 
doğru şekilde kurulması, konfigüre edilmesi, işletime alınması, çalıştırılması, bakımının ve servisinin 
yapılması ve bu işlemlerin yalnızca bu görevler için gerekli eğitimi tam ve uygun şekilde almış bir kişi 
tarafından gerçekleştirilmesinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır. Ayrıca makinenin yalnızca 
makinenin kurulu olduğu ülkede yürürlükte olan yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde 
kullanılmasının sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır.

1.2 Uyarı işaretleri
Güvenlik bilgilerini vermek için makineye güvenlik işaretleri yapıştırılmıştır. Tüm güvenlik genel olarak 
daha fazla açıklama ile birlikte bu kılavuzda tekrarlanmıştır.

1.2.1 Güvenlik işaretlerinin sınıflandırılması
Güvenlik işaretleri uluslararası çapta kabul görmüş tipte olup aşağıda açıklanmıştır.

UYARI
Makineyi kullanmayı denemeden önce bu bölümdeki tüm güvenlik bilgilerini okuyun, anlayın 
ve öğrenin. Bu kılavuzdaki tüm uyarılara ve ikaz ibarelerine özellikle dikkat gösterin. Bu 
kılavuzdaki tüm uyarıları ve prosedürleri takip etmemeniz halinde siz veya diğer insanlar için 
ciddi yaralanma ve hatta ölüm riski ortaya çıkabilir.

UYARI
Anlamadığınız bir güvenlik talimatı veya prosedür varsa makineyi kullanmayın. Yöneticinizle 
iletişime geçin ve makinenin kullanımı hakkında gerekli eğitimi alın. Makinenin bu kılavuzdaki 
tüm güvenlik talimatları ve prosedürleri anlaşılmadan ve takip edilmeden kullanılması siz veya 
diğer insanlar için ciddi yaralanma ve hatta ölüm riskine neden olabilir.

UYARI
Makineyi güvenli ve etkili kullanımı hakkında yeterli ve uygun eğitimi almadan kullanmayın. 
Makineyi güvenli ve etkili bir biçimde kullanıp kullanamayacağınızdan emin değilseniz 
makineyi kullanmayın. Makinedeki herhangi bir güvenlik cihazını sökmeye, modifiye etmeye, 
iptal etmeye veya devreden çıkarmaya çalışmayın. Güvenlik cihazlarına müdahale edilmesi 
ölümcül veya başka ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Not
Makinenin A-tartılmış ses basınç düzeyi 70 dB altındadır.

UYARI
Bir tehlikeyi tanımlayan uyarı işareti.
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1.2.2 Uyarı, dikkat ve not

1.3 Kullanım amacı
Makine kahve veya çay hazırlar. Başka şekillerde veya ek kullanımların kullanım amacına uygun 
olmadığı kabul edilecektir. Üretici yukarıda açıklanan amaçlar dışındaki kullanımlardan veya makinenin 
yanlış kullanılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

1.4 Modifikasyonlar

Animo makinelerinin kullanıcılar için değerini artıracak modifikasyonlar veya değişiklikler hakkında 
görüşmeye her zaman hazırdır. Bkz. 1.11.

UYARI
‘Uyarı' yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek bir tehlikeyi tanımlar.

Dikkat
'Dikkat' makinede hasara, diğer ekipmanlarda hasara ve/veya çevre kirliliğine yol açabilecek 
bir tehlikeyi tanımlar.

Not
’Not' ek bilgileri vurgulamak için kullanılmıştır.

UYARI
Yürürlükte olan gıda maddeleri düzenlemelerine uygun olmayan ürünler kullanmayın.

Not
Bu makine yalnızca ticari ortamlarda kullanılabilir. Bu ev tipi bir cihaz değildir.

UYARI
Animo'nun önceden açık izni olmadan makinede herhangi bir modifikasyon veya değişiklik 
yapmaya çalışmayın. Makinede izinsiz olarak yapılan modifikasyonlar veya değişiklikler ciddi 
yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir.

UYARI
Güvenlik özelliklerini değiştirmeye, kaldırmaya veya devre dışı bırakmaya çalışmayın.

UYARI
Yerel, bölgesel veya ulusal düzenlemeleri ihlal eden değişiklikler yapmaya çalışmayın.

UYARI
Ana şalterin ve çalıştırma düğmesinin kolaylıkla erişilebilir olduğundan emin olun.

UYARI
Kuledeki güç soketlerine yalnızca kapları bağlayın. Başka cihazlar bağlamayın.
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1.5 Güvenlik cihazları

1.5.1 Açma/Kapatma düğmesi

Açma/Kapatma düğmesi (A) makineyi açık/kapalı konuma getirir. Makine kapatıldıktan sonra dahi şarj 
edilebilir. Makinenin şarjının tamamen boşaldığından emin olmak için makinenin fişini çekin.

1.5.2 Kontrol panelindeki durdurma düğmesi

Durdurma düğmesi (A) demleme işlemini durdurur. Demleme işlemi durdurulduktan sonra dahi makine 
şarj olmaya devam eder. Makinenin şarjının tamamen boşaldığından emin olmak için makinenin fişini 
çekin.

A

UYARI
Açma/Kapatma düğmesi tüm dahili parçaları kapatmaz. Makinenin içini açmadan önce her 
zaman elektrik bağlantısını kesin.

A

UYARI
Durdurma düğmesi tüm dahili parçaları kapatmaz. Makinenin içini açmadan önce her zaman 
elektrik bağlantısını kesin.
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1.5.3 Mafsallı kol ve kap algılama
Demleme işlemi yalnızca mafsallı kol ve kap doğru konumda iken başlar. Çalışma sırasında mafsallı 
kolun veya kabın hareket ettirilmesi halinde demleme işlemi otomatik olarak durur.

1.5.4 Duvara monteli CB ve CB W modelleri için mafsallı kol koruması
Duvara monteli CB ve CB W modellerinde mafsallı kolun tabanında ayarlanabilir bir stoper bulunur. 
Stoper, mafsallı kol önceden ayarlanmış doğru konumda olmadığında demleme işleminin başlatılmasını 
önler.

1.5.5 CB W modelleri için kazan sistemi buhar çıkışı
Tüm CB W modellerinde kulenin tepesinde bir buhar çıkışı bulunur. Buhar çıkışı fazla buharın kazan 
sisteminden kaçmasına olanak tanır. Makine açıkken kazan buhar çıkışına dokunmayın. Kazan buhar 
çıkışı sıcaktır.

1.5.6 Kahve demleme sistemindeki sıcaklık güvenlik cihazı
Kahve demleme sistemindeki sıcaklık güvenlik cihazı sistemin sıcaklığının çok yükselmesi halinde 
ısıtma elemanını kapatır.

1.5.7 Kazan sistemindeki sıcaklık güvenlik cihazı
Kazan sistemindeki sıcaklık güvenlik cihazı sistemin sıcaklığının çok yükselmesi halinde ısıtma 
elemanını kapatır.

1.5.8 Akım aşırı yük anahtarı
Akım aşırı yük anahtarı akım aşırı yüklenmesi olduğunda makineye giden şebeke gücünü keser.

1.5.9 Ekran

Ekran (A) hata kodları ile birlikte teknik arızaları gösterir. Ekran ayrıca ek kullanıcı bilgileri veya uyarıları 
sağlar.

A
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1.6 Güvenlik önlemleri

1.6.1 Genel güvenlik önlemleri
• Makinenin çevresinin kuru, temiz ve yeterince aydınlatılmış olduğundan emin olun.
• İçeceklerin hazırlandığı servis alanına yalnızca makine hakkında, özellikle de güvenlik ve hijyen 

açısından spesifik bilgiye ve pratik deneyime sahip kişilerin girmesine izin verilmelidir.
• Hareketli parçalardan uzak durun.
• Yalnızca Animo yedek parçalarını kullanın.
• Yalnızca Amino tarafından önerilen ürünleri kullanın.

1.6.2 Kurulum esnasında
• Yerel düzenlemelere riayet edin ve onaylı malzemeler ve parçalar kullanın.
• Makineyi yalnızca eğitimli personel tarafından denetlenebileceği yerlere kurun.
• Makineyi sıcaklıkların 0 °C'nin altına düştüğü yerlere yerleştirmeyin.
• Makineyi su jetinin kullanılabileceği yerlere yerleştirmeyin.
• Makine bu kılavuzda bölüm 1'de belirtilen tüm ilgili güvenlik koşullarının karşılanması halinde dış 

mekanda kullanılabilir.
• Makineyi sağlam ve düz bir yüzeye çalışma tezgahı yüksekliğine yerleştirin.
• Makineyi güvenlik topraklamalı bir prize takın.
• Makinenin sızıntı yapmadığından emin olun.
• Tip plakasındaki ayrıntıların ülkeye uygun olup olmadığını kontrol edin.
• Her zaman makine ile birlikte gelen yeni hortum takımını kullanın. Eski veya başka hortum 

takımlarını kullanmayın.

1.6.3 Normal çalışma esnasında
• Makineyi kullanmadan önce hasar açısından denetleyin.
• Makineyi yatırmayın.
• Makineyi suya daldırmayın veya üzerine hortum tutmayın.
• Makineyi çalıştırmak için keskin nesneler kullanmayın.
• Çalışma koşullarını kirden ve gresten arındırın.
• Kabı açık ateş veya harici ısıtma elemanı veya cihazıyla ısıtmayın.
• Kabı taşımadan önce makinenin fişini çekin.
• Makine uzun süre kullanılmayacaksa makineyi kapatın ve su beslemesinin fişini çekin.

1.6.4 Bakım ve onarım esnasında
• Makine üzerinde düzenli bakım gerçekleştirin.
• Bakım gerçekleştirirken koruyucu eldivenler ve güvenlik gözlükleri takın.
• Makineyi su jeti kullanarak temizlemeyin.
• Makineyi bakım esnasında terk etmeyin.
• Onarımların yalnızca eğitimli ve yetkili personel tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun.
• Hata mesajları ile ilgili bakım gerçekleştirirken makinenin fişini çekin.
• Düzenli olarak veya ekranda uyarı verildiğinde elemanların kirecini temizleyin.

UYARI
Makinenin şarjını tamamen boşaltmak için makinenin fişini çekin.
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1.6.5 Elektrik bağlantısı
• Uzman, yetkin bir elektrikçi ilk kullanım için bulunduğunuz ülkeye uygun bir fiş takmalıdır. Bağlantı 

sıfır noktası dahil olmak üzere tüm fazlarla 30mA'lık bir RCD'ye sahip olmalıdır. Bağlantı aynı 
zamanda kolayca çıkarılabilir olmalıdır (temas mesafesi en az 3mm).

• Makine yürürlükte olan ulusal düzenlemeler uyarınca uygun şekilde topraklanmış bir elektrik 
soketine bağlanmalıdır.

• Kullandıktan sonra güç kablosu hasarlıysa veya aşınmışsa:
- Makine ayrı, çıkarılabilir bir güç kablosuna sahipse hasarlı güç kablosunu yeni bir besleme 

kablosu ile değiştirin. Yalnızca Amino yedek parçalarını kullanın. Bkz. 2.3.14
- Makine sabit bir güç kablosuna sahipse hasarlı güç kablosu Amino, resmi bir Amino servis 

acentesi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.

1.7 Kullanıcılar

1.7.1 Personelin nitelikleri
• Makine yalnızca 8 yaş veya üzeri personel için tasarlanmıştır. İlgili ulusal işyerinde güvenlik ve 

sağlık düzenlemelerine riayet edin.
• Cihaz, gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin talimatların verilmiş ve 

içerdiği tehlikeleri anlamış olmaları şartıyla, 8 yaş ve üstü çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yetenekleri veya deneyimi ve bilgisi yeterli olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.

• Çocuklar makineyle oynamamalıdır.
• Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından gerçekleştirilmeyecektir.
• Yalnızca izin verilmiş personelin makine üzerinde çalışmasına izin verilmektedir.
• Tüm personel yalnızca gerçekleştirmek için gereken eğitimi aldıkları işleri gerçekleştirmelidir. Bu 

hem bakım çalışmaları hem de normal makine kullanımı için geçerlidir.
• Makine ile çalışan tüm personelin yürürlükte olan kılavuzlara kolayca erişebilmesi gerekmektedir.
• Operatörler meydana gelebilecek tüm durumlara aşina olmalıdır böylece acil durumlarda hızlı ve 

etkili bir biçimde hareket edebilirler.

1.7.2 Kişisel ve gıda hijyeni
Makine insan tüketimi için içecekler işlemektedir. Dolayısıyla işlem alanında yüksek hijyen standartları 
sağlanmalıdır.

• İşlem alanına girmeden önce ellerinizi iyice yıkayın.
• İşlem alanına girmeden önce saatinizi ve sarkan takılarınızı çıkarın.
• Makinenin düzenli olarak temizlendiğinden emin olun.

UYARI
Makinenin şarjını tamamen boşaltmak için makinenin fişini çekin.

Dikkat
Operatör olarak işvereninizden kişisel ve gıda hijyeni hakkında eğitim almanız gerekmektedir. 
Aksi takdirde makineyi kullanmayın veya işlem alanına girmeyin. Şefinizle veya eğitim 
müdürünüzle eğitim ayarlayın. Hijyenin tam olarak anlaşılmadan işlem alanında çalışmak 
içeceklerin kirlenmesine yol açabilir.
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1.8 Direktifler
Bu makine aşağıdaki EC direktiflerini karşılamaktadır:

/i

/i

1.9 Garanti
Bu makine için geçerli olan garanti hükümleri genel teslimat şartlarının bir parçasıdır.

1.10 İmha
Makinenin kullanımı ve bakımı çevre açısından herhangi bir tehlike arz etmez. Birçok parça düzenli bir 
şekilde imha edilebilir.

1.11 Daha fazla yardım ve bilgi
Animo kendini ürünlerinin kullanıcılarına ve operatörlerine en yüksek düzeyde destek sunmaya 
adamıştır. Bu belgeye dahil edilmemiş ayarlar, bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgi için bayi ile 
iletişime geçin.

EMC direktifi: 2014/30/EC
Alçak gerilim direktifi: 2014/35/EC
Makineler direktifi: 2006/42/EC

RoHS direktifi: 2011/65/EC
WEEE direktifi: 2012/19/EC

Gıdayla temas direktifi: 1935/2004/EC

Not
Sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili yerel mevzuata, düzenlemelere, talimatlara ve önlemlere 
riayet edildiğinden emin olun.
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2 Açıklama

2.1 Genel bakış

2.1.1 Modeller
Bu kılavuzdaki resimlerde tipik olarak CB 2x W modeli gösterilmiştir. Modelinizle ilgili olmayan resimler, 
açıklamalar ve talimatları göz ardı edin.

A: Model CB 1x L
B: Model CB
C: Model CB 1x R
D: Model CB 2x
E: Model CB 1x W L
F: Model CB W
G: Model CB 1x W R

E F G H

A B C D
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H: Model CB 2x W

2.1.2 Ön

A: Mafsallı kol
B: Kontrol paneli (bkz. 2.1.5)
C: Taban plakası (yalnızca model adında ’1x’ veya ’2x’ ibaresi olan modellerde)
D: Izgaralı damlama tepsisi
E: Kule
F: Sıcak su musluğu (yalnızca model adında ’W’ ibaresi olan modellerde)
G: Açma / Kapatma düğmesi
H: Kap ısıtma soketi
I: Kap (bkz. 2.1.6)
J: Kireç temizleyici doldurma delikleri

C

B

A

D

E

G HF

J

I
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2.1.3 Arka

A: Kahve demleme sistemi için kireç temizleyici doldurma delikleri
B: Kazan sistemi için kireç temizleyici doldurma delikleri
C: Sıcaklık güvenlik cihazlarının kapakları
D: Sıçrama korumalı soket (yalnızca CNe modeli kapta)

A

B

C

D
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2.1.4 Alt

A: Kahve demleme sistemi tahliye hortumu
B: Kazan sistemi tahliye hortumu (yalnızca W modellerde)
C: Koruma plakası
D: Güç kablosu
E: Şebeke güç kaynağı

A

E

D

B
C
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2.1.5 Kontrol paneli

A: (A1, A2, A3, A4) Seçim düğmeleri. Operatör menüsüne gitmek için ayrıca A2'yi kullanın. Bkz. 2.5.1 
bölümü

B: Ekran
C: İşlemi durdur veya İptal seçim düğmesi
D: Sıcak su kazanını aç/kapat
E: Sol kap ısıtma için güç soketini açmak için Açma / Kapatma düğmesi
F: İşlemi onayla veya Başlat seçim düğmesi
G: Zamanlayıcı programlama düğmesi
H: Sağ kap ısıtma için güç soketini açmak için Açma / Kapatma düğmesi

A1 A2

B

A3 A4

C F

D G

E H
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2.1.6 Kap grubu

A: Su dağıtıcısı kapağı
B: Sepet filtre
C: Yalıtımlı kapak
D: Karıştırıcı - taşıma diski
E: Entegre gösterge camı

Not
CN 40 modeli bu kılavuzdaki resimlerden ve açıklamalardan farklı olabilir. Diğer tüm 
konularda geçerli olan talimatları ve verileri takip edin.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K J

L
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F: Musluk
G: LED lamba
H: Doldurma borusu (çay demleme uygulaması)
I: Diskli çay filtresi (çay demleme uygulaması)
J: Tutacak
K: Kap
L: Sıçrama koruyuculu elektrik soketi (CNe)

2.2 Çalışma prensibi

2.2.1 Kahve demleme sistemi

Kullanıcı kontrol panelinde (A) istenen içecek miktarını seçer. Kulenin içindeki kahve demleme sistemi 
(B) karşılık gelen miktarda suyu ısıtır.

2.2.2 Mafsallı kol

Mafsallı kol (A) sıcak suyu kahve demleme sisteminden dağıtıcı kapağının üstüne yönlendirir.

A

B

A
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2.2.3 Kahve karıştırıcı ve sepet filtre

Sepet filtre (A), kağıt filtre ve ön yüklü kahve ürünü sıcak su alır. Ardından filtrelenen kahve, kahve 
karıştırıcıdan (B) kabın içine akar.

2.2.4 Çay doldurma borusu ve filtre ünitesi

Çay doldurma borusu ve filtre ünitesi (A) sıcak suyu alır ve bunu kabın içinde önceden yüklenmiş bir 
çay ürünü ile birleştirir.

A

B

A
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2.2.5 Kap

Kap (A) sıcak içeceği tüketim için hazır halde tutar. Kapta içeceği servis etmek için bir musluk (C) 
bulunur. CNe modeli kapta içeceği sıcak tutmak için bir elektrikli eleman (B) bulunur.

2.2.6 Taban plakası ve elektrik soketleri

Kap çalıştırma için bir taban plakası (A) üzerine doğru şekilde konumlandırılmalıdır. CNe modeli kap bir 
elektrik kablosu ile elektrik soketlerine (B) bağlanır.

A

C

B

B

A
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2.2.7 Kuledeki sıcak su musluğu

Model adında ’W’ ibaresi olan CB modellerinde kulenin içindeki ek bir kazandan (B) sıcak su servis 
etmek için bir sıcak su musluğu (A) bulunur.

2.3 Teknik Özellikler

2.3.1 Model adları ve model numaraları
/i

A

B

CB 5 (litre) CB 10 (litre) CB 20 (litre)

Birim Tip /
açıklama

Model adı /
Model numarası

Model adı /
Model numarası

Model adı /
Model numarası

CB 2x
2 taban plakası

CB 2x5
1005390

CB 2x10
1005398

CB 2x20
1005406

CB 1x L
Sol tarafta 1 taban 
plakası

CB 1x5L
1005392

CB 1x10L
1005400

CB 1x20L
1005408

CB 1x R
Sağ tarafta 1 
taban plakası

CB 1x5R
1005391

CB 1x10R
1005399

CB 1x20R
1005407
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CB
Duvara monteli CB

CB 5
1005393

CB 10
1005401

CB 20
1005409

CB 2x W
Kazanlı ve sıcak 
su musluklu 2 
taban plakası

CB 2x5W
1005394

CB 2x10W
1005402

CB 2x20W
1005410

CB 1x WL
Kazanlı ve sıcak 
su musluklu sol 
tarafta 1 taban 
plakası

CB 1x5W L
1005396

CB 1x10W L
1005404

CB 1x20W L
1005412

CB 1x WR
Kazanlı ve sıcak 
su musluklu sağ 
tarafta 1 taban 
plakası

CB 1x5W R
1005395

CB 1x10W R
1005403

CB 1x20W R
1005411

CB W
Duvara monteli. 
Kazana ve sıcak 
su musluğuna 
sahiptir

CB 5W
1005397

CB 10W
1005405

CB 20W
1005413

CB 5 (litre) CB 10 (litre) CB 20 (litre)

Birim Tip /
açıklama

Model adı /
Model numarası

Model adı /
Model numarası

Model adı /
Model numarası
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2.3.2 CB 40 litrelik model adları ve model numaraları
/i

2.3.3 Model teknik özellikleri
/i

40 litrelik kap 1 taban plakası Sol tarafta 1 taban 
plakası

Sağ tarafta 1 taban 
plakası

Duvara monteli

Model adı / Model 
numarası

CB 2x40
1007173

CB1x40L
1007175

CB 1x40R
1007174

CB 40
1007176

"W" ibaresi olan CB 40 litrelik modeller kullanılamaz. CB 40 litrelik modellerde kulenin içinde bir sıcak 
su musluğu veya ek kazan yoktur. Bkz. 2.2.7 bölümü.

Model (Uzunluk x Genişlik x 
Yükseklik) CB 5 CB 10 CB 20
CB 2x makine boyutları 815 x 470 x 700 mm 980 x 470 x 790 mm 1095 x 500 x 895 mm
CB 1x L veya R makine 
boyutları

505 x 470 x 700 mm 590 x 470 x 790 mm 645 x 500 x 895 mm

CB makine boyutları 235 x 380 x 725 mm 235 x 380 x 820 mm 235 x 380 x 920 mm
CB W makine boyutları 235 x 490 x 725 mm 235 x 490 x 820 mm 235 x 490 x 920 mm
CB 2x W makine boyutları 815 x 470 x 700 mm 980 x 470 x 790 mm 1095 x 500 x 895 mm
CB 1x W L veya R makine 
boyutları

505 x 470 x 700 mm 590 x 470 x 790 mm 645 x 500 x 895 mm

CB 2x ağırlık: boş / dolu 45 / 56kg 59 / 80 kg 79 / 118 kg
CB 1x L veya R ağırlık: boş / 
dolu

40 / 46 kg 51 / 62 kg 67 / 75 kg

CB ağırlık: boş / dolu 12 / 12 kg 15 / 16 kg 23 / 24 kg
CB 2x W ağırlık: boş / dolu 
(yaklaşık)

49 / 65 kg 63 / 89 kg 83 / 116 kg

CB W 1 x L veya R ağırlık: 
boş/dolu (yaklaşık)

44 / 54 kg 55 / 71 kg 71 / 84 kg

CB W ağırlık: boş / dolu 
(yaklaşık)

16 / 21 kg 19 / 25 kg 27 / 35 kg
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2.3.4 CB 40 Model teknik özellikleri
/i

2.3.5 Kaplar
/i

Model (Uzunluk x Genişlik x 
Yükseklik) CB 40
CB 2x makine boyutları 1320 x 685 x 970 mm
CB 1x L veya R makine 
boyutları

810 x 685 x 970 mm

CB makine boyutları 235 x 345 x 985 mm
CB W makine boyutları Kullanılamıyor
CB 2x W makine boyutları Kullanılamıyor
CB 1x W L veya R makine 
boyutları

Kullanılamıyor

CB 2x ağırlık: boş / dolu 28 / 120
CB 1x L veya R ağırlık: boş / 
dolu

24 / 73

CB ağırlık: boş / dolu 20 / 23
CB 2x W ağırlık: boş / dolu 
(yaklaşık)

Kullanılamıyor

CB W 1 x L veya R ağırlık: 
boş/dolu (yaklaşık)

Kullanılamıyor

CB W ağırlık: boş / dolu 
(yaklaşık)

Kullanılamıyor

Model
CB 5 CB 10 CB 20 CB 40

Elektrikli elemana sahip 
kaplar

CN5e CN10e CN20e CN40e

Elektrikli elemana sahip 
olmayan kaplar

CN5i CN10i CN20i Kullanılamıyor

İçerik 5 l 10 l 20 l 40 l
Maksimum İçerik 5,5 l 11 l 22 l 44 l
Elektrik bağlantısı (yalnızca 
CNe kap modelleri)

1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V 1N~ 220-240 V

Frekans (yalnızca CNe kap 
modelleri)

50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Güç (yalnızca CNE kap 
modelleri)

50 W 100 W 100 W 150 W
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2.3.6 Elektrik sistemi
/i

/i

/i

/i

/i

/i

2.3.7 CB 40 Elektrik sistemi
/i

/i

Model CB 5 CB 10 CB 20
Elektrik bağlantısı 1N~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Güç 3075 W 6075 W 9075 W

Model CB 5W CB 10W CB 20W
Elektrik bağlantısı 1N~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Güç 3375 W 6075 W 9075 W

Model CB 1x5 L/R CB 1x10 L/R CB 1x20 L/R
Elektrik bağlantısı 1N~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Güç 3125 W 6175 W 9175 W

Model CB 1x5 WL/R CB 1x10 WL/R CB 1x20 WL/R
Elektrik bağlantısı 1N~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Güç 3425 W 6175 W 9175 W

Model CB 2x5 CB 2x10 CB 2x20
Elektrik bağlantısı 1N~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Güç 3175 W 6275 W 9275 W

Model CB 2x5W CB 2x10W CB 2x20W
Elektrik bağlantısı 1N~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Güç 3475 W 6275 W 9275 W

Model CB 40 CB 1x40 L/R CB 2x40
Elektrik bağlantısı 3N~ 380-415 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekans 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz
Güç 18075 W 18225 W 18375 W
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2.3.8 Şebeke güç kablosu ve tel tipleri
/i

2.3.9 Kapasiteler - kahve
/i

2.3.10 Kapasiteler - model adında ’W’ ibaresi olan tüm modeller için sıcak su
/i

Kablo tipi Adı Kablo tanımı
3N~ 400 V (5 telli kablo) (A) Yeşil / sarı - Toprak (E)

(B) Mavi - Nötr (N)
(C) Kahverengi - Faz / Yüklü (L1)
(D) Siyah - Faz / Yüklü (L2)
(E) Gri - Faz / Yüklü (L3)

3~ 400 V (4 telli kablo) (A) Yeşil / sarı - Toprak (E)
(B) Kahverengi - Faz / Yüklü (L1)
(C) Siyah - Faz / Yüklü (L2)
(D) Gri - Faz / Yüklü (L3)

1N~ 230 V (3 telli kablo) (A) Yeşil / sarı - Toprak (E)
(B) Kahverengi - Faz / Yüklü (L)
(C) Mavi - Nötr (N)

Öğe
Kule

CB 5 CB 10 CB 20 CB 40
Demleme süresi (su hazırlama 
süresi)

yaklaşık 10 
dak./5 l

yaklaşık 10 
dak./10 l

yaklaşık 14 
dak./20 l

yaklaşık 14 
dak./40 l

Saatlik kapasite (su hacmi) 30 l 60 l 90 l 180 l
Tampon stok 2 x .. 10 l 20 l 40 l 80 l
Tampon stok 1 x L/R 5 l 10 l 20 l 40 l
Filtre kağıdı Ø101/317 Ø152/457 Ø203/533 280/635 Ø

Öğe
Teknik Özellik

CB 5W CB 10W CB 20W
Kazan hacmi (yaklaşık) 4,2 l 5,6 l 5,6 l
Tampon stok suyu (yaklaşık) 2,6 l 4,1 l 4,1 l
Kazan ısıtma süresi (yaklaşık 
15-96 °C)

9 dakika 9 dakika 9 dakika

Maksimum tahliyeden sonra 
eski haline gelme süresi 
(yaklaşık)

6 dakika 6 dakika 6 dakika

Kazan sıcaklığı (yaklaşık) 90 °C 90 °C 90 °C

E
D
C
B
A

D
C
B
A

C
B
A
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2.3.11 Su sistemi
/i

2.3.12 Ortam koşulları
/i

2.3.13 Tip plakası

A: Model numarası
B: Ürün numarası
C: Besleme gerilimi [V]
D: Makine numarası
E: Su basıncı [MPa]
F: Güç [W]
G: Frekans [Hz]

Su sertliği min. 5°dH (min. 9°fH, 0,9 mmol/l)
Su iletkenliği 15 µ Siemens/cm veya üzeri
Su bağlantısı 3/4" dışı dişli
Minimum su basıncı 0,2 MPa (2 bar)
Maksimum su basıncı 1 MPa (10 bar)
Akış basıncı 5 l. / dak.
Taşma bağlantısı tüp Ø 25 mm

Sıcaklık 0 °C < T < 40 °C
Bağıl nem %80

............

...~.......V ..........Hz .........W
................ ............MPA

Made in The Netherlands
Dr. A.F. Philipsweg 47 • NL-9403 AD Assen • www.animo.eu

P/N
XXXXXXXX

S/N Water pressure

A D
B

C

E

F
G
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2.3.14 Sarf malzemeleri ve aksesuarlar
Bu öğeleri bayiinizden sipariş ediniz.
/i

Öğe Açıklama Öğe 
numarası

Kahve lekesi çıkarıcı kutu (10 g'lik (100) torba) 49009
1 kg'lık teneke kutu 00008

Kireç çıkarıcı kutu (50 g'lik (48) torba) 49007
1 kg'lık teneke kutu 00009

Kombi filtre Kap CN5 1006095
Kap CN10 1006096
Kap CN20 1006097
Kap CN40 95008

Kahve karıştırıcısı Kap CN5 56004
Kap CN10 96001
Kap CN20 56010
Kap CN40 96006

Sepet filtre kağıdı 101/317 - kap CN5 01115
152/457 - kap CN10 01116
203/533 - kap CN20 01117
280/635 - kap CN40 01131

Diskli çay filtresi Kap CN5 57003
Kap CN10 57005
Kap CN20 57011
Kap CN40 57007

Doldurma borusu Kap CN5 17018
Kap CN10 17019
Kap CN20 17020
Kap CN40 17004

S-mafsallı kol Damlamayan ComBi-hat musluk 
ile kullanım için "Geçmeli" 
bağlantılı

99497

Kap tüpü 99499
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2.4 Ekran

2.4.1 Ekran yerleşimi

A: Ekranın her köşesinde bir seçenek (A) belirebilir. Her seçenek kontrol panelindeki 4 seçim 
düğmesinde 1'i ile eşleşir.

B: Ekranın ana alanındaki (B) simgeler ve metinler durum bilgileri verir ve bir işlemin başlatılmasını, 
onaylanmasını veya iptal edilmesini ister.

Gösterge camı fırçası 08094

Kireç temizleme hunisi 99740

Kablo + fiş 1,5 m 03072
Kablo + fiş 0,6 M 03071

Öğe Açıklama Öğe 
numarası

A
B
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2.5 Operatör sistem konfigürasyonu

2.5.1 Operatör menüsünde gezinti

/i

Not
Operatör menüsüne erişmek için:
1. Makine açıksa makineyi kapatın. Açma/kapatma düğmesini kullanın. Bkz. 1.5.1 bölümü
2. Makineyi açın.
3. ’Açılıyor’ ekranını gördüğünüzde kontrol panelinin sağ üst köşesindeki A2 seçim 

düğmesine dokunun. Bkz. 2.1.5 bölümü

Not
Kireç Temizleme öğeleri 1.1.2 ve 1.1.4'ü seçerseniz ekranda bir QR kodu ve web sitesi 
referansı görüntülenir. Kireç temizleme prosedürleri için bu sayfalardaki talimatları kullanın.

Ana menü Alt menü Seçenekler
1.0 Sayaçlar

1.0.1 Gün sayaçlı demleme sistemi Günde demlenen kahveyi 
gösterin

1.0.2 Gün sayaçlı demleme sistemini 
sıfırlayın

Hayır / Evet

1.0.3 Toplu sayaçlı demleme sistemi Demlenen toplam kahve 
miktarını gösterin

1.0.4 Toplam kahveyi sıfırlayın Hayır / Evet
1.0.5 Gün sayaçlı sıcak su Günde toplam sıcak su miktarını 

gösterin
1.0.6 Gün sayaçlı sıcak suyu sıfırlayın Hayır / Evet
1.0.7 Toplu sayaçlı sıcak su Toplam sıcak su miktarını 

gösterin
1.0.8 Toplu sayaçlı sıcak suyu sıfırlayın Hayır / Evet

1.1 Kireci temizleyin
1.1.1 Sayaçlı demleme sistemi Sayaçlı demleme sistemi = 

1000L [= varsayılan]
1.1.2 Demleme sisteminin kireç temizliğini 
başlatın

Hayır / Evet. Evet ise QR 
kodunu kullanın ve ekrandaki 
talimatları takip edin

1.1.3 Sayaçlı sıcak su = 1000L [= varsayılan]
1.1.4 Sıcak su kazanının kireç temizliğini 
başlatın

Hayır / Evet. Evet ise QR 
kodunu kullanın ve ekrandaki 
talimatları takip edin

1.2 Sistem ayarları
1.2.1 Dil Seçim yapın
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1.2.2 Saat ss:dd - seçim düğmelerini 
kullanın
solda saat için '+' ve '-' seçim 
düğmeleri
sağda dakika için '+' ve '-' seçim 
düğmeleri

1.2.3 Tarih gg:aa:yyyy - seçim düğmelerini 
kullanın.
solda gün için '+' ve '-' seçim 
düğmeleri
sağda ay için '+' ve '-' seçim 
düğmeleri [varsayılan]

1.2.4 Sesli sinyal Hayır / Evet [varsayılan: Evet]
1.2.5 Çay ve / veya kahve Kahve

Kahve + çay [varsayılan]
Çay

1.2.6 Çay dozajı [g/L] g/L olarak dozajı ayarlamak için: 
0-100 (Adım 1) [varsayılan: 6]

1.2.7 Kendi görüntüsü
1.2.7.1 Düşük seviyeli ekran. % 
olarak ekranın arka ışığını 
ayarlamak için: 10 - 80 (adım: 
10) [varsayılan: 10]
1.2.7.2 Ekran kararma süresi. 
Saniye olarak ekranın kararma 
süresini ayarlamak için: 10-360 
[varsayılan: 120]
1.2.7.3 Logoyu kaldır Hayır / 
Evet
1.2.7.4 Logo seç

1.2.8 Enerji Tasarruf Modu (ESM) 1.2.8.1 Aktif. Evet ise ESM 
aktiftir. [varsayılan: hayır]
1.2.8.2 Dakika olarak ESM 
aktive etme süresini ayarlayın: 
15 - 240 (adım 5 [varsayılan:15]

1.3 Demleme ayarları

Ana menü Alt menü Seçenekler
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1.3.1 Su hacmi [mL] mL olarak demleme miktarı 
(adım: 50ml)
CB 5: 4800 - 5800 [varsayılan: 
5300 = gerekli miktar + %6]
CB 10: 9800 - 11800 
[varsayılan: 10800 = gerekli 
hacim + %8]
CB 20: 20000 - 24000 
[varsayılan: 22000 = gerekli 
hacim + %10]
CB 40: 40000 - 48000 
[varsayılan: 44000 = gerekli 
hacim + %10]

1.3.2 Birim Birimi ayarlamak için: (hacim)
Litre (varsayılan)
Sürahi
Bardak
Galon

1.3.3 Bardak hacmi [mL] - Bkz. 2.5.2 mL olarak ayarlayın: 100 - 500 
(adım: 1) [varsayılan: 125]

1.3.4 Sürahi hacmi [mL] - Bkz. 2.5.3 mL olarak ayarlayın: 200 - 2500 
(adım: 1) [varsayılan: 250]

1.3.5 Düğme A1 L olarak demleme miktarını 
ayarlayın (adım 0,1)
CB 5: 1,0 - 5,0 [varsayılan: 1,0]
CB 10: 2,0 - 10,0 [varsayılan: 
2,5]
CB 20: 4,0 - 20,0 [varsayılan: 
5,0]
CB 40: 8,0 - 40,0 [varsayılan: 
10,0]

1.3.6 Düğme A2 L olarak demleme miktarını 
ayarlayın (adım: 0,1)
CB 5: 1,0 - 5,0 [varsayılan: 3,0]
CB 10: 2,0 - 10,0 [varsayılan: 
5,0]
CB 20: 4,0 - 20,0 [varsayılan: 
10,0]
CB 40: 8,0 - 40,0 [varsayılan: 
20,0]

Ana menü Alt menü Seçenekler
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1.3.7 Düğme A3 L olarak demleme miktarını 
ayarlayın (adım: 0,1)
CB 5: 1,0 - 5,0 [varsayılan: 4,0]
CB 10: 2,0 - 10,0 [varsayılan: 
7,5]
CB 20: 4,0 - 20,0 [varsayılan: 
15,0]
CB 40: 8,0 - 40,0 [varsayılan: 
30]

1.3.8 Düğme A4 L olarak demleme miktarını 
ayarlayın (adım: 0,1)
CB 5: 1,0 - 5,0 [varsayılan: 5,0]
CB 10: 2,0 - 10,0 [varsayılan: 
10,0]
CB 20: 4,0 - 20,0 [varsayılan: 
20,0]
CB 40: 8,0 - 40,0 [varsayılan: 
40,0]

1.3.9 Otomatik kap ısıtma Hayır / Evet. [varsayılan: Evet] 
Evet ise kap ısıtma için doğru 
soket otomatik olarak 
açılacaktır. Her zaman soketi 
manuel olarak kapatmalısınız.

1.3.10 Demleme sisteminin kirecini 
temizleme [L] - Bkz. 2.5.4

L olarak kireç temizleme 
göstergesini ayarlayın: 0 - 
10000 (adım: 100) [varsayılan: 
1000]

1.3.11 Kahve dozajı [g/L] g/L olarak ayarlayın: 0 - 100 
(adım: 1) [varsayılan: 50]

1.3.12 Aralık [%] İnce taneli kahve veya çok zayıf 
su halinde % 50 - 100 olarak 
demleme işlemi kesinti süresini 
ayarlayın (adım: 5) [varsayılan: 
100 (kesinti yok)]

1.3.13 İlk şarj hacmi [m/L] mL olarak ilk şarj hacmini 
ayarlamak için (adım: 100) 
demleme işlemi sırasında sepet 
filtre taşar.
Yalnızca menü 1.3.12 %95 veya 
altı olarak ayarlanırsa ilk şarj 
hacminin etkinleştirme.
İlk şarj hacmi normalde toplam 
demleme işleminin yarısıdır. 
Tabloya bakınız.

Ana menü Alt menü Seçenekler
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2.5.2 Bardak sayısı seçim düğmeleri
/i

1.3.14 Filtre damlama süresi Saniye olarak filtre damlama 
süresini ayarlayın (adım: 10)
CB 5: 0 - 900 [varsayılan: 240]
CB 10: 0 - 900 [varsayılan: 300]
CB 20: 0 - 900 [varsayılan: 360]
CB 40: 0 - 900 [varsayılan: 360]

1.3.15 Önceden ıslatma (Önceden ıslatma 
fonksiyonu size tat ve aromayı artırmak için 
kahveyi demlemeden önce kahveyi suya 
daldırmak için küçük miktarda bir suyu 
demleme seçeneği sunar)

Önceden ıslatmayı etkinleştirin. 
Önceden ıslatma fonksiyonunu 
etkinleştirmek için - Hayır / Evet
mL olarak önceden ıslatma 
miktarını ayarlamak için (adım: 
50) 50 - 550 [varsayılan: 250]
Saniye olarak daldırma süresi 
uzunluğunu ayarlamak için 
(adım: 5) 5- 600 [varsayılan: 30]. 
Bu demleme işlemine devam 
edilmeden önce duraklama 
süresidir.

1.3.16 Galon hacmi mL olarak hacmi ayarlamak için 
(adım: 1) 3600 - 3910 
[varsayılan: 3785]

1.4 Sıcak su ayarları
1.4.1 Sıcaklık birimi Fahrenheit / Santigrat 

[=varsayılan]
1.4.3 Sıcaklık C olarak sıcaklığı ayarlamak için 

(adım: 1) 60,0 - 97,0+ 
[varsayılan: 96] 97,0+, 50 - 80 
san boyunca kaynatma 
anlamına gelir (modele bağlıdır)

1.4.4 Kazanın kirecini temizleme [L] - Bkz. 
2.5.4

Litre olarak kireç temizleme 
göstergesini ayarlamak için 
(adım: 100) 0 - 10000 
[varsayılan: 1000]

1.5 Varsayılanları 
yükle

Ayarları yükle Hayır / Evet

1.6 Pin kodu Pin kodunu girin -
1.7 Donanım ve 
yazılım bilgileri

- Donanım ve yazılım hakkında 
bilgiler.

Model Fabrika ayarları Ayarların kapsamı: bardak = 
125ml Adım

CB 5 8 - 24 - 32 - 40 8 - 40 bardak 1 bardak

Ana menü Alt menü Seçenekler
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2.5.3 Sürahi sayısı seçim düğmeleri
/i

2.5.4 Kireç temizleme göstergesi hesaplayıcı ayarları
/i

CB 10 20 - 40 - 60 - 80 16 - 80 bardak 1 bardak
CB 20 40 - 80 - 120 - 160 32 - 160 bardak 5 bardak
CB 40 80 - 160 - 240 - 320 64 - 320 10 bardak

Model Fabrika ayarları Ayar kapsamı: sürahi = 250ml Adım
CB 5 4 - 12 - 16 - 20 4 - 20 sürahi 1 sürahi
CB 10 10 - 20 - 30 - 40 8 - 40 sürahi 1 sürahi
CB 20 20 - 40 - 60 - 80 16 - 80 sürahi 1 sürahi
CB 40 40 - 80 - 120 - 160 32 - 160 5 sürahi

Su kalitesi Sertlik Kireç temizleme 
göstergesi: litre

°dH °F mmol/l mgCaCo3/l
Çok sert 18 - 30 32 - 55 3,2 - 5,3 321 - 536 250
Sert 12 - 18 22 - 32 2,2 - 3,2 214 - 321 500
Ortalama 8 - 12 15 - 22 1,4 - 2,2 268 - 214 1000 (Standart ayar)
Yumuşak 4 - 8 7 - 15 0,7 - 1,4 72 - 268 1500
Çok yumuşak 0 - 4 0 - 7 0 - 0,7 0 - 72 2000

Model Fabrika ayarları Ayarların kapsamı: bardak = 
125ml Adım
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3 Nakliye ve Kurulum

3.1 Nakliye

3.1.1 Nakliye sonrası denetim
• Makineyi hasar açısından kontrol edin.
• Gerekli tüm sarf malzemelerin ve aksesuarların mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olun. Bkz. 

3.5.1

3.2 Nakliye için hazırlık

1 Kapların soketlerle bağlantısını kesin ve kabloları çıkarın.
2 Kapları ve sıcak su musluğunu tamamen boşaltın.
3 Şebeke su besleme musluğunu kapatın.
4 Musluktan şebeke su hortumunu çıkarın.
5 Taşma hortumu bağlıysa çıkarın.
6 Kahve demleme sistemindeki suyu boşaltın. Bkz. 3.3
7 W modeline sahipseniz kazan sistemindeki suyu boşaltın. Bkz. 3.4

Not

Bu prosedür yalnızca makineyi başka bir yere dik konumda nakletmek için hazırlar.

Dikkat

• Makineyi kapatın.
• Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.

UYARI

Sıcak sıvıların neden olabileceği yanıklara dikkat edin. Taşma hortumu, tahliye hortumu, kap 
ve makinenin üzerindeki musluktan sıcak içecekler ve su gelebilir.
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3.3 Kahve demleme sistemini boşaltma

1 Tahliye hortumuna erişmek için makineyi yatırın. Bkz. 2.1.4
2 Tahliye hortumunu (1) dışarı çekin.
3 Kapağı (A) tahliye hortumundan dışarı çekin.
4 Suyu bir kaba boşaltın. Kabın kapasitesi 5 litreden fazla 

olmalıdır.
5 Kapağı geri tahliye hortumuna takın.
6 Tahliye hortumunu geri takın.

3.4 W modellerin kazan sistemini boşaltma

1 Mümkün olduğu kadar çok su boşaltmak için musluğu kullanın.
2 Tahliye hortumuna erişmek için makineyi yatırın. Bkz. 2.1.4
3 Tahliye hortumunu koruma plakasından dışarı çekin.
4 Kapağı tahliye hortumundan dışarı çekin.
5 Suyu bir kaba boşaltın. Kabın kapasitesi 5 litreden fazla olmalıdır.
6 Kapağı geri tahliye hortumuna takın.
7 Tahliye hortumunu geri koruma plakasına takın.

UYARI

• Sıcak suyun neden olabileceği yanıklara dikkat edin. Tahliye hortumundan sıcak su 
gelebilir.

• Ezilme yaralanmalarına veya makine hasarına dikkat edin. Makineyi yatırırken dikkatli 
olun.

Not
Bu prosedür CB 40 modelleri için geçerli değildir.

A

1

2

UYARI

• Sıcak suyun neden olabileceği yanıklara dikkat edin. Tahliye hortumundan sıcak su 
gelebilir.

• Ezilme yaralanmalarına veya makine hasarına dikkat edin. Makineyi yatırırken dikkatli 
olun.

Not
Bu prosedür CB 40 modellerine uygulanamaz.
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3.5 Kurulum

3.5.1 Ambalaj içeriği
/i

Not

Makine bu kılavuzda belirtilen tüm ilgili güvenlik koşullarının karşılanması halinde dış 
mekanda kullanılabilir.

Dikkat

• Makineyi yalnızca eğitimli personel tarafından denetlenebileceği yerlere kurun.
• Musluk suyu klorluysa veya çok sertse su yumuşatıcılı bir filtre sistemi kullanın. Bu 

içeceğin kalitesini artırır ve sık sık makinenin kirecinin temizlenmesi ihtiyacını ortadan 
kaldırır.

• Makineyi sıcaklıkların 0 °C'nin altına düştüğü yerlere yerleştirmeyin.
• Makine hortumunu şebeke su beslemesine bağlamak için kullanılan musluk 

havalandırılmalıdır.
• Yalnızca makine ile birlikte gelen hortum takımını kullanın.

Kutular ve 
aksesuarlar İçerik

Modeller
CB 1x L (veya) R
CB 1x WL (veya) R

Modeller
CB 2x
CB 2x W

Modeller
CB
CB W

Model kutusu 1 2 1
Makine (kule ve taban 
plakası)
Mafsallı kol
Damlama tepsisi
Ortalama pedleri 4 8 -

Sepet filtre kutusu 1 2 -
Sentetik filtre
Su dağıtıcısı kapağı
Sepet filtre kağıtları 
(yaklaşık 25 adet)

Kap kutusu 1 2 -
Kap CNe 1 2 -
Kap CNi - - -
Yalıtımlı kapak
Karıştırıcı / taşıma diski
Gösterge camı fırçası
Etiket sayfası: kahve / çay 
/ sıcak su / boş
Şebeke güç kablosu (1,5 
metre)
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3.5.2 Ambalajdan çıkarma

1 Bileşenleri ve aksesuarları ambalajdan çıkarın.
2 Eksiksiz bir şekilde tüm bileşenlerin ve aksesuarların hasar görmemiş olduğundan emin olun.
3 Kulenin ve taban plakasının sıkı bir biçimde bağlandığından emin olun.
4 Herhangi bir öğe hasar görmüşse veya eksikse bayiinizle iletişime geçin.
5 Güç kablosuna bir fiş bağlamak için kalifiye bir elektrikçi ile iletişime geçin. Bkz. 1.6.5.
6 İlk defa kurulumu ve gerekli tüm bağlantıları gerçekleştirmesi için bir servis mühendisi ile iletişime 

geçin.

Aksesuarlar
Şebeke su bağlantısı 
hortumu

1 1 1

Kireç temizleme hunisi 1 1 1
Kahve lekesi çıkarıcı 
torbası

1 1 1

Kireç çıkarıcı torbası 1 1 1
Hızlı kılavuz 1 1 1
Elektrik fişi kılavuzu 1 1 1
Kap güç kabloları 1 2 0
Duvar braketi 0 0 1

Kutular ve 
aksesuarlar İçerik

Modeller
CB 1x L (veya) R
CB 1x WL (veya) R

Modeller
CB 2x
CB 2x W

Modeller
CB
CB W

Dikkat

• Hasar vermemek için özen gösterin. Cihazı ve aksesuarlarını yanlış tutmamaya veya 
keskin bir nesneyle kesmemeye özen gösterin.
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3.5.3 Duvara monteli CB ve CB W modellerinin kurulumu

3.5.4 Duvara monteli CB ve CB W modelleri için servis arabasını yerleştirin

1 Servis arabasını kaptaki dağıtıcı kapağı hafifçe aşağıda ve 
doğrudan mafsallı kolun çıkışının altında olacak şekilde 
konumlandırın. Doğru konumu sağlamak için duvardaki park 
raylarını (A) kullanın.

2 Mafsallı kolun stoperini bu konuma göre ayarlayın. Bkz. 3.5.5

Not
Duvara monteli CB ve CB W modellerinin kurulumu için bir duvar braketi, bir servis arabası 
veya bir ürün standı gereklidir. Yalnızca Animo aksesuarlarını kullanın. Bu aksesuarları 
sipariş etmek için Amino acentenizle iletişime geçin. Bu kılavuzun arka kapağına bakın.

Not
Duvara monteli CB veya CB W modelinin kurulumu bir servis mühendisi tarafından 
gerçekleştirilmelidir. Kurulum şu öğeleri içermelidir:
• makinenin Animo duvar braketi ile bir duvara bağlanması.
• CB W modeli için bir damla tepsisi tutucusunun bağlanması.
• Animo servis arabası park raylarının duvara bağlanması. Bkz. 3.5.4
• pozisyon saplamalarının kap arabasına bağlanması.
• veya ürün standının kurulumu.
• elektrik, su beslemesi ve taşma borusunun bağlanması.

Dikkat
Elektrik bağlantısı sıfır noktası dahil olmak üzere tüm fazlarla 30mA'lık bir RCD'ye sahip 
olmalıdır. Bağlantı aynı zamanda kolayca çıkarılabilir olmalıdır (temas mesafesi en az 3 mm).

Dikkat

• Mafsallı kol, servis arabasındaki bir kapta bulunan dağıtıcı kapağının üst kısmında iken 
her zaman aşağı yönde hafif bir açı yapmalıdır.

A



TR 41 2018/07 Rev 3.0

ComBi-line

3.5.5 Duvara monteli CB ve CB W modellerinin mafsallı kol stoperini ayarlama

1 Kabı dağıtıcı kapağı doğrudan mafsallı kolun altında olacak şekilde konumlandırın. Servis arabasını 
kullanın. Bkz. 3.5.4

2 Mafsallı kolu dikey olarak kulenin dışına kaldırın.
3 Mafsallı kolun tabanından ilgili stoperi gevşetin. 7 mm'lik bir anahtar kullanın.
4 İlgili stoperin konumunu mıknatısın konumuna uygun şekilde ayarlayın.
5 İlgili stoperi sıkın. Ayarlanabilir anahtar kullanın.
6 Mafsallı kolu geri kulenin içine koyun.
7 Demleme işleminin yalnızca mafsallı kol doğrudan kabın dağıtıcı kapağının üzerinde iken 

başlatılabildiğinden emin olmak için bir test gerçekleştirin. Bkz. 4.8
8 Mafsallı kolun stoperi doğru konumda değilse adım 2 ila 6'yı tekrarlayın.

3.5.6 Taban plakalarına sahip bir CB modelini konumlandırma

1 Makineyi sağlam, düz bir yüzeye koyun.

UYARI
Özellikle servis arabası makinenin yalnızca 1 tarafında kullanılacaksa mafsallı kol stoperini 
ayarlayın. Mafsallı kolun stoperi, mafsallı kol servis arabası için konumlandırılmadığında 
demleme işleminin başlama olasılığını önler.

Not

• Bu prosedür makinenin taşınabilir bir büfe ünitesi olarak geçici olarak yerinin 
değiştirilmesi ile ilgilidir. İlk teknik kurulum bir servis mühendisi tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

• Taban plakalarına sahip bir CB modeli için Animo ürün standı ideal bir platformdur. Bu 
isteğe bağlı aksesuarı sipariş etmek için Amino acentenizle iletişime geçin. Bu kılavuzun 
arka kapağına bakın.

Dikkat

• Makine için sağlam bir platform seçin. Platformun makinenin ve içecekle dolu kapların 
ağırlığını kaldırabileceğinden emin olun. Bkz. 2.3.3

• Diğer öğelere hasar vermemeye özen gösterin. Makinenin su sızıntısı ile hasar 
görebilecek herhangi bir şeyden uzağa konumlandırıldığından emin olun.

• Tesisata kolayca erişilebilecek bir yer seçin. Şebeke su beslemesinin, taşma hortumu 
tahliyesinin ve elektrik prizinin makineniz için seçtiğiniz konuma en fazla 50 cm uzaklıkta 
olduğundan emin olun.

• Kireç çözme fonksiyonlarının kolayca gerçekleştirilebildiği bir konum seçin. Makinenin 
üzerindeki ve önündeki öğelerin kireci temizleyici doldurma deliklerine erişimi 
engelleyebileceği konumlardan kaçının. Bkz. 5.3
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3.5.7 Ortalama pedlerini bağlama
1 W modelleri için sağ taraftaki taban plakasının altındaki 

koruma plakasını (A) çıkarın. Bir tornavida kullanın.

2 Ortalama pedlerini (A) taban plakalarına bağlayın. Tespit 
elemanları (B) kullanın.

3 W modelleri için koruma plakasını geri yerleştirin.

3.5.8 Su bağlantısı
1 Şebeke su hortumunu (A) havalandırmalı şebeke su 

musluğuna (B) bağlayın.
2 Musluğu açın ve sızıntı olmadığından emin olun.
3 Sızıntı varsa bir servis mühendisi ile iletişime geçin.

A

A

B

B

A
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4 Gerekiyorsa şebeke besleme hortumunu (A) 
bir filtre sistemine (B) bağlayın.

5 Filtre sistemini hortumla (C) şebeke besleme musluğuna 
bağlayın.

3.5.9 Su tahliyesi
1 Tahliye hortumunu bir lavaboya veya gidere koyun.
2 Hortumdaki aşırı suyun doğru şekilde boşaldığından emin olun.

3.5.10 Damlama tepsisini takma

1 Damlama tepsisini (A) makinenin önüne (B) koyun.

3.5.11 Elektrik bağlantısı

1 Güç kablosunu şebeke prizine bağlayın.

A

C

B

Not
Duvara monteli CB modeli veya CB W modeli için damlama tepsisini duvar braketine 
bağlamak için modelle birlikte temin edilen yan şeritleri kullanın.

A

UYARI
Ölüm, ciddi yaralanma veya makine hasarını önleyin. Hasarlı ise şebeke güç kablosunu 
kullanmayın. Şebeke güç kablosu hasarlı ise bkz. 1.6.5.
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3.5.12 Kabın takılması

1 Kabın içinin temiz ve kuru olup olmadığını kontrol edin.
2 Kabı (B) taban plakasının (A) üzerindeki ortalama pedlerinin 

üzerine koyun.

3 Kahve karıştırıcısını (A) kabın (B) içine koyun.
4 Sepet filtreyi (C) kabın içine koyun.
5 Su dağıtıcısını (D) sepet filtrenin üzerine koyun.

Not
2 taban plakalı bir modele sahipseniz bu prosedürü iki defa tekrarlayın.

B

A

D

C

A

B

AC B
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6 Elektrikli elemana sahip bir kabınız varsa kabın üzerindeki güç soketini (A) kulenin üzerindeki güç 
soketine (C) bağlayın. Kap güç kablosu (B) kullanın.

3.6 İlk defa kullanım

3.6.1 Makineyi ilk defa başlatma

1 Tüm kurulum prosedürlerinin doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olun. Bkz. 3.5
2 Makineyi açın. Bkz. 4.4
3 Makineyi ilk defa kullanıyorsanız ekrandaki Adım 1 talimatlarını ve ardından Adım 2 talimatlarını 

takip edin.

UYARI
Ciddi yaralanma veya makine hasarını önleyin. Hasarlı ise kap güç kablosunu kullanmayın. 
Kap güç kablosu hasarlı ise hasarlı şebeke güç kabloları için verilmiş olan güvenlik 
önlemlerini takip edin. Bkz. 1.6.5.

Not

• Makineyi ilk defa çalıştırırken sistem tercihlerinizi girmek için ekrandaki otomatik 
talimatları takip edin, ardından kapları, kahve demleme sistemini ve kazan sistemini su 
geçirerek yıkayın. Bu kurulum işleminden sonra makine otomatik olarak normal çalışma 
durumuna geçecektir.

• Makine bir haftadan uzun süre kullanılmamışsa makineyi başlatma prosedürünü 
gerçekleştirin, ardından kahve demleme sistemini yıkayın ve kazan sistemini yıkayın. 
Bkz. 3.6.1, 3.6.2 ve 3.6.3 bölümleri.

• Bu prosedürlerden herhangi biri için makineye içecek ürünü koymayın.
• Mafsallı kol kabı doldururken ekranda DEMLEME metni görüntülenir. İşlem 

tamamlandığında makine tek bir bip sesi verir. Ekranda DAMLATMA metni görüntülenir. 
Filtre ünitesinden su filtrelenirken metin ekranda kalır. İşlemin bittiği 3 kısa bip sesi ile 
belirtilir.

Dikkat
Bir arıza veya hata meydana gelirse işlemi durdurun. Kontrol panelindeki durdurma 
düğmesini kullanın. Makineyi tekrar kullanmaya çalışmadan önce bir servis mühendisi ile 
iletişime geçin.

Not
Sistemin varsayılan dili İngilizce'dir.
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3.6.2 Kahve demleme sistemini yıkama

1 Makinenin açıldığından (A) emin olun.
2 Filtre sepetinin ve dağıtıcı kapağının taban plakasında doğru 

konumda olduğundan emin olun.
3 Mafsallı kolun dağıtıcı kapağının üzerinde doğru konumda 

olduğundan emin olun.
4 En küçük kahve miktarı için seçim düğmesine (B) dokunun.
5 Tamam düğmesine (C) dokunun.
6 Damlama ve damlatma işlemlerinin bitmesini bekleyin. Bu 3 

kısa bip sesi ile belirtilecektir. (Bkz. not.)

7 Kabı (A) boşaltın. Musluğu (B) kullanın.

8 2 kaplı bir modele sahipseniz mafsallı kolu (A) diğer kabın 
dağıtıcı kapağının üzerine koyun ve kahve demleme 
sistemini tekrar yıkayın.

UYARI
Yanıklara dikkat edin. Sıçramalardan kaçınmaya özen gösterin. Sıcak suyu boşaltmak için 
kullandığınız kabın ellerinizi sıcak suyun ısısından korumak için uygun tutacaklara sahip 
olduğundan emin olun.

A

B

C

A

B

A
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3.6.3 Kazan sistemini yıkama

1 Kazan sistemini açın. Kontrol panelindeki sıcak su sistemi için açma/kapatma düğmesine dokunun. 
Bkz. 2.1.5

2 Açma/kapatma düğmesinin yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.
3 Kazan sisteminden en az 2 litre suyu bir sürahiye boşaltın. Kulenin önündeki musluğu kullanın.

Not

• Bu prosedürü yalnızca W modellerinde gerçekleştirin.
• Kazan sistemi otomatik olarak kendi kendini suyla doldurur.
• Sıcak su sisteminin açma/kapatma düğmesi su servise hazır hale gelene kadar yanıp 

söner.

UYARI
Yanıklara dikkat edin. Kazandaki sıcak su sıcaklığı 96°C olarak ayarlanmıştır. Sıcak suyu 
boşaltmak için kullandığınız kabın ellerinizi sıcak suyun ısısından korumak için uygun 
tutacaklara sahip olduğundan emin olun.

Not
Kulenin musluğu 2 besleme moduna sahiptir. Modlar kısa açılma ve açık olarak kilitlenmedir. 
Bkz. 4.9
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4 Çalıştırma

4.1 Hazırlık
1 Makineyi ilk defa kullanıyorsanız ilk defa kullanım prosedürlerini gerçekleştirin. Bkz. 3.6
2 Makine bir haftadan uzun süre kullanılmamışsa ilk defa kullanma prosedürlerini gerçekleştirin. Bkz. 

3.6
3 Makinenin ve aksesuarların iyi durumda olduğundan emin olun. Makine veya aksesuarları kötü 

durumdaysa bir servis mühendisi ile iletişime geçin.
4 Kabın iç demliğinin temiz olduğundan emin olun. Bkz. 5.2.6

4.2 Kahve için kap hazırlama
1 Kahve karıştırıcısını (C) kabın (B) içine koyun.
2 Sepet filtreyi (D) kabın içine koyun.
3 Filtre kağıdını (E) sepet filtrenin içine koyun.
4 Kahve etiketini kabın musluğu üzerindeki etiket tutucusuna 

(A) koyun. Tutucuyu tırnağınızla açık tutun.

4.3 Çay için kap hazırlama
1 Çay filtresini (B) kabın içine koyun.
2 Doldurma borusunu (C) çay filtresinin üzerine koyun.
3 Çay etiketini kabın musluğu üzerindeki etiket tutucusuna (A) 

koyun. Tutucuyu tırnağınızla açık tutun.

E

B

A

A
C

D

C

B

A

A
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4.4 Makineyi açma
1 Makineyi açmak için Açma / Kapatma düğmesini (A) 

kullanın.
2 Kontrol panelindeki (B) ekranın açık olduğundan emin olun.

4.5 Kazan sistemini kullanım için hazırlama
1 Kazan sistemini açın. Kontrol panelindeki sıcak su sistemi 

(A) için düğmeye dokunun. Bkz. 2.1.5

4.6 Kahve için demleme miktarını seçme

1 Ekranda kahve seçeneğini seçin. Kontrol panelindeki (A) doğru seçim düğmesini kullanın.

AB

A

Not

• Kazan sistemi belirtilen bir süre boyunca boştaysa ve Enerji tasarruf modu 
etkinleştirilmişse kazan sistemi Enerji tasarruf moduna geçer. Enerji tasarruf modunda 
kazan sistemi soğur ve Açma/kapatma sıcak su düğmesi yanıp söner. Kazan sistemini 
yeniden başlatmak için Açma/kapatma düğmesine dokunun. Enerji tasarruf modunu 
etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bkz. 2.5.1

• Kahve ve çay demleme işlemleri kazan sisteminden önceliklidir. Demleme devam 
ediyorsa kazan sistemi otomatik olarak duraklatılır.

• CB W modelleri için kulenin musluğu üzerinde tutacak için bir sıcak su etiketi 
sağlanmıştır. Etiketi geçirmek için tutucuyu tırnağınızla açık tutun.

Not
Ekranda 4 ön ayarlı demleme miktarı gösterilir. Her ön ayarlı demleme miktarı önerilen kahve 
dozajını gösterir. Ön ayarlı demleme miktarını değiştirirseniz bu öneri otomatik olarak değişir.
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2 Bir demleme miktarı seçin. Kontrol panelindeki seçim düğmelerinden 1'ini kullanın.

3 Seçtiğiniz demleme miktarı için önerilen kahve dozajını (A) 
not edin.

4 İsteniyorsa demleme miktarını değiştirin. Kontrol panelinde 
ekrandaki + (C) veya - (D) metnine karşılık gelen seçim 
düğmelerini (B) kullanın.

5 Demleme miktarını değiştirirseniz yeni kahve dozaj önerisini 
not edin.

6 Önerilen kahve dozajını (A) kabın içindeki filtre kağıdına 
koyun. Kahveyi filtre kağıdına eşit bir şekilde yayın.

7 Su dağıtıcılı filtre kapağını (B) sepet filtrenin üzerine koyun.

4.7 Çay için demleme miktarını seçme
1 Ekranda çay seçeneğini seçin. Kontrol panelindeki doğru 

seçim düğmesini kullanın.
2 Kahve için demleme miktarını seçme adımları ile aynı 

adımları takip edin (bkz. 4.6).
3 Önerilen çay dozajını not edin.
4 Önerilen çay dozajını (A) kaptaki çay filtresine koyun.
5 Doldurma borusunu (B) çay filtresinin üzerine koyun.

-

+

B

B

C

D

A

A
B

B

A
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4.8 Demleme işlemini başlatma

1 Taban plakasına sahip bir modele sahipseniz kabın (A) 
taban plakası (B) üzerinde doğru konumda olduğundan emin 
olun.

2 CB veya CB W modeline sahipseniz servis arabasının ve 
kabın doğru konumda olduğundan emin olun. Bkz. 3.5.4

3 Mafsallı kolu (C) dağıtıcı kapağının üzerinde doğru konuma 
yerleştirin.

4 Kontrol panelinde Tamam düğmesine (D) dokunun.
5 Kabın boş olduğunu doğrulayın. Tamam düğmesine 

dokunun.

Not
Bu prosedür hem kahve hem de çay demleme işlemi için geçerlidir.

Dikkat
Demleme işlemi sırasında mafsallı kol veya kap doğru konumdan çıkarılırsa demleme işlemi 
otomatik olarak durur. Kontrol paneli ekranında bir simge ve metin görüntülenecektir. Makine 
aynı zamanda 2 kısa bip sesi verir. Demleme işlemini yeniden başlatmak mafsallı kolu 
ve/veya kabı doğru konumlara getirin ve kontrol panelindeki Tamam düğmesine dokunun. 
Bunu 10 dakika içinde yapmanız gerekir, aksi halde seçtiğiniz demleme işlemi iptal 
edilecektir.

UYARI
Yanıklara dikkat edin. Demleme işlemi başlatıldığında mafsallı koldan sıcak su çıkacaktır.

Not

Kabın boş olduğunu doğruladığınızda demleme işlemi 
başlatılacaktır.
• Operatör menüsünde Otomatik Kap Isıtma 

seçeneği etkinleştirilirse kabın güç soketi otomatik 
olarak açılacaktır. Bkz. 2.5.1 bölümü

• Seçenek etkinleştirilmezse güç soketini manuel 
olarak açmanız gerekir. Bkz. 2.1.5 bölümü

C

D

A

B
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6 Demleme ilerlemesini görmek için ekrandaki ilerleme 
çubuğuna (A) bakın.

4.9 Kahve demleme işlemini tamamlama

1 Makinenin 1 kısa bip sesi yapmasını bekleyin.
2 Ekrandaki ilerleme çubuğunun (A) demlemeyi Damlatma 

olarak gösterdiğinden emin olun.
3 Yaklaşık 5 dakika sonra makinenin 3 kısa bip sesi yapmasını 

bekleyin.

A

Not

• İkinci bir kaba sahip bir CB modeline sahipseniz ilk kap demleme işlemini tamamlarken 
yeni demleme işlemini başlatabilirsiniz. İlk kabın üzerindeki mafsallı koldan su beslemesi 
çıkmayı bıraktığında mafsallı kolu ikinci kabın üzerine yerleştirin ve demleme işlemini 
tekrar başlatın.

• Demleme işlemi başlatıldığında kap ısıtma işlemi başlar.

UYARI

• Mafsallı kolu hareket ettirdiğinizde haşlanma yaralanmalarına dikkat edin.
• Filtre sepetinin içeriğinin neden olabileceği yanıklara dikkat edin. Demleme işlemi 

tamamlandıktan sonra kaptan çıkarıldığında filtre sepetinin içeriği sıcak olacaktır. Filtre 
sepetinin içeriğini atmak için güvenli, su geçirmez bir kap kullandığınızdan emin olun.

• Haşlanma yaralanmalarına dikkat edin. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra kabın 
içinde sıcak içecek vardır. Sıcak içecek musluk açıldığında dışarı çıkacaktır.

A
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4 Mafsallı kolun (A) kaptan (B) uzağa getirin.
5 Su dağıtıcısını (C) sepet filtreden (D) çıkarın.
6 Sepet filtreyi kaptan çıkarın.
7 Yalıtımlı kapağı (E) kabın üzerine koyun.
8 Filtreyi ve filtre içeriğini atın ve filtre sepetini temizleyin. Bkz. 

5.2.7

4.10 İçeceği servis etme

1 İçeceği gereken şekilde servis edin. Musluğu (A) kullanın.

A

E
D

C

B

Not

• Kapta içecek 80 ila 85°C arasındaki bir ortalama sıcaklıkta tutulur.
• Kahve tadı bozulmadan önce kapta 1 ila 1,5 saat bekletilebilir. Bu süre sonunda kahveyi 

kaptan boşaltın ve daha fazla kahve demlemek için hazırlanın. Bkz. 4.1
• Kabın musluğu 2 besleme modu sunabilir. İçeceği bardaklara ve kupalara koymak için 

kısa açılma beslemesini kullanın. Bardakları ve büyük kapları doldurmak için kilit 
konumunu kullanın.

Dikkat
Kap boşaldığında kap ısıtıcısını durdurun. Isıtıcıyı durdurmak güç kablosunu kuledeki 
soketlerden çıkarın veya makinenin kontrol panelini kullanın.

UYARI
Haşlanma yaralanmalarına dikkat edin. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra kabın içinde 
sıcak içecek vardır. Sıcak içecek musluk açıldığında dışarı çıkacaktır.

A
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2 İçeceği kısa açılma modunda servis etmek için musluğa 
hafifçe basın.

3 Musluğu açık konumda kilitlemek için musluğa sonuna kadar 
bastırın.

4 Kaptaki içecek boşaldığında güç kablosunu kaptaki ve 
kuledeki soketlerden çıkarın.

5 Başka bir demleme işlemini başlatmadan önce kabın iç 
demliğini durulayın. Bkz. 5.2.6
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4.11 Zamanlayıcı işlevini kullanma

1 Kahve veya çay demlemek için bir kap hazırlayın. Bkz. 4.2 
ve 4.3.

2 Kontrol panelinde Zamanlayıcı düğmesine (A) dokunun.
3 Kap ve/veya Kazan'ı seçin, ardından Tamam düğmesine 

dokunun.
4 Gün seçeneğini seçin ve ardından Tamam düğmesine 

dokunun.
5 Saat seçeneğini seçin ve ardından Tamam düğmesine 

dokunun.
6 Kahve veya çay için demleme miktarlarını seçin. Bkz. 4.6 

veya 4.7 bölümü.
7 Demleme işlemini başlatmak için hazırlık yapın. Bkz. 4.8 

bölümü.

Not
Kahve veya çay demlemek ve sıcak su sistemini etkinleştirmek için bu işlevi kullanabilirsiniz.
Zamanlayıcı maksimum 6 gün önceden programlanabilir.
Kaptaki ısıtma elemanı otomatik olarak programlanan demleme süresinden 5 dakika önce 
açılır.
Zamanlayıcı programı ayarlanırken demleme işlemini başlatamazsınız.
2 taban plakalı bir modele sahipseniz 1 kapta zamanlayıcı programını ayarlayabilir ve diğer 
kapta ısıtma elemanın kullanmaya devam edebilirsiniz.
Ekranın en üstünde bir süre ölçer simgesi varsa zamanlayıcı programı etkindir.

A

Dikkat
Kabın ve mafsallı kolun zamanlayıcı programı etkinken doğru konumda kaldığından emin 
olun. Kap veya mafsallı kol hareket ettirilirse zamanlayıcı programı duracak ve ekranda bir 
uyarı görüntülenecektir. Zamanlayıcı programını yeniden başlatmak için kabın ve mafsallı 
kolun konumunu düzeltin. Bkz. 4.8 bölümü
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4.12 Çay demleme işlemini tamamlama

1 Kahve demleme işlemini tamamlama adımları ile aynı 
adımları takip edin. Bkz. 4.9.

2 Doldurma borusunu (A) ve çay filtresini (B) kaptan (C) 
Damlatma işlemi durdurulmadan en az 4 dakika önce 
çıkarın.

3 İçeceği servis edin. Bkz. 4.9

Dikkat
Çay filtresini demleme işlemi tamamlandıktan sonra kapta 15 dakikadan uzun süre 
bırakmayın. Çay filtresi kapta çok uzun süre bırakılırsa çayın tadı bozulur.

A

B

C
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5 Bakım

5.1 Temizleme ve dezenfeksiyon deterjanları

/i

5.2 Temizleme

5.2.1 Günlük temizlik
/i

5.2.2 Haftalık temizlik
/i

Dikkat

• Yalnızca belirtilen Animo temizlik ürünlerini kullanın.
• CNe tipi kabı suya daldırmayın.

UYARI
Kimyasal yanıklarından ve göz yaralanmalarından kaçının. Temizlik ürünlerini kullanırken 
güvenlik eldivenleri ve koruyucu gözlükler kullanın.

Belirtilen durumlarda bu ürünleri kullanın Notlar
Amino kahve lekesi çıkarıcı Bkz. 2.3.14
Amino kireç çıkarıcı Bkz. 2.3.14

Makine parçası Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir Bkz.

İç demlik Hayır 5.2.6
Sepet filtreyi temizleyin Evet 5.2.7
Su dağıtıcılı filtre kapağını 
temizleyin.

Evet 5.2.8

Karıştırıcıyı temizleyin Hayır 5.2.9
Damlama tepsisini temizleyin Hayır 5.2.10
Dış kısmı temizleyin Hayır 5.2.11

Makine parçası Bulaşık makinesinde 
yıkanabilir Bkz.

İç demlikteki kahve birikintilerini 
temizleyin

Hayır 5.2.12

Diğer kısımlardaki kahve 
birikintilerini temizleme

Hayır 5.2.13
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5.2.3 Kireç temizleme

/i

5.2.4 Makine için genel temizlik talimatları

1 Makinenin dışını ılık su ve deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bez veya süngerle temizleyin.
2 Makineyi yumuşak, kuru bir bezle kurulayın.

Dikkat
Makine ekranında kireç temizleme gösterge simgesi görüntülendiğinde mümkün olan en kısa 
süre içinde makinenin kirecini temizleyin.

Makine parçası Plan Bkz.
Kahve demleme sistemi Makine tarafından 

değiştirildiğinde
5.3.2

Kazan sistemi Makine tarafından 
değiştirildiğinde

5.3.6

Dikkat
Makineyi kesinlikle suya daldırmayın veya üzerine su püskürtmeyin
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5.2.5 Kaplar için genel temizlik talimatları

1 CNe kapları temizlerken güç kablosunun kap ile bağlantısını 
kesin.

2 Sıçrama koruyucusunu (A) kapatın.

5.2.6 İç demliği durulama
1 Kabın içeriğini boşaltın. Musluğu kullanın.
2 Kabın içindeki tüm aksesuarları çıkarın.
3 İç demliği sıcak suyla durulayın.
4 Gerekiyorsa iç demlikteki içecek birikintilerini temizleyin. Bkz. 5.2.12

5.2.7 Sepet filtreyi temizleyin

1 Sepet filtreyi deterjanlı ılık suda yıkayın.
2 Sepet filtreyi temiz suyla durulayın.
3 Sepet filtreyi yumuşak bir bezle kurulayın.

Not

• CNi tipi kap suya daldırılabilir.
• Uygun görüldüğü takdirde bir CN 40 modelini temizlemek için temizlik malzemelerinin 

miktarlarını ve boyutlarını artırın.

Dikkat
CNe tipi kabı bulaşık makinesine veya lavaboya koymayın.
Temizlik sonrasında kabın üzerindeki kapağı açık bırakmayın. Kabın içinde hava akışı olacak 
şekilde kapağı yarı açık bırakın. Hava akışı kabın içinde bayatlamayı önler.
Temizlik sonrasında kapta yaklaşık 2 bardak temiz su bırakın. Su kabın içindeki lastik 
contaları iyi durumda tutar.

UYARI
Sıcak su yanıklarını önleyin. Eldiven takın ve temizlemek, durulamak ve sıcak suyu içine 
boşaltmak için güvenli bir kap kullanın.

A

Not
Sepet filtreyi bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.
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5.2.8 Su dağıtıcılı filtre kapağını temizleyin.

1 Kapağı deterjanlı ılık suda yıkayın.
2 Kapağı temiz suyla durulayın ve kurulayın.

5.2.9 Karıştırıcıyı temizleyin
1 Karıştırıcıyı deterjanlı ılık suda yıkayın.
2 Karıştırıcıyı temiz suyla durulayın ve kurulayın.

5.2.10 Damlama tepsisini temizleyin
1 Damlama tepsisini deterjanlı ılık suda yıkayın.
2 Damlama tepsisini temiz suyla durulayın ve kurulayın.

5.2.11 Dış kısmı temizleyin

1 Makinenin ve kapların dış kısmını yumuşak nemli bir bezle temizleyin.
2 Makinenin ve kapların dış kısmını silerek kurutun.

5.2.12 İç demlikteki içecek birikintilerini temizleme

1 Kabı boşaltın. Musluğu kullanın.
2 Kaptaki içecek aksesuarlarını çıkarın.
3 Kabın yarısını ılık suyla doldurun.
4 Suya bir torba kahve lekesi çıkarıcı koyun.
5 Çıkarıcıyı çözdürmek için suyu bir kaşıkla karıştırın.
6 Yaklaşık 15 ila 30 dakika bekleyin, ardından kabı boşaltın. Musluğu kullanın.
7 Kabın içini temiz sıcak su ile birkaç defa durulayın. Kabı her duruladığınızda kabı boşaltmak için 

musluğu kullanın.
8 Kabın içini silerek kurutun.

Not
Su dağıtıcılı filtre kapağını bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

Dikkat
Makinenin veya kapların dış yüzeyinde aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın.

Not
Bu prosedür çay lekelerinin çıkarılması için geçerlidir.
Bu prosedür için bir torba kahve lekesi çıkarıcı gerekir. Bkz. 2.3.14

Dikkat
Bu prosedür sırasında kabı daldırmayın.
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5.2.13 Diğer kısımlardaki içecek birikintilerini temizleme

1 Kovanın içinde 5 litre ılık suyu 1 torba kahve lekesi çıkarıcı ile karıştırın.
2 Temizlenmesi gereken parçaları suya koyun.
3 Yaklaşık 15 ila 30 dakika bekleyin, ardından parçaları kaptan çıkarın.
4 Suyu dikkatli bir şekilde dökün.
5 Parçaları temiz sıcak su ile durulayın. Bunu birkaç defa yapın.
6 Parçaların üzerinde hala kahve birikintileri varsa adım 1 ila 5'i tekrarlayın.
7 Parçaları silerek kurutun.

5.2.14 Kaptaki musluğu temizleme
1 Kabın boş olduğundan ve güç kablosunun bağlı 

olmadığından emin olun.
2 Musluğun (A) üst kısmını sökün. Musluğun üst kısmını saatin 

tersi yönde çevirin.
3 Musluğun üst kısmındaki silikon contayı (B) çıkarın.
4 Musluğun üst kısmını ve contayı temizlemek için diğer 

kısımlardaki içecek birikintilerini temizleme prosedürlerini 
takip edin. Bkz. 5.2.13

5 Silikon contayı ve musluğun üst kısmını geri kaba koyun. 
Adım 3 ve 2'ü ters sırada gerçekleştirin.

Not
Bu prosedür çay lekelerinin çıkarılması için geçerlidir.

Not
Bu prosedür en az 5 litre kapasiteli bir kova gerektirir.
Bu prosedür için bir torba kahve lekesi çıkarıcı gerekir. Bkz. 2.3.14

A

B
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5.2.15 Gösterge camını temizleme

1 Kabın boş olduğundan ve güç kablosunun bağlı 
olmadığından emin olun.

2 Lastik tıpayı (A) gösterge camı kapağının (B) üzerinden 
çıkarın.

3 Gösterge camı kapağını çıkarın. Gösterge camı kapağını 
koruyucu profilin (C) üst kısmında dikey olarak çekin.

4 Gösterge camını (D) koruyucu profildeki girintiden dikkatli bir 
şekilde çıkarın. Gösterge camını profilden uzağa doğru dik 
bir şekilde yukarı doğru çekin.

5 Gösterge camını dikkatli bir şekilde temizleyin. Gösterge 
camı fırçasını kullanın.

6 Gösterge camının her iki ucunu nemlendirin.
7 Nemlendirilmiş gösterge camını geri koruyucu profilin içine 

koyun. Adım 4'ü ters yönde takip edin.
8 Gösterge camı kapağını ve lastiği geri takın. Adım 2 ve 3'ü ters sırada gerçekleştirin.

Not
Bu prosedür CB 40 modellerine uygulanamaz.

Not
Bu prosedürü gerçekleştirmek için şunlara ihtiyacınız olacaktır.
• 1 gösterge camı fırçası. Bkz. 2.3.14
• 1 yumuşak kuru bez.

UYARI
Gösterge camını dikkatli bir şekilde temizleyin. Gösterge camı kırılabilir. Gösterge camını 
dikkatli bir şekilde tutmak için kuru bir bez kullanın gösterge camının kırılması halinde kırık 
camın neden olabileceği yaralanmaları önleyin.
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5.3 Makinenin kirecini temizleme

5.3.1 Kahve demleme sistemini kireç temizleme için hazırlama

1 Kahve demleme sistemini yıkayın. Sistemi ısıtmak için en az 
miktarı demleyin. Yalnızca su kullanın. Bkz. 3.6.2

2 Su ve kireç çıkarıcıyı bir sürahide karıştırın. Çözeltiyi 
karıştırmak için kaşık kullanın.

3 Kulenin (B) tepesinde, sol taraftaki kireci temizleyici 
doldurma deliğinden kapağı (A) çıkarın. (1)

4 Huniyi (C) deliğe koyun. Huniyi deliğine içine gidebildiği 
kadar itin. (2)

5 Kapağı ve sepet filtreyi kaptan çıkarın.
6 Mafsallı kolu kabın üzerinde doğru konuma yerleştirin.

Not
Bu prosedürü gerçekleştirmek için en az 2 torba (100 gram) kireç çıkarıcıya ihtiyacınız 
olacaktır. Bkz. 2.3.14

Not
Bu prosedürü gerçekleştirmek için şunlara ihtiyacınız olacaktır.
• En az 60 - 70°C sıcaklıkta 2 litre su.
• 2 ölçme sürahisi. Her sürahinin kapasitesi en az 2 litre olmalıdır. Ölçme sürahisi aynı 

zamanda mafsallı kol ve taban plakası arasındaki boşluğa oturmalıdır.
• 1 huni. Bkz. 3.5.1
• 1 kaşık.

Dikkat
Kahve demleme sisteminin kirecini ekran uyarı görüntülendiği anda temizleyin. Bu onarım 
maliyetlerini ve garantinin bozulmasını önleyecektir.

UYARI
Kimyasal yanıklarından ve göz yaralanmalarından kaçının. Kireç çıkarıcıyı kullanırken 
güvenlik eldivenleri, plastik önlük ve koruma gözlükleri takın.
Kireç çıkarıcı torbasının üzerindeki uyarıları ve talimatları okuyun.

UYARI
Haşlanma yaralanmalarını önleyin. Kireç temizleme prosedürü için sıcak su kullanılır.
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5.3.2 Kahve demleme sisteminin kirecini temizleme

1 Gerekli tüm hazırlıkları yaptığınızdan emin olun. Bkz. 5.3.1
2 Operatör menüsüne erişin, ardından doğru kireç temizleme 

programına gidin ve bunu seçin. Bkz. 2.5.1.
3 Kabın içine boş bir sürahi koyun.
4 Kireç çıkarıcı çözeltisini yavaşça ölçme sürahisinden huniye 

dökün.
5 Sürahideki çözelti mafsallı koldan çıkarken çözeltiyi toplayın. 

(1)
6 Çözelti mafsallı koldan köpüklenmeden çıkana kadar adım 4 

ve 5'i tekrarlayın. Her seferinde mafsallı koldan (2) 
topladığınız çözeltiyi tekrar kullanın.

7 Huniyi çıkarın ve arka kapağı kireci temizleyici deliğine 
koyun.

UYARI
Kimyasal kirlilikten kaçının. Bu prosedür için kullanılan tüm ekipmanlar kireç çıkarıcı çözeltisi 
ile kirlenecektir. Huni, sürahi, kaşık ve kireç çıkarıcı çözeltisiyle temas edebilecek diğer öğeler 
veya koruyucu ekipmanlar dahil olmak üzere tüm ekipmanların bu prosedürden sonra 
durulandığından emin olun. Bu öğeleri iyice temizlenene kadar dikkatli bir şekilde kullanın.

UYARI
Kireç temizleme işlemi programı makinenin içine kireç temizleme işlemi çözeltisi döküldükten 
sonra durdurulamaz. Acil durumlarda kontrol panelindeki Dur düğmesini kullanın. Program 
duracaktır. Ancak, durulama da dahil olmak üzere kireç temizleme işlemi programı makine 
tekrar kullanılmadan önce tamamlanmalıdır.

UYARI
Kimyasal yanıklardan kaçının. Kullanılmış kireç temizleme işlemi çözeltisini güvenli bir şekilde 
kanalizasyona veya uygun bir kaba dökün.

Not
Operatör menüsü ekranındaki iletiler size kireç temizleme prosedürü boyunca rehberlik 
edecektir.
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5.3.3 Kahve demleme sistemini durulama

1 Kahve demleme sistemini durulamak için hazır olduğunuzu onaylamak için kontrol panelindeki 
Tamam düğmesine dokunun.

2 Kabın üzerine bir sepet filtre ve dağıtıcı kapak koyun.
3 Tekrar Tamam düğmesine dokunun. 2 litre sıcak su kahve demleme sisteminden kabın dağıtıcı 

kapağına doğru geçecektir.
4 3 bip sesi gelene ve ekranda durulama döngüsünün bittiği sinyali görüntülenene kadar bekleyin.
5 Kabı boşaltın. Musluğu kullanın.
6 Adım 3, 4 ve 5'i iki defa daha tekrarlayın. Kireci temizleme programı toplam 3 durulama 

döngüsünden sonra tamamlanacaktır.
7 Ana ekrana dönmek için kontrol panelindeki Dur X düğmesine iki defa dokunun. Makine kullanım 

için hazırdır.

Not

• Kahve demleme sisteminin kirecini temizledikten hemen sonra bu prosedürü 
gerçekleştirin. Bkz. 5.3.2

• Operatör menüsü ekranındaki iletiler size durulama prosedürü boyunca rehberlik 
edecektir.

• Kahve demleme sisteminin kirecini temizlemek için kullandığını kireç temizleme programı 
ile aynı programdan bu prosedüre devam edin.

• Bu prosedürü tamamladıktan sonra bir sonraki kireç temizleme prosedürü için akış sayacı 
otomatik olarak sıfırlanır.

UYARI
Kimyasal kirlilikten kaçının. Bu prosedür için kullanılan yıkama suyunu güvenli bir şekilde 
kanalizasyona veya uygun bir kaba dökün.
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5.3.4 Kazan sistemini kireç temizleme için hazırlama

1 Suyla kireç çıkarıcıyı bir sürahide karıştırın. Çözeltiyi 
karıştırmak için kaşık kullanın.

2 Ekrandaki Operatör menüsüne erişin, ardından doğru kireç 
temizleme programına gidin ve bunu seçin. Bkz. 2.5.1

3 Kireç temizleme programı kazan boşaltma döngüsünü 
başlatmak için kontrol panelindeki Tamam düğmesine 
dokunun.

4 Kazan sistemini tamamen büyük bir sürahiye veya kovaya 
boşaltın. Kazanın musluğunu kullanın ve ardından tahliye 
hortumunun ucundaki musluğu kullanın.

5 Tamam düğmesine dokunun. Makine iki defa bip sesi 
çıkarırsa adım 5'yi tekrarlayın.

6 Kulenin (B) tepesinde, sağ taraftaki kireci temizleyici 
doldurma deliğinden kapağı (A) çıkarın. (1)

7 Huniyi (C) deliğe koyun. Huniyi deliğin içine gidebildiği kadar itin.(2)

Not
Bu prosedür CB 40 modellerine uygulanamaz.

Not
Bu prosedürü gerçekleştirmek için şunlara ihtiyacınız olacaktır.
• En az 2 torba kireç çıkarıcı (100 gram). Bkz. 2.3.14
• En az 60 - 70°C sıcaklıkta 1 litre su.
• En az 2 litre kapasiteli 1 ölçme sürahisi.
• 1 büyük sürahi veya kova.
• 1 huni. Bkz. 3.5.1
• 1 kaşık.

Dikkat
Onarım maliyetlerini ve garantinin bozulmasını önleyin. Kazan sisteminin kirecini ekranda 
uyarı verildiğinde hemen temizleyin.

UYARI
Kimyasal yanıklarından ve göz yaralanmalarından kaçının. Kireç çıkarıcıyı kullanırken 
güvenlik eldivenleri, plastik önlük ve koruma gözlükleri takın.
Kireç çıkarıcı torbasının üzerindeki uyarıları ve talimatları okuyun.

UYARI
Haşlanma yaralanmalarını önleyin. Sıcak su sistemi kireç temizleme işlemi prosedürleri 
sırasında birkaç defa tamamen boşaltılmalıdır. Su sıcaktır.
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5.3.5 Kazan sistemini durulama

1 Kazan sistemini boşaltmak için kontrol panelinde Tamam düğmesine dokunun.
2 Kazan sistemindeki kireç çıkarıcı çözeltisinin tamamını büyük bir sürahiye veya kovaya boşaltın. 

Kazanın musluğunu kullanın ve ardından tahliye hortumunun ucundaki musluğu kullanın.
3 Durulama döngüsünü başlatmak için Tamam düğmesine dokunun. Makine iki defa bip sesi çıkarırsa 

adım 2'yi tekrarlayın.
4 Makinenin 3 bip sesi yapmasını bekleyin.
5 Adım 1 ila 3'ü iki defa daha tekrarlayın. Kireci temizleme programı toplam 3 durulama döngüsünden 

sonra tamamlanacaktır.
6 Ana ekrana dönmek için kontrol panelindeki Dur X düğmesine iki defa dokunun. Makine kullanım 

için hazırdır.
7 Kazan sistemini kullanmak istiyorsanız kontrol panelinde Tamam düğmesine dokunun.

Not

• Kazan sisteminin kirecini temizledikten hemen sonra bu prosedürü gerçekleştirin. Bkz. 
5.3.6

• Operatör menüsü ekranındaki iletiler size durulama prosedürü boyunca rehberlik 
edecektir.

• Kazan sisteminin kirecini temizlemek için kullandığını kireç temizleme programı ile aynı 
programdan bu prosedüre devam edin.

• Bu prosedürü tamamladıktan sonra bir sonraki kireç temizleme prosedürü için akış sayacı 
otomatik olarak sıfırlanır.

UYARI
Kimyasal kirlilikten kaçının. Kazan sisteminin kirecini temizlemek ve durulamak için kullanılan 
tüm ekipmanlar kireç çıkarıcı çözeltisi ile kirlenecektir. Huni, sürahi, kaşık ve kireç çıkarıcı 
çözeltisinin sıçramış olabileceği diğer öğeler veya koruyucu ekipmanlar dahil olmak üzere 
tüm ekipmanların bu prosedürden sonra durulandığından emin olun. Bu öğeleri iyice 
temizlenene kadar dikkatli bir şekilde kullanın.
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5.3.6 Kazan sisteminin kirecini temizleme

1 Gerekli tüm hazırlıkları yaptığınızdan emin olun. Bkz. 5.3.4
2 Kireç çıkarıcı çözeltisinin tümünü yavaşça ölçme sürahisinden huniye dökün.
3 Huniyi çıkarın ve arka kapağı kireç temizleyici doldurma deliğine koyun.
4 Makinede kireç çıkarıcı olduğunu doğrulamak için Tamam düğmesine dokunun.
5 Yaklaşık 5 dakika makinenin 3 kısa bip sesi yapmasını bekleyin.

Not
Operatör menüsü ekranındaki iletiler size kireç temizleme prosedürü boyunca rehberlik 
edecektir.

UYARI
Kireç temizleme işlemi programı makinenin içine kireç temizleme işlemi çözeltisi döküldükten 
sonra durdurulamaz. Acil durumlarda kontrol panelindeki Dur düğmesini kullanın. Program 
duracaktır. Ancak, durulama da dahil olmak üzere kireç temizleme işlemi programı makine 
tekrar kullanılmadan önce tamamlanmalıdır. Bkz. 5.3.5

UYARI
Kimyasal yanıklardan kaçının. Kullanılmış kireç temizleme işlemi çözeltisini güvenli bir şekilde 
kanalizasyona veya uygun bir kaba dökün.
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6 Sorun Giderme

6.1 Hata kodları ve sorunlar

Dikkat
Elektrik sisteminde yapılacak tüm onarımlar nitelikli bir servis mühendisi tarafından 
gerçekleştirilmelidir.

Not
Sorunu çözemiyorsanız Animo temsilcinizle iletişime geçin. Bu kullanıcı kılavuzunun arka 
kapağına bakın.

Sorun Olası neden Çözüm
200, ve sıcak su sıcaklığı 
doğru değil.

Su sıcaklık sensöründe bir arıza 
var.

Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

201, ve sıcak su sıcaklığı 
doğru değil.

Su sıcaklık sensöründe bir arıza 
var.

Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

202, ve kazan sistemi 
ısınmıyor.

Sıcaklık koruması etkin. Sıcaklık korumasını sıfırlayın. 
Bkz. 6.2. Makinenin kirecini 
temizleme Bkz. 5.3

202, ve kazan sistemi çok uzun 
kalıyor.

Kazan sisteminde kireçlenme 
var.

Makinenin kirecini temizleme 
Bkz. 5.3

203, ve makine çok yavaş 
doluyor.

Su besleme basıncı çok düşük. Hortum bağlantısını kontrol edin. 
Musluğu çevirerek tamamen 
açın. Makineyi kapatın ve geri 
açın.

204, - Bir elektrik arızası var. Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

205, ve ardından 208 oluyor Giriş valfı güvenlik için 
kapatılmış. Veya hacim sensörü 
etkinleştirilmemiş.

Hortum bağlantısını kontrol edin. 
Musluğu çevirerek tamamen 
açın. Makineyi kapatın ve geri 
açın.

205, - Giriş valfı güvenlik için 
kapatılmış.

Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

206, ve makine çalışmıyor. Sıcaklık koruması etkin. Sıcaklık korumasını sıfırlayın. 
Bkz. 6.2. Makinenin kirecini 
temizleyin. Bkz. 5.3

207 I, ve makine dolmuyor. Şebeke su beslemesinde bir 
sorun var.

Musluğun ve şebeke su besleme 
hortumunun doğru şekilde 
takıldığından emin olun. Bkz. 
3.5.8

207 II, ve makine çok yavaş 
doluyor.

Şebeke su beslemesinde bir 
sorun var.

Musluğun ve şebeke su besleme 
hortumunun doğru şekilde 
takıldığından emin olun. Bkz. 
3.5.8
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6.2 Sıcaklık koruması

1 Makinenin soğumasını bekleyin.
2 Aşırı ısınan sistem için sıcaklık koruması düğmesi kapağını 

çıkarın (A veya B).
3 Sıcaklık korumasını sıfırlayın. Düğmeye basmak için 

tornavida veya benzer bir alet kullanın.
4 Sıcaklık koruması düğmesi kapağını geri takın.
5 Makineyi açın. Bkz. 4.4
6 Sıcaklık korumasını etkinleştirmiş sistemin kirecini 

temizleyin. Bkz. 5.3
7 Sıcaklık koruması tekrar etkinleştirilirse servis mühendisi ile 

iletişime geçin.

208, ve su girişi tam olarak 
kapanmıyor.

Su girişi valfında bir arıza var. Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

209, - Bir elektrik arızası var. Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

210, ve ardından 208 oluyor. Giriş valfı güvenlik için 
kapatılmış. Veya makinede 
maksimum miktarda su var.

Su beslemesini yeniden başlatın 
ve demleme işlemini tekrar 
başlatın. Bkz. 4.8

211, ve su hacmi doğru değil. Su seviye sensöründe bir arıza 
var.

Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

212, ve hatalı sıcaklık okuması. - Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

213, ve hatalı sıcaklık okuması. - Servis mühendisi ile iletişime 
geçin.

216, ve makine ısınmıyor. Sıcaklık koruma sistemi 
etkinleştirilir.

Sıcaklık korumasını sıfırlayın. 
Bkz. 6.2. Makinenin kirecini 
temizleyin. Bkz. 5.3.

Not
Sıcaklık koruması, kahve demleme sistemi veya kazan sistemi aşırı ısındığında otomatik 
olarak etkinleştirilir. Etkinleştirildiğinde sıcaklık koruması makineyi kapatır. Sıcaklık 
korumasının etkinleştirilmesinin en yaygın nedeni kireçtir.

Sorun Olası neden Çözüm

A B
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