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Společnost ZUMMO, INNOVACIONES MECÁNICAS, S.A. si ve snaze o neustálé zlepšování svých 
produktů vyhrazuje právo upravit zařízení bez předchozího upozornění. Proto nemusí tento návod 
obsahovat nejnovější aktualizace produktu. 

 

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

 

 Zařízení není vhodné pro venkovní použití. Nesmí být vystaveno přímému 
slunečnímu záření, ponecháno bez ochrany před povětrnostními vlivy ani 
umístěno v prostorách, kde se k čištění používá tlaková voda. 

 Nečistěte zařízení přímým proudem vody ani tlakovou vodou. 

 Pro prevenci rizik je nutné, aby opravy prováděli kvalifikovaní techničtí pracovníci. 

 Společnost neponese odpovědnost v případě, dojde-li ke škodám z důvodu 
nedbalého používání zařízení či neseznámení se řádně s pokyny uvedenými 
v tomto návodu k obsluze. 

 Technickou podporu si vyžádejte od společnosti, která zařízení dodala. Není-li to 
možné, obraťte se na výrobní závod (vid oddíl Záruka). 

 Odšťavňovač při vymačkávání ovoce využívá extrémně vysoký tlak. Proto 
nesmíte do prostoru vymačkávání nikdy vkládat ruce ani jiné předměty. 

 Zajistěte, aby se neuvolnily matice odšťavňovacích misek či odkapávače. To by 
mohlo vést k závažnému poškození zařízení. 

 Při manipulaci s nožem dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepořezali. 

 Před prováděním čištění a údržby vždy zařízení odpojte od napájení. 

 Je-li napájecí kabel poškozen, je nutné za účelem prevence nebezpečí zajistit 
výměnu u výrobce, a to buď v rámci poprodejního servisu, nebo obdobně 
kvalifikovanými odbornými pracovníky. 

 Zařízení je vybaveno zadními tlumiči, což umožňuje minimální nároky na ventilaci. 
Za účelem zajištění dostatečné vnitřní ventilace i přesto doporučujeme ponechat 
mezi zadní částí zařízení a nejbližší vzdálenost alespoň 10 cm. Otvory pro přívod 
a vývod vzduchu nesmí být ničím blokovány. 
Má-li být zařízení umístěno v uzavřené skříni, pak je nutné skříň vybavit otvory 
pro přívod a vývod vzduchu a systémem umělé ventilace. 

 Zařízení nesmí používat děti mladší 8 let, osoby se sníženými tělesnými, 
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými 
zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly 
poučeny, jak zařízení bezpečně používat. Děti musí být pod dozorem, aby si se 
zařízením nehrály. Čištění a údržbu náležející do odpovědnosti uživatele nesmí 
provádět děti bez dozoru. 

 
 

 
Návod k obsluze je k dispozici na adrese: http://www.zummo.es/uploads/011209-05-
Manual_Instruccion_ZV25.pdf 

http://www.zummo.es/uploads/011209-05-Manual_Instruccion_ZV25.pdf
http://www.zummo.es/uploads/011209-05-Manual_Instruccion_ZV25.pdf
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1. ÚVOD 
 

 

Tento dokument je nedílnou součástí zařízení a jako takový musí být v případě přesunu v rámci 
společnosti nebo změny majitele předán spolu se zařízením. 

 

Před instalací a používáním produktu je nezbytné důkladně se seznámit s obsahem tohoto 
dokumentu, protože uvádí důležité informace týkající se bezpečných postupů instalace, správného 
používání a údržby. 

 

Návod k obsluze se skládá ze dvou částí. První kapitola popisuje běžné úkony plnění a čištění 
zařízení. Druhá kapitola obsahuje pokyny týkající se správné instalace, programování a údržby 
zařízení. Tyto úkony smí provádět pouze kvalifikovaný personál a/nebo odborní pracovníci dodavatele 
poskytující technickou a/nebo údržbovou podporu. 

 

Zařízení musí být používáno výhradně pro účely, pro které bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití 
zařízení bude považováno za nesprávné. 

 

Zařízení se prodává bez platebního systému. Výhradní odpovědnost za poruchy, újmu na zdraví osob 
nebo škody na zařízení způsobené v důsledku instalace či nesprávného používání platebního 
systému ponesou osoby, které takový platební systém instalovaly. 

 

1.1. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

 
 
 

VÝKON 

ODŠŤAVŇOVAČ 263 

CHLADICÍ JEDNOTKA (W) 361 

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ (W) 3,32 

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ (W) 26,78 

MINIMÁLNÍ PŘÍKON (W) 82 

MAXIMÁLNÍ PŘÍKON (W) 706 

KAPACITA PLNĚNÍ (kg) 25 

 

ROZMĚRY 

VÝŠKA (cm) 184,5 

ŠÍŘKA (cm) 69 

HLOUBKA S ČELNÍMI PRVKY 78 

HLOUBKA (cm) 70 

PARAMETRY 
PROSTŘE
DÍ 

TEPLOTNÍ ROZSAH +5 ºC a +50 ºC 

ROZSAH VLHKOSTI 45 % až 70 % 

VÁŽENÁ HLADINA TLAKU ZVUKU „A“ Méně než 70 dB 

HMOTNOST (kg) (bez obalu) 225 

NÁPLŇ PLYNOVÉHO CHLADIVA Typ R-134A  
přibližně (kg) 

0,25 

NAPĚTÍ A 
FREKVENCE 

MOD. ZV25A 230 V – 50 Hz 

MOD. ZV25C 110 V – 60 Hz 
 

ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ A FREKVENCE .......................Viz štítek s technickými parametry (Obr. 
8). 

 

2. ODPAD A RECYKLACE 
 

 

Použité zařízení 
 

 

Evropská unie 
 

Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické součásti zařízení nesmí být 
likvidovány spolu s komunálním odpadem. Chcete-li zařízení zlikvidovat, nevyhazujte jej 
do běžného kontejneru na odpad! Pro tyto produkty existuje speciální systém sběru. 

 
Další informace o sběru a recyklaci produktu si vyžádejte od místního poskytovatele 

svozu a sběru odpadu, úřad odpovědný za správu odpadu nebo prodejce, který vám produkt prodal. 



22  

Řádnou likvidací produktu přispějete k ochraně přírodních zdrojů (recyklace materiálů) a předejdete 
případným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by došlo v případě 
nesprávné likvidace produktu. 

 
Nesprávná likvidace produktu vás může vystavit trestu v souladu s příslušnou místní legislativou. 

 
Země mimo Evropskou unii 
Chcete-li tento produkt zlikvidovat, učiňte tak v souladu s platnou státní legislativou nebo předpisy vaší 
země vztahující se na odpad z elektrických a elektronických zařízení. 

 
Obal 

 

 

Chcete-li provést likvidaci odpadu, postupujte dle místních předpisů pro daný typ odpadu. Oddělte 
jednotlivé odpadní obalové materiály a zajistěte jejich odvoz do nejbližšího sběrného dvora. 

 

3. ZÁRUKA 
 

 

Společnost ZUMMO-INNOVACIONES MECÁNICAS S.A. poskytuje prostřednictvím oficiálního 
distributora na zařízení záruku v délce 3 LET nebo 70 000 porcí, která platí od data dodání prodejcem, 
a to v souladu s následujícími podmínkami: 

 
Tato záruka se vztahuje na veškerý materiál a výrobní vady. 
Jsou-li zjištěny vady během běžného použití v rámci záručního období, bude výměna vadných 
součástí zajištěna zdarma. 
Oprava či výměna součástí zařízení během záruční doby s sebou nenese prodloužení záruční doby. 
Záruka bude platná pouze v případě předložení originálu dokladu o nákupu 
(faktura). Na originální díly se vztahuje záruka v délce šesti měsíců. 

 
Tato záruka se nevztahuje na: 

 

 

Poškození nezpůsobená přímo vadou zpracování či materiálů. 
Poškození v důsledku nesprávné instalace, nevhodného použití, nesprávného použití, úprav, nehod či 
nedbalosti. 
Poškrábání povrchu dílů a součástí v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků a metod. 
Deformaci tepelně tvarovaných plastových dílů uvedených na konci oddílu 13 v důsledku expozice 
nadměrně vysokým teplotám. 
Práce, na které se tato záruka nevztahuje. 
Škody způsobené neoprávněnými osobami či neschválenými materiály. 

 
Technická podpora 

 

 

V případě poškození způsobeného během záruční lhůty doporučujeme obrátit se na autorizovaného 
prodejce, který jednotku dodal, nebo telefonicky kontaktovat společnost ZUMMO: 

 

E-mail: 
sat@zummo.es Tel.: 
+34 96 1301246 
Fax: +34 96 1301250 

 

Budou-li během záruční lhůty provedeny jakékoliv opravy neschválené společností ZUMMO povede to 
k okamžitému zneplatnění záruky. 

mailto:sat@zummo.es
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1. PLNĚNÍ A ČIŠTĚNÍ 
 

 

 Přístup do servisní části je povolen pouze řádně proškoleným osobám, které disponují znalostmi 
postupu plnění a čištění přístroje, a to zejména z hlediska hygieny a bezpečnosti.  

 Obsluha přístroje je zodpovědná za hygienickou nezávadnost a čistotu zařízení v souladu 
s platnými zdravotními a bezpečnostními předpisy. 

 Zařízení vyrábí citrusovou šťávu s hladinou pH do 4,5. 

 Čištění zařízení se musí provádět pomocí čisticího prostředku vhodného pro potraviny, u nějž není 
nutný oplach vodou. 
Dávkování produktu musí být v souladu s pokyny uvedenými v technickém listu čisticího 
prostředku. 

 Doporučujeme k čištění zařízení používat čistou vodu. 

 Před zahájením čištění doporučujeme vypnout hlavní spínač zařízení. Nečistěte zařízení přímým 
proudem vody ani tlakovou vodou. 

 Čištění součástí odšťavňovací sekce (odšťavňovací misky, mačkadla, odkapávač, horní filtrační 
miska, filtrační miska, nůž a čelní kryt), dvířek, zásobníku pohárků, odkapávacího roštu a filtru 
doporučujeme provádět alespoň jednou za týden v souladu s pokyny pro čištění. 

 

1.1. PLNĚNÍ OVOCEM 
 

 

 Zařízení je určeno k odšťavňování pomerančů o průměru 53–75 mm (sada odšťavňovacích misek 
střední velikosti a mačkadla v tmavě šedém provedení – viz Obr. 18). Chcete-li používat větší 
pomeranče, je nutné zakoupit sadu větších odšťavňovacích misek a mačkadel ve světle šedém 
provedení a navíc oddělovač pomerančů, který umožní odšťavňovat pomeranče o průměru 70–
90 mm (Obr. 19). 

 Podavač pomerančů (schéma 24.1, č. 11) má maximální nosnost 25 kg (Obr. 24). 

 Vždy, když zařízení naplníte, doporučujeme vložit pomeranč do pravé odšťavňovací misky 
(schéma 24.1, č. 15). 

 Nikdy nepoužívejte poškozené ovoce. 
 

1.2. DOPLŇOVÁNÍ POHÁRKŮ 
 

 

 Do zásobníku pohárků (Obr. 20) se doplňují pohárky o průměru hrdla ve výši 70–71 mm. Pohárky 
mohou mít různé objemy, např. 150, 220 ml.  Chcete-li používat pohárky o objemu 250 ml, budete 
potřebovat zásobník na pohárky o průměru 73–74 mm. (volitelné příslušenství) 

 Zásobník pohárků má kapacitu na přibližně 90–115 pohárků, a to v závislosti na konkrétním 
výrobci a objemu pohárku. 

 Doporučujeme používat pohárky s antistatickou úpravou. 

 Volba barevného provedení pohárků není důležitá, nicméně doporučujeme nepoužívat zcela 
průhledné pohárky. 

 Funkčnost zásobníku pohárků lze vyzkoušet ručně stisknutím tlačítka SW4 na ovládacím panelu. 

 DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby nebyly pohárky příliš oválné nebo vzájemně do sebe příliš pevně 
zasunuty. Mezi jednotlivými hrdly pohárků by měly být rozestupy přibližně 3 mm. 

1.3. ČIŠTĚNÍ 
 

 

 ODŠŤAVŇOVACÍ SEKCE: 
 

Demontáž: 
 

- Sejměte čelní kryt (schéma 24.1, č. 10) a vyčistěte jej hadříkem navlhčeným do neutrálního 
mýdlového roztoku (DŮLEŽITÉ! NIKDY k čištění nepoužívejte abrazivní produkty). 

- Odkapávač a nůž odstraníte odšroubováním matic hřídelí odkapávače a vytažením ve 
vodorovné poloze. Odšroubovat lze také mačkadla v odkapávači (Obr. 21). Pod nimi se 
nachází podložky. Při čištění věnujte MAXIMÁLNÍ POZORNOST MANIPULACI S NOŽEM 
(Obr. 4). Je velice ostrý a mohli byste se snadno pořezat. 
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- Chcete-li odmontovat odšťavňovací misky, doporučujeme mírně odšroubovat kotvicí matice a 
povytáhnout je, abyste je mohli využít jako oporu. Poté bude snadné misky uvolnit a 
vytáhnout (Obr. 3).  

- Přední stranu otřete hadříkem navlhčeným v neutrálním mýdlovém roztoku. 
 

Montáž: 
 

- Našroubujte mačkadla do odkapávače. Zkontrolujte, zda jsou podložky na svých místech a 
zda jsou mačkadla řádně upevněna. 

- Zasuňte nůž do odkapávače a tělesa mačkadel do příslušných drážek (Obr. 22). Zkontrolujte, 
zda se nůž pohybuje volně. Montáž odkapávače a nože na všechny tři hřídele zařízení 
proveďte současně (Obr. 23). Nikdy nemontujte nůž na odkapávač po jeho umístění na 
hřídele!  Nůž na hřídel nože zaveďte jemným zatlačením nože směrem dolů a zatlačení 
na hřídel. POZOR!!! Nikdy nestlačujte kovovou část nože. Nasuňte odšťavňovací misky 
na hřídele a důkladně utáhněte matice. 
Vraťte na místo mezi nůž a odkapávač čelní kryt, který má mírný sklon, jak je uvedeno na 
obrázku (Obr. 40). Pokud tak neučiníte, budou se nečistoty šířit do nežádoucích míst. 

- Před zapnutím zařízení proveďte kontrolu: 

 Zkontrolujte, zda byl odkapávač a nůž řádně upevněny a přišroubovány. 

 Zkontrolujte, zda jsou matice odšťavňovacích misek pevně utaženy. 

 Zkontrolujte, zda jsou zvoleny správné sady mačkadel a odšťavňovacích misek (barvy se musí 

shodovat). 

- Nejsou-li nůž, odkapávač, mačkadla či odšťavňovací misky řádně upevněny, může to vést 
k jejich poškození či poškození vnitřního prostoru zařízení (na takové poškození se 
nevztahuje záruka, protože za něj nese odpovědnost obsluha). 

 
Poznámka: 
Časem se mohou plastové díly, které přicházejí do kontaktu se šťávou, zbarvit pomerančovým 
pigmentem. Jedná se o zcela běžný jev, který nepředstavuje žádné hygienické riziko ani 
neovlivňuje fyzikální vlastnosti plastu. 

 

 PODAVAČ: 
 

Demontáž: 
 

-     Vyjměte dvířka podávacího zásobníku pomerančů, poté vyjměte zásobník a pokračujte 
vyjmutím koše (Obr. 24, 25, 26). 

- Odšroubujte matici uvnitř koše, odeberte oddělovač jeho vytažením směrem vzhůru, vyjměte 
koš vytažením směrem vzhůru tak, aby v plném rozsahu opustil hřídel, a poté vyjměte talíř 
podávacího zásobníku s hrdlem (Obr. 25-26). 

- Všechny díly omyjte mýdlovou vodou. Díly kromě podávacího zásobníku (schéma 24.1, č. 11) 
a talíře podávacího zásobníku, které jsou vyrobeny z plastových materiálů tvarovaných za 
tepla, lze umýt také v myčce. Podávací zásobník a talíř podávacího zásobníku se musí mýt ve 
vodě o teplotě nižší než 40 °C, a proto je nikdy nemyjte příliš horkou vodou nebo v myčce. 
V opačném případě pozbude záruka platnosti. 

 
Montáž: 

 

- Vraťte na místo talíř podávacího zásobníku, hrdlo talíře podávacího zásobníku, poté umístěte 
koš na hřídel a otočně ručně košem ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne na 
místo (čepy zapadnou do příslušných otvorů) (Obr. 26). 

- Vložte oddělovač do koše tak, aby byl upevněn a nemohl se otáčet. Nakonec utáhněte matici 
(Obr. 25). 

- Upevněte podávací zásobník a namontujte dvířka podávacího zásobníku (Obr. 24). 
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 PYTEL NA ODPAD. Pytel na odpad je nutné vyjmout a vyměnit každých 48 hodin. Je 
důležité, aby přitom nedošlo k zakrytí sání vzduchu výparníku (Obr. 27). 

 DVÍŘKA. Vzhledem k tomu, že pryžové těsnění může v důsledku šťávy lepit a při otevření dveří 
prasknout, je důležité zachovávat čistotu pryžového těsnění a prostor, kde je těsnění upevněno 
k hlavní části.  Čistotu je nutné zajistit také u dolní části dvířek. Tato část není přímo viditelná, 
může se snadno zašpinit a přitahovat hmyz. 

 NÁDRŽ NA VODU. Nádrž vyprázdněte a vraťte na původní místo. Do otvorů na hrdle, PVC 
kolenu výparníku a vypouštěcí trubce namontujte snímače hladiny vody (Obr. 28). 

 ZÁSOBNÍK POHÁRKŮ A ROŠT. Odšroubujte plastové matice a rošt vytáhněte směrem ven (Obr. 
29). Chcete-li zásobník pohárků důkladně vyčistit, lze jej odšroubovat (schéma 24.1, č. 16). 
Zajistěte, aby byl zásobník pohárků čistý, aby mohli pohárky hladce klouzat dolů. 

 DEKORATIVNÍ OBRAZOVKA. Otřete hadříkem navlhčeným neutrálním mýdlovým roztokem 
(NIKDY ji nečistěte abrazivními produkty). 

 STĚRKA FILTRU. Stěrku (Obr. 30) otřete hadříkem navlhčeným neutrálním mýdlovým roztokem 
(schéma 24.1, č. 8). 

 MISKA FILTRU A KONZOLA MISKY FILTRU. Vyjměte misku filtru (přitom si zapamatujte její 
původní polohu) a otřete ji hadříkem navlhčeným neutrálním mýdlovým roztokem. Stejný postup 
opakujte u konzoly misky filtru (Obr. 31). 

 
DŮLEŽITÉ: Níže uvedené díly (s uvedením jejich referenčních čísel) jsou vyrobeny z plastových 
materiálů tvarovaných za tepla:  1602001 podávací zásobník, 1603011 miska výparníku, 1604006 
čelní kryt, 1604008 horní miska filtru, 1604015 hrdlo talíře podávacího zásobníku, 1605002 
vypouštěcí miska, 1607029 odkapávač a 1609002 miska filtru.  Tyto díly nesmí být vystavovány 
teplotám vyšším než 40 °C, a proto je nikdy nemyjte příliš horkou vodou nebo v myčce. Dojde-li 
u nich k deformaci, pozbude záruka platnosti. 

 

1.4. PRAKTICKÁ RADA 
 

 

 Na vypouštěcí misku nepokládejte žádné předměty, které by bránily průtoku kapaliny (Obr. 36). 

 Zkontrolujte, zda se pomeranče bez potíží vejdou do zvolených odšťavňovacích misek. Jsou-li 
misky příliš malé, bude docházet ke skřípnutí kůry a uvolnění oleje, kvůli kterému bude mít šťáva 
hořkou chuť. 

 Chcete-li vymačkat maximální množství šťávy, je vhodnější, aby nebyly misky o mnoho větší než 
používané pomeranče. 

 Oddělovač v koši by měl co nejvíce odpovídat velikosti používaných pomerančů. Jsou-li 
pomeranče velké, nebudou padat do odšťavňovacích misek. Jsou-li pomeranče příliš malé, bude 
do odšťavňovacích misek padat více pomerančů najednou. 

 Pravidelně čistěte čočky fotobuněk. 

 

1.5. VAROVÁNÍ 
 

 

 VAROVÁNÍ „DOŠLY POMERANČE“ (1) 

Provede-li zařízení pět cyklů, aniž by čelní fotobuňka detekovala pomeranče (Obr. 32), zobrazí se 
hlášení „no oranges“ (došly pomeranče) a zařízení se odstaví. 

 VAROVÁNÍ „DOŠLY POHÁRKY“ (2) 
Při spuštění zařízení je postup následující: zásobník pohárků (Obr. 20) uvolní pohárek. Pokud 
fotobuňka pohárků (Obr. 33) nedetekuje pohárek, tuto operaci zopakuje. Pokud ani při třetím 
pokusu fotobuňka pohárek nedetekuje, zobrazí hlášení „no cups“ (došly pohárky) a zařízení se 
odstaví. 

 VAROVÁNÍ „DOŠLY MINCE“ (3) 
Toto hlášení se programuje pomocí mincovníku v závislosti na konkrétním výrobci. Ve většině 
případů platí, že dojdou-li zařízení mince, zařízení přijímá mince pouze v přesné hodnotě. Ty poté 
prochází vratným potrubím. 

 VAROVÁNÍ „PORUCHA“ (4) 
Toto hlášení se zobrazí v následujících případech: 
- Dojde-li k zablokování odšťavňovače. 
- Není-li odšťavňovací odkapávač řádně upevněn. 
- Dojde-li k aktivaci tepelného pojistky motoru odšťavňovače. 
- Nefunguje-li řádně stěrka filtru (schéma 24.1, č. 8). 
- Nefunguje-li řádně zásobník pohárků (Obr. 20). 
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 VAROVÁNÍ „AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ“ (5) 
Hlášení se zobrazí během procesu čištění a vypouštění. 

 VAROVÁNÍ „ODEBRAT POHÁREK“ (6) 
- Po dokončení úkonu se zobrazí toho hlášení s výzvou k odebrání pohárku. 
- Toto hlášení se zobrazí vždy, když se před fotobuňkou pohárků nachází nějaký předmět 

(Obr. 33). 
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1. MONTÁŽ, PROGRAMOVÁNÍ A ÚDRŽBA 
 

 

 Za účelem ochrany osob před úrazem elektrickým proudem a vznikem škod na zařízení je 
povinné zajistit uzemnění zařízení. 

 Ve všech případech musí být zařízení zapojeno v souladu s místními a/nebo státními předpisy a 
zákony. 

 Zařízení musí být napájeno prostřednictvím proudového chrániče (RCD) s reziduálním proudem 

nepřekračujícím 30 mA. 

 Doporučujeme také vybavit elektrickou rozvodnou síť odpínačem se vzdáleností kontaktů alespoň 
3 mm. 

 Po dokončení instalace musí být zásuvka snadno přístupná. Použití prodlužovacích kabelů, 
rozbočovacích zásuvek a napájecích rozbočovačů je zakázáno. 

 Tyto úkony smí provádět pouze personál, který disponuje konkrétními znalosti zařízení, co se týče 
předpisů v oblasti elektrické bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

1.1. VYBALENÍ ZAŘÍZENÍ 
 

 

 Zvedněte zařízení a odstraňte konzoly (Obr. 1). 

 Vyjměte nožky z obalu a připevněte konzoly až na maximum. 

 Otevřete dvířka a odstraňte příslušenství určené k polohování dvířek (část z galvanizovaného 
kovu), které se nachází pod zařízením pro polohování dvířek (černý plastový díl). To je určeno 
pouze pro přepravu (Obr. 2). 

 Odstraňte všechny lepicí pásky, kterými jsou přilepeny pohyblivé části. 
 

1.2. INSTALACE 
 

 

 Zařízení umístěte mimo zdroje tepla (sporáky, sluneční záření apod.) a zajistěte jeho ochranu 
před povětrnostními vlivy. 

 Namontujte „podstavec“ a příslušenství určené k polohování dvířek z černého plastu (Obr. 5). 

 Vyrovnejte zařízení pomocí nožek tak, aby bylo ve vodorovné poloze a dvířka dokonale seděla 
(Obr. 6). 

 Než zařízení připojíte, nechte je stát ve svislé poloze po dobu jedné hodiny, aby se olej 
v kompresoru vrátil do původní polohy a předešlo se případnému poškození. 

 Před zapojením přístroje zkontrolujte, zda napětí a frekvence zařízení odpovídá parametrům 
elektrické rozvodné sítě. Viz výrobní štítek (Obr. 8). 

 Použijte zásuvku s funkčním uzemněním a ochranou jističem 0,03 A a odpínačem. 

 Design zařízení neumožňuje jeho vystavení povětrnostním vlivům. 

 Pře uvedením zařízení do provozu doporučujeme vyčistit veškeré díly, které přicházejí do styku se 
šťávou, tj. odšťavňovací misky, filtr, miska filtru, miska horního filtru, nůž, odkapávač, mačkadla a 
čelní kryt. 

 

1.3. UVEDENÍ DO PROVOZU 
 

 

A. Ponechte zařízení po dobu jedné hodiny ve svislé poloze ve vypnutém stavu. 
B. Zapněte spínač (schéma 24.1, č. 4). 
C. Zadní nádrž (schéma 24.1, č. 3) naplňte pitnou vodou a na dno ponořte ponorné čerpadlo. 
D. Zkontrolujte, zda jsou vývod odkapávače a PVC koleno vývodu výparníku (Obr. 13 a 

28) namontovány tak, aby mohla voda odtékat do nádrže na odpadní vodu (během plnění 
pomeranči nebo čištění zařízení, když jsou otevřena dvířka, je normální, že voda kape 
z výparníku). 

E. Čidlo hladiny musí být namontováno na hrdle nádrže na odpadní vodu (Obr. 13).  Čidlo chrání 
nádrž na odpadní vodu před přetečením. 

F. Zásobník pomerančů naplňte maximálně 25 kg pomerančů. 
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1.4. PROGRAMOVÁNÍ 
 

 

FUNKCE TLAČÍTEK 

Tlačítka na ovládacím panelu (schéma 24.1, č. 13 a schéma 24.2) fungují s otevřenými dvířky: 

SW1. Výběr programovacího pole. 

SW2. Změna programovacího pole. 
SW3. Aktivace vodního čerpadla nebo elekromagnetického ventilu (v závislosti 
na tom, které zařízení je připojeno). SW4. Pohyb zásobníku pohárků. 
SW5. Pohyb stěrky filtru doleva. SW6. 
Pohyb stěrky filtru doprava. 
SW7. Uvolňuje blokování okna odběru pohárků. 
SW8. Pohyb odšťavňovače. 
SW9. Pohyb jednotky chlazení. 

 
PROGRAMOVÁNÍ PRVNÍ ÚROVNĚ PŘÍSTUPU: 

 

Chcete-li vstoupit do režimu programování zařízení, je nutné otevřít dvířka. Na ovládacím panelu (Obr. 
41) se zobrazí verze programu. 
Pomocí tlačítek SW1 a SW2 lze zobrazit počitadlo služeb, nastavit počet pomerančů, který je 
zapotřebí vymačkat na jednotlivé porce, a cenu služby. Na displeji se zobrazí následující informace: 

 

Stiskněte tlačítko SW1 

SERVICE COUNTER (POČITADLO SLUŽEB) = 
*** SERVICES (SLUŽEB) 

 

Stiskněte tlačítko SW1 

ORANGES TO BE SQUEEZED (POČET POMERANČŮ NA PORCI) = 
(1 – 9) ORANGES (POMERANČŮ) 

Stisknutím tlačítka SW2 lze změnit počet od 1 do 9 a zpět. 
 

Stiskněte tlačítko SW1 

PRICE OF SERVICE (CENA SLUŽBY) = 
(1 - 999) MIN. TYP MINCE 

Stisknutím tlačítka SW2 se cena změní od 1 do 999. Držíte-li tlačítko stisknuté, hodnota se snižuje 
(MIN. COIN TYPE (MIN. TYP MINCE) = základní mince mincovníku, např. 5 centů). 
Chcete-li po úpravě hodnot změny uložit, stiskněte tlačítko SW1. Tím se přesunete do následujícího 

pole. Druhá úroveň přístupu:  jedná se o přístup s otevřenými dvířky (verze obrazovky na 

ovládacím panelu), současné stisknutí tlačítek SW1 a SW2 po dobu 1 sekundy. Tři předchozí 

úrovně se opakují a poté se po stisknutí tlačítka SW1 zobrazí následující obrazovka.  

ORANGE COUNTER (POČITADLO POMERANČŮ) = 
*** ORANGES (POMERANČE) 

 

 
 

OUTFLOW TIME (DOBA VÝTOKU) 
10–30 SEKUND 

Stisknutím tlačítka SW2 lze dobu prodloužit z 10 na 30 sekund. 
 

CURRENCY SCANNER TYPE (TYP POUŽITÉHO SKENERU) 
EXECUTIVE - MDB 

Stisknutím tlačítka SW2 lze změnit typ z EXECUTIVE na MDB a zpět. 

 
OPERATING TEMPERATURE (PROVOZNÍ TEPLOTA) 
8 ºC - 50 °C 

Stisknutím tlačítka SW2 lze změnit vnitřní teplotu zařízení z 8 ºC až na 50 °C. Držíte-li tlačítko 
stisknuté, hodnota se snižuje. 

CREDIT BALANCE (ZŮSTATEK KREDITU) = 

*** 
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Tlačítko START 
aktivní 

Stisknutím tlačítka SW2 lze procházet mezi možnostmi Active – Inactive – Free Sale (Aktivní – 
Neaktivní – Zdarma). 
Active (Aktivní) = Po vložení správné částky musí zákazník stisknout tlačítko, kterým proces prodeje 
spustí. Inactive (Neaktivní) = Po vložení správné částky zahájí zařízení samo proces odšťavňování, 
aniž by bylo nutné stisknout tlačítko START. 
Free Sale (Zdarma) = Není nutné vkládat peníze. Stačí stisknout tlačítko START. 

 
DISPLAY LANGUAGE (ZOBRAZENÝ JAZYK) 
ENGLISH (ANGLIČTINA) 

Stisknutím tlačítka SW2 lze procházet mezi možnostmi: ESPAÑOL (ŠPANĚLŠTINA) – ENGLISH 
(ANGLIČTINA) – FRANÇAIS (FRANCOUZŠTINA) – DEUTSCH (NĚMČINA) – ITALIANO 
(ITALŠTINA) –PORTUGUÊS (PORTUGALŠTINA) – NEDERLANDS (HOLANDŠTINA) - PYCCҚИЙ 
(RUŠTINA). 

 
Chcete-li po úpravě hodnot změny uložit, stiskněte tlačítko SW1. Tím se přesunete do následujícího 
pole. 

 
VYPÍNAČ DVÍŘEK: Když otevře obsluha dvířka, bezpečnostní vypínač vypne komunikaci 
s elektronickou řídicí deskou zařízení. Chcete-li simulovat provoz zařízení s otevřenými dvířky, přiložte 
magnetickou jednotku k magnetickému snímači na horní části dvířek (Obr. 14) a zkontrolujte, zda 
probíhá komunikace s ovládacím panelem. Na displeji se zobrazí hlášení s informací, že je zařízení 
připraveno k poskytnutí služby (Obr. 42). 

 
U POHYBLIVÝCH SOUČÁSTÍ, JAKO NAPŘ. KOŠ PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU, NOŽE A STĚRKY 
FILTRU, DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI. 

 

1.5. AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ 
 

 

 Zařízení je vybaveno automatickým systémem čištění, který se skládá ze stříkací trysky v přední 
části odšťavňovače. Ta oplachujte odšťavňovací sekci a čelní kryt (Obr. 15). 

 Délku provozu vodního čerpadla v procesu automatického čištění lze naprogramovat od 10 do 

30 vteřin v poli OUTFLOW TIME (DOBA VÝTOKU). 

 Systém automatického čištění se spustí v následujících situacích: 

- Po dokončení 10 cyklu odšťavňování, nebyl-li mezi nimi odstup delší než 30 minut. 
- Uplynulo-li od posledního cyklu odšťavňování 30 minut. 
- Neprobíhá-li po posledním cyklu odšťavňování do 30 minut další odšťavňování, proces 
automatického čištění se opakuje každé čtyři hodiny. 

 Chcete-li tuto funkci spustit, zařízení má následující vybavení: 

- Nádrž (schéma 24.1, č. 3) umístěnou v dolní části zařízení, která se plní pitnou vodou. 
Jakmile je nádrž naplněna a na svém místě, ponořte na dno ponorné čerpadlo. 

 Voda použitá při čištění a kapalina z kondenzační jednotky stéká od nádrže na odpadní vodu 
(Obr. 28). 

 Nádrž na odpadní vodu je vybavena snímačem hladiny vody, který zabraňuje připojení vodního 
čerpadla, je-li nádrž plná. 

 Po každém cyklu automatického čištění setře stěrač filtr. 
 

1.6. ÚPRAVA TEPLOTY CHLAZENÍ 
 

 

V programovacím poli OPERATING TEMPERATURE (PROVOZNÍ TEPLOTA) lze nastavit 
požadovanou teplotu v rozsahu 8 °C až 50 °C. (50 °C v případě, že nikdy nepřipojíte kompresor).  

Provozní teplotu doporučujeme nastavit v rozsahu 10–12 °C. 
Systém chlazení funguje následujícím způsobem: 

 

- Ventilátory výparníku běží neustále. 
- Otevřou-li se dvířka, kompresor se vždy vypne. 
- Jsou-li dvířka zavřená, je-li vnitřní teplota o 3 °C vyšší než teplota naprogramovaná, 

kompresor se do 10 sekund zapne. 
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- Maximální provozní doba kompresoru je 30 minut. Není-li po uplynutí této doby dosaženo 
naprogramované teploty, kompresor se na 4 minuty zastaví za účelem odmrazení a poté se 
opět spustí a běží, dokud není dosaženo naprogramované teploty. 

 
Chcete-li realizovat zkoušku chladicího vybavení, vnitřní teplota je zobrazena na ovládacím panelu. 
Zkoušku provede tak, že vstoupíte do programovacího režimu a v poli pro zadání teploty stisknete 
tlačítko SW9. Na displeji se zobrazí teplota naměřená v systému.  Chcete-li proces opustit, zařízení 
vypněte. 

 

1.7. BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY 
 

 

Zařízení je vybaveno různými bezpečnostními systémy: 
 

 Dojde-li k přerušení provozu zařízení během procesu odšťavňování, mincovník vrátí zaplacenou 
částku. 

 Není-li odkapávač řádně upevněn (Obr. 34), odšťavňovač nebude fungovat. Na displeji se zobrazí 
výraz „malfunction“ (Porucha). 

 Dojde-li z jakýchkoliv důvodů během provozu odšťavňovače k zablokování zařízení, po několika 
sekundách se motor automatiky zastaví a na displeji se zobrazí výraz „malfunction“ (Porucha). 

 Motor odšťavňovače je vybaven tepelnou pojistkou. 

 Motor stěrky filtru je vybaven ochranným zařízením, které omezuje dobu provozu. 

 Motor držáků pohárků je vybaven ochranným zařízením, které omezuje dobu provozu. 

 Zařízení je vybaveno pojistkou 10 A (schéma 24.1, č. 5). 

 

1.8. ÚDRŽBA 
 

 

 Odšťavňovač: Po každých 600 000 pomerančích namažte vodicí kolejničky, vyměňte pružiny a 
proveďte kompletní čištění. Chcete-li si usnadnit manipulaci či opravu odšťavňovače, odeberte 
odkapávač (Obr. 38). 

 Chladicí jednotka: Vyčistěte mřížky sání/vývodu vzduchu a vstupu kondenzátoru (Obr. 35). 
Chcete-li usnadnit výměnu či opravu chladicího zařízení, chladicí jednotku (Obr. 39). 

 Fotobuňky: Vyčistěte optiku a zkontrolujte stav černé lepicí hmoty před podavačem pomerančů. 
 

1.9. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 
 

 

 ZÁSOBNÍK POHÁRKŮ: (Obr. 20) 
 

- Je-li hlášeno varování, že došly pohárky, ale v zařízení pohárky jsou, znamená to, že se držák 
pohárků pokusil třikrát neúspěšně pohárek uvolnit.  Zkontrolujte, zda nejsou pohárky oválné nebo 
do sebe zasunuté příliš pevně. 

- Zajistěte, aby mezi hrdly jednotlivých pohárků byla vzdálenost alespoň 3 mm.  
- Pokuste se zásobníkem pohnout přímo pomocí tlačítka SW4 (schéma 24.2). Pokud se zásobník 

nepohne, odmontujte víko a mechanismus zkontrolujte. 
 

 ODŠŤAVŇOVAČ: 
 

- Pomeranče nepadají z koše: Pomeranče jsou na používaný oddělovač pomerančů příliš velké. 
- Používáte talíř podávacího zásobníku s velkou odšťavňovací sadou. 
- Padá několik pomerančů najednou:  Pomeranče jsou na používaný oddělovač koše příliš malé, 

nebo není koš řádně upevněn. 
- Pomeranče nejsou důkladně vymačkány: Chybí podložky pod mačkadly. Pod každým 

mačkadlem musí být podložka, ref. č. V0133. 
- Poškození nože: Pryžové držáky se uvolnily a v odkapávači se nahromadily slupky. 

Matice odšťavňovacích misek nejsou 
dostatečně utažené. Mačkadla odšťavňovacího 
odkapávače jsou volná. 
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 SYSTÉM CHLAZENÍ: 
 

- V zadní části zařízení odmontujte mřížku ventilace a zkontrolujte, zda ventilátor kompresoru 
pracuje vždy, když je spuštěn kompresor (Obr. 37). 

- Otevřete dvířka zařízení a zkontrolujte, zda je sání vzduchu do kondenzátoru zcela čisté (Obr. 35). 
- Zkontrolujte, zda odpadní pytel nebrání sání vzduchu do výparníku (Obr. 27). 

 

 SAMOČISTICÍ SYSTÉM: 
 

- Zkontrolujte, zda je vodní čerpadlo ponořeno na dno nádrže (schéma 24.1, č. 1). 
- Zkontrolujte, zda je v nádrži vertikálně upevněn snímač hladiny (Obr. 13). 
- Zkontrolujte funkčnost vodního čerpadla stisknutím tlačítka SW3 (schéma 24.2). 

 

 MINCOVNÍK: 
 

- Zkontrolujte, zda je v poli „currency scanner type“ (Typ použitého skeneru) naprogramován typ 
mincovníku, který jste nainstalovali. 

 
 

V případě dotazů či objednávky dílů uveďte výrobní číslo zařízení (Obr. 8). 
 

 

1.10. PŘEHLED SOUČÁSTÍ A DÍLŮ 
 

 

  

1007025 
KOMPRESOR CAE4440Y typ F 220/240 V- 
50 Hz -1~ 

1007025A 
KOMPRESOR CAE4440Y typ A 115 V - 60 Hz - 
1~ 

1007028 MOTOR 9 W 115 V ~ 60 Hz 

1007033-1 MŘÍŽKA VENTILÁTORU G120 

1008A00 VÝDEJ MINCÍ 

1008002 TRYCHTÝŘ NA MINCE 

1008004 OTVOR PRO VHAZOVÁNÍ MINCÍ 

1008008 ZÁSOBNÍK NA MINCE (CITY, REF. 13) 

1008010A DRŽÁK OTVORU PRO VHAZOVÁNÍ MINCÍ 
(NOVÝ) 1008011 OVLADAČ OTVORU PRO VHAZOVÁNÍ MINCÍ 

1008012 PRUŽINA OTVORU PRO VHAZOVÁNÍ MINCÍ 

1008038 RÁM PRO BANKOVKY (VOLITELNÉ) 

1009009 ELEKTRICKÉ VEDENÍ 3 M 

1009010 FILTR NAPÁJENÍ 6 A 

1009010-1 FILTR NAPÁJENÍ 110 V – 10 A 

1009030 VÝSTUP KABELU NAPÁJENÍ 

1009038 PŘIPOJENÍ KABELÁŽE REŽIMU EXECUTIVE 

1009069 MAGNETICKÉ ČIDLO 

1009070 MAGNETICKÁ JEDNOTKA 

1009075 POJISTKA 6,3X32 KONZOLA 

1009076 POJISTKA 6,3X32 16 A (110 V) 

1009077 POJISTKA 6,3X32 10 A (230 V) 

1009079 DRŽÁK TRUBKY Ø 12,7 

1011004 UPÍNACÍ SVORKA OZUBENÉ TYČE Ø 12–22 

1011006 ELEKTROMAGNETICKÝ VENTIL 

1011007 TRYSKA HORNÍ ČÁSTI ODŠŤAVŇOVAČE 

1011023 ZÁSTRČKA PRO OTVOR EMG VENTILU 

1011024 CHROMOVANÉ PRODLOUŽENÍ 3/4"X40 

1011034 SNÍMAČ HLADINY 

1012L-3 KOVOVÝ ZÁMEK 

1012005A VNITŘNÍ ZÁVĚS DVEŘÍ 

1201016 MOTOR VENTILÁTORU 120 X 120 115/60 

1201019 MOTOR VENTILÁTORU 120 X 120 230/50 

1402002 KRYT VODICÍCH PRVKŮ POHÁRKŮ 

1402011 KRYT VODICÍCH PRVKŮ NOŽE 

 

Kód Popis 

0303014 OTOČNÉ KOLO JEDNOTKY (VOLITELNÉ) 

0303015 
BRZDA OTOČNÉHO KOLA 
(VOLITELNÉ) 

0502009 SILIKONOVÁ PODLOŽKA 

0504001A SPOJKA SX-50 

0504002B MOTOR 0,33 CV, 225-50 Hz 

0504003A DVOUFÁZOVÝ MOTOR 0,33 CV 240/250 V-
50 Hz 

0504003B DVOUFÁZOVÝ MOTOR 0,33 CV 115 V-60 Hz 

0504003C DVOUFÁZOVÝ MOTOR 0,33 CV 220V-60 Hz 

0504004A KLADKA MOTORU 16XL 

0504005A VSTUPNÍ REDUKČNÍ KLADKA (60XL037) 

0504007 PODLOŽKA ČEPU A REDUKČNÍ ČEP 

0504013 ČEP PŘÍTLAČNÉHO PANELU 

0504014-1 VODICÍ PRVEK POHÁRKŮ S VLOŽKOU 

0504019 ŘEMEN 190XL 0,37 

0504024 SEŘIZOVACÍ PODLOŽKA MISEK 

0504026 REDUKCE HNACÍ HŘÍDELE SX-50 

0505010A UPÍNACÍ MATICE SE SPÁROU 

0505010A-1 MATICE MISKY 

0505010A-2  

0506006/1 MIKRO PRUŽINA ODKAPÁVAČE 

0506007 KRÁTKÝ MIKROMETR 

0506008 DLOUHÝ MIKROMETR 

0506015 ČERNÝ BIPOLÁRNÍ SPÍNAČ 

0506020 LEPICÍ ZÁKLADNA 21X21 

0506021 LOŽISKO TALÍŘE ZUMMITO 

0506023 ELEKTRICKÝ KABEL (Norma UL-CSA) 

1000002A NÁDRŽ NA VODU 16 L 

1000007 ČERNÁ SAMOLEPICÍ HMOTA 180X95 

1000016 VÍKO Ø 42 mm 

1001010 PODLOŽKA DOLNÍHO ZÁVĚSU 

1005014 ČEP Z15 

1005019-3 
PŘEVODOVÝ MOTOR PODAVAČE 
POHÁRKŮ (OCEL) 

1007006  ODŠŤAVŇOVAČ DS.40 1/4 - KAPILÁRNÍ 
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1603017 MOTOR VENTILÁTORU 10 W 230-240 V 

1603018 KONZOLA H 72 MM 4 

1603019 PLASTOVÁ LOPATKA VENTILÁTORU Ø 200 
MM 1603020 VENKOVNÍ VODNÍ TRUBKA Ø 16 (0,80 m) 

1603021 KOLENO PVC Ø 16 ÚHEL 90° 

1603022 ŠROUBOVACÍ DRŽÁKY SVORKY 

1604A00 HLAVNÍ RÁM ZV25 

1604B00 ZÁMEK HLAVNÍHO RÁMU ZV25 

1604C00A ČELNÍ PANEL Z NEREZ OCELI ZV25 

1604D00 OPĚRNÁ DESKA ZAŘÍZENÍ 

1604E00 LEVÉ VODÍTKO 

1604F00 PRAVÉ VODÍTKO 

1604001 ZÁMKY ODKAPÁVAČE 

1604002 KRYT VODICÍCH PRVKŮ 

1604003 HORNÍ VODICÍ PRVEK 

1604004 KONZOLA LEVÉHO VODICÍHO PRVKU 

1604005 KONZOLA PRAVÉHO VODICÍHO PRVKU 

1604006 ČELNÍ KRYT ZV25 

1604007 KONZOLA KONEKTORU 

1604008 MISKA HORNÍHO FILTRU 

1604010 TALÍŘ PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU 

1604011 FOTOBUŇKA POMERANČŮ M18 

1604012 HORNÍ KOVOVÝ PŘEDNÍ DÍL 

1604013 TYČ ZV25 

1604014 KONZOLA MIKRO MISKY ZV25 

1604015 TALÍŘ PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU 

1605001 DRŽÁK TRYSKY 

1605002 ODKAPÁVACÍ MISKA 

1605003 DRŽÁK VYPOUŠTĚCÍHO ODKAPÁVAČE 

1605004 PONORNÉ ČERPADLO ZV25 24 V 

1605005 VYPOUŠTĚCÍ TRUBKA 

1605006 NÁDRŽ NA ODPADNÍ VODU 

1606000A HLAVNÍ ZÁSOBNÍK POHÁRKŮ ZV25 2013 

1606000B HLAVNÍ ZÁSOBNÍK POHÁRKŮ ZV25 2013 Ø 73 

1606001A KANÁL ZÁSOBNÍKU POHÁRKŮ 

1606007 ZÁSOBNÍK POHÁRKŮ 24 VDC-70 

1606008 ZÁSOBNÍK POHÁRKŮ 24 VDC-73 

1607002 SKLO ZV25 

1607005 KONZOLA SKLA 

1607006 VNITŘNÍ KRYT 

1607010 DRŽÁK ZÁMKU 

1607011 ŠROUBY ZÁMKU 

1607012A ČTYŘBODOVÁ KOLEJNICE 

1607013 ZÁMEK ZV25 

1607014 VAČKA ZÁMKU 

1607015 HORNÍ PROTIPÁKA 

1607016 BOČNÍ PROTIPÁKA 

1607017 TLUMIČ ZÁMKU 

1607018 PLOCHÁ PODLOŽKA 

1607020 OKÉNKO POHÁRKŮ ZV25 

1607021 ODKAPÁVACÍ ROŠT 

1607022 ZÁSOBNÍK POHÁRKŮ 

1607023 FOTOBUŇKA DRŽÁKU POHÁRKŮ 

1607024 VODICÍ PRVEK OKÉNKA POHÁRKŮ 

1607025 DOPLNĚK OKÉNKA POHÁRKŮ 

1607026 VODICÍ PRVEK ZÁMKU OKÉNKA POHÁRKŮ 

1607027 VNĚJŠÍ ČÁST OKÉNKA POHÁRKŮ 

1607028 VYPOUŠTĚCÍ MISKA 

1607029 MŘÍŽKA VYPOUŠTĚCÍ MISKY 

1607030 DEKORATIVNÍ OBRAZOVKA 

1607031 LEVÁ DEKORACE 

1607032 PRAVÁ DEKORACE 

 

1402015 DOPLŇKOVÝ VODICÍ PRVEK POHÁRKŮ Z14 

1403002 POHON PODAVAČE 

1403005 ODDĚLOVAČ 50-75 

1403006 ODDĚLOVAČ 70-90 

1403008 ODDĚLOVAČ 

1403008-1 VÁLEC ODDĚLOVAČE 

1403009 JAZÝČEK 

1403011 KONZOLA JAZÝČKU 

1403016-2 KOMPLETNÍ KOŠ PRO PODAVAČ 
O NOSNOSTI 20 KG 1404001 ČEP 

1404002A MŮSTEK 

1404004 ELASTICKÁ HMOTA VODICÍCH PRVKŮ 

1404005 KONZOLA VODICÍCH PRVKŮ 

1404007 VODICÍ PRVEK MŮSTKU 

1404008 VODICÍ PRVEK NOŽE 

1404009 VODICÍ PRVEK KONZOLY 

1404010 ČEP HORNÍ TYČE 

1404011 ČEP LOŽISKA 

1404013 KONZOLA DRŽÁKU POHÁRKŮ 

1404019 MŮSTEK POSUVU POHÁRKŮ 

1404020 SLOUPEK 14XL 0,50 

1404021 ŘEMEN 190XL 0,50 

1404024 UKOTVENÍ MOTORU Z14-09 

1404A00 JEDNOTKA PŘÍTLAKU 

1404B00 JEDNOTKA KONZOLE NOŽE 

1404C00 KOPÍROVACÍ ČIDLO 

1405004A HŘÍDEL MISEK 

1405005 ODŠŤAVŇOVACÍ ODKAPÁVAČ Z14 

1405006 VELKÁ MISKA Z14 

1405008 STŘEDNÍ MISKA Z14 

1405013 ČEP SE ZÁKLADNOU 

1405017 DOPLŇKOVÁ LEVÁ OSA 

1405018 DOPLŇKOVÁ PRAVÁ OSA 

1405021A NŮŽ Z14 

1405022 VELKÉ MAČKADLO Z14 

1405023 MALÉ MAČKADLO Z14 

1406003 MIKRO KONZOLA POČITADLA 

1601001 NOŽKA ZV25 

1601002A ZÁKLADNA PRAVÉ MISKY 

1601003A ZÁKLADNA LEVÉ MISKY 

1601004A ZÁKLADNÍ DESKA 

1601005A ZÁKLADNA LEVÝCH KOLEČEK (VOLITELNÉ) 

1601006A ZADNÍ MŘÍŽKA 

1601007A ZÁKLADNA PRAVÝCH KOLEČEK (VOLITELNÉ) 

1601008A HORNÍ ZÁVĚS 

1601009 PROTIPÁKA, PRAVÁ STRANA 

1601010 PŘEDNÍ ROŠT 

1601011 ZAŘÍZENÍ POLOHOVÁNÍ DVÍŘEK 

1601018 ZADNÍ NÁRAZNÍK 

1602A00 DVÍŘKA PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU 

1602B00 LEVÁ KONZOLA PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU 

1602C00 PRAVÁ KONZOLA PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU 

1602001 PODÁVACÍ ZÁSOBNÍK ZV25 

1602002 KOŠ NA SLUPKY 

1602003 KONZOLA KOŠE NA SLUPKY 

1602004 LEPICÍ HMOTA PODÁVACÍHO ZÁSOBNÍKU 

1603008A STRANA VÝPARNÍKU 

1603009 ZÁKLADNA VENTILÁTORU 

1603010A VÝPARNÍK 

1603011 MISKA VÝPARNÍKU 

1603013 KONDENZÁTOR ZV25 

1603016 VÍKO KONEKTORU 
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2. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 

 

Zařízení má následující volitelné příslušenství, které není součástí standardní dodávky: 
 

 K odšťavňování pomerančů o průměru 70–90 mm je zapotřebí zakoupit: 
- 2 1405006 VELKÁ MISKA 
- 2 1405022 VELKÉ MAČKADLO 
- 1 1403006 ODDĚLOVAČ 70–90 mm 

 Nožky lze nahradit držáky koleček. 

 Zásobník pohárků Ø 73-74 pro pohárky o objemu 250 ml. 

 Pro boční části zařízení jsou k dispozici lepicí hmoty. 

 Lze namontovat čtečku bankovek. 

 Lze namontovat čtečku platebních karet. 

 Lze namontovat tiskárnu (schéma 24.2, J15). 

 Lze namontovat telefonní modem pro odesílání zpráv SMS o stavu zařízení (schéma 24.2, 
J16). 

 Lze namontovat přípojku přívodu vody a vývodu do odpadu. 

1610023 KRÁTKÁ VENKOVNÍ SESTAVA LED 

1610024 LED TLAČÍTKO START ZV25 

1610026 ROZPĚRACÍ POUZDRO 4,2 X 8 X 17 

1610027 RELÉ 24 VDC 2 CC 30 A 

3/4/3 STŘEDNÍ PODLOŽKA (PLASTOVÁ) 

10/21 KONDENZÁTOR 30 µF (MOTOR 230 V) 

10/25 KONDENZÁTOR 100 µF (MOTOR 115 V) 

10/28 KONDENZÁTOR 22 µF (MOTOR 240 V) 

I-965-M4x10 
ŠROUB SE ZAPUŠTĚNOU HLAVOU M4x10 
DIN- 965 

I-6923-M5 NEREZOVÁ MATICE M5 DIN-6923 

I-7981- 
Ø 5,5X2
2 

ŠROUB S KOMOLOU KUŽELOVOU HLAVOU SL 
Ø 5,5X22 

I-7982- 
Ø 3,5x9,
5 

ŠROUB S KOMOLOU KUŽELOVOU HLAVOU SL 
Ø 3,5x9,5 

TYČ 608ZZ LOŽISKO 

T-912- 
M8x90 

IMBUSOVÝ ŠROUB M8x90 DIN-912 

T-933- 
M6x16 

ŠROUB EXAG. M6x16 DIN-933 

T-933- 
M6x30 

ŠROUB EXAG. M6x30 DIN-933 

T- 
Ø 30/15/30
- M6 

 
PRUŽNÉ ULOŽENÍ Ø 30 15/30 MM - M6 

V0004 PLASTOMET S ČEPEM M5 x 16 mm 

V0009 PLASTOMET S MATICÍ M5 NYLON 

V0146 SKLENĚNÁ TRUBKA Ø 9/12 (1,35 m) 

V0147 ZÁMEK VISACÍ 300/25 Ø 4 

V0148 CPU KABELOVÉHO KANÁLU Ø 15,9 

V0149 KONCOVKY SVORKY Z BÍLÉHO SILIKONU 

V0163 ŠTÍTEK KLASIFIKACE ZÁSOBNÍKU OVOCE 50-
75 V0164 ŠTÍTEK KLASIFIKACE ZÁSOBNÍKU OVOCE 70-
90 V0170 ADAPTÉR SAMEC 

V0176 PRODLOUŽENÍ MDB 350 mm 

V0177 ČISTICÍ ŠTÍTEK ZV25 

V0227 PODLOŽKA ODKAPÁVAČE Z14 

V0230 SVORKA ČERVENÉHO KABELU 

 

1607033 DEKORACE HORNÍHO VÍKA 

1607034 DEKORACE DOLNÍHO VÍKA 

1607035A LEPICÍ HMOTA DVÍŘEK 

1607036 DOPLŇKOVÁ DEKORACE 

1607044 MINCOVNÍK ZV25 

1607052 CPU KNOFLÍKU VÍKA 

1607052-1 CPU KNOFLÍKU VAČKY 

1607053 CPU ZÁMKU 

1607054 DOPLNĚK DISPLEJE 

1607071A LIŠTA DVÍŘEK ZV25 

1607072A LIŠTA DVÍŘEK PLATBY ZV25 

1607073A CPU LIŠTY DVÍŘEK ZV25 

1607102 TYČ OKNA 

1607103 KRYT ZÁMKU 

1608001 VÍKO RÁMU PRO BANKOVKY 

1609000 STĚRKA HLAVNÍHO FILTRU 

1609001 MISKA FILTRU 

1609002 MISKA FILTRU 

1609003 KONZOLA MISKY FILTRU 

1609004 OZUBENÁ TYČ 

1609006 KONZOLA STĚRKY FILTRU 

1609007 VÍKO STĚRKY FILTRU 

1609008 VODICÍ ZÁKLADNA 

1609009 VODICÍ PRVEK 

1609010 JEDNOTKA STĚRKY 

1610001 CUP ELEKTRONICKÉ DESKY ZV25 

1610002 DISPLEJ ZV25 

1610005 SKLUZ 613 

1610006 SKLUZ 425 

1610007 SKLUZ 298 

1610008 PRAVÝ SKLUZ 

1610009 KRYT KONZOLY KONEKTORU 

1610010 ZADNÍ SKLUZ 

1610011 NAPÁJENÍ ZV25 

1610014 VNITŘNÍ TRUBKA ZV25 

1610015 SNÍMAČ TEPLOTY ZV25 

1610016 FOTOBUŇKA POHÁRKŮ M18 

1610022 VELKÁ VENKOVNÍ SESTAVA LED 
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2.1. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU A ODTOKU VODY 
 

 

PŘÍVOD VODY 
 

 Máte-li v blízkosti zařízení zdroj pitné vody, můžete jej připojit k zařízení přímo. Pro tento 
účel je zapotřebí závitového spojovacího kusu G 3/4”-14. 

 Na zařízení postupujte následujícím způsobem: 

 Na zadní části zařízení odstraňte vyšší zástrčku ze dvou a upevněte pomocí dvou 
závitových kovových šroubů, které jsou součástí dodávky, EMG ventil do vnitřní části. 
Odpojte průhlednou trubku od ponorného čerpadla a připojte ji přímo k EMG ventilu. 
Upevněte ji pomocí dodané svorky (Obr. 16). 

 Odpojte konektor vodního čerpadla, který se nachází za odšťavňovačem, a připojte EMG 
ventil do vzniklého otvoru (viz Obr. 17 – poloha a póly). Polarita je u EMG ventilu nedůležitá, 
nicméně je důležitá u vodního čerpadla (viz schéma 24.4). 

 Na trubku přívodu vody mezi přívodem a zařízením upevněte příslušné spojky. 
Společnost ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS S.A. nedodává hadici přívodu vody. 

 Zkontrolujte, zda funguje správně. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko SW3. Z trysky by 
měla proudit voda. 

 

VYPOUŠTĚNÍ 

 
 Zařízení je vybaveno vývodem umožňujícím instalaci vypouštěcí hadice. Ten se nachází 

10 cm pod přívodem vody. 
Společnost ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS S.A. nedodává hadici odtoku vody. 

 

2.2. PŘIPOJENÍ MINCOVNÍKU 
 

 

 Zařízení umožňuje montáž mincovníků typu EXECUTIVE nebo MDB: 

DŮLEŽITÉ: CHCETE-LI MINCOVNÍK PŘIPOJIT ČI ODPOJIT, VŽDY ZAŘÍZENÍ VYPNĚTE! 
(schéma 24.1, č. 4). 

 

- EXECUTIVE: Připojte mincovník k malému pásku dodávanému se zařízením a ten připojte ke 

konektoru J10 na ovládacím panelu (schéma 24.2 J10) a Obr. 9. Na ovládacím panelu 

naprogramujte pole „currency scanner type“ (Typ použitého skeneru) na polohu 

Executive. Po dokončení tohoto kroku zařízení vypněte a opět zapněte. 

 

-  MDB: Připojte mincovník k malému pásku dodávanému se zařízením a ten připojte ke 
konektoru J11 na ovládacím panelu (schéma 24.2 J11) a Obr. 10. Na ovládacím panelu 

naprogramujte pole „currency scanner type“ (Typ použitého skeneru) na polohu MDB. Po 

dokončení tohoto kroku zařízení vypněte a opět zapněte. 

 
-    Upravte polohu tlačítka (Obr. 11) tak, aby se při zavření dvířek platební sekce a stlačení 

tlačítka pro vrácení peněz aktivovala páka mincovníku (Obr. 12). 
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