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Alle menu's van de Celestino serie worden in dit document uitgelegd. Sommige menu punten ko-
men niet in alle machines voor, indien nodig wordt daar melding van gemaakt. 

Er zijn in totaal 4 menu's te zien als je de deur opent, klant en spoel menu zijn vrij toegankelijk. 
Het Instellingen menu is toegankelijk met de pincode 4784 en het computer menu met de pinco-
de 6986. 
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Gebruikersmenu 
Dit menu is onderverdeeld in 6 tabbladen om de gegevens bij elkaar te houden. 
 

Tabblad Algemeen 
In dit scherm kan de klant zelf wat algemene zaken zelf instellen zoals de tijd tussen de plaatjes van 
de diashow, achtergrond verlichting en de tijd dat het keuze menu op het scherm blijft staan totdat de 
diashow gaat beginnen. 
 
Reset timer: als een melding op de display verschijnt, kun je met deze instelling de timer buiten 
werking stellen, het gaat alleen om het programma wat op dat moment actief is en heeft geen in-
vloed op de ingestelde tijden. 
 
Reset containers: indien het aantal consumpties die er uit een container gaan wordt ingesteld, 
zal deze knop bedienbaar worden. 
 
Wanneer het aantal consumpties bereikt is, geeft de koffieautomaat een melding in de display. Je 
vult dan de containers en drukt op deze knop. 
 
Reinig scherm: als u op deze knop drukt dan zie je een teller lopen, je hebt de tijd totdat de teller op 
0 staat. De display is in die tijd niet bedienbaar, hierna is de display weer te bedienen. 
 
Taal instelling: je kunt hier uit 4 talen kiezen, NL, GB, De en FR 
 
Save instellingen: Met deze knop worden 2 bestanden op de usb-stick geschreven, dit is het model 
en het logboek. 
 
Foto’s laden  
Hier kan de klant zelf foto’s laden (maximaal 20) en daarna kun je de volgorde bepalen. De grootte 
van de foto is voor de Celestino 3; 625 x 384 pixels en voor de Celestino 4 en 6; 800 x 420 pixels. De 



Elproma Vending Instructie boek 

Versie 1.5 Pagina 4 

maximale pixel diepte is 24 bit. Foto’s die groter of kleiner zijn, worden horizonzaal gecentreerd en 
van boven naar beneden weergegeven. De maximale foto grootte is 1.5Mb in het formaat BMP. 
Gebruik geen kleuren tabel in de foto, de kleuren komen dan niet overeen. Elke foto die met Paint er 

goed uitziet, is geschikt. Selecteer de foto die getoond gaan worden. 
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Diashow vertraging: je kunt de snelheid van de diashow hier instellen, standaard is dit 5 secon-
den. De instelling ligt tussen 3 en 60 seconden met een stapgrootte van 1. 
Achtergrond verlichting: je kunt zelf de helderheid van de display instellen. De instelling ligt tus-
sen 30 en 100 procent met een stapgrootte van 10. 
 
Menu timeout: hier stel je de tijd in dat het keuze menu op het scherm blijft staan voordat de 
diashow gaat beginnen. Door deze waarde op ‘uit’ te zetten, krijg je geen diashow. De instelling ligt 
tussen 15 en 60 seconden met een stapgrootte van 1. 
 
Cup sensors: als de machine uitgerust is met bekersensoren dan kun je deze aan of uit zetten. 
Indien je problemen heeft met het detecteren van de gebruikte beker / mok kun je de desbetref-
fende sensor uitschakelen. Blauw is ingeschakeld. 

 
Plaats beker melding: hiermee laat je een boodschap zien waar de beker geplaatst moet wor-
den. 
 
Diashow tijdens zetten: in plaats van een animatie tijdens het bereiden van een consumptie, 
kunnen ook de foto’s getoond worden. 
 
 

Tabblad klok  

 
Hier stel je de tijd en datum in. De klok schakelt automatisch over naar zomer en wintertijd. De klok is 
belangrijk als je de tellers en timers gaat gebruiken. De afwijking per jaar is ongeveer 10 minuten. 
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Tabblad tellers 

Je kunt hier de tellerstanden aflezen die het apparaat gedraaid heeft. Links zie je de dagteller, 
deze kun je wissen wanneer je maar wilt. Rechts zie je de consumptie teller en linksonder de to-
taal teller, deze kun je wissen in het monteurs menu. Deze teller geeft het totaal aantal genomen 
consumpties, gratis en betaald. 

Tabblad timer 
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In dit menu stel je de schakeltijden in waarbij je kunt kiezen uit gratis en/of stand-by zetten en/of uit-
schakelen van de koffieautomaat. 
 
Je hebt tien tijden waarop de koffieautomaat een actie kan ondernemen. 
 
Begintijd, stel hier de tijd in wanneer de actie dient te starten. 
 
Eindtijd, stel hier de tijd in wanneer de actie dient te stoppen. 
 
Stel vervolgens in op welke dagen dit dient te gebeuren door op de knop te drukken, deze blijft 
dan geselecteerd (blauwe kleur). 
 
Als laatste kies je de actie; 
 
Uit - dan gaat de complete machine uit en blijft alleen de processor doorgaan, je hebt dan nau-
welijks energie verbruik. Je kunt deze timer overrulen door op het tabblad algemeen op de knop 
‘reset timer’ te drukken, de machine start dan weer op. Je dient wel te wachten totdat alles weer 
werkt. 
 
Munt uit - indien een munttester geïnstalleerd is kun je deze uitschakelen zodat de machine gra-
tis te gebruiken is, deze timer is niet te onderbreken. 
 
Stand-by - de boiler gaat terug naar de ingestelde waarde (standaard 60 graden) en de machine 
is niet te bedienen. Je kunt deze timer overrulen door op het tabblad algemeen op de knop ‘reset 
timer’ te drukken. 
 

Tabblad Ecomode 
Acties na X minuten: deze timer is instelbaar tussen ‘Uit’ en 720 minuten. Als na de laatste ac-
tie deze tijd bereikt wordt dan gaat een van de onderstaande in werking. Door op het scherm te 
drukken wordt dit weer opgeheven 
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Boiler regeling: deze kan ‘Uit’ of in stand-by gezet worden, geen selectie betekent niet inge-
schakeld. 
 
Display: deze kan ‘Uit’ of ‘gedimd’ worden, geen selectie betekent niet ingeschakeld. 
 

Tabblad Product 
Dit tabblad zet je aan in het systeem menu. Als op een product knop gedrukt wordt dan verschij-
nen alle mogelijkheden van dat recept. De klant kan hier binnen de range van 20% (+ en -) water 
en product bijstellen. Het recept wordt hierbij niet aangepast.  
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Het aantal containers dat te zien is wordt bepaald door het model. De klant telt de containers van 
links naar rechts. 
 
 

Spoel menu 
Je hoort tijdens het spoelen de ventielen klapperen, dit is normaal. 
 
- Spoel alle mixers  
Plaats een kan onder de uitloop en druk op deze knop de koffieautomaat spoelt nu alle mixers achter 
elkaar. Indien je meer wilt spoelen, drukt je nogmaals op de knop 

 
- Mixer 1, 2, 3, 4 of 5 (afhankelijk van het model)  
Plaats een kan onder de uitloop en druk op knop ‘Mixer 1’, de koffieautomaat spoelt nu de mixer. 
Indien je meer wilt spoelen, drukt je nogmaals op de knop. 
 
- Heet water 
Alleen het heet water ventiel wordt gespoeld, dit om eventuele kalk los te maken. 
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Spoel log:  
Hier kun je zien wanneer voor het laatst gespoeld is en hoe vaak. 
 

 
Instellingen menu 

Dit menu is onderverdeeld in 7 tabbladen om de gegevens bij elkaar te houden. 
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Tabblad Systeem 
 
Model: het model is hier te kiezen, druk op de knop en onderstaand scherm verschijnt; 

Door op de + en - knoppen te drukken kun je het model kiezen. In het midden zie je dan de confi-
guratie die daarbij hoort. Als je een EVI-3 heeft kun je wel kiezen voor een EVI-6 maar dat heeft 
geen zin, kies altijd de juiste configuratie. Als je op 'Verander model' drukt zal de machine op-
nieuw ingesteld worden en gaan alle instellingen en recepten weer naar default van de gekozen 
configuratie. 
 
Sterkte: dit is het percentage wat maximaal ingesteld kan worden. Deze instelling geld voor alle 
3 de sterkte regelingen. De instelling ligt tussen 10 en 30 procent met een stapgrootte van 2. 
 
Kan aantal: het maximaal te nemen consumpties bij het gebruik van een kan. In een 1 liter kan 
gaan ongeveer 7 150cc bekers. De instelling ligt tussen 0 en 14 met een stapgrootte van 1 
(afhankelijk van model). 
 
Start kan bij: deze functie bepaalt waar het aantal op staat bij het nemen van een kan. De instel-
ling ligt tussen 1 en ‘kan aantal’ met een stapgrootte van 1. 
 
Direct vending: met deze functie reageert de machine als ware dat een membraanpaneel aan-
gesloten is. Je hebt in deze mode geen sterkte regelingen en een kan functie. Knoppen geven 
direct uit. 
 
Heet water: maak hier de keuze tussen een volle beker bij één druk op de knop "Vol" of je kiest 
voor "Zelf", het water stopt dan als de knop losgelaten wordt. 
 
Aantal knoppen: maak hier de keuze hoeveel knoppen op het keuzescherm moeten komen. De 
instelling ligt tussen 1 en ? met een stapgrootte van 1. Het vraagteken staat voor; EV-3 > 9, EV-4 
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> 12 en EV-6 > 16. Als er 6 of minder knoppen zijn dan worden de knoppen vergroot weergege-
ven. 
 
Sterkte knop: hiermee kun je de sterkte knop aan of uit zetten. 
 
Melk knop: hiermee kun je de melk sterkte aan / uit zetten, je kunt dan geen melk kiezen. 
 
Melk container: hier kies je de plaats waar de container staat die het product melk bevat. Je telt 
van links naar rechts.  
 
Suiker knop: hiermee kun je de suiker sterkte aan / uit zetten, je kunt dan geen suiker kiezen. 
 
Suiker container: hier kies je plaats waar de container staat die het product suiker bevat. Je telt 
van links naar rechts. 
 

Kalk sensor: Normaal staat deze optie op Ja. Mochten er problemen zijn met de sensor dan kan 
deze uit geschakeld worden totdat het probleem opgelost is. Het is niet verstandig om deze optie 
altijd op uit te zetten. 
 
Pas recept aan: hiermee zet je tabblad aan / uit in het gebruikersmenu (Product). 
 
Heet water knop: hiermee zet je de knop aan / uit in het animatie scherm. 
 
Koud water knop: hiermee zet je de knop aan / uit in het animatie scherm. 
 
Beker sensors: bij een EVI-3 kun je deze optie niet kiezen. Als je hier ‘Uit’ selecteert dan werken 
de sensoren niet, selecteer je ‘Aan’ dan kun je in het gebruikers menu nog kiezen om ze beide uit 
te zetten of 1 van de 2. 
 
Boiler configuratie: bij een EVI-6 heb je twee powerboards. Hier kies je hoeveel elementen er 
aangesloten zijn. Deze keuze is niet zichtbaar bij een EVI-3 en 4. 
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Wis spoel log: Dit maakt het spoel log scherm leeg. 
 
Totaal teller op nul: Dit zet alle tellers op nul, ook de dagteller. 
 
Reset instellingen: Hiermee worden alleen de instellingen weer op default gezet. 
 
Grafische uiterlijk: Hier kun je kiezen uit iconen met tekst of alleen tekst. 
 
Beker positie links: bij een EVI-3 kun je deze optie niet kiezen. deze zit naast het kopje sym-
bool. De getallen staan in procenten en geven de sterkte van het branden aan. De instelling ligt 

tussen 00 en 100 procent met een stapgrootte van 5. 
 
Beker positie rechts: bij een EVI-3 kun je deze optie niet kiezen. deze zit onder het water sym-
bool. De getallen staan in procenten en geven de sterkte van het branden aan. De instelling ligt 
tussen 0 en 100 procent met een stapgrootte van 5. 
 
Beker verlichting: bij een EVI-3 kun je deze optie niet kiezen. deze verlicht de uitgifte plaats. De 
getallen staan in procenten en geven de sterkte van het branden aan. De instelling ligt tussen 0 
en 100 procent met een stapgrootte van 5. 
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Tabblad Recept 
 
Het recept menu bestaat uit 5 schermen, je hoeft ze niet allemaal te doorlopen. In 3 schermen is 
een test knop opgenomen waarmee je het recept kunt testen. 
In het eerste scherm maak je een keuze welke knop je gaat veranderen. De rode knoppen laten 
zien dat er minder knoppen op het scherm staan dan maximaal is toegestaan, in dit geval dus 12 
in plaats van 16 (Celestino 6). 
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Als je een ander recept wilt op de gekozen plaats, kun je dit kiezen met de knop ‘Kopieer recept’, 
je komt dan in bovenstaand scherm. Kies het recept en druk op de ‘Ok’ knop. Het recept wordt nu 
naar de door jouw gekozen knop gekopieerd. 
 

Door op ‘Selecteer afbeelding’ te drukken kun je een afbeelding kiezen bij het recept. 
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Met de knop 'Hernoem recept' kun je de naam van het recept wijzigen. De knop 'Speciaal' in dit 
scherm is voor special tekens. 

Met de knop ‘verwissel recept’ kun je twee knoppen van plaats wisselen. Selecteer de knop die ver-
plaatst dient te worden en daarna op de knop ‘Verwissel recept’. Duk nu op de knop waar de gese-
lecteerde knop naar toe moet. De beide knoppen zijn nu verwisseld. 
Met de knop volgende op het eerste scherm ga je naar het onderstaande scherm. 
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Product met water mee: als hier voor “ja” kiest gaan de waarden van het product omhoog of 
omlaag mee als je de water hoeveelheid aanpast. 
 
Pauze in water: het uitlaatventiel zal hier door 2x doseren, eerst de helft van de ingestelde tijd, 
wachttijd en daarna de tweede helft van de tijd doseren. De instelling ligt tussen 0 en 5000 milli-
seconden met een stapgrootte van 10. 
 
Water hoeveelheid: dit is de tijd dat het ventiel open staat om de beker gevuld te krijgen met wa-
ter. De instelling ligt tussen 0 en 300 milliliter met een stapgrootte van 1. 
 
Klaar geluid: de tijd die nodig is om de laatste druppels in de beker te krijgen. De tijd wordt ge-
meten nadat het product is uitgegeven. De instelling ligt tussen 0 en 20 seconden met een stap-
grootte van 1. 
 
Toevoegen: hiermee bepaal je wat er gebeurt met de melk en suiker. Als de toevoeging op 
“geen” staat, zal het product volledig gegeven worden. Staat een van beide of alle twee aan, dan 
kun je hiervoor kiezen. 
 
Water ventiel: kies hier voor koud als een waterkoeler aangesloten is, de uitgang op de power-
print voor de waterkoeler is de losse connector aan de rechterkant. 
 
Product prijs: hier stel je de prijs per knop in. Deze optie is beschikbaar als in het tabblad munt 
voor een munttester gekozen is. De instelling ligt tussen 0 en 10.0 euro met een stapgrootte van 
0.05 (afhankelijk van tabblad Munt). Deze optie verschijnt alleen als een munttester is geselec-
teerd in het munt menu. 
 
Mok instelling: kies hier de hoeveelheid welke een mok mag hebben. De instelling ligt tussen 
‘Uit’, 105 ~ 200 procent met een stapgrootte van 5. Als voor ‘Uit’ gekozen wordt, zie je de mok 
knop niet in het scherm. 
 
Kannen functie actief: hiermee kun je per recept kiezen voor het aanzetten van de kan functie. 
Als voor ‘Nee’ gekozen wordt, zie je de kannen knop niet in het scherm. 
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Ingrediënt x: kies hier de container waar het product in zit. 
 
Start x: is de starttijd van het product gemeten vanaf het moment dat de knop ingedrukt wordt. 
De instelling ligt tussen 0 en 60000 milliseconden met een stapgrootte van 100. 
 
Doseren x: is de hoeveelheid van het product. De instelling ligt tussen 0 en 20000 milliseconden 
met een stapgrootte van 100. 
 
Verspreiden x: hier stel je de tijd in waarover de dosering moet lopen. Is deze tijd gelijk aan de 
dosering dan wordt het product met volle snelheid (100%) van de motor gedoseerd. Is deze tijd 
langer dan de doseertijd dan wordt automatisch de snelheid van de motor aangepast zodat het 
product de aangegeven tijd blijft draaien. De instelling ligt tussen –10 % en +50%, aangegeven in 
milliseconden met een stapgrootte van 10. De waardes worden automatisch begrenst. 
 
Mixer x: is de tijd dat de mixer moet draaien. De instelling ligt tussen 0 en 20000 milliseconden 
met een stapgrootte van 10. 
 
Snelheid mixer x: hiermee bepaal je de snelheid van de mixer. De instelling ligt tussen 0 en 100 
procent met een stapgrootte van 10. 
 
Waterdeel x: is voor het verdelen van het water over de te gebruiken brewer en mixer. De instel-
ling ligt tussen 0 en 100 procent met een stapgrootte van 1. Als je bijvoorbeeld een product pakt 
met twee ingrediënten welke door 1 mixer gaat, dan heeft alleen het linkse ingrediënt een inge-
vuld waterdeel van 100%. 
 
Je kunt met de test knop het recept testen zonder uit het menu te hoeven (zie volgende pagina). 
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Tabblad Water  

 
Melding geven bij: is de waarde waarbij de melding 'E05: Boiler kookt' in beeld komt. De instel-
ling ligt tussen 86 en 96 graden met een stapgrootte van 1. 
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Min. bedrijfs temperatuur: beneden deze temperatuur kan de machine niet bedient worden. De 
instelling ligt tussen 60 en 84 graden met een stapgrootte van 1. 
 
Normale temperatuur: dit is de normale temperatuur, gemeten in de boiler. De instelling ligt tus-
sen 61 en 90 graden met een stapgrootte van 1. 
 
Heet in: is de tijd waarin de boiler op temperatuur moet komen na het aanzetten van de machine. 
Anders volgt een foutmelding 'E04: Boiler foutmelding'. De instelling ligt tussen 1 en 5 minuten 
met een stapgrootte van 1.  
 
Korte tijd: is de tijd waarin de boiler bijgevuld moet zijn. De instelling ligt tussen 1 en 120 secon-
den met een stapgrootte van 1. 
 
Lange tijd: is de tijd waarin de boiler gevuld moet zijn na het aanzetten van de machine. De in-
stelling ligt tussen 1 en 4 minuten met een stapgrootte van 1. 
 
Stand-by temperatuur: hier stel je het aantal graden in waar de boiler naar toe gaat als deze 
functie gebruikt wordt. De instelling ligt tussen 1 en 93 graden met een stapgrootte van 1. 
 
Inlaatventiel vertraging: als er water in de boiler komt veroorzaakt dit deining van het water. De-
ze instelling zorgt ervoor dat het water eerst tot rust kan komen voordat weer gevuld gaat wor-
den. Dit om klapperen van de leiding te voorkomen. De instelling ligt tussen 0 en 5000 millisecon-
den met een stapgrootte van 100. 
Liters voor kalk filter: hier kun je het aantal liters invullen wat het aangesloten filter kan leveren. 
(capaciteit waterfilter) De instelling ligt tussen 0 en 60000 liters met een stapgrootte van 10. 
 
Vervang datum filter: hier kom automatisch de datum te staan van een jaar later. Deze is even-
tueel aan te passen. 
 
Genomen liters: het getal wat hier staat is het aantal getapte liters na een reset. Er gaan onge-
veer 7 normale bekers (150cc) in een liter. 
 
Wis liters: hiermee reset je de waterteller, de liters die ingesteld zijn worden niet gewist. 
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Tabblad Mixer 
 

Gezamelijk: hiermee stel je de tijd in die het water nodig heeft om van de boiler in de mixer te 
komen. Deze instelling geldt voor alle mixers. 
 
Mixer 1 t/m mixer 5: hiermee kun je per mixer de tijd instellen. Het aantal mixers is afhankelijk 
van het model. 
 
Mixer bij kan: met dit percentage stel je in hoelang de mixer mag draaien bij het nemen van een 
kan. Dit om overtollig schuim te voorkomen. De instelling ligt tussen 0 en 100 procent met een 
stapgrootte van 1. 
 
Spoel timeout: Dit is de tijd die tussen de laatst genomen consumptie en de spoel melding zit. 
Na deze tijd krijg je de verplichte spoelmelding te zien. Deze tijd is instelbaar tussen 6 en 48 uur 
met een interval van 1 uur. 
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Tabblad Geluid & Ven. 

Tijd hoog 1 / 2: is de tijd welke de ventilator draait wanneer een consumptie genomen wordt. De 
instelling ligt tussen 0 en 300 seconden met een stapgrootte van 1. 
 
Sterkte 1 / 2: is de snelheid waarmee de ventilator draait. De instelling ligt tussen 0 en 100 pro-
cent met een stapgrootte van 10. 
 
Terug naar 1 / 2: is de snelheid in de ruststand. De instelling ligt tussen 0 en 100 procent met 
een stapgrootte van 10. 
 
Toets druk: laat een piepje horen wanneer op een toets gedrukt wordt. 
 
Fout geluid: laat een terugkerende piep horen wanneer een storing optreed. 
 
Klaar geluid: laat een piepje horen wanneer de consumptie klaar is. 
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Tabblad Teller 

 
Deze functie is voor het bijhouden van de containers of deze leeg zijn. Deze functie word meestal 
gebruikt in combinatie met een munttester om leegverkoop te voorkomen. Als een container leeg 
is dienen ALLE containers bijgevuld te worden voordat een reset gegeven wordt. De reset kan 
hier gegeven worden met de knop 'Teller instellen' of in het gebruikersmenu. 
 
Container 1 t/m 6: geef hier het aantal consumpties in wat gegeven kan worden. Het aantal con-
tainers is afhankelijk van het gekozen model. 
 
Geef waarschuwing bij: als de teller deze waarde bereikt, komt een melding in het scherm te 
staan wat nog te nemen is. Als deze consumpties ook op zijn, stopt de machine met geven. 
 
De middelste kolom laat zien wat al gedoseerd is. 
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Tabblad Munt 

 
Type munt apparaat: je hebt hier twee mogelijkheden, geen of validator. Een totaliser wordt niet 
ondersteund omdat dan niet alle recepten een eigen prijs kunnen krijgen. 
 
Gratis consumpties: als een munt apparaat gemonteerd is dien je gratis op ‘Nee’ te zetten. 
 
Keuze mogelijkheid: kies je voor “Enkele” dan kan maar 1 consumptie genomen worden. Heb je 
teveel ingeworpen ben je dat kwijt. Kies je voor “Multi” dan blijft het restant bewaart voor de vol-
gende klant.  
 
Kleinste muntwaarde: stel hier de laagste munt in van de munttester. Als je een prijs instelt zal 
de stap gelijk zijn aan deze waarde. 
 
Reset storting: het ingeworpen geld wordt hiermee gewist. 
 
Lijn 1 t/m 6: hierin staan de waardes zoals deze op de munttester staan. Een token of penning 
staat gelijk aan lijn 6. 
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Computer menu 
 
Tabblad USB-Stick 

Als je op een van de knoppen naast 'USB-Stick -> geheugen' druk (behalve 'Laad foto's), ver-
schijnt het onderstaand scherm als een USB-Stick geplaatst is: 
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Laad model: laad een bestand met de extentie .EVD. Hier staan alle recepten en instellingen 
van de machine. Je kunt met het settings programma deze bestanden maken. 
 
Laad instellingen: haalt de instellingen uit een .EVD bestand en doet niets met de recepten. Dit 
kan handig zijn als u alle machines wilt uitrusten met dezelfde instellingen. 
 
Laad taal: standaard is de Nederlandse taal geladen, mocht u echter een andere taal wensen die 
niet in het geheugen staat, kunt u deze na laden. 
 
Laad recept: haalt de recepten uit een .EVD bestand en doet niets met de instellingen. Dit kan 
handig zijn als u alle machines wilt uitrusten met dezelfde recepten ongeacht model. 
 
Laad default recept: hiermee kunt u 35 eigen recepten laden. Deze recepten hebben de exten-
tie .DFR. U kunt deze recepten terug vinden in het tabblad Recept > kies recept en druk dan op 
de + of - knop. 
 
Bewaar model: alle recepten en instellingen worden in een bestand weggeschreven. Je kunt dit 
bestand een naam geven. De extentie is altijd .EVD 
 
Bewaar logboek: hiermee bewaart u het logboek om eventueel naar Elproma Vending te sturen 
ter controle. Het logboek kunt u wissen met de ‘Wis logboek’ knop in het tabblad ‘Logboek’. 
 
Laad software: deze functie is voor het updaten van de software, het bestand heeft de exten-
tie .CPU 
 
Laad bootloader: deze functie is voor het updaten van de bootloader, het bestand heeft de ex-
tentie .HEX 
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Laad foto's: je ziet nu het bovenstaande scherm, dit is gelijk aan het scherm in het gebruikers 
menu. Als je een eigen foto hebt (maximaal 5) die niet door de gebruiker gewist mag worden, zet 
je die foto op deze plaats. 
 
 

Tabblad Logboek 

 
In dit scherm kun je zien wat de laatste 20 foutmeldingen zijn geweest, hieronder een lijstje met 
alle foutmeldingen: 
Foutcodes vanaf versie 2.2.0  
E01: Niveausensor fout E11: Brewer sluit niet 
E02: Vullen korte tijd fout E12: Water Blokkade 
E03: Vullen lange tijd fout E13: Fout in machine configuratie 
E04: Boiler foutmelding E14: 
E05: Boiler kookt E15: 
E06: Temperatuursensor defect E16: 
E07: Kalk sensor geactiveerd E17: Interne data error 
E08: Lekbak vol E18: Geen communicatie met PWR 
E09: Geen randaarde E19: Fout in machine configuratie 
E10: Lekbak verwijderd E20: PWR software te oud 
 
M01: Vullen van de boiler M09: Vervang het waterfilter 
M02: Bezig met opwarmen M10: Updating Pwrboard(s) 
M03: Brewer naar beginstand M11: Machine is uitgezet 
M04: M12: Standby ->Druk op het scherm! 
M05: Init koffiezetapparaat M13: 
M06: M14: 
M07: Afvalbak leegmaken M15: 
M08: Een of meer containers leeg M16: 
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Foutcodes t/m versie 2.1.0 
E01: Niveausensor fout E09: Geen randaarde 
E02: Vullen korte tijd fout E10: Lekbak verwijderd 
E03: Vullen lange tijd fout E11: Brewer sluit niet 
E04: Boiler foutmelding E12: Water Blokkade 
E05: Boiler kookt E13: Interne data error 
E06: Temperatuursensor defect E14: Geen communicatie met PWR 
E07: Kalk sensor geactiveerd E15: 
E08: Lekbak vol E16: 
 
M01: Vullen van de boiler M09: Vervang het waterfilter 
M02: Bezig met opwarmen M10: Updating Pwrboard(s) 
M03: Brewer naar beginstand M11: Machine is uitgezet 
M04: M12: Standby ->Druk op het scherm! 
M05: Init koffiezetapparaat M13: Fout in machine configuratie 
M06: M14: 
M07: Afvalbak leegmaken M15: 
M08: Een of meer containers leeg M16: 
 

Tabblad Hardware 
 

Hardware test: deze test bestaat uit twee pagina’s. Eén voor de ingangen (rechts) en één voor 
de uitgangen (links). De uitvoering van de scherm wordt bepaalt door het gekozen model. 
Door op een knopje achter de uitgangen te drukken zal de desbetreffende uitgang aangestuurd 
worden. Op het powerboard zal het ledje bij de uitgang aangaan. Het aantal knopjes is afhanke-
lijk van het model. 
 
Bij de ingangen kun je de water level sensors en de lekbak sensor testen, ook zie je hier de huidi-
ge temperatuur zoals deze gemeten wordt in de boiler. 
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In het scherm hieronder kun je de deur schakelaar, sleutel schakelaar en G13 testen. ‘Ext. 
Eeprom’ laat zien dat een te verwijderen geheugen chip op de processor aanwezig is.  
 
Ook zie je hier of de aarde aanwezig is, mocht hier geen ‘Ok’ staan wil nog niet zeggen dat er 
geen aarde aanwezig is. De aarddetectie op de print zou ook defect kunnen zijn. 
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Tabblad Pin code 
 
Kies hier voor het gewenste menu. Een nieuw scherm verschijnt nu: 
Je dient eerst de oude pincode in te voeren en druk op 'E'. Voer dan de nieuwe pin code in en 
druk op 'E'. Doe dit nogmaals. 
 
Je gaat nu weer terug naar het eerste scherm. 
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