
Version 4.1 

14BCzęść III: Obsługa, funkcje i elementy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          * 
 
 
 
 
 
*Chaff tray-Pojemnik na otręby 
Cylinder: cylinder (patrz powyżej) był zaprojektowany pod względem prostoty użytkowania. Jedno 
zakończenie cylindra ma kwadratowy sworzeń(czerwona strzałka- #1), który pasuje tylko do trybu silnika 
(wewnątrz po prawej-niewidoczne na rysunku), gdzie po lewej stronie jest walcowaty sworzeń (niebieska 
strzałka- #2) który pasuje do zawieszenia maszyny (fioletowa strzałka-#3). Typowy cylinder w który jest 
wyposażona palarka nie jest zaprojektowany do palenia małych ziaren kawy typu np. etiopskie, jemeńskie 
oraz mieszanki zawierająca powyższe. Osobny cylinder z mniejsza średnicą siatki, który jest przeznaczony 
do mniejszych ziaren jest dostępny u naszych dostawców. 
 
Pojemnik na otręby: Zbiera otręby, które wydostają się z cylindra oraz te które są wypychane do 
pojemnika przez wiatrak chłodzący. Po tym jak palarka zakończyła proces palenia i chłodzenia ziaren, 
mogą państwo otworzyć przednie drzwiczki. Większość otrębów powinna znajdować się wówczas w 
pojemniku. Pojemnik ten może także służyć jako “szufelka”. Wysuń pojemnik z palarki, wysuń cylinder, po 
czym używając zmiotki lub szczotki zamieć pozostałe otręby Ustaw pojemnik nad brzegiem komory 
palenia i używając zmiotki zamieć pozostałe otręby do środka pojemnika. 
 
Przebieg palenia: System był tak zaprojektowany aby rozpoznawać dane wprowadzone manualnie 
(waga, czas, itp.) i ustawić system odpowiednio do tych danych. Początkowe czasy palenia każdego z 
profilu mogą być dostosowane w górę (+ równa się 15 sekundom więcej) oraz w dol (- równa się 10 
sekundom mniej) podczas każdego momentu palenia. W momencie, gdy palenie osiągnęło ostatnie 59 
sekund, wyświetlacz zacznie migać, informując o pozostałym czasie do zakończenia. Jeżeli zdecydują się 
państwo na dodanie czasu, można to zrobić aż do momentu gdy wyświetlacz będzie pokazywał nie miej niż 
00:01. Po tym czasie, system przejdzie automatycznie do 00:00 co jest jednoznaczne z wcześniej 
zaprogramowanym procesem chłodzenia W MOMENCIE KIEDY SYSTEM ZACZYNA CHŁODZENIE 
UPROSZĘ NIE WŁĄCZAĆU PROCESU PALENIA PONOWNIE. MOŻE TO SPOWODOWAĆ 
WYDOSTAWANIE SIĘ OGROMNYCH ILOŚCI DYMU I MOŻLIWE INNE NIEBEZPIECZEŃSTWA.  
 
Przebieg chłodzenia: System ma Udwa programy chłodzenia.U Jeden jest UautomatycznyU, który się 
zaczyna zaraz po tym jak palenie osiąga czas 00:00. Kiedy zaczyna się chłodzenie, wyświetlacz pokaże nam 
pozostały czas do końca Jest także, druga, UmanualnaU opcja chłodzenia dostępna do państwa dyspozycji. 
Jeżeli zdecydują się państwo na przerwanie procesu palenia, proszę wcisnąć przycisk ‘COOL’. Proces 
palenia zostanie przerwany i natychmiast po tym zacznie się chłodzenie ziaren. Tak jak przy automatycznej 
opcji, wyświetlacz zresetuje nasz pozostały czas palenia i zacznie odliczać pełny czas chłodzenia  
 
Każda funkcja systemu została zaprojektowana dla wcześniej uzasadnionego powodu. Jest 
wiec dlatego, mocno wskazane, aby pozwolić systemowi przeprowadzać operacje 
samodzielnie w celu uzyskania najlepszej wydajności i żywotności produktu. W 
szczególności dotyczy to przebiegu chłodzenia. Nie dotrzymanie się do tych wskazań lub do 
powyższych zasad bezpieczeństwa i BHP mogą prowadzić do narażeń bezpieczeństwa 
użytkownika. 
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Jeżeli nie rozumieją państwo jakiejkolwiek funkcji czy części systemu, proszę wysłać nam 
email na adres tech@behmor.com a my postaramy się jak najlepiej odpowiedzieć na 
państwa pytanie/-a. Proszę podać także ważny numer telefonu, abyśmy mogli się z 
państwem porozumieć z ewentualnymi odpowiedziami.  

 
15BCzęść IV: Przygotowanie systemu, pierwsze uruchomienie i programowanie 
 
Ustawianie napięcia prądu: 
 
UDla napięcia 220VU z wciśniętym przyciskiem A proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Państwa system 
powinien pokazać 220 na wyświetlaczu. Jeżeli tak, proszę nacisnąć na guzik ’Start’. Liczba 220 zniknie z 
wyświetlacza po czym są państwo gotowi do kolejnych kroków. 
  
UDla napięcia 230VU z wciśniętym przyciskiem B proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Państwa system 
powinien pokazać 230 na wyświetlaczu. Jeżeli tak, proszę nacisnąć na guzik ’Start’. Liczba 230 zniknie z 
wyświetlacza po czym są państwo gotowi do kolejnych kroków 
 
UDla napięcia 240VU z wciśniętym przyciskiem ‘C’ proszę włożyć wtyczkę do kontaktu. Państwa system 
powinien pokazać 240 na wyświetlaczu. Jeżeli tak, proszę nacisnąć na guzik ’Start’. Liczba 240 zniknie z 
wyświetlacza po czym są państwo gotowi do kolejnych kroków 
 
W przypadku nie pojawienia się odpowiedniego napięcia na wyświetlaczu proszę powtórzyć powyżej 
podane kroki. 
 
Sprawdzenie systemu: 
 
Aby upewnić się, że wszystkie funkcje systemu działają poprawnie proszę wcisnąć każdy z przycisków w 
podanej kolejności: najpierw wszystkie guziki wagowe, czyli ¼, ½, aż do ‘1’ zwracając uwagę jednocześnie 
na zmiany liczb na wyświetlaczu. Następnie, profile zaczynając od P1 aż do P5, zwracając uwagę na 
zmiany liczb na wyświetlaczu. Kolejnie, programy A do D, ponownie, zwracając uwagę na zmiany liczb na 
wyświetlaczu Jako ostatnie proszę wcisnąć kolejno + później -, Light, Cool, aż do przycisku OFF. Pierwsze 
uruchomienie będzie przetestowane jako kolejny krok. 
 
Przygotowanie Behmor 1600 do użytku: 
 
Przed pierwszym użyciem, proszę wyczyścić wnętrze komory palenia wilgotna szmatka. W tym samym 
czasie proszę sprawdzić cylinder, komorę parzenia oraz wnętrze pojemnika na otręby czy przypadkiem 
żadne opakowania, czy materiały produkcyjne nie znajdują się w środku Proszę usunąć wszelkie w 
przypadku znalezienia. Następnie umieść poprawnie cylinder oraz pojemnik na otręby i zamknij drzwiczki.  
 
Naciśnij                
 
Ta procedura, także nazwana Upaleniem na suchoU, służy do tego, aby usunąć jakiekolwiek, zbędne substancje 
pozostałe w palarce powstałe podczas produkcji. Ta funkcja także służy do tzw.’dotarcia’ maszyny oraz 
uszczelek drzwiczek. Podczas kilku pierwszych paleń kawy, mogą państwo zauważyć lekki dym unoszący 
się z wylotów powietrza czy okolicy uszczelek, lecz to powinno ustać z czasem, po tym jak system się 
dostosuje, ‘wypali’ oraz ‘dotrze’. Ta sama kolejność wykonywanych czynności będzie używana do 
programu samoczyszczenia połączonego z płynem ’Simple Green’, jak później będziemy opisywać w dziale 
‘Porady i konserwacja’. 
 
Rozpoczęcie: 
 
Włóż do cylindra zamierzoną ilość ziaren zielonej kawy, zamknij cylinder, upewniając się przy tym, że 
klamry zamykające są w prawidłowej pozycji. 
 
Następnie, z cylindrem w ręce, ostrożnie umieść go do komory parzenia jak pokazano wcześniej, prawym 
końcem (kwadratowym) do trybu silnika oraz układając lewy (walcowaty) koniec na uchwycie mocującym. 
Mogą państwo zauważyć,że odpowiednie wpasowanie kwadratowego końca może wymagać obrotowych 
ruchów korekcyjnych, w celu umieszczenia cylindra odpowiednio w trybie. Poznają państwo odpowiednie 
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umieszczenie cylindra po tym, gdy lewy (walcowaty) koniec będzie dał się bez problemu umieścić w 
uchwycie. UZawsze sprawdź dwa razy, czy cylinder aby na pewno jest odpowiednio włożony. 
 
Zamocuj pojemnik na otręby, wsuwając go do komory palenia, pchając jednocześnie do środka aż 
poczujemy opór po którym pojemnika nie będzie można pchać dalej. Nieodpowiednie zainstalowanie 
pojemnika może prowadzić do gromadzenia się otrębów poza pojemnikiem. 
 
Zamknij drzwiczki palarki, upewniając się, że są zamknięte szczelnie i poprawnie. 
 
Bez względu na to czy są państwo nowicjuszami czy ekspertami w paleniu kawy, mocno sugerujemy 
zaczynanie palenia od kilku małych (125g) porcji kawy. Ma to na celu zrozumienie i rozwijanie 
umiejętności wraz z rozpoznawaniem delikatnych różnic aromatycznych przy procesie palenia z Behmor 
1600. Także sugerujemy myślenie z 10 sekundowym wyprzedzeniem, zanim cokolwiek zrobimy. Podążanie U 
za tą radą pomoże nam docenić i bardziej cieszyć się z palenia kawy w późniejszym czasie. 
 
 
11BCzęść IV: Przygotowanie systemu, pierwsze uruchomienie i programowanie, 
kontynuacja  
 
 
 12BPrzypomnienia: 

1) Nigdy nie zostawiaj palarki bez nadzoru podczas używania. 
2) Zawsze używaj palarki w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 
3) Nigdy nie wypalaj kawy 10 sekund po 2gim pęknięciu oraz nigdy nie oceniaj stopnia palenia po 

obecności, lub braku olei. Oleje pojawią się w późniejszym procesie, po wystygnięciu ziaren. 
Jeszcze raz, nie oceniaj stopnia palenia po występowaniu olei na ziarnach !!! 

4) Możesz dodać lub odjąć czas palenia w każdym momencie procesu palenia, maksymalnie 
zwiększając go do dopuszczalnej normy. 

5) W każdym momencie mogą państwo zakończyć palenie poprzez naciśnięcie przycisku ‘cool’. 
6) Czasy palenia między początkiem pierwszego a drugiego pęknięcia są podane w dziale ‘Porady i 

konserwacja’ sekcja # 3. Kawa bezkofeinowa brązowieje podczas palenia o wiele szybciej 
niżeli regularna, kofeinowa. 

7) Jeżeli przed rozpoczęciem popełnicie państwo jakikolwiek błąd, proszę nacisnąć odpowiedni guzik 
wagowy, po czym wszystko resetuje się do ostawień standardowych. 

8) Proszę zachować 1h odstępu między kolejnymi paleniami kawy. 
 
Używając poniższej tabelki mogą państwo rozpocząć palenie. W celu szybkiego rozpoczęcia, proszę użyć 
standardowego profilu P1. Dla wolniejszych lub różnorodnych profili, proszę użyć poniższych danych na 
tabeli. 
 

 4BStandardowe, szybkie rozpoczęcie P1- Twarde ziarna 
 
Waga - Profil                                                     Naciśnij w tej kolejności                       Czas Startu/ Max Czas** 
                                        
¼ funta (113g.) - P1 (standard) 
 

                                          

                                             

  
8:30  / 10:00 

 
½ funta (227g.) - P1 (standard) 
*Także używany do samoczyszczenia/palenia na sucho 

                                                                  

                                             

 
12:00 / 13:30 

 
1 funt (454g.) - P1 (standard) 
 

                                                            

                                             

 
18:00 / 20:30 

 
 6BProfil P2 – Twarde ziarna 

 
 
¼ funta (113g.) – P2 
 

                                                                  
                                                                   

     
9:30 / 10:30 
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½ funta (227g.) – P2 
 

                                                                    
13:00 / 14:30 

 
0B1 funt (454g.) – P2 
 

                                                                
                                                                 

 
20:00 / 22:30 

 
Czasy palenia mogą się różnić od powyższych ze wzgledu na domowe napięcie prądu. Pokazane czasy P4 i 
P5 zostały tak ustawione aby być wystarczajace do osiagniecia drugiego pekniecia. Patrz poniżej na 
problemy dotyczące czasu palenia i napięcia prądu w sekcji ’Porady i konserwacja’. 
 
*Maksymalne czasy odpowiadają maksymalnemu, dopuszczalnemu okresowi palenia we wcześniej 
ustawionych profilach i wadze. Ta funkcja ma za zadanie jak najbardziej zminimalizować możliwość 
pożaru Szczegóły ponizej w sekcji ‘Porady i konserwacja’. 
 
 
 
7BCzęść V: Przygotowanie systemu, pierwsze uruchomienie i programowanie, 
kontynuacja 

  
  

 8BProfil P3 – Miękkie ziarna/nisko rosnące: np. brazylijskie 
 
Waga - Profil                                                     Naciśnij w tej kolejności                       Czas Startu/ Max Czas**  
 
¼ funta (113g.) – P3 
 

                                                                    
                                                                  

        
10:00 / 11:00 

 
½ funta (227g.) – P3 
 

                                                                 
                                                                   

 
14:00 / 15:30 

 
1B1 funt (454g.) – P3 
 

                                                                    
                                                                    

 
21:30 / 23:30 

  
  

 9BProfil P4 – Miękkie ziarna albo mieszanki Espresso 
 
 
¼ funta (113g.) – P4 
 

                                                                   
                                                                   

       
10:20 / 11:30 

 
½ funta (227g.) – P4 
 

                                                                   

             

 
14:40 / 16:30 

 
2B1 funt (454g.) – P4 
 

                                                                   

             

 
22:40 / 24:30 

  
 

 10BProfil P5- Hawajskie, jamajskie itp./ kawy wyspiarskie - 
Miasto/Miasto+ 

 
 
 
¼ funta (113g.) – P5 
 

                                                                    

                       

    
10:45 / 12:30 
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½ funta (227g.) – P5 
 

                                                                    

                

 
15:30 / 17:30 

 
3B1 funt (454g.) – P5 
 

                                                                 

               

 
23:30 / 25:30 

Czasy palenia mogą się różnić od powyższych ze wzgledu na domowe napięcie prądu Pokazane czasy P4 i 
P5 zostały tak ustawione aby być wystarczające do osiągnięcia drugiego pęknięcia. Patrz poniżej na 
problemy dotyczące czasu palenia i napięcia prądu w sekcji ’Porady i konserwacja’. 
 
*Maksymalne czasy odpowiadają maksymalnemu, dopuszczalnemu okresowi palenia we wcześniej 
ustawionych profilach i wadze. Ta funkcja ma za zadanie jak najbardziej zminimalizować możliwość 
pożaru. Szczegóły ponizej w sekcji ‘Porady i konserwacja’. 
 
13BCzęść VI: Porady, konserwacja, często zadawane pytania(FAQ) oraz rozwiązywanie 
problemów: 

  
 
 

 5BPorady i konserwacja 
 

1) Zawsze myśl Uz wyprzedzeniem o twoich ziarnachU o 10-15 sekund. Ten odstęp czasu jest 
wystarczający do odwrócenia procesu palenia od chłodzenia 

 
2) UPo pięciu cyklach palenia proszę zawsze przeprowadzić samoczyszczenie systemu.U Proszę włożyć 

pusty cylinder, pojemnik na otręby, zamknąć przednie drzwiczki, nacisnąć guzik ½ potem ‘Start’. 
Proszę pozwolić systemowi przeprowadzić pełny cykl palenia i chłodzenia Sugerujemy także 
powierzchowne wyczyszczenie wnętrza maszyny płynem ’Simple Green’. Nie trzymanie się do 
powyższych zasad pielęgnacyjnych może doprowadzić do pogorszenia się funkcjonalności 
maszyny oraz skrócenia czasu jej żywotności w miarę z upływem użytkowania. 

 
3) Poniżej podane czasy służą jako wskazówki Udo lepszego i szybszego osiągnięcia drugiego 

pęknięcia ziaren.U Podane czasy są Uw przybliżeniuU ile potrzeba od początku, pierwszego pęknięcia 
do drugiego pęknięcia typowej kawy (bezkofeinowa ciemnieje szybciej). Te wskazówki są 
wyjątkowo przydatne przy używaniu profilu P2. Udało nam się stwierdzić, iż po wielu testach 
profilu P2, ten profil poda państwu tylko kilka pierwszych pęknięć, po czym ziarna ucichną, 
delikatnie przechodząc do drugiego pęknięcia w odstępach czasu podanych poniżej. Zalecamy 
ustawienia czasu podobne do tych podanych później zaraz po tym jak usłyszą państwo początkowe 
odgłosy pierwszego pęknięcia. To powinno pomóc państwu uzyskać lepszą kontrolę nad paleniem 
ziaren. 

 
a) ¼ funta - 1:30 minut 
b) ½ funta - 2:10 minut 
c) 1  funt -  3:10 minut 

 
4) Czasy palenia mogą się różnić w zależności od napięcia elektrycznego, lecz dobre zapoznanie się z 

(programami wzgl.czasu) A, B, C, D do profili P1, P2, itd., mają się do siebie jak poniżej: 
 

A do P1 
B do P2 
C do P3 
D do P4 (odejmij 30 sekund) 
D do P5 (dodaj 30 sekund) 

 
5) Podstawowe Uczasy rozpoczęciaU profili A, B, C, D względem wagi ¼ , ½ , 1 funta (proszę spojrzeć 

na wykres na kolejnych stronach) 
 

          ¼              ½                1   
A     8:30         12:00          18:00    
B     9:30         13:00          20:00 
C     10:00       14:00          21:30 
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D     10:30       15:00          23:00 
 
 

6) W celu zapobiegania możliwych przypadków przepalenia ziaren, wbudowaliśmy Umaksymalne 
czasy palenia ściśle związane z każdym profilem maszyny.U Jeżeli będą państwo palić kawę na 
profilu P1, system jest tak zaprogramowany aby uniemożliwić ustawienie więcej niż 20:30 minut 
czasu palenia. Jest to środek bezpieczeństwa. Ten sam środek odnosi się do innych profili o 
dłuższych czasach palenia. Proszę spojrzeć na tabelę poniżej: 
 

                     
 
 
 

        1/4          1/2                 1 
  
              P1    10          13:30           20:30  
              P2    10:30     14:30           22:30 
              P3    11          15:30           23:30 
              P4    11:30     16:30           24:30 
              P5    12:30     17:30           25:30 
              
              * Podczas używania P1 lub P2, w niektórych przypadkach, czasy programów C i/lub D mogą nie 
być dostępne lub nie funkcjonować. Jest to celowo zamierzona cecha programu. W tych przypadkach, 
wcześniej zaprogramowane czasy startu programów C i D przekraczają maksymalnie dopuszczalne czasy 
palenia dla tego profilu. 
 
 
 
Część VII: Porady, konserwacja, często zadawane pytania(FAQ) oraz 
rozwiązywanie problemów, kontynuacja: 
 

7) Dla osiągnięcia Uszybszego chłodzeniaU istnieje specjalnie do tego przeznaczona opcja, w momencie 
gdy użytkownik zdecyduję się na takową. Po tym jak ziarna przestały ‘strzelać’ (ok. Po 1:30 
minut) wciąż z systemem ustawionym na profilu chłodzenia, proszę otworzyć przednie drzwiczki. 
Uczynienie tego spowoduje większy przepływ powietrza przez ziarna. Jedynym minusem tejże 
opcji jest zebranie się części otrębów poza pojemnikiem magazynującym.  

 
NIGDY NIE ZATRZYMUJ SYSTEMU NATYCHMIAST PO ZAKOŃCZENIU PALENIA. W CELU 
WYCIĄGNIĘCIA CYLINDRA I OCHŁODZENIA ZIAREN. ZATRZYMANIE SYSTEMU PRZED 
PROCESEM CHŁODZENIA SPOWODUJE NIEODWRACALNE SZKODY ELEKTRONIKI 
WEWNĘTRZNEJ SYSTEMU. 
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Część VIII: Porady, konserwacja, często zadawane pytania (FAQ) oraz rozwiązywanie problemów  
 

 
Problem    Przyczyna   Rozwiązanie problemu 

Moj system się zatrzymał i 
pojawił się komunikat błędu: 

1) Err1 
2) Err2 & Err3 
3) Err4 
4) Err5 
5) Err6 

W przypadku błędu natychmiast 
przerwij używanie Behmor i 
skontaktuj się z pomocą 
techniczna.  

 
1) Termostat jest zepsuty lub maszyna 

przebywała w temperaturze. poniżej 
7°C 

2) Spaliły się ziarna kawy lub poziom 
gorąca w komorze palenia podniósł 
się za wysoko 

3) Wiatrak wyciągu jest uszkodzony 
4) Wiatrak DC jest uszkodzony 
5) Tryb silnika DC (cylinder) jest 

zablokowany bądź uszkodzony. 
 

 
1) Skontaktuj się z pomocą techniczna 
2) Pozwól ochłodzić się maszynie przez 3 

godziny po czym spróbuj ponownie. W 
przypadku dalszych problemów,  
skontaktuj się z pomocą techniczna 

3) Skontaktuj się z pomocą techniczna 
4) Skontaktuj się z pomocą techniczna 
5) Skontaktuj się z pomocą techniczna 

                tech.eu@behmor.com 

Podczas chłodzenia ziaren 
zauważyłem wydobywający się 
dym. 

Staraliśmy się uszczelnić drzwiczki i inne 
szczeliny, lecz całkowite uszczelnienie 
jest niemożliwe. Od czasu do czasu mogą 
wydobywać się małe ilości dymu. 

Zalecamy regularne, delikatne czyszczenie 
uszczelki drzwi wilgotna szmatka w celu 
usunięcia zanieczyszczeń co umożliwi dobre 
uszczelnienie maszyny.  

Podczas palenia, zauważyłem 
małe ilości dymu wydobywające 
się z otworow gazowych. 

1) Od czasu do czasu, ze względu na 
jakość ziaren, ilość czy stopień 
palenia, małe ilości dymu mogą być 
zauważalne. 

2) Podczas kilku pierwszych użyć 
dym może być zauważalny do 
momentu aż maszyna się nie ‘dotrze’. 

3) Kable od prądu w domu mogą być 
stare, co uniemożliwia 
wystarczającego przepływu napięcia 
elektrycznego. 

1) Zmniejsz ilość tej mieszanki, która 
powoduje wydobywanie się 
największej ilość dumy.  

 
2) Po kilku cyklach palenia, dym 

powinien zniknąć. 
 

3) Spróbuj użyć innego gniazdka, 
gdzie napięcie może być większe.     

         

Zauważyłem, że czasem, mimo 
tego iż dodam dodatkowo czas, 
nie mogę ukończyć palenia. 

W niektórych przypadkach i w niektórych 
domach mogą wystąpić problemy z 
napięciem, które są poza nasza kontrola. 

1) Spróbuj użyć innego gniazdka. W 
niektórych przypadkach  różnica 
kilku metrów może mieć duży 
wpływ na poprawę napięcia 
elektrycznego. 

2) Spróbuj palenia w czasie innej pory 
dnia. Podczas lata np. Największe 
zużycie pradu wystepuje 
popołudniami. 

 
Próbowałem już wszystkich 
powyższych wskazówek, lecz 
mimo tego problem nadal się 
pojawia. 

W starszych domach, gdzie kable od 
prądu są zrobione z aluminium pokrytym 
miedzią, lub nawet starsze, prawie zawsze 
będą mieli panstwo problemy z niskim 
napięciem elektrycznym. 

1) Jezeli planują panstwo uzyskać 
maksimum z procesu palenia, 
sugerujemy zredukować ilość ziaren 
z 454g. na 370g.-400g., lecz nadal 
używając programu na 1 funt kawy 
(454g.). 

2) Jezeli chcą panstwo palić kawę 
używając ustawienia ½ funta z 
profilem P2-5, sugerujemy użyć 
170g. zielonych ziaren. 

 
Gdy komora palenia była nadal 
ciepła, otworzyłem przednie 
drzwiczki i zauważyłem że 
uszczelka jest pofalowana i 
niedokładnie umocowana. 

Uszczelka jest przymocowana za pomocą 
małych złączek a nie przyklejona klejem 
na stałe. Jest to celowo zamierzone 
mocowanie ze względu na możliwość 
kurczenia i rozszerzania się uszczelki pod 
wpływem ciepła a także ze względu na 
ogólną wytrzymałość materiału. 

UProszę nic nie robićU, ta cecha palarki została 
specjalnie do tego celu zaprojektowana. 

Podczas obracania się cylindra, 
słychać piszczące odgłosy 

Jak podczas każdego tarcia metalu o 
metal, dźwięku pisku mogą się 
wydobywać także i przy tej czynności.  

Prosze wziąć patyczek do uszu, lub podobna 
rzecz, zanurzyć w oleju jadalnym) i 
posmarować okrągłe, walcowate zakończenie 
cylindra wraz z uchwytem wewnątrz palarki. 
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Część IX: Porady, konserwacja, FAQ oraz rozwiązywanie problemów, kontynuacja  
 
 
Używaj Behmor 1600 tylko w dobrze wentylowanym otoczeniu i zachowaj co 
najmniej 46cm przestrzeni ze wszystkich stron palarki, włączając przestrzeń nad 
maszyna i jej wylotów gazowych. 
 
W przypadku pojawienia się ognia: UNigdy nie otwieraj drzwiczek komory. 
 
Behmor 1600 powinien automatycznie zareagować na obecność płomieni i wyłączyć proces palenia. W 
przypadku wystąpienia takiej sytuacji, proszę odłącz palarke z prądu, jeżeli to możliwe, wystawić na 
zewnątrz aby ja dobrze wywietrzyć Przyczynami możliwych płomieni będą najczęściej używanie wysoce 
otrębowej kawy lub palenie ziaren powyżej 10 sekund od drugiego pęknięcia Jak już wcześniej 
wspominaliśmy, mocno sugerujemy nie stosowanie dwóch powyższych sposobów palenia. 
 
W przypadku, gdy system nie wyłączy się mimo obecności płomieni, jak już wcześniej 
wspomniane w poradach i konserwacji, zatrzymaj palenie i wyłącz palarkę z prądu. Po 
tym, wynieś maszynę na zewnątrz gdy ostygnie i będzie to wystarczająco bezpieczne.  
 

PONOWNIE, NIGDY nie otwieraj drzwiczek gdy pojawia się 
płomienie 
 
Przy jakichkolwiek innych problemach, proszę wysłać email wydziałowi wsparcia 
technicznego na adres HUtech@behmor.comUH. Proszę opisać nam wykonywaną czynność, gdzie 
państwo przebywali podczas procesu palenia oraz określić problem jak szczegółowo tylko 
państwo potrafią. Proszę także podać numer telefonu lub inne informacji, które umożliwią 
nam szybsza odpowiedz i skontaktowanie się z państwem. 
  
 
 
 

Proszę pamiętać aby zarejestrować państwa palarke oraz 
sprawdzać comiesięczne uaktualnienia instrukcji. 

 
Rejestracja internetowa: HUwww.behmor.com/behmor_register.htmlU 

 
Proszę się upewnić, aby podać państwa adres emaliowy w celu 

otrzymywania aktualności zmian instrukcji, ofert 
promocyjnych lub innych informacji. 

 
Uaktualnienia instrukcji: www.behmor.com/manual.com 

 
UPAMIETAJ 

Nigdy nie zostawiaj palarki bez nadzoru podczas pracy!!! 
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** powyższy wykres służy wyłącznie do celów ilustracyjnych  
 
 

  16BRaport procesu palenia 
 
 
Typ ziaren/Waga         Calkowity czas      Profil/Typ                                     Komentarze 
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Karta gwarancyjna 
Behmor 1600 

12 miesięczna karta gwarancyjna: Behmor Limited gwarantuje posiadaczowi tego produktu , iż jest on 
wolny od usterek materialnych i jakościowych przez okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja jest 
ważna wówczas, gdy przedstawimy wypełnioną kartę rejestracyjną oraz przesłaną do Behmor Limited w 
przeciągu trzydziestu (30) dni od oryginalnej daty zakupu. Także możemy to zrobić poprzez wypełnienie 
rejestracji posiadacza na stronie www.behmor.co.uk w przeciągu 30 dni od daty zakupu. 

Obowiązki producenta ograniczają się do reperacji albo wymiany części która/-e uległa/-y zepsuciu. 
Wymagane jest wypełnienie karty F.O.B (Freight on Board) z własnym imieniem, adresem i kodem 
pocztowym.  

Powyższa gwarancja nie będzie uznawana w przypadku usterek powstałych podczas użytku handlowego, 
tzw.majstrowania, kosmetycznych usterek, aktów sil Wyższych, usterek wypadkowych, nadużycia, 
zaniedbania oraz niewłaściwego użytkowania urządzenia.  

Jeżeli produkt jest uszkodzony w przeciągu PIERWSZYCH 30 dni od daty zakupu, proszę nawiązać 
kontakt z Behmor Limited którzy dostarczą państwu etykietę zwrotną (tzw. Return label), która, po 
autoryzowaniu, będzie umożliwiała wysłanie państwu nowej/-ych części które wymagają wymiany lub są 
zepsute. 

Jeżeli zwracają państwo produkt z powodu usterki po pierwszych trzydziestu (30) dniach, lecz wciąż w 
przeciągu 12-miesięcznego okresu gwarancyjnego,  proszę  postępować z poniższymi zaleceniami: 

1. Proszę zapakować maszynę dokładnie w celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu. Behmor 
Limited nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki. Wysoce 
zalecamy ubezpieczenie przesyłki na poczcie w przypadku ewentualnego uszkodzenia naszej 
palarki przez firmę przesyłkową. 

2. Proszę zadzwonić lub wysłać emaila do Behmor Limited w celu otrzymania numeru RMA(Return 
Merchandise Authorization). W taki sposób proszę wysłać państwa maszynę z widocznym 
numerem RMA na opakowaniu.  

3. Jezeli chcą państwo zwrócić produkt po upływie 12-miesięcznej gwarancji, są państwo 
zobowiązani do wysłania $189.00 plus $25 dolarów amerykańskich, za przesyłkę, koszty 
operacyjne oraz ubezpieczenie. Po czym Behmor Limited wymieni/zreperuje państwa urządzenie, 
następnie zwracając do nadawcy.  

Nawet jeżeli nie  są  wymagane, prawa gwarancyjne tej karty są państwu zapewnione. Ta gwarancja daje 
państwu specyficzne prawa, a także tez inne, które różnią się od siebie w innych częściach świata. 
Zwrócenie karty rejestracyjnej właściciela  nie jest równoznaczne z natychmiastowym uznaniem ważności 
gwarancyjnej. 

Behmor Inc. nie będzie odpowiedzialny za szkody wypadkowe wynikające z niewłaściwego użytkowania 
urządzenia. Obojętnie czy spowodowane świadomie czy nieświadomie. 

  

Zwroty bez wcześniejszego, autoryzowanego przez firmę numeru RMA nie będą akceptowane. 
W celu uzyskania numeru RMA, proszę skontaktować się z pomocą techniczna firmy poprzez sieć 

Internet lub poprzez email tech@behmor.co.uk lub w celu uzyskania dalszych instrukcji. 
 

        
Data zakupu _____________________   Numer seryjny ______________________ 

 

Behmor 1600 jest wyłącznie przeznaczony do użytku domowego.  
 

Behmor 1600 nie jest przeznaczony do ustawień, ani samego użytku, handlowego. Jakiekolwiek próby 
użytku handlowego automatycznie unieważniają wszelkie prawa gwarancyjne. 

 



    Ważne środki bezpieczeństwa 
 
Tak jak przy użyciu KAŻDEGO urządzenia elektrycznego, podstawowe przepisy BHP muszą być 
przestrzegane, przy czym są wyłącznie na odpowiedzialność użytkownika/właściciela urządzenia. To 
zawiera w sobie min.: 

1. Nigdy nie zostawiaj urządzenia Behmor 1600 bez nadzoru podczas pracy. Użytkownik musi 
zawsze zwracać uwagę na to, czy cylinder palarki wraz z pojemnikiem na otręby są zamontowane 
podczas procesu palenia kawy. 

2. Zawsze używaj Behmor 1600 w dobrze wentylowanych pomieszczeniach oraz umiejscawiaj 
maszynę tak, aby inne obiekty każdego rodzaju (włączając w to szafki) nie będą w stanie 
przykrywać/przesłaniać maszyny, w szczególności wylotów gazowych. Wyloty gazowe zawsze 
muszą mieć minimalny odstęp 46cm do następnego obiektu, w gore i na boki.  

3. Nigdy nie pal kawy dłużej niż 10 sekund w drugim pęknięciu. Jezeli zauważą panstwo gęsty 
dym, proszę natychmiast ochłodzić maszynę. 

4. Nigdy nie używaj żadnych połączeń, dodatków lub akcesoriów nie zatwierdzonych przez Behmor 
Inc. Używanie takich akcesoriów jest ściśle wzbronione i automatycznie unieważnia wszystkie 
prawa gwarancyjne.  

5. Nie używaj zielonej, wysoce otrębowej kawy. Używanie takich produktów będzie negatywnie 
wpływało na funkcjonalność maszyny, min. Na odprowadzanie dymu, czujniki bezpieczeństwa 
oraz wydłużony lub skrócony czas palenia. Zalecamy kupowanie tylko u zaufanych dostawców 
ziaren lub tych, wyszczególnionych na naszej zaufanej liście dostawców. 

6. Nigdy nie dotykaj gorących powierzchni. To znaczy: przednich drzwiczek, górnego panelu, tylu 
maszyny, wylotu gazów, pokrywy wylotów oraz boków Behmor 1600. Zawsze używaj rękawic 
kuchennych lub podobnego okrycia ochronnego gdy jesteś w pobliżu gorących powierzchni.  

7. Nadzór osoby DOROSŁEJ jest absolutnie konieczny  oraz do niej także należy odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo użytkowników/właścicieli maszyny Behmor 1600 w szczególności przy 
użytkowaniu w domu z lub w pobliżu dzieci.  

8. Wyciągnij wtyczkę z kontaktu gdy nie używasz Behmor 1600 oraz NIGDY nie używaj palarki ze 
zniszczonym kablem lub wtyczka. Nie zanurzaj w wodzie czy innych płynach kabla, wtyczki, lub 
całej maszyny Behmor 1600. Aby odłączyć palarke Behmor 1600 z prądu, proszę wpierw 
wyłączyć maszynę, po czym pewnie, lecz delikatnie pociągnąć za wtyczkę wyciągając ja z 
kontaktu. proszę nie ciągnąć  kabla lub szarpać go w jakikolwiek sposób.  

9. W przypadku wystąpienia ognia, wyłącz oraz wyciągnij z kontaktu wtyczkę maszyn. Proszę nie 
otwierać drzwiczek są do momentu aż wszystko nie ostygło. Jest to urządzenie elektryczne, więc 
nigdy nie lej wody na lub do maszyny w celu jej ochłodzenia.  

10. Proszę nie używać maszyny na zewnątrz oraz także przy użyciu przedłużaczy. Jak przy każdym 
urządzeniu, używanie przedłużacza może negatywnie wpłynąć na funkcjonalność maszyny oraz 
bardzo wydłużyć proces palenia kawy. 

11. Proszę nie stawiać palarki Behmor 1600, na lub w pobliżu elektrycznych lub gazowych palników i 
grzejników, w piekarniku czy w pobliżu łatwopalnych materiałów.  

12. Proszę używać maszyny tylko na stabilnej, ognioodpornej powierzchn. Proszę postawić Behmor 
1600 minimum 46cm od WSZYSTKICH ścian lub szafek oraz zachować tę samą odległość 
powyżej górnej części maszyny.  

13. Proszę zachować szczególną ostrożność podczas pracy przy gorących powierzchniach oraz przy 
elementach grzewczych, gdyż te części mogą osiągać i zachowywać bardzo wysokie temperatury. 
Proszę także uważać podczas usuwania pojemnika na otręby, gdyż ten także może być bardzo 
gorący. 

14. Użytkownik jest w 100% odpowiedzialny za prawidłowe podłączenie urządzenia oraz upewnienie 
się, czy wszystkie drzwiczki, mocowania cylindra palenia wraz z drzwiczkami do komory palenia  
zostały poprawnie zamknięte/zamocowane przed rozpoczęciem palenia.  



15. Nigdy nie otwieraj drzwiczek Behmor 1600 podczas gdy elementy grzewcze palarki są włączone. 

16. Proszę nie czyścić wnętrza maszyny jakąkolwiek szmatką/gąbką do metalu oraz żadnym środkiem 
chemicznym zawierającym żrące oraz szorujące składniki. Naszym gorąco polecanym produktem 
jest ‘Simple Green’ (www.simplegreen.pl )  

17. Proszę nie używać palarki do niczego innego, niż do celów zamierzonych przez producenta. 

18. Nigdy proszę nie przekraczać maksymalnej, jednorazowej, dopuszczalnej ilość kawy do palenia w 
ilości 1 funta, czyli ok 454gram. 

19. Proszę nie dopuścić do kontaktu palarki bezpośrednio z żadnym innym przedmiotem. W 
przypadku gdy Behmor 1600 jest przykryty lub dotyka łatwopalnych materiałów (włącznie z 
firankami, zasłonami, ścianami, tapetami itp.) występuję bardzo duże ryzyko pożaru podczas 
procesu palenia kawy.  

20. Nie wkładaj i nie przechowuj żadnych obiektów i materiałów innych niż tych, dostarczonych wraz 
z maszyna przez firmę Behmor Limited. Są to przede wszystkim cylinder palenia i pojemnik na 
otręby.  

21. Wyciągnij palarke Behmor 1600 z kontaktu zanim zaczniesz wymieniać wewnętrzną żarówkę.  

22. Palarka Behmor 1600 wyposażona jest w polaryzowana wtyczkę, która będzie pasować tylko do 
uziemionych gniazdek. W przypadku trudności, proszę skontaktować się z pomocą fachowa lub 
elektrykiem.  

NIE PRÓ BUJ ZMIENIAĆ /PRZEBUDOWYWAĆ ZABEZPIECZENIA PUNKTU 22 ANI ŻADNEGO 
INNEGO PRZY PALARCE Behmor 1600. Nie zastosowanie się do powyższego punktu unieważnia 

wszystkie gwarancje oraz zwalnia firmę Behmor Limited z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie 
konsekwencje powstałe podczas tych nadużyć lub modyfikacji. 

 

Pamiętaj: 
Nigdy nie zostawiaj Behmor 1600 bez 

nadzoru podczas użycia. 
 

Używaj zawsze w dobrze wentylowanych 
pomieszczeniach i zachowaj minimum 46 cm 
przestrzeni po wszystkich stronach, gorze oraz  

przy wylotach gazowych. 


	Polish Manual PL Instrukcja obslugi V4.1
	Polish Warrantyu and Safegiards PL gwarancja i srodki ostroznosci V3.6

