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Wy!wietlacz i ekran dotykowy  
z menu g"ównym napojów 

Pokr#t"o

Symbol Ustawie$

Symbol Konserwacji

Dozownik o regulowanej wysoko!ci

Pokrywa zbiornika wody

Pokrywa pojemnika na ziarna 

Przycisk w"%czania/wy"%czania

Miejsce na fili&anki

Uchwyt drzwiczek serwisowych 

Drzwiczki serwisowe

Klapa zasobnika na kaw# mielon%

Skapnik

Zasobnik na fusy 
(wewn!trzny)  

Pokrywa

Kó"ka    
(ty")

Elementy spieniacza

Tabliczka znamionowa    
(zdj#$ skapnik) 

Miejsce na kabel 
(ty")

Pojemnik na mleko   
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Drogi Kliencie,

gratulujemy i dzi!kujemy, %e zdecydowa"e& si! na zakup jako&ciowego produktu firmy NIVONA.

Aby korzystanie ze sprz!tu NIVONA dawa"o Ci jak najwi!ksz# satysfakcj!, przed pierwszym u%yciem 
przeczytaj niniejsz# instrukcj! i przestrzegaj wskazówek bezpiecze'stwa w niej zawartych.

Instrukcj! przechowuj w bezpiecznym miejscu, tak by& móg" korzysta$ z niej w razie potrzeby i ewen-
tualnie przekaza$ j# kolejnym u%ytkownikom sprz!tu.

W instrukcji wykorzystano nast!puj#ce symbole o takim samym znaczeniu:

 Uwaga: ten symbol wskazuje na mo#liwe niebezpiecze%stwo.

 Uwaga: ten symbol wskazuje na cechy szczególne.

 Wskazówka: tym symbolem oznaczono dodatkowe wskazówki.

 Uwaga: Ryzyko poparzenia!

Dla ekspresu ci&nieniowego NIVONA otrzymasz aplikacj! w Apple App-Store lub Google Play-Store, 
za pomoc# której b!dziesz móg" sterowa$ i obs"ugiwa$ najwa%niejsze funkcje Twojego ekspresu. W 
punkcie menu „BLUETOOTH” mo%esz w"#czy$ lub wy"#czy$ po"#czenie urz#dzenia z Twoim smartfo-
nem (zob. punkt 4.9).

Mi"ych chwil przy fili%ance kawy oraz wiele rado&ci z najwy%szej jako&ci produktu NIVONA %yczy 
dystrybutor i zespó" NIVONA.
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1. Wskazówki bezpiecze!stwa
• Urz#dzenie mo%na wykorzystywa$ jedynie w przeznaczonym do 

tego celu (tylko do u%ytku domowego), nie jest ono przeznaczone 
do celów komercyjnych (zob. warunki gwarancji). W przeciwnym 
razie gwarancja wygasa.

• Minimalne napi!cie zasilania oraz napi!cie sieci musz# by$ 
bezwzgl!dnie zgodne. Nale%y zapozna$ si! z informacjami na ta-
bliczce znamionowej / nalepce na urz#dzeniu (zob. zdj!cie 1/S).

• Nie korzystaj z urz#dzenia w przypadku uszkodzenia kabla sie-
ciowego lub obudowy. Kabel sieciowy nale%y trzyma$ z dala od 
gor#cych elementów.

• Z urz#dzenia nie nale%y korzysta$ na wysoko&ci powy%ej  
2000 m.n.p.m.

• Urz#dzenia nie nale%y ci#gn#$ za kabel, chc#c wy"#czy$ wtyczk! 
z gniazdka.

• Nale%y bezwzgl!dnie przestrzega$ wskazówek dotycz#cych czysz-
czenia i odkamieniania urz#dzenia! W razie nieprzestrzegania 
gwarancja wygasa.

• Przed przyst#pieniem do konserwacji i czyszczenia nale%y wy"#-
czy$ urz#dzenie i wyj#$ wtyczk! z gniazdka.

• Nigdy nie nale%y dopuszcza$ do zamoczenia wtyczki i nale%y 
chroni$ j# przed wilgoci#.

• Urz#dzenie nale%y ustawi$ na równej, stabilnej powierzchni i ko-
rzysta$ z niego wy"#cznie wewn#trz budynku. Nie nale%y stawia$ 
urz#dzenia na gor#cych powierzchniach ani w pobli%u (róde" 
ognia.

• Urz#dzenia nie nale%y w"#cza$ w szafkach lub zamkni!tych me-
blach.

• Dzieci powy%ej 8 roku %ycia oraz osoby o ograniczonych zdol-
no&ciach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych, a tak%e 
osoby nieposiadaj#ce do&wiadczenia i wiedzy mog# obs"ugiwa$ 
urz#dzenie, je&li znajduj# si! pod opiek# lub te% zosta"y poinstru-
owane w zakresie bezpiecznego korzystania z urz#dzenia i rozu-
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miej# wynikaj#ce z tego zagro%enia. Dzieci nie powinny bawi$ si! 
urz#dzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mog# by$ wykony-
wane przez dzieci, chyba %e uko'czy"y one 8 rok %ycia i znajduj# 
si! pod opiek#. Urz#dzenie wraz z przewodem przy"#czeniowym 
nale%y przechowywa$ z dala od dzieci, które nie uko'czy"y jesz-
cze 8 roku %ycia.

• W przypadku d"u%ej nieobecno&ci nale%y zawsze wyci#ga$ wtycz-
k! z gniazdka.

• Nie nale%y pozostawia$ w"#czonego urz#dzenia bez potrzeby. 
Nigdy nie nale%y zanurza$ urz#dzenia w wodzie.

• Urz#dzenia ani poszczególnych jego cz!&ci nigdy nie nale%y my$ 
w zmywarce do naczy'. W razie nieprzestrzegania gwarancja 
wygasa.

• W przypadku awarii nale%y natychmiast wyj#$ wtyczk! z gniazdka 
(nigdy nie poci#ga$ za kabel ani za samo urz#dzenie).

• W przypadku nieprawid"owego lub niezgodnego z przeznacze-
niem u%ytkowania albo nieprofesjonalnej naprawy nie ponosimy 
odpowiedzialno&ci za ewentualne szkody. W takich przypadkach 
gwarancja wygasa.

• Do"#czony m"ynek do kawy s"u%y jedynie do mielenia palonych i 
surowych ziaren kawy, nie za& do innych artyku"ów spo%ywczych! 
Nale%y zwraca$ uwag! na obecno&$ cia" obcych w ziarnach kawy 
- w przeciwnym razie gwarancja wygasa.

• W przypadku ewentualnej niezb!dnej naprawy (w tym wymiany 
kabla sieciowego!) urz#dzenia prosimy najpierw o kontakt telefo-
niczny z serwisem lub dystrybutorem, u którego zosta"o zakupio-
ne urz#dzenie – i po uzgodnieniu oraz z uwzgl!dnieniem punktu 
9 niniejszej instrukcji obs"ugi nale%y odes"a$ urz#dzenie do  
NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg, 
Niemcy.

• W przypadku uszkodzenia kabla sieciowego urz#dzenia musi on 
zosta$ wymieniony przez producenta lub jego punkt serwisowy 
albo przez wykwalifikowany serwis w celu unikni!cia zagro%enia.

 Uwaga: Naprawy urz#dze! elektrycznych mog# przeprowadza$ jedynie 
wykwalifikowane osoby! Nieprofesjonalne naprawy mog# spowodowa$ du%e 
zagro%enie dla u%ytkownika! W przypadku je"li urz#dzenie b&dzie wykorzysty-
wane niezgodnie z przeznaczeniem lub serwisowane w nieprawid'owy sposób, 
wówczas nie ponosimy odpowiedzialno"ci za ewentualne szkody!

 Uwaga: Naciskanie przycisku w'#czania/wy'#czania (zdj&cie 1/J) podczas 
przygotowywania napoju mo%e uszkodzi$ urz#dzenie! Urz#dzenie mo%na 
wy'#czy$ dopiero wówczas, gdy urz#dzenie nie pracuje!

 Uwaga: Ryzyko poparzenia! Podczas wydobywania si& pary lub gor#cej wody 
mo%e si& zdarzy$, %e na pocz#tku z dyszy b&dzie pryska$ gor#ca woda. Mo%-
na dotyka$ jedynie zimn# dysz&.

2. Uruchomienie
2.1. Przygotowanie

 £ Wyjmij ostro%nie z opakowania urz#dzenie i wszystkie dostarczone cz!&ci.

W sk"ad dostawy wchodz# nast!puj#ce cz!&ci (zdj!cie 2):

• Instrukcja obs"ugi
• Karta gwarancyjna
• Miarka umo%liwiaj#ca monta% wk"adu filtracyjnego
• Dwie tabletki czyszcz#ce
• Filtr Claris
• Paski do kontroli poziomu twardo&ci wody
• Pojemnik na mleko z w!%em przy"#czeniowym (zdj!cie 5)

 Uwaga: Urz"dzenie nale#y przes!a& do ewentualnego serwisu za po$rednictwem poczty w pe!nym ory-
ginalnym opakowaniu. Dlatego te# nale#y zachowa& opakowanie wraz z elementami styropianowymi.

 £ Urz#dzenie nale%y ustawi$ na p"askiej, suchej i odpowiedniej powierzchni roboczej.
 £ Nale%y je pod"#czy$ do prawid"owo zainstalowanego gniazdka.
 £ Urz#dzenie wyposa%one jest w miejsce na kabel - w przypadku gdy przewód prowadz#cy do 

gniazdka jest zbyt d"ugi, nadmiern# d"ugo&$ kabla mo%na wsun#$ w przestrze' z ty"u urz#dzenia 
(zdj!cie 1/T).

2.2. Przeprowadzanie pierwszego uruchomienia
 £ W"#cz urz#dzenie przy pomocy przycisku w"#czania/wy"#czania (zdj!cie 1/H).

Poczekaj, a% po chwili pojawi si! ekran pierwszego uruchomienia z pierwszym krokiem do ustawienia 
j!zyka.

 Uwaga: Post'puj zgodnie z komunikatami na wy$wietlaczu. W ten sposób krok po kroku zostaniesz 
przeprowadzony przez menu pierwszego startu.

Krok 1 J'zyk: 

 £ Przekr!$ pokr!t"em (zdj!cie 1/B) na wybrany j!zyk, wci&nij pokr!t"o w celu zatwierdzenia j!zyka.

 Wskazówka: W przypadku b!'dnego wybrania j'zyka mo#na go zmieni& pó(niej w menu „Ustawienia” 
(zob. punkt 4.6).
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Krok 2 Filt:
 £ Do urz#dzenia do"#czono filtr Claris. U%ywaj#c tego filtra, nie musisz odkamienia$ swojego 

urz#dzenia tak cz!sto, poniewa% filtr zmi!kcza wod!. Zdecyduj, czy chcesz korzysta$ z urz#dzenia 
z filtrem, czy te% bez. Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu.

 £ Je&li decydujesz si! na korzystanie z filtra ostro%nie przykr!$ filtr przy pomocy ko'ca miarki do 
przeznaczonego do tego celu uchwytu w zbiorniku wody.

 Uwaga: nie nale#y przekr'ca& ani nie !ama& filtra.

 Uwaga: je$li chcesz korzysta& z urz"dzenia bez filtra, wówczas ustawienie filtra musi by& nastawio-
ne na pozycj' „FILTR? NIE!”. To wa#ne, poniewa# bez filtra, w zale#no$ci od stopnia twardo$ci wody 
nale#y cz'$ciej przeprowadza& odkamienianie (fabrycznie urz"dzenie dostarczane jest z ustawieniem 
na pozycj' „FILTR? NIE”!).

 Uwaga: je$li korzystasz z urz"dzenia z filtrem i zaprogramowa!e$ system na pozycj' „FILTR? TAK!”, nie 
musisz ju# ustawia& poziomu twardo$ci wody. Fabrycznie stopie% twardo$ci wody automatycznie usta-
wiony jest na stopniu 1. Wówczas musisz odkamienia& urz"dzenie rzadziej - ale zawsze na #"danie i 
zawsze przy WYJ)TYM FILTRZE.

Filtr jest zu%yty po pobraniu ok. 50 l wody (Wymiana filtra - zob. punkt 5.8.).

 Uwaga: Nawet je$li urz"dzenie nie #"da wymiany filtra, tak#e w przypadku bardzo rzadkiego u#ytko-
wania urz"dzenia filtr nale#y wymienia& najpó(niej co dwa miesi"ce (zob. punkt 5.8.).

Krok 3 Stopie% twardo$ci wody:

 £ W zale%no&ci od stopnia twardo&ci wody w Twoim regionie urz#dzenie nale%y odkamieni$ pr!dzej 
lub pó(niej. Aby system móg" w odpowiednim czasie zasygnalizowa$, kiedy niezb!dne jest prze-
prowadzenie procesu odkamieniania, przed pierwszym u%yciem nale%y ustawi$ w"a&ciwy stopie' 
twardo&ci wody. Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu.

Fabrycznym ustawieniem podstawowym stopnia twardo&ci wody jest STOPIE* 3.

Na pocz#tku sprawd( jako&$ Twojej wody przy pomocy do"#czonych pasków:

 £ Pasek zanurz na chwil! w wodzie i lekko nim wstrz#&nij.
 £ Po ok. minucie mo%esz odczyta$ wynik testu, zliczaj#c czerwone punkty na pasku.
 £ Poszczególne stopnie przedstawiaj# si! nast!puj#co: 

Paski testowe / stopie% twardo$ci wody = wy$wietlacz 
1 czerwony punkt / 1–7° = STOPIE* 1 
2 czerwone punkty / 8–14° = STOPIE* 2 
3 czerwone punkty / 15–21° = STOPIE* 3 
4 czerwone punkty / >21° = STOPIE* 4

 Uwaga: je$li nie pojawi si' #aden czerwony punkt, ustaw stopie% 1.

Krok 4 Woda:

 £ Nape"nij zbiornik wody &wie%# wod# nad zaznaczony poziom minimalny (0,5 l) i umie&$ go po-
nownie w urz#dzeniu. Ponownie zamknij pokryw! po lewej stronie urz#dzenia (zdj!cie 1/F).

 Uwaga: do zbiornika nalewaj zawsze czyst", zimn" wod'! Nie wykorzystuj do tego celu wody gazowa-
nej ani innych p!ynów! W razie nieprzestrzegania gwarancja wygasa.

Krok 5 Ziarna:

 £ Otwórz wieczko pojemnika na ziarna (zdj!cie 1/G). Wsypuj wy"#cznie surowe, palone ziarna kawy. 
Ponownie zamknij wieczko i sprawd(, czy pojemnik zosta" prawid"owo umieszczony.

 Uwaga: nie wykorzystuj do tego celu ziaren, do których podczas lub po procesie palenia dodano inne 
sk!adniki, jak cukier itp. Mo#e to skutkowa& uszkodzeniem mechanizmu miel"cego. Gwarancja nie 
obejmuje wynikaj"cych z tego kosztów naprawy.

 £ Wci&nij pokr!t"o.

Gratulacje - pierwsze uruchomienie powiod!o si'!

Nape!nianie systemu

 Uwaga: przed pierwszym przygotowaniem napoju system nale#y nape!ni& wod".

 £ Pod dysz# umie&$ odpowiednio du%e naczynie (minimum 0,5 l) (zdj!cie 1/E) i wci&nij pokr!t"o 
lub kliknij na „START”.

Nast!puje nape"nianie systemu. Na wy&wietlaczu pojawi si! „SYSTEM NAPE)NIA SI+”. Przy korzy-
staniu z filtra zostanie on przep"ukany. Wy&wietlacz pokazuje „FILTR P)UCZE SI+”.

 £ Odczekaj, a% z dyszy nie b!dzie wydobywa$ si! woda.

 Uwaga: gdy urz"dzenie b'dzie nagrzane, na wy$wietlaczu pojawi si' istotna wskazówka dotycz"ca 
przygotowywania napoju! Koniecznie przeczytaj poni#szy punkt 2.3.

2.3. Najwa%niejsze elementy u%ytkowania i podstawowe funkcje
Urz#dzenie NIVONA oferuje wiele mo%liwo&ci przygotowywania kawy zgodnie z indywidualnymi 
preferencjami. Najwa%niejsze elementy u%ytkowania i podstawowe funkcje s# takie same w przypadku 
ró%nych rodzajów kawy. 

Sam zdecyduj, czy chcesz korzysta& z ekranu dotykowego, czy te# obrotowego przycisku wyboru (w skró-
cie pokr't!a).

Obs!uga przy pomocy ekranu dotykowego  
(zdj!cie 1/A):

Obs!uga przy pomocy pokr't!a (zdj!cie 1/B):

krótkie lub d"ugie wciskanie (zob. ni%ej) przekr!$, aby zmieni$, wci&nij krótko albo d"ugo 
(zob. ni%ej)

W menu napojów W menu napojów

•  Poprzez krótkie dotkni'cie na symbol wybra-
nego napoju w g!ównym menu napojów (zdj!cie 
1/A) uruchomisz bezpo$rednie przygotowanie 
danego napoju. 

•  Poprzez przekr!cenie pokr!t"a na symbol 
wybranego napoju w g!ównym menu napojów 
(zdj!cie 1/A) oraz krótkie wci$ni'cie pokr!-
t"a uruchomisz bezpo$rednie przygotowanie 
danego napoju.

•  Poprzez d!ugie  dotkni'cie symbolu napoju w 
g!ównym menu napojów (zdj!cie 1/A) zostajesz 
przekierowany do widoku przepisu na dany 
napój i mo%esz dokonywa$ indywidualnych 
ustawie' jak ni%ej.

•  Poprzez przekr!cenie pokr!t"a na symbol 
wybranego napoju w g!ównym menu napojów 
(zdj!cie 1/A) oraz d!ugie wci$ni'cie pokr!t"a 
zostaniesz przekierowany do widoku przepisu 
danego napoju i mo%esz dokonywa$ indywidu-
alnych ustawie' jak ni%ej.

Widok przepisu Widok przepisu

•  Poprzez krótkie dotkni'cie na parametr w 
widoku przepisu parametr ten zamiga na czer-
wono (zdj!cie 3) na znak, %e mo%na zmieni$ 
warto&$ parametru. Zmie' i zatwierd( warto&$ 
parametru przy pomocy pokr!t"a (zdj!cie 1/B) 
w nast!puj#cy sposób.

•  Poprzez przekr!cenie pokr!t"a na parametr 
w widoku przepisu oraz krótkie wci$ni'cie 
pokr!t"a parametr ten zamiga na czerwono 
(zdj!cie 3) na znak, %e mo%na zmieni$ warto&$ 
parametru. Zmie' i zatwierd( warto&$ para-
metru przy pomocy pokr!t"a (zdj!cie 1/B) w 
nast!puj#cy sposób.
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•  Poprzez przekr'cenie pokr!t"a zmie' warto&$ 
parametru migaj#cego na czerwono w widoku 
przepisu. Poprzez wci$ni'cie pokr!t"a zatwierd( 
ustawion# warto&$ parametru. 

•  Poprzez przekr'cenie pokr!t"a zmie' warto&$ 
parametru migaj#cego na czerwono w widoku 
przepisu. Poprzez wci$ni'cie pokr!t"a zatwierd( 
ustawion# warto&$ parametru. 

Zmiana mi'dzy trzema g!ównymi menu: Zmiana mi'dzy trzema g!ównymi menu: 

Aby móc zmienia$ g"ówne menu napojów, usta-
wie' i konserwacji, dotknij danego symbolu w 
pierwszym wierszu wy&wietlacza (zdj!cie 4).

Aby móc zmienia$ menu g"ówne napojów, 
ustawie' i konserwacji, przekr'& pokr!t"em na 
symbol w pierwszym wierszu wy&wietlacza (Zdj!-
cie 4), a nast!pnie wci$nij pokr!t"o.

W menu dla ustawie% i konserwacji  
(zdj!cie 1/C i D)

W menu dla ustawie% i konserwacji  
(zdj!cie 1/C i D)

•  Poprzez dotkni'cie symbolu dla ustawie% (zdj!-
cie 1/C) lub symbolu dla konserwacji (zdj!cie 
1/D) w górnym wierszu wy&wietlacza (zdj!cie 
1/A) przechodzisz do danego menu, gdzie mo-
%esz dokona$ ustawie' przy pomocy pokr!t"a.

•  Poprzez przekr'cenie pokr!t"a na symbol 
ustawie% (zdj!cie 1/C) lub symbol konserwacji 
(zdj!cie 1/D) w górnym wierszu wy&wietlacza 
(zdj!cie 1/A), a nast!pnie wci$ni'cie pokr!t"a 
przechodzisz do danego menu, gdzie mo%esz 
dokona$ ustawie' przy pomocy pokr!t"a.

•  Poprzez przekr'cenie pokr!t"a wybierz  w 
menu Ustawienia (zdj!cie 1/C) i Konserwacja 
(zdj!cie 1/D) jeden punkt menu. Wciskaj"c 
pokr!t"o, zatwierd( wybrany punkt menu.

•  Poprzez przekr'cenie pokr!t"a wybierz w menu 
Ustawienia (zdj!cie 1/C) i Konserwacja (zdj!cie 
1/D) jeden punkt menu. Wciskaj"c pokr!t"o, 
zatwierd( wybrany punkt menu.

Strza!ka z powrotem: Strza!ka z powrotem:

•  Poprzez dotkni'cie na strza!k' po lewej w 
górnym wierszu wy&wietlacza (zdj!cie 3) po-
wracasz do kroku wcze&niejszego w menu.

•  Poprzez przekr'cenie pokr!t"a na strza!k' po 
lewo w górnym wierszu wy&wietlacza (zdj!cie 
3), a nast!pnie wci$ni'cie pokr!t"a powracasz 
do kroku wcze&niej w menu.

Regulacja wysoko$ci dozownika (zdj'cie 1/E):

Przesuwaj#c w gór! lub w dó", dostosuj dozownik do wysoko&ci swoich fili%anek lub szklanek. Chwy$ 
dozownik kciukiem i palcem wskazuj#cym, a nast!pnie przesu' go w gór! lub w dó".

 Uwaga: chc"c zdj"& skapnik i zasobnik na fusy, przesu% dozownik najpierw do góry.

Pojemnik na mleko:

nape"nij pojemnik &wie%ym, zimnym, odt"uszczonym mlekiem. Zamknij pokryw! pojemnika na mleko i 
pod"#cz jeden koniec w!%a ss#cego do pojemnika na mleko, za& drugi - do dyszy (zdj!cie 5).

 Uwaga: dla ka#dego rodzaju kawy zaprogramowano fabryczne ustawienie. Dlatego od razu mo#esz 
przygotowywa& kaw' (punkt 3.).

Pierwsze przygotowanie napoju: kiedy przygotowujesz kaw! po raz pierwszy, komora m"ynka jest 
jeszcze pusta. Mo%liwe, %e po pierwszym zmieleniu na wy&wietlaczu pojawi si! komunikat „DOSYP 
ZIARNA KAWY” i urz#dzenie nie przygotuje kawy.

 £ Post!puj zgodnie z komunikatem na wy&wietlaczu i po prostu wci&nij jeszcze raz pokr!t"o.

Proces powtórzy si!.

 Uwaga: podczas pierwszego uruchomienia urz"dzenia przewody w urz"dzeniu b'd" jeszcze puste. Po 
w!"czeniu urz"dzenia przy pomocy przycisku w!"czania/wy!"czania (zdj'cie 1/H) pojawi si' komuni-
kat „Uzupe!nij system”.

Gdy urz#dzenie jest gotowe do u%ycia, na wy&wietlaczu pojawi si! menu g"ówne napojów.

2.4. W'#czanie urz#dzeniab
Po przeprowadzeniu pierwszego startu (punkt 2.2.) dla wszystkich kolejnych czynno&ci post!puj w 
nast!puj#cy sposób:

 £ W"#cz urz#dzenie przy pomocy przycisku w"#czania/wy"#czania (zdj!cie 1/H).

Na wy&wietlaczu pojawi si! komunikat „SYSTEM NAGRZEWA SI+”.

Gdy system nagrzeje si!, na wy&wietlaczu pojawi si! komunikat „System p"ucze si!”.

 £ Wci&nij pokr!t"o.

System przep"ucze si!. Na wy&wietlaczu pojawi si! „P)UKANIE SYSTEMU”. Nast!pnie urz#dzenie 
jest gotowe do pracy. Na wy&wietlaczu pojawi si! menu g"ówne napojów (zdj!cie 1/A).

 Uwaga: je$li przez d!u#szy czas nie u#ywasz urz"dzenia (np. podczas urlopu), wy!"cz go za pomoc" 
przycisku w!"czania/wy!"czania (zdj'cie 1/H) i wyjmij wtyczk' z gniazdka.

2.5. Tryb ECO
Je&li przez d"u%szy czas nie korzystasz z pokr!t"a ani ekranu dotykowego, urz#dzenie automatycznie 
przechodzi w tryb ECO. Wy&wietlacz pokazuje „OSZCZ+DNO,- ENERGII”.

 £ Tryb ECO wy"#cza si! przy u%yciu pokr!t"a.

Wy&wietlacz pokazuje menu g"ówne napojów.

3. Przygotowanie kawy
Pierwsze przygotowanie napoju: kiedy przygotowujesz kaw! po raz pierwszy, komora m"ynka jest 
jeszcze pusta. Mo%liwe, %e po pierwszym zmieleniu na wy&wietlaczu pojawi si! komunikat „DOSYP 
ZIARNA KAWY” i urz#dzenie nie przygotuje kawy.

 £ Post!puj zgodnie z komunikatem na wy&wietlaczu i po prostu wci&nij jeszcze raz pokr!t"o.

Proces powtórzy si!.

3.1. Obs'uga
Urz#dzenie NIVONA oferuje wiele mo%liwo&ci przygotowywania kawy zgodnie z indywidualnymi 
preferencjami. Najwa%niejsze elementy u%ytkowania i podstawowe funkcje s# takie same w przypadku 
ró%nych rodzajów kawy. 

Sam zdecyduj, czy chcesz korzysta& z ekranu dotykowego, czy te# obrotowego przycisku wyboru (w skró-
cie pokr't!a).

Obs!uga przy pomocy ekranu dotykowego  
(zdj!cie 1/A):

Obs!uga przy pomocy pokr't!a (zdj!cie 1/B):

krótkie lub d"ugie wciskanie (zob. ni%ej) przekr!$, aby zmieni$, wci&nij krótko albo d"ugo 
(zob. ni%ej)

W menu napojów W menu napojów

•  Poprzez krótkie dotkni'cie na symbol wybra-
nego napoju w g!ównym menu napojów (zdj!cie 
1/A) uruchomisz bezpo$rednie przygotowanie 
danego napoju. 

•  Poprzez przekr!cenie pokr!t"a na symbol 
wybranego napoju w g!ównym menu napojów 
(zdj!cie 1/A) oraz krótkie wci$ni'cie pokr!-
t"a uruchomisz bezpo$rednie przygotowanie 
danego napoju.
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•  Poprzez d!ugie  dotkni'cie symbolu napoju w 
g!ównym menu napojów (zdj!cie 1/A) zostajesz 
przekierowany do widoku przepisu na dany 
napój i mo%esz dokonywa$ indywidualnych 
ustawie' jak ni%ej.

•  Poprzez przekr!cenie pokr!t"a na symbol 
wybranego napoju w g!ównym menu napojów 
(zdj!cie 1/A) oraz d!ugie wci$ni'cie pokr!t"a 
zostaniesz przekierowany do widoku przepisu 
danego napoju i mo%esz dokonywa$ indywidu-
alnych ustawie' jak ni%ej.

Widok przepisu Widok przepisu

•  Poprzez krótkie dotkni'cie na parametr w 
widoku przepisu parametr ten zamiga na czer-
wono (zdj!cie 3) na znak, %e mo%na zmieni$ 
warto&$ parametru. Zmie' i zatwierd( warto&$ 
parametru przy pomocy pokr!t"a (zdj!cie 1/B) 
w nast!puj#cy sposób.

•  Poprzez przekr!cenie pokr!t"a na parametr 
w widoku przepisu oraz krótkie wci$ni'cie 
pokr!t"a parametr ten zamiga na czerwono 
(zdj!cie 3) na znak, %e mo%na zmieni$ warto&$ 
parametru. Zmie' i zatwierd( warto&$ para-
metru przy pomocy pokr!t"a (zdj!cie 1/B) w 
nast!puj#cy sposób.

•  Poprzez przekr'cenie pokr!t"a zmie' warto&$ 
parametru migaj#cego na czerwono w widoku 
przepisu. Poprzez wci$ni'cie pokr!t"a zatwierd( 
ustawion# warto&$ parametru. 

•  Poprzez przekr'cenie pokr!t"a zmie' warto&$ 
parametru migaj#cego na czerwono w widoku 
przepisu. Poprzez wci$ni'cie pokr!t"a zatwierd( 
ustawion# warto&$ parametru. 

3.2. Napoje bez mleka (espresso, kawa, caffè americano)
Fabrycznie zaprogramowano ustawienie standardowe  

• dla espresso: Moc aromatu normalna, aromat intensywny, temperatura gor#ca, ilo&$ kawy 40 ml, 
ilo&$ ca"kowita 40 ml 

• dla kawy: Moc aromatu normalna, aromat dynamiczny, temperatura gor#ca, ilo&$ kawy 120 ml, 
ilo&$ ca"kowita 120 ml

• dla caffè americano: Moc aromatu normalna, aromat sta"y, temperatura gor#ca, ilo&$ kawy 80 ml, 
ilo&$ wody 40 ml, ilo&$ ca"kowita 120 ml

W widoku przepisu danego napoju (naciskaj d"ugo lub dotknij symbolu napoju) mo%esz zmienia$ 
nast!puj#ce parametry w zale%no&ci od napoju (odno&nie obs"ugi zob. 3.1.).

Wybierz moc kawy (espresso, kawa, caffè americano)

 £ W celu zmienienia mocy kawy wybierz symbol ziarna.
 £ Gdy symbol ziarna miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia mocy kawy: im 

wi!cej ziaren kawy pojawia si! na wy&wietlaczu, tym mocniejszy b!dzie napój.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz aromat (espresso, kawa, caffè americano)

Mo%esz ustawia$ aromat kawy wed"ug uznania. W tym celu pod parametrem „AROMAT” zaprogramo-
wano trzy profile pr!dko&ci przep"ywu wody przez zmielon# kaw!. Profil „DYNAMICZNY” oznacza dy-
namiczny przep"yw, profil „STA)Y” - przep"yw sta"y, za& profil „INTENSYWNY” - przep"yw intensywny.  

 Wskazówka: przygotowuj"c dany napój, wypróbuj swój ulubiony profil aromatu. Ponadto: twój ulubiony 
profil aromatu mo#e by& ró#ny dla ró#nych rodzajów kawy.

 £ W celu zmiany aromatu wybierz symbol aromatu.
 £ Gdy symbol aromatu miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia aromatu.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz temperatur' (espresso, kawa, caffè americano)

 £ W celu zmiany temperatury wybierz symbol temperatury.
 £ Gdy symbol temperatury miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia temperatury.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz ilo$& kawy (espresso, kawa, caffè americano)

 £ W br#zowym polu symbolu fili%anki wybierz symbol ml w celu zmienienia ilo&ci kawy.
 £ Gdy symbol ml miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia ilo&ci kawy.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz ilo$& gor"cej wody (caffè americano)

 £ W niebieskim polu symbolu fili%anki wybierz symbol ml w celu zmienienia ilo&ci gor#cej wody.
 £ Gdy symbol ml miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia ilo&ci gor#cej wody.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Zapisywanie ustawie%

 £ Przekr!$ pokr!t"em na ZAPISZ i naci&nij pokr!t"o lub dotknij ZAPISZ.

 Uwaga: Zapisane ustawienia mo#esz teraz sprawdzi& bezpo$rednio w menu g!ównym napojów, dotyka-
j"c lub krótko naciskaj"c pokr't!em na symbol danego napoju.

Nape!nianie 2 fili#anek (nie dla caffè americano)

 £ Wybierz symbol fili%anki po prawej stronie ekranu z przepisami.
 £ Gdy symbol fili%anki miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia liczby fili%anek.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Podstawianie fili#anek

 £ Podstaw jedn# fili%ank! po&rodku lub dwie fili%anki po lewej i prawej stronie pod dysz# (Zdj!cie 6/7).

 Uwaga: Zwró& uwag' na wielko$& fili#anek/szklanek i ustawion" ilo$& ca!kowit" (symbol ml nad 
symbolem fili#anki).

Rozpocz'cie przygotowania napoju

 £ Przekr!$ pokr!t"em na ROZPOCZNIJ i naci&nij pokr!t"o lub dotknij ROZPOCZNIJ.

 Uwaga: Je$li w!"czy!e$ przygotowanie napoju przez pomy!k' lub zbyt wcze$nie, niektóre parametry 
mo#esz zmieni& równie# podczas przygotowywania. Parametry, które mo#na zmienia&, zamigaj" na 
czerwono.

 £ Kiedy dany parametr miga na czerwono, mo%esz zmieni$ ustawion# warto&$ za pomoc# pokr!t"a.
 £ Je&li chcesz przerwa$ przygotowywanie napoju, wci&nij jeszcze raz pokr!t"o lub dotknij komunika-

tu „ANULUJ”.

 Uwaga: Mo#esz programowa& przepisy równie# podczas przygotowywania napoju. Post'puj w tym celu 
tak jak opisano w punkcie 4.1. „PROGRAMOWANIE”.

3.3. Napoje z mlekiem (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MLEKO/SPIENIONE MLEKO)
 £ Nape"nij pojemnik &wie%ym, zimnym, odt"uszczonym mlekiem. Zamknij pokryw! pojemnika na mle-

ko i pod"#cz jeden koniec w!%a ss#cego do pojemnika na mleko, za& drugi - do dyszy (zdj!cie 5).

Fabrycznie zaprogramowano ustawienie standardowe  

• dla cappuccino: Moc aromatu normalna, aromat sta"y, temperatura gor#ca, najpierw mleko,  
ilo&$ kawy 40 ml, ilo&$ spienionego mleka 160 ml, ilo&$ ca"kowita 200 ml

• dla caffè latte: Moc aromatu normalna, aromat sta"y, temperatura gor#ca, najpierw mleko,  
ilo&$ kawy 40 ml, ilo&$ mleka 160 ml, ilo&$ ca"kowita 200 ml

• dla latte macchiato: Moc aromatu normalna, aromat sta"y, temperatura gor#ca, najpierw mleko, 
ilo&$ kawy 60 ml, ilo&$ mleka 40 ml, ilo&$ spienionego mleka 200 ml, ilo&$ ca"kowita 300 ml

• dla mleka/spienionego mleka: Temperatura gor#ca, ilo&$ mleka 0 ml, ilo&$ spienionego mleka 
150 ml, ilo&$ ca"kowita 150 ml

W widoku przepisu danego napoju (naciskaj d"ugo lub dotknij symbolu napoju) mo%esz zmienia$ 
nast!puj#ce parametry w zale%no&ci od napoju (odno&nie obs"ugi zob. 3.1.).
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Wybierz moc kawy (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

 £ W celu zmienienia mocy kawy wybierz symbol ziarna.
 £ Gdy symbol ziarna miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia mocy kawy: im 

wi!cej ziaren kawy pojawia si! na wy&wietlaczu, tym mocniejszy b!dzie napój.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz aromat (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

Mo%esz ustawia$ aromat kawy wed"ug uznania. W tym celu pod parametrem „AROMAT” zaprogramo-
wano trzy profile pr!dko&ci przep"ywu wody przez zmielon# kaw!. Profil „DYNAMICZNY” oznacza dy-
namiczny przep"yw, profil „STA)Y” - przep"yw sta"y, za& profil „INTENSYWNY” - przep"yw intensywny.  

 Wskazówka: przygotowuj"c dany napój, wypróbuj swój ulubiony profil aromatu. Ponadto: twój ulubiony 
profil aromatu mo#e by& ró#ny dla ró#nych rodzajów kawy.

 £ W celu zmiany aromatu wybierz symbol aromatu.
 £ Gdy symbol aromatu miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia aromatu.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz temperatur' (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MLEKO/SPIENIONE MLEKO)

 £ W celu zmiany temperatury wybierz symbol temperatury.
 £ Gdy symbol temperatury miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia temperatury.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz kolejno$& kawa/mleko (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

 £ W celu zmienienia kolejno&ci kawy i mleka wybierz symbol kolejno&ci.
 £ Gdy symbol kolejno&ci miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia kolejno&ci: 

najpierw kawa lub najpierw mleko.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz ilo$& mleka (CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MLEKO/SPIENIONE MLEKO)

 £ W bia"ym polu u do"u symbolu fili%anki wybierz symbol ml w celu zmienienia ilo&ci mleka.
 £ Gdy symbol ml miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia ilo&ci mleka.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz ilo$& kawy (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

 £ W br#zowym polu symbolu fili%anki wybierz symbol ml w celu zmienienia ilo&ci kawy.
 £ Gdy symbol ml miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia ilo&ci kawy.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz ilo$& spienionego mleka (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MLEKO/SPIENIONE 
MLEKO)

 £ W br#zowym polu symbolu fili%anki wybierz symbol ml w celu zmienienia ilo&ci kawy.
 £ Gdy symbol ml miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia ilo&ci kawy.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

 Wskazówka: Je$li chcesz doda& do napoju gor"ce mleko, ustaw ilo$& spienionego mleka na 0 ml 
(bia!e pole u góry symbolu fili#anki) i zmieniaj ilo$& w bia!ym polu u do!u symbolu fili#anki.

Zapisywanie ustawie%

 £ Przekr!$ pokr!t"em na ZAPISZ i naci&nij pokr!t"o lub dotknij ZAPISZ.

 Uwaga: Zapisane ustawienia mo#esz teraz sprawdzi& bezpo$rednio w menu g!ównym napojów, dotyka-
j"c lub krótko naciskaj"c pokr't!em na symbol danego napoju.

Nape!nianie 2 fili#anek  

 £ Wybierz symbol fili%anki po prawej stronie ekranu z przepisami.

 £ Gdy symbol fili%anki miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia liczby fili%anek: 
jedna lub dwie fili%anki.

 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Podstawianie fili#anek

 £ Podstaw jedn# fili%ank! po&rodku lub dwie fili%anki po lewej i prawej stronie pod dysz# (Zdj!cie 6/7).

 Uwaga: Zwró& uwag' na wielko$& fili#anek/szklanek i ustawion" ilo$& ca!kowit" (symbol ml nad 
symbolem fili#anki).

Rozpocz'cie przygotowania napoju

 £ Przekr!$ pokr!t"em na ROZPOCZNIJ i naci&nij pokr!t"o lub dotknij ROZPOCZNIJ.

 Uwaga: Je$li w!"czy!e$ przygotowanie napoju przez pomy!k' lub zbyt wcze$nie, niektóre parametry 
mo#esz zmieni& równie# podczas przygotowywania. Parametry, które mo#na zmienia&, zamigaj" na 
czerwono.

 £ Kiedy dany parametr miga na czerwono, mo%esz zmieni$ ustawion# warto&$ za pomoc# pokr!t"a.
 £ Je&li chcesz przerwa$ przygotowywanie napoju, wci&nij jeszcze raz pokr!t"o lub dotknij komuni-

katu „ANULUJ”.

 Uwaga: Mo#esz programowa& przepisy równie# podczas przygotowywania napoju. Post'puj w tym celu 
tak jak opisano w punkcie 4.1. „PROGRAMOWANIE”.

 Uwaga: Zaschni'te mleko trudno usun"&. Dlatego po wystygni'ciu urz"dzenia nale#y wszystko dok!ad-
nie wyczy$ci&! Zawsze zwracaj uwag' na komunikat na wy$wietlaczu „PRZEP+UCZ SPIENIACZ”.

 Wskazówka: Je$li nie korzystasz z w'#a ss"cego, mo#esz jeden jego koniec pozostawi& w dyszy, za$ 
drugi wolny koniec wpi"& w zacisk przy dyszy.

3.4. Gor#ca woda (np. na herbat&)
Fabrycznie zaprogramowano ustawienie standardowe: temperatura gor#ca, ilo&$ gor#cej wody 150 ml, 
ilo&$ ca"kowita 150 ml

W widoku przepisu gor#cej wody (naciskaj lub dotknij d"ugo symbolu gor#cej wody w menu g"ównym 
napojów) mo%esz zmienia$ nast!puj#ce parametry w zale%no&ci od napoju (odno&nie obs"ugi zob. 3.1.).

Wybierz temperatur'

 £ W celu zmiany temperatury wybierz symbol temperatury.
 £ Gdy symbol temperatury miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia temperatury.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Wybierz ilo$& gor"cej wody

 £ W niebieskim polu symbolu fili%anki wybierz symbol ml w celu zmienienia ilo&ci gor#cej wody.
 £ Gdy symbol ml miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia ilo&ci gor#cej wody.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Zapisywanie ustawie%

 £ Przekr!$ pokr!t"em na ZAPISZ i naci&nij pokr!t"o lub dotknij ZAPISZ.

 Uwaga: Zapisane ustawienie mo#esz teraz sprawdzi& bezpo$rednio w menu g!ównym napojów, krótko 
dotykaj"c lub krótko naciskaj"c pokr't!em na symbol gor"cej wody.

Podstawianie fili#anki

 £ Podstaw fili%ank! po&rodku pod dysz# (zdj!cie 6).

 Uwaga: Zwró& uwag' na wielko$& fili#anki/szklanki i ustawion" ilo$& ca!kowit" (symbol ml nad symbo-
lem fili#anki).  

 Uwaga: Gor"c" wod" mo#na nape!ni& tylko jedn" fili#ank'/szklank'.
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Rozpocznij nape!nianie gor"c" wod"

 £ Przekr!$ pokr!t"em na ROZPOCZNIJ i naci&nij pokr!t"o lub dotknij ROZPOCZNIJ.

 Uwaga: Je$li w!"czy!e$ przygotowanie napoju przez pomy!k' lub zbyt wcze$nie, niektóre parametry 
mo#esz zmieni& równie# podczas przygotowywania. Parametry, które mo#na zmienia&, zamigaj" na 
czerwono.

 £ Kiedy dany parametr miga na czerwono, mo%esz zmieni$ ustawion# warto&$ za pomoc# pokr!t"a.
 £ Je&li chcesz przerwa$ przygotowywanie napoju, wci&nij jeszcze raz pokr!t"o lub dotknij komunika-

tu „ANULUJ”.

 Uwaga: Mo#esz programowa& przepisy równie# podczas przygotowywania napoju. Post'puj w tym celu 
tak jak opisano w punkcie 4.1. „PROGRAMOWANIE”.

3.5. Ustawianie „Mojej kawy” dla mnie i innych wed'ug w'asnego  upodobania
Urz#dzenie umo%liwia ustawienie kawy dla 9 ró%nych osób wed"ug upodobania.

Poprzez dotkni!cie lub przekr!cenie i wci&ni!cie pokr!t"a w menu napojów na MOJA KAWA pojawia 
si! lista 9 napojów MOJA KAWA z nazwami MOJA KAWA 1 do MOJA KAWA 9.

Wszystkie 9 napojów dla „MOJA KAWA” ma zaprogramowane fabrycznie standardowe ustawienia:

moc aromatu normalna, aromat intensywny, temperatura wysoka, ilo&$ kawy 40 ml,  
ilo&$ ca"kowita 40 ml

 £ Aby przygotowa$ napój MOJA KAWA, wybierz swój wybrany napój.

Mo#esz zmieni& zarówno nazw', jak i przepis ka#dego z 9 napojów MOJA KAWA.

 £ Wybierz napój, który chcesz zmieni$ (np. MOJA KAWA1).

Otworzy si! lista mo%liwych rodzajów napojów.

 £ Wybierz napój (np. LATTE MACCHIATO).

Otworzy si! widok przepisu wybranego napoju (np. LATTE MACCHIATO). W widoku przepisu mo%esz 
zmieni$ parametry dla danego napoju (odno&nie obs"ugi zob. 3.1).

Zmie% przepis

 £ Wybierz parametr, który chcesz zmieni$.
 £ Gdy parametr miga na czerwono, przekr!$ pokr!t"em w celu zmienienia parametru.
 £ Zatwierd( ustawion# warto&$, naciskaj#c pokr!t"o.

Zmie% nazw'

Dla wszystkich przepisów „MOJA KAWA” mo%esz nadawa$ w"asne nazwy z ikonami.

 £ Poprzez dotkni!cie lub przekr!cenie i wci&ni!cie pokr!t"a na „ZMIE* NAZW+” otworzy si! klawi-
atura.

 £ Ustaw pokr!t"o na wybran# liter! lub znak. Wci&nij pokr!t"o w celu zapisania wybranej litery lub 
znaku. Lub dotknij wybran# liter! lub znak.

 £ Powtarzaj ten krok do chwili, a% wprowadzisz pe"n# nazw! przepisu.
 £ Zatwierd( wprowadzon# nazw! przy pomocy „OK”.

Ponownie pojawi si! widok przepisu.

Usu% przepis

 £ Przy pomocy komendy „USU*“ usuniesz wybrany przepis i jego nazw! i wrócisz do ustawie' 
fabrycznych (zob. u góry) dla tego napoju.

Zapisywanie ustawie%

 £ Przekr!$ pokr!t"em na ZAPISZ i naci&nij pokr!t"o lub dotknij ZAPISZ.

Pojawi si! lista 9 napojów MOJA KAWA z nazwami MOJA KAWA 1 do MOJA KAWA 9 lub z now# 
nazw# i symbolem napoju dla napoju, który w"a&nie zaprogramowa"e&.

 Uwaga: zapisane ustawienia mo#esz teraz sprawdzi& bezpo$rednio w menu „Moja kawa”, krótko doty-
kaj"c lub krótko naciskaj"c pokr't!em na symbol danego napoju.

 Uwaga: w ten sposób mo#esz zmieni& nazw' i przepis dla wszystkich 9 napojów „MOJA KAWA”.

3.6. Ustaw stopie! zmielenia
 Uwaga: stopie% zmielenia mo#na ustawia& jedynie przy w!"czonym m!ynku.

W zale%no&ci od rodzaju palenia ziaren kawy mo%esz odpowiednio ustawi$ m"ynek w ekspresie. Zale-
camy ustawienie m"ynka zawsze na &rodkowy stopie'.

Aby zmieni$ stopie' zmielenia, post!puj w nast!puj#cy sposób:

 £ Otwórz drzwiczki serwisowe po prawej stronie obudowy (zdj!cie 1/L i zdj!cie 8), poci#gaj#c lekko 
do góry otwarcie wewn#trz uchwytu (zdj!cie 1/K) i odsuwaj#c ostro%nie drzwiczki serwisowe od 
obudowy urz#dzenia.

Regulator stopnia zmielenia znajduje si! u góry po prawej stronie.

 £ Ustaw fili%ank! pod dysz# o regulowanej wysoko&ci.
 £ Przekr!$ pokr!t"o w menu g"ównym napojów na „ESPRESSO”.  Wci&nij pokr!t"o.
 £ Podczas mielenia zmie' stopie' zmielenia, przesuwaj#c regulator (zdj!cie 9).

Poprzez przesuni!cie regulatora w lewo stopie' zmielenia jest drobniejszy, w prawo - grubszy. Pami!taj:

- jasne palenie wymaga drobniejszego ustawienia (regulator bardziej w lew# stron!), 
- ciemne palenie wymaga grubszego ustawienia (regulator bardziej w praw# stron!).

 Wskazówka: wypróbuj najlepsze dla siebie ustawienie wed!ug w!asnego uznania.

 £ Zamknij z powrotem drzwiczki serwisowe, umieszczaj#c wypustki znajduj#ce si! w dolnym ko'cu 
drzwiczek serwisowych w zag"!bieniach (zdj!cie 8). Doci&nij drzwiczki serwisowe, a% us"yszysz 
charakterystyczne klikni!cie.

3.7. Przygotowanie kawy mielonej (np. kawy bezkofeinowej)
 £ Otwórz klapk! zasobnika na kaw! mielon# pod pokryw# u góry po prawej stronie urz#dzenia 

(zdj!cie 1/M i zdj!cie 10). 

Wy&wietlacz pokazuje „1. WSYP KAW+ ZMIELON. 2. ZAMKNIJ POKRYW+”.

 £ Wsyp jedn" p"ask# miark! kawy mielonej i ponownie zamknij pokryw! oraz klapk!. Wy&wietlacz 
pokazuje „KAWA MIELONA GOTOWA”.

 £ Podstaw fili%ank! po&rodku pod dysz# z kaw# (zdj!cie 6).
 £ W menu g"ównym napojów wybierz napój.
 £ Rozpocznij przygotowywanie.

 Uwaga: Je$li w!"czy!e$ przygotowanie napoju przez pomy!k' lub zbyt wcze$nie, niektóre parametry 
mo#esz zmieni& równie# podczas przygotowywania. Parametry, które mo#na zmienia&, zamigaj" na 
czerwono.

 £ Kiedy dany parametr miga na czerwono, mo%esz zmieni$ ustawion# warto&$ za pomoc# pokr!t"a.
 £ Je&li chcesz przerwa$ przygotowywanie napoju, wci&nij jeszcze raz pokr!t"o lub dotknij komunika-

tu „ANULUJ”.

 Uwaga: je#eli otworzy!e$ zasobnik na kaw' mielon" przez pomy!k' - albo gdy nie uruchomi!e$ 
przygotowywania napoju po wsypaniu kawy zmielonej - ok. minut' po ponownym zamkni'ciu klapki 
urz"dzenie b'dzie automatycznie p!ukane przez dysz' (zdj'cie 1/E), a nast'pnie b'dzie znowu gotowe 
do pracy.

 Uwaga: zasobnik na kaw' mielon" nie jest pojemnikiem zapasowym. Dlatego te# nigdy nie wsypuj do 
zasobnika wi'cej ni# jedn" porcj'; wsypuj wy!"cznie $wie#", pakowan" pró#niowo kaw' ze zmielo-
nych ziaren. Nie wsypuj kawy rozpuszczalnej!
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4. Zmiana ustawie! podstawowych
 Uwaga: dla ka#dego rodzaju kawy zaprogramowano fabryczne ustawienie. Dlatego od razu mo#esz 
przygotowywa& kaw' (zob. punkt 3.). Lub te# mo#esz najpierw zmieni& nast'puj"ce ustawienia podsta-
wowe wed!ug w!asnego uznania.  

 £ Aby zmieni$ ustawienia podstawowe, dotknij symbolu ustawie' w menu g"ównym (zdj!cie 1/C) 
lub wybierz symbol ustawie', przekr!caj#c i wciskaj#c pokr!t"o.

 £ Kr!c#c pokr!t"em, w menu „USTAWIENIA“ wybierz punkt menu, który chcesz zmieni$.
 £ Wciskaj#c pokr!t"o, wybierz %#dany punkt menu.
 £ Kr!c#c pokr!t"em w danym punkcie menu, zmie' dane ustawienie.
 £ Wciskaj#c pokr!t"o, zatwierd( wybrane ustawienie.
 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 

wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego, dotknij symbolu napoju lub wybierz 
symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.1. Programowanie live przepisów napojów
 Uwaga: dla ka#dego rodzaju kawy zaprogramowano fabryczne ustawienie. Dlatego od razu mo#esz 
przygotowywa& kaw' (zob. punkt 3.).

 Uwaga: je$li chcesz zmieni& przepis napoju, mo#esz zrobi& to, tak jak opisano to w tym punkcie lub 
indywidualnie w ekranie przepisów (zob. punkt 3).

Podczas przygotowywania mo%esz zmieni$ i zapisa$ standardowe ustawienie w nast!puj#cy sposób.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"o w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 
naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"o na „PROGRAMOWANIE” Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"o na wybrany napój (np. „ESPRESSO”). Wci&nij pokr!t"o.
 £ Podstaw fili%ank! po&rodku pod dysz# (zdj!cie 6).
 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu.

Dla napojów z kaw": Wy$wietlacz pokazuje „WYBIERZ MOC KAWY”.

 £ Przekr!$ pokr!t"em, aby ustawi$ wybran# moc aromatu (w lewo s"absza, w prawo mocniejsza).
 £ Wci&nij pokr!t"o, aby zatwierdzi$ wybran# moc aromatu.

Dla napojów z kaw": Wy$wietlacz pokazuje „WYBIERZ AROMAT”.

 £ Przekr!$ pokr!t"em, by ustawi$ wybrany profil aromatu (wyja&nienie profili aromatu zob. punkt 
3.2. lub 3.3.).

 £ Wci&nij pokr!t"o, aby zatwierdzi$ wybrany aromat.

Do wszystkich napojów: Wy$wietlacz pokazuje „WYBIERZ TEMPERATUR)”

 £ Przekr!$ pokr!t"em, aby ustawi$ wybran# temperatur!.
 £ Naci&nij na pokr!t"o, aby potwierdzi$ wybór temperatury.

Do cappuccino: Wy$wietlacz pokazuje „WYBIERZ KOLEJNO,-”

 £ Przekr!$ pokr!t"em, aby ustawi$ kolejno&$, najpierw kawa czy mleko.
 £ Naci&nij na pokr!t"o, aby potwierdzi$ wybór kolejno&ci.

Wy&wietlacz pokazuje „PROSZ+ CZEKA-”. Urz#dzenie mieli, nagrzewa si!, a nast!pnie rozpoczyna 
przygotowywanie napoju.

Dla napojów z mlekiem: Wy$wietlacz pokazuje „ZATRZYMA- MLEKO?”

 £ Wci&nij pokr!t"o, gdy gotowa b!dzie %#dana ilo&$ mleka.

Dla napojów z mlekiem spienionym: Wy$wietlacz pokazuje „ZATRZYMA- SPIENIANIE?”

 £ Wci&nij pokr!t"o, gdy gotowa b!dzie %#dana ilo&$ mleka spienionego.

Dla napojów z kaw": Wy$wietlacz pokazuje„ZATRZYMA- KAW)?”

 £ Wci&nij pokr!t"o, gdy gotowa b!dzie %#dana ilo&$ kawy.

Dla napojów z wod": Wy$wietlacz pokazuje „ZATRZYMA- WOD)?”

 £ Wci&nij pokr!t"o, gdy gotowa b!dzie %#dana ilo&$ wody.

Standardowe ustawienie dla wybranego napoju (np. espresso) zosta"o zmienione i zapisane. Wy&wie-
tlacz pokazuje przez chwil! komunikat „UTWÓRZ PRZEPIS” i nast#pi przekierowanie do podmenu” 
„PROGRAMOWANIE”, tak by umo%liwi$ programowanie przepisów innych napojów.

 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 
wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju 
lub wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.2. Czasy
Ustawianie automatycznego czasu wy!"czania

Przy pomocy tej funkcji mo%esz ustawi$, czy i po jakim czasie od ostatniego u%ycia urz#dzenie auto-
matycznie si! wy"#czy. Ustawienie fabryczne to „10 MINUT”.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"o w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 
naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „CZASY”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na „AUTOMATYCZNIE WY).CZ”. Wci&nij pokr!t"o.

Na wy&wietlaczu pojawi# si! mo%liwe czasy wy"#czania.

 £ Przekr!$ pokr!t"em, aby ustawi$ wybrany czas wy"#czania.
 £ Wci&nij pokr!t"o w celu zatwierdzenia swojego ustawienia.

Urz#dzenie wy"#czy si! teraz po wybranym czasie od ostatniego u%ycia.

Ustawianie automatycznego czasu w!"czania

Urz#dzenie mo%e si! codziennie w"#cza$ automatycznie o wybranej porze. Urz#dzenie mo%e by$ np. 
gotowe, kiedy zasiadasz do &niadania. Czas w"#czania mo%esz ustawi$ w nast!puj#cy sposób:

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie', a nast!pnie naci&nij pokr!t"o 
lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „CZASY”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na „AUTOMATYCZNIE W).CZ”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"o na „W).CZ”. Wci&nij pokr!t"o.

Na wy&wietlaczu pojawi si! godzina.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na aktualn# godzin!. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na aktualn# minut!. Wci&nij pokr!t"o.

Godzina zosta"a ustawiona. Na wy&wietlaczu pojawi si! „USTAW AUTO W).CZ.”.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na wybran# godzin! w"#czenia. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"o na wybran# minut! w"#czenia. Wci&nij pokr!t"o.

Godzina w"#czenia zosta"a ustawiona.

Automatyczny czas w"#czenia mo%esz ponownie wy"#czy$ w nast!puj#cy sposób:

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie', a nast!pnie naci&nij pokr!t"o 
lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „CZASY”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na „AUTOMATYCZNIE W).CZ”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"o na „WY).CZ”. Wci&nij pokr!t"o.
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Automatyczny czas w"#czenia zosta" wy"#czony.

 Uwaga: W przypadku je$li urz"dzenie zosta!o od!"czone od sieci lub w razie awarii pr"du, chc"c 
korzysta& z automatycznego czasu w!"czania, godzin' nale#y ustawi& na nowo.

 Uwaga: Pami'taj o zmianie czasu na letni lub zimowy.

 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 
wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju 
lub wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.3. (atwe ustawienia
Pod$wietlenie zbiornika na wod'

Przy pomocy tej funkcji mo%esz ustawi$, czy i - je&li tak - na jaki kolor zostanie pod&wietlony zbiornik 
na wod!. 

 £ Przekr!caj#c pokr!t"o w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 
naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „)ATWE USTAWIENIA”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na „POD,WIETLENIE ZBIORNIKA NA WOD+”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na wybrane ustawienie „WY).CZ” lub wybierz kolor. Wci&nij pokr!t"o.

Na wy&wietlaczu pojawi# si! inne "atwe ustawienia.

Blokada wy$wietlaczu

Przy pomocy tej funkcji mo%esz ustawi$, czy funkcja ekranu dotykowego wy&wietlacza powinna by za-
blokowana. Je&li ustawisz t! funkcj! w pozycji „W).CZ”, wy&wietlacz zostanie zablokowany, je%eli nie 
b!dzie u%ytkowany przez d"u%szy czas. W ten sposób urz#dzenie oszcz!dza energi! i jest chronione 
przed przypadkowym uruchomieniem.

 Uwaga: zablokowany wy$wietlacz mo#na odblokowa&, kr'c"c pokr't!em.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie', a nast!pnie naci&nij pokr!t"o 
lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „)ATWE USTAWIENIA”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"o na „BLOKADA WY,WIETLACZA”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na wybrane ustawienie „W).CZ” lub „WY).CZ”. Wci&nij pokr!t"o.

Na wy&wietlaczu pojawi# si! inne "atwe ustawienia.

Wy!"czanie p!ukania

Urz#dzenie fabrycznie zaprogramowano na w!"czone p"ukanie. Po ka%dym prze"#czeniu ze stanu 
spoczynku urz#dzenie na nowo si! nagrzewa i wymaga p"ukania, tak by zawsze znajdowa"a si! w nim 
&wie%a woda.

Komenda o konieczno&ci p"ukania pojawi si! na wy&wietlaczu; mo%na j# uruchomi$ manualnie, wci-
skaj#c pokr!t"o.

W celu wy!"czenia p"ukania fabryczne ustawienie nale%y ustawi$ na „W+.CZ“. 

Opcjonalnie p"ukanie mo%na wy"#czy$ po wy"#czeniu urz#dzenia:

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie', a nast!pnie naci&nij pokr!t"o 
lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „)ATWE USTAWIENIA”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"o na „WY).CZ P)UKANIE”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"o na wybrane ustawienie „W).CZ” lub „WY).CZ”.  Wci&nij pokr!t"o.

Na wy&wietlaczu pojawi# si! inne "atwe ustawienia.

 Uwaga: Tak#e przy w!"czonym p!ukaniu zostanie ono przeprowadzone tylko wtedy, je$li wcze$niej 
przygotowywany by! przynajmniej jeden napój kawowy lub mleczny.

 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 
wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju 
lub wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.4. Ustawianie pracy urz#dzenia z filtrem lub bez filtra
 £ Przekr!caj#c pokr!t"o w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie', a nast!pnie naci&nij pokr!t"o 

lub dotknij symbolu ustawie'.
 £ Kr!c#c pokr!t"em, w menu „USTAWIENIA“ wybierz punkt „FILTR”.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na wybrane ustawienie „FILTR? TAK!” lub „FILTR? NIE!”. Wci&nij pokr!t"o.

Praca urz"dzenia z filtrem: post!puj zgodnie ze wskazówkami w punkcie 2.2. krok 2 i komendami na 
wy&wietlaczu.

Praca urz"dzenia bez filtra: post!puj zgodnie ze wskazówkami w punkcie 2.2. krok 3 i komendami na 
wy&wietlaczu.

 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 
wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju 
lub wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.5. Ustaw stopie! twardo"ci wody
 £ Przekr!caj#c pokr!t"o w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 

naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.
 £ Kr!c#c pokr!t"em, w menu „USTAWIENIA” wybierz punkt „TWARDO,- WODY”. Wci&nij pokr!t"o.

Nast!pnie post!puj zgodnie z tym, co napisano w punkcie 2.2. krok 3 i komendami na wy&wietlaczu.

 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 
wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju 
lub wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.6. Ustaw j&zyk
 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 

naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.
 £ Kr!c#c pokr!t"em, w menu „USTAWIENIA“ wybierz punkt „J+ZYK”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Kr!c#c pokr!t"em, zmie' j!zyk.
 £ Wciskaj#c pokr!t"o, zatwierd( wybrany j!zyk.
 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 

wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju 
lub wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.7. Sprawd) statystyki
W punkcie menu „STATYSTYKI” mo%esz sprawdzi$, jak cz!sto przygotowywa"e& dany napój i wybiera-
"e& konkretne funkcje od uruchomienia urz#dzenia.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 
naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „STATYSTYKI”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"o, by sprawdzi$ ró%ne statystyki.
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 £ Aby zako'czy$, wci&nij pokr!t"o.
 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 

wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju lub 
wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.8. Ustawienia fabryczne
W punkcie menu „USTAWIENIA FABRYCZNE” mo%esz przywróci$ fabryczne przepisy lub ustawienia.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 
naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „USTAWIENIA FABRYCZNE”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na „RESET PRZEPISÓW” lub „RESET USTAWIE*”.
 £ Wci&nij pokr!t"o w celu zatwierdzenia swojego ustawienia.
 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 

wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju lub 
wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

4.9. Bluetooth
Dla ekspresu ci&nieniowego NIVONA otrzymasz aplikacj! w Apple App-Store lub Google Play-Store, za 
pomoc# której b!dziesz móg" sterowa$ i obs"ugiwa$ najwa%niejsze funkcje Twojego ekspresu. W punk-
cie menu „BLUETOOTH” mo%esz w"#czy$ lub wy"#czy$ po"#czenie urz#dzenia z Twoim smartfonem.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 
naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „BLUETOOTH”. Wci&nij pokr!t"o.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na „PO).CZ”, aby po"#czy$ urz#dzenie ze swoim smartfonem. Post!puj zgod-

nie z komunikatami na swoim smartfonie.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na „WY).CZ”, aby przerwa$ lub zablokowa$ po"#czenie mi!dzy urz#dzeniem a 

smartfonem.
 £ Wci&nij pokr!t"o w celu zatwierdzenia swojego ustawienia.
 £ Dotykaj#c lub wybieraj#c przycisk strza"ki i wciskaj#c pokr!t"o, zostaniesz przeniesiony poziom 

wy%ej w menu.

 Uwaga: aby ponownie przej$& z menu ustawie% do menu g!ównego napojów, dotknij symbolu napoju lub 
wybierz symbol napoju pokr't!em i nast'pnie wci$nij pokr't!o.

Wybierz AROMAT dla kaw NIVONA przez aplikacj'

We wspó"pracy z do&wiadczonym palaczem kawy NIVONA przygotowa"a dla Ciebie 3 wykwintne rodzaje 
palenia kawy:

Café BERGAMO 
Cafè MILANO 
Café TORINO

Kawy NIVONA dostaniesz u swojego dystrybutora (odwied( stron! www.nivona.com).

Dzi!ki aplikacji NIVONA mo%esz przes"a$ na swoje urz#dzenie NIVONA ustawienia aromatów poleca-
nych przez NIVONA.

Równie%: odbierz kaw! u dystrybutora, &ci#gnij aplikacj! na smartfon i prze&lij ustawienia aromatów. 

/yczymy wielu mi"ych chwil przy aromatycznej kawie.

5. Czyszczenie i konserwacja
O konieczno&ci przeprowadzenia niektórych czynno&ci dotycz#cych czyszczenia i konserwacji Twoje 
urz#dzenie NIVONA poinformuje Ci! w pierwszym wierszu na wy&wietlaczu  
(np. „PRZEP)UCZ SPIENIACZ”.)  

 £ W przypadku takiej komendy dotycz#cej czyszczenia lub konserwacji przekr!$ pokr!t"em na 
„ROZPOCZNIJ”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o. Lub dotknij komunikatu „ROZPOCZNIJ”.

Urz#dzenie rozpocznie w"a&ciwy proces czyszczenia lub konserwacji i wy&wietli na wy&wietlaczu 
kolejne komendy.

 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu. W razie w#tpliwo&ci wi!cej informacji znajd-
ziesz w punktach 5.1. do 5.9.

5.1. P'ukanie spieniacza
 Uwaga: nie mo#na przerywa& uruchomionego programu!

Spieniacz nale%y przep"uka$ po przygotowaniu napojów z mlekiem, najpó(niej jednak, gdy na wy&wie-
tlaczu pojawi si! komunikat o konieczno&ci przep"ukania spieniacza. W tym celu nale%y post!powa$ w 
nast!puj#cy sposób:

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol konserwacji (zdj!cie 1/D), a nast!pnie 
wci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu konserwacji.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na komunikat „PRZEP)UCZ SPIENIACZ”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o lub 
dotknij komunikatu „PRZEP)UCZ SPIENIACZ”.

 £ Pod"#cz jeden koniec do"#czonego do zestawu w!%a do dozownika (zdj!cie 11).
 £ Drugi koniec w!%a umie&$ w tacce na skropliny z ty"u po prawej stronie (zdj!cie 11).
 £ Podstaw pod dozownik naczynie odpowiedniej wielko&ci (minimum 0,5 l).
 £ Wci&nij pokr!t"o lub dotknij komunikatu „DALEJ”.

Na wy&wietlaczu pojawi si! „P)UKANIE SPIENIACZA, NIE ZDEJMUJ W+/A”. Urz#dzenie uruchamia 
proces p"ukania. Jak tylko cykl p"ukania zostanie zako'czony, urz#dzenie nagrzewa si! i jest znowu 
gotowe do pracy. Na wy&wietlaczu pojawi si! menu g"ówne napojów.

5.2. System p'ucze si&
Od czasu do czasu nale%y przep"uka$ system. W tym celu nale%y post!powa$ w nast!puj#cy sposób:

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol konserwacji (zdj!cie 1/D), a nast!pnie 
wci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu konserwacji.

 £ Przekr!$ pokr!t"o na komunikat „SYSTEM P)UCZE SI+”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o lub dotknij 
komunikatu „SYSTEM P)UCZE SI+”.

Wy&wietlacz pokazuje „P)UKANIE SYSTEMU”.

Jak tylko cykl p"ukania zostanie zako'czony, urz#dzenie nagrzewa si! i jest znowu gotowe do pracy. 
Na wy&wietlaczu pojawi si! menu g"ówne napojów.

5.3. Czyszczenie spieniacza
 Uwaga: nie mo#na przerywa& uruchomionego programu!

 Uwaga: Kiedy zaistnieje konieczno$& wyczyszczenia spieniacza, w pierwszym wierszu na wy$wietla-
czu pojawi si' komunikat „PRZECZY,- SPIENIACZ”.   

W tym celu nale%y post!powa$ w nast!puj#cy sposób:

 £ Do naczynia wlej odrobin! &rodka do czyszczenia (dost!pny jako wyposa%enie specjalne, zob. 8.) 
i wody, razem minimum 0,3 l. Odno&nie proporcji przestrzegaj wskazówek producenta &rodka do 
czyszczenia.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol konserwacji (zdj!cie 1/D), a nast!pnie 
wci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu konserwacji.
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 £ Przekr!$ pokr!t"o na komunikat „PRZECZY,- SPIENIACZ”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o lub 
dotknij komunikatu „PRZECZY,- SPIENIACZ”.

 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu i wci&nij pokr!t"o lub dotknij komunikatu 
„DALEJ”.

 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu a% do zako'czenia programu.

Urz#dzenie nast!pnie nagrzewa si! i jest znowu gotowe do pracy. Na wy&wietlaczu pojawi si! menu 
g"ówne napojów.

5.4. Czyszczenie systemu
 Uwaga: kiedy zaistnieje konieczno$& wyczyszczenia urz"dzenia, w pierwszym wierszu na wy$wietla-
czu pojawi si' komunikat „PRZECZY,- SYSTEM”. W dalszym ci"gu mo#esz przygotowywa& napoje. Za-
lecamy jednak przeprowadzenie programu czyszczenia mo#liwie jak najwcze$niej, tak aby zachowa& 
prawo do gwarancji. 

 Uwaga: nie mo#na przerywa& uruchomionego programu! Tabletk' czyszcz"c" umie$& w okr"g!ym 
otworze zaparzacza dopiero wówczas, gdy urz"dzenie wyda tak" komend'.

 £ Podstaw pod dozownik naczynie odpowiedniej wielko&ci  (minimum 0,5 l) (zdj!cie 1/E).
 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol konserwacji (zdj!cie 1/D), a nast!pnie 

wci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu konserwacji.
 £ Przekr!$ pokr!t"em na komunikat „PRZECZY,- SYSTEM”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o lub dot-

knij komunikatu „PRZECZY,- SYSTEM”.
 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu i wci&nij pokr!t"o lub dotknij komunikatu 

„DALEJ”.

 Uwaga: W celu wyj'cia i wyczyszczenia zaparzacza zobacz te# kolejny punkt 5.5.

 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu a% do zako'czenia programu.

Urz#dzenie nast!pnie nagrzewa si! i jest znowu gotowe do pracy. Na wy&wietlaczu pojawi si! menu 
g"ówne napojów.

5.5. Wyj&cie i czyszczenie zaparzacza
 Uwaga: zaparzacz wyjmowa& wy!"cznie wtedy, gdy urz"dzenie jest wy!"czone.

 Uwaga: czy$& zaparzacz np. po ka#dym programie czyszcz"cym, jednak przynajmniej raz w miesi"cu. 
W przeciwnym razie gwarancja mo#e wygasn"&.

W razie konieczno&ci zaparzacz mo%na wyj#$ i wyczy&ci$ pod bie%#c# wod#. Nie stosuj do tego celu 
detergentów, tylko czyst#, zimn# wod!!

 £ Otwórz drzwiczki serwisowe po prawej stronie obudowy (zdj!cie 1/L i zdj!cie 8), poci#gaj#c lekko 
do góry otwarcie wewn#trz uchwytu (zdj!cie 1/K) i odsuwaj#c ostro%nie drzwiczki serwisowe od 
obudowy urz#dzenia.

 £ Odblokuj zaparzacz, wciskaj#c czerwony prze"#cznik do góry i przekr!caj#c uchwyt w lewo a% do 
oporu, gdy us"yszysz charakterystyczne klikni!cie (zdj!cie 12).

 £ Ostro%nie wyjmij zaparzacz za uchwyt.
 £ Wyczy&$ zaparzacz pod bie%#c# wod# i pozostaw do wyschni!cia.
 £ W"ó% zaparzacz ostro%nie z powrotem i zablokuj, przytrzymuj#c wci&ni!ty czerwony prze"#cznik i 

przekr!caj#c uchwyt w prawo a% do oporu, gdy us"yszysz charakterystyczne klikni!cie.
 £ Zamknij z powrotem drzwiczki serwisowe, umieszczaj#c wypustki znajduj#ce si! w dolnym ko'cu 

drzwiczek serwisowych w zag"!bieniach (zdj!cie 8). Doci&nij drzwiczki serwisowe, a% us"yszysz 
charakterystyczne klikni!cie.

5.6. Odkamienianie systemu
 Uwaga: Kiedy zaistnieje konieczno$& odkamienienia urz"dzenia, na wy$wietlaczu pojawi si' komuni-
kat „PROSZ) ODKAMIENI-”. Program odkamieniaj"cy mo#esz jednak zawsze w!"czy& tak#e manualnie.

 Uwaga: Podczas odkamieniania przestrzegaj dok!adnej kolejno$ci komunikatów pojawiaj"cych si' na 
wy$wietlaczu! Nawet je$li urz"dzenie informuje o konieczno$ci odkamienienia, mo#esz nadal przygo-
towywa& napoje. Zalecamy jednak przeprowadzenie programu czyszczenia mo#liwie jak najwcze$niej. 
W przeciwnym razie gwarancja mo#e wygasn"&.

 Uwaga: nie mo#na przerywa& uruchomionego programu odkamieniaj"cego! Do odkamieniania nigdy 
nie stosuj octu lub $rodka na bazie octu, a jedynie dost'pne w sprzeda#y preparaty w p!ynie przezna-
czone specjalnie do ekspresów do kawy.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol konserwacji (zdj!cie 1/D), a nast!pnie 
wci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu konserwacji.

 £ Przekr!$ pokr!t"o na komunikat „ODKAMIENIANIE SYSTEMU”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o lub 
dotknij komunikatu „ODKAMIENIANIE SYSTEMU”.

 Uwaga: przed rozpocz'ciem programu odkamieniania nale#y wyj"& filtr ze zbiornika na wod'.

 Uwaga: najpierw wlej odpowiedni" ilo$& wody 0,5 l do miejsca oznaczenia, a nast'pnie dolej $rodek 
odkamieniaj"cy. Nigdy na odwrót! Przestrzegaj wskazówek producenta $rodka odkamieniaj"cego.

 £ Podstaw pod dozownik naczynie odpowiedniej wielko&ci  (minimum 0,5 l) (zdj!cie 1/E).
 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu i wci&nij pokr!t"o lub dotknij komunikatu 

„DALEJ”.
 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu a% do zako'czenia programu.

Urz#dzenie nast!pnie nagrzewa si! i jest znowu gotowe do pracy. Na wy&wietlaczu pojawi si! menu 
g"ówne napojów.

 Uwaga: Pozosta!o$ci preparatu odkamieniaj"cego na obudowie koniecznie natychmiast usu% przy 
pomocy wilgotnej $ciereczki.

5.7. Nale%y regularnie czy"ci$ r&cznie
 Uwaga: przestrzegaj niniejszych wskazówek dotycz"cych czyszczenia. Poniewa# w!a$nie w kontakcie 
z artyku!ami spo#ywczymi wymagana jest najwy#sza czysto$&.

 Uwaga: Nigdy nie nale#y zanurza& urz"dzenia w wodzie! Do czyszczenia nigdy nie stosuj $rodków do 
szorowania.

 £ Obudow! czy&$ wewn#trz i na zewn#trz tylko mi!kk#, wilgotn# szmatk# bez detergentów.
 £ Opró%nij skapnik (zdj!cie 1/N) oraz zasobnik na fusy (zdj!cie 1/O) najpó(niej wtedy, gdy na 

wy&wietlaczu pojawi si! taki komunikat (tylko przy w"#czonym urz#dzeniu, poniewa% urz#dzenie 
jedynie wtedy zarejestruje, %e pojemniki zosta"y opró%nione).

 £ Po wyj!ciu skapnika i zasobnika na fusy wyczy&$ obudow! od wewn#trz mi!kk#, wilgotn# szmatk# 
bez detergentu.

 Uwaga: do czyszczenia skapnika (zdj'cie 1/N) od czasu do czasu stosuj nieco wody z myd!em.

Zasobnik na wod! nale%y p"uka$ codziennie czyst# wod# i ponownie nape"nia$ &wie%#, zimn# wod#.

 Uwaga: Zaschni'te mleko trudno usun"&. Dlatego po wystygni'ciu urz"dzenia nale#y wszystko dok!ad-
nie wyczy$ci&! Zawsze zwracaj uwag' na komunikat na wy$wietlaczu „PRZEP+UCZ SPIENIACZ”.

 £ Dlatego regularnie czy&$ spieniacz, w#% oraz dozownik.

 Uwaga: od czasu do czasu (w idealnym wypadku przed ka#d" d!u#sz" przerw" w przygotowywaniu 
kawy, jednak w ka#dym razie regularnie!) nale#y rozk!ada& spieniacz na cz'$ci pierwsze i p!uka& pod 
czyst" wod".

 £ Usu' pokryw! (zdj!cie 1/P) na dole dozownika o regulowanej wysoko&ci.
 £ Wysu' spieniacz do"em (a) i roz"ó% go na cz!&ci (zdj!cie 1/R).
 £ Wyczy&$ dok"adnie poszczególne cz!&ci (zdj!cie 1/R) i ponownie z"ó% spieniacz.
 £ Z"o%ony spieniacz ponownie wsu' u góry (b) w dozownik o regulowanej wysoko&ci.
 £ Ponownie umie&$ pokryw! na dozowniku (zdj!cie 1/P).
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 Uwaga: urz"dzenie wyposa#one jest w kó!ka (zdj'cie 1/Q). Umo#liwiaj" one poruszanie urz"dzenia po 
p!askiej powierzchni. Co umo#liwia wyczyszczenie równie# powierzchni pod urz"dzeniem.

5.8. Zmiana filtra
Filtr jest zu%yty po pobraniu ok. 50 l wody. Na wy&wietlaczu pojawi si! „WYMIE* FILTR”.

 Uwaga: W dalszym ci"gu mo#esz przygotowywa& napoje. zalecamy jednak zawsze natychmiastow" 
wymian' filtra.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 
naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na komunikat „FILTR”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o lub dotknij komunikatu 
„FILTR”.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na „W)O/Y- FILTR? TAK”, aby urz#dzenie rozpozna"o, i% filtr zosta" w"o%ony.
 £ Opró%nij zbiornik na wod! (zdj!cie 1/F) i ostro%nie wykr!$ filtr przy pomocy ko'ca miarki z przez-

naczonego do tego celu uchwytu w zbiorniku wody (zdj!cie 13).
 £ Wyrzu$ stary filtr do &mieci.
 £ Wci&nij pokr!t"o. 
 £ Ostro%nie przykr!$ filtr przy pomocy ko'ca miarki do przeznaczonego do tego celu uchwytu w 

zbiorniku wody (zdj!cie 13).

 Uwaga: nie nale#y przekr'ca& ani nie !ama& filtra.

 £ Nape"nij zbiornik wody &wie%# wod# i umie&$ go ponownie w urz#dzeniu.
 £ Pod dysz# umie&$ odpowiednio du%e naczynie (minimum 0,5 l) (zdj!cie 1/E) i wci&nij pokr!t"o.

Nast!puje p"ukanie systemu. Na wy&wietlaczu pojawi si!„FILTR P)UCZE SI+”.

 £ Odczekaj, a% z dyszy nie b!dzie wydobywa$ si! woda.

System nagrzewa si!. Urz#dzenie jest gotowe do pracy. Na wy&wietlaczu pojawi si! menu g"ówne napojów.

 Uwaga: Przy niewielkim zu#yciu wody filtr nale#y wymienia& najpó(niej po dwóch miesi"cach. Wów-
czas na wy$wietlaczu nie pojawia si' #aden komunikat. Przy pomocy tarczy na g!owicy filtra (wska(nik 
miesi'czny) mo#esz ustawi& dat' jego wymiany.

5.9. Status konserwacji
Urz#dzenie poinformuje Ci!, czy w najbli%szym czasie wymagane jest jego czyszczenie lub odkamienianie.

 £ Przekr!caj#c pokr!t"em w menu g"ównym, wybierz symbol ustawie' (zdj!cie 1/C), a nast!pnie 
naci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu ustawie'.

 £ Przekr!$ pokr!t"em na komunikat „STATUS KONSERWACJI”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o lub 
dotknij komunikatu „STATUS KONSERWACJI”.

Wy&wietlacz pokazuje:

„PRZECZY,- SYSTEM” 
„CZY,- SPIENIACZ” 
„ODKAMIENIANIE“ 
„WYMIANA FILTRA”

Na danym pasku post!pu sprawdzisz, czy w najbli%szym czasie wymagane jest czyszczenie lub 
odkamienianie. Im bardziej na prawo umieszczony jest pasek post!pu, tym szybciej nale%y wykona$ 
wymagane czyszczenie lub odkamienianie.

 £ Wci&nij pokr!t"o, aby opu&ci$ „STATUS KONSERWACJI”.

 Uwaga: przeprowadzaj regularnie czyszczenie i odkamienianie, najpó(niej jednak w chwili pojawienia 
si' komunikatu na wy$wietlaczu! W przeciwnym razie gwarancja mo#e wygasn"&.

6. Komunikaty systemowe

Komunikat Znaczenie Pomoc

Nape"nianie systemu Nape"nienie systemu  £ Wci&nij pokr!t"o

ew. wadliwy filtr  £ Wyjmij lub wymie' filtr

Dolej wody Zbiornik na wod! jest pusty  £ Nape"nij zbiornik wod#

Brak zbiornika na wod! lub jest 
on nieprawid"owo w"o%ony

 £ W"ó% prawid"owo zbiornik 
z wod#

Dosyp ziarna kawy Nie ma ziaren kawy  £ Dosyp ziarna kawy

Ziarna kawy sklei"y si! w 
zasobniku

 £ Przemieszaj "y%k# ziarna w 
zasobniku

 £ Wyczy&$ zasobnik na ziarna 
&ciereczk#

Uwaga: Komunikat „DOSYP ZIARNA KAWY” zniknie dopiero po ponownym przygotowaniu kawy!

Opró%nij tacki Skapnik i/lub zasobnik na fusy 
s# pe"ne

 £ Opró%nij skapnik i/lub 
zasobnik na fusy

Brak tacek Nie ma skapnika i zasobnika 
na fusy lub s# one nieprawid"o-
wo w"o%one.

 £ W"ó% skapnik i zasobnik na 
fusy

Wymagane czyszczenie Konieczne jest czyszczenie 
systemu

 £ Przeczy&$ system  
(punkt 5.4.)

Wymagane odkamienianie Konieczne jest odkamienianie 
systemu

 £ Przeprowad( odkamienianie 
systemu  
(punkt 5.6.)

Zmiana filtra Filter zu%yty  £ Zmie' filtr 
(punkt 5.8.)

Wyj!ty zaparzacz Zaparzacz jest nieprawid"owo 
w"o%ony

 £ Poprawnie w"ó% i zablokuj 
zaparzacz  
(punkt 5.5.)
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7. Samodzielne rozwi#zywanie problemów

Usterka Znaczenie Pomoc

Nie jest mo%liwe pobieranie 
gor#cej wody lub pary

Zapchany spieniacz  £ Dok"adnie przeczy&$ spie-
niacz, roz"ó% go na cz!&ci 
(zdj!cie 1/R)

Zbyt ma"o spienionego mleka 
lub zbyt p"ynna pianka

System mo%e by$  
zakamieniony 

 £ Przeprowad( dok"adne  
odkamienianie  
(punkt 5.6.)

Nieodpowiednie mleko  £ U%yj zimnego mleka

Zapchany spieniacz  £ Dok"adnie przeczy&$ spie-
niacz, roz"ó% go na cz!&ci 
(zdj!cie 1/R)

Kawa leci kropelka po kropelce System mo%e by$  
zakamieniony 

 £ Przeprowad( dok"adne  
odkamienianie  
(punkt 5.6.)

Stopie' zmielenia jest zbyt 
drobny

 £ Ustaw grubszy stopie' 
zmielenia kawy  
(punkt 3.6.)

Kawa zmielona jest zbyt drobno  £ U%yj grubiej zmielonej kawy

Kawa nie ma „pianki” System mo%e by$  
zakamieniony 

 £ Przeprowad( dok"adne  
odkamienianie  
(punkt 5.6.)

 Nieodpowiedni rodzaj kawy  £ Zmie' rodzaj kawy

Ziarna nie s# &wie%o palone  £ U%yj &wie%ych ziaren

G"o&na praca m"ynka Stopie' zmielenia nie zosta" 
dobrany do ziaren

 £ Zoptymalizuj stopie'  
zmielenia (punkt 3.6.)

Cia"a obce w m"ynku,  
np. kamyki

 £ Skontaktuj si! z infolini# 
serwisow#, w dalszym ci#gu 
mo%esz przygotowywa$ kaw! 
mielon#

Na wy&wietlaczu pojawi si! 
B"#d 8 Tel. serwis

Zaparzacz zaci#" si!  £ Wyjmij i wyczy&$ zaparzacz 
(punkt 5.5.)

Je$li nie potrafisz usun"& b!'du lub komunikatu o b!'dzie samodzielnie, zwró& si' do swojego sprzedawcy 
lub przejd( do dzia!u Serwis na stronie www.nivona.com.

Kiedy system rozpozna b"#d, na wy&wietlaczu pojawi si! komunikat o b"!dzie.

 Uwaga: zanotuj komunikat o b!'dzie. Wy!"cz urz"dzenie i wyjmij wtyczk' sieciow". Zwró& si' do 
sprzedawcy i podaj model, numer seryjny (patrz tabliczka znamionowa ilustracja 1/S) oraz numer 
b!'du. 

8. Cz&"ci zamienne / wyposa%enie
Cz!&ci zamienne i wyposa%enie otrzymasz w dobrze zaopatrzonych sklepach oraz w naszym serwisie 
centralnym.

Café BERGAMO 
Café MILANO 
Café TORINO

Wk!ad do filtra Claris NIRF 700

Tabletki czyszcz"ce NIRT 701

,rodek do odkamieniania NIRK 703

Specjalistyczny preparat do usuwania resztek mleka NICC 705

Lodówka na mleko NICO 100

Lodówka na mleko Thermo NICT 500

Pojemnik na mleko Design NIMC 1000

W"# do mleka NIMA 330

Wi!cej informacji na temat cz!&ci zamiennych i wyposa%enia znajdziesz na stronie www.nivona.com

9. Serwis, gwarancja, ochrona "rodowiska
Serwis

Produkty NIVONA podlegaj# najwy%szym standardom jako&ciowym. Je&li podczas u%ytkowania urz#-
dzenia b!dziesz mia" jakie& pytania, napisz do nas.  Tylko z Twoj# pomoc# jeste&my w stanie rozwija$ i 
ulepsza$ nasze produkty, tak by spe"nia"y one Twoje oczekiwania.

Odparowywanie urz"dzenia

W przypadku gdy musisz odes"a$ urz#dzenie ze wzgl!du na usterk!, w pierwszej kolejno&ci odparuj je 
zgodnie z poni%szymi zaleceniami, tak by w systemie nie pozosta"y resztki wody:

 £ W"#cz urz#dzenie przy pomocy przycisku g"ównego (zdj!cie 1/H).
 £ Nast!pnie post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu.
 £ Podstaw centralnie pod dozownik naczynie odpowiedniej wielko&ci (minimum 0,5 l) (zdj!cie 1/E).
 £ Przekr!caj#c pokr!t"o w menu g"ównym, wybierz symbol konserwacji (zdj!cie 1/D), a nast!pnie 

wci&nij pokr!t"o lub dotknij symbolu konserwacji.
 £ Przekr!$ pokr!t"o na komunikat „ODPAROWYWANIE”, a nast!pnie wci&nij pokr!t"o lub dotknij 

komunikatu „ODPAROWYWANIE”.
 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu i wci&nij pokr!t"o lub dotknij komunikatu 

„DALEJ”.
 £ Post!puj zgodnie z komunikatami na wy&wietlaczu a% do zako'czenia odparowywania.

Urz#dzenie teraz odparowywuje, po czym automatycznie si! wy"#czy.

 £ Usu' skapnik i zasobnik na fusy (zdj!cie 1/N i 1/O), a nast!pnie opró%nij je.
 £ Umie&$ z powrotem pusty zasobnik na wod!, skapnik oraz zasobnik na fusy.

Twoje urz#dzenie jest teraz gotowe do wysy"ki.

 Uwaga: starannie zapakuj urz"dzenie do wysy!ki, najlepiej w oryginalne opakowanie. Nie odpowiadamy 
za szkody powsta!e podczas transportu.  

Warunki gwarancji i serwisu

W za"#czonej karcie instrukcji znajdziesz szczegó"owe warunki gwarancji i serwisu.

Wk"ady do filtra wyrzucaj wraz z domowymi odpadkami.
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Usuwanie urz"dzenia i opakowania

Zachowaj opakowanie od swojego urz#dzenia. Pos"u%y ono jako ochrona podczas transportu w przy-
padku serwisu.

Urz#dzenia elektryczne i elektroniczne zawieraj# wiele warto&ciowych materia"ów lub materia"ów 
trudno przyswajalnych przez &rodowisko i dlatego te% nie nale%y post!powa$ z nimi jak z normalnymi 
odpadkami domowymi. W kontenerze z odpadami nienadaj#cymi si! do powtórnego przetworzenia lub 
przy z"ej obróbce mog# zagra%a$ zdrowiu ludzkiemu i &rodowisku. Nie wyrzucaj wi!c ew. uszkodzo-
nego urz#dzenia do kontenera z odpadami nienadaj#cymi si! do powtórnego przetworzenia, oddaj je 
zamiast tego do „punktu zbiórki i przetwarzania starego sprz!tu elektrycznego i elektronicznego” w 
Twojej gminie. 

Wi!cej informacji na ten temat uzyskasz w Urz!dzie Miasta, firmie zajmuj#cej si! usuwaniem odpa-
dów lub u dystrybutora, u którego zakupi"e& urz#dzenie.

10. Dane techniczne
Napi!cie 220 - 240V AC, 50-60 Hz

Moc 1455 W

Znak zgodno&ci: CE

Ci&nienie pompy statyczne maks.: 15 bar

Pojemno&$ zbiornika na wod!: ok. 2,2 litry

Pojemno&$ zasobnika na ziarna kawy: ok. 250 g

Pojemno&$ zasobnika na fusy maks.: 11 porcji

D"ugo&$ kabla ok.: 1,1 m

Masa ok.: 11,44 kg

Wymiary (szer. x wys. x g".): 27,6 x 37,5 x 49,5 cm

NIVONA Apparate GmbH 
Südwestpark 49 
D-90449 Nürnberg 
www.nivona.com

© 2018 by NIVONA
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