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Instrukcja obs!ugi i wskazówki dotycz"ce 
u#ytkowania

Ekspres do kawy i espresso
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Wy!wietlacz i ekran dotykowy   
(menu g!ówne)

Pokr"t#o

Symbol dla ustawie$

Symbol dla konserwacji

Wylot kawy z regulowan% wysoko!ci%

Zbiornik na wod" z pokryw%

Zbiornik na ziarna kawy z pokryw%  

W#%cznik/wy#%cznik

Taca na fili&anki

Podgrzewacz fili&anek  

Klapka serwisowa

Pokrywa komory na zmielon% kaw"  

Tacka na skropliny

Zbiornik na fusy 
(wewn"trzny) 

Panel maskuj%cy

Rolki obrotowe od spodu  
(z ty!u)

Elementy spieniacza

Tabliczka znamionowa  
(nale#y zdj$% tack" na skropliny)

Schowek na zwini"ty kabel  
(z ty!u)

MilchCooler – termos na ch#odne mleko    
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Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,

serdecznie gratulujemy i dzi"kujemy, #e zdecydowali si" Pa&stwo na najwy#szej jako'ci produkt marki 
NIVONA.

Aby urz$dzenie NIVONA s!u#y!o Pa&stwu jak najd!u#ej, przed pierwszym uruchomieniem prosimy o 
uwa#ne przeczytanie niniejszej instrukcji obs!ugi oraz zasad bezpiecze&stwa.

Instrukcj" obs!ugi nale#y starannie przechowywa%, aby umo#liwi% korzystanie z zawartych w niej infor-
macji oraz przekazanie jej ewentualnemu kolejnemu w!a'cicielowi.

Dla ekspresu automatycznego NIVONA w sklepach Apple App-Store lub Google Play-Store dost"pna 
jest aplikacja (app), za pomoc$ której mo#na sterowa% i obs!ugiwa% najwa#niejsze funkcje ekspresu. 
W punkcie menu „BLUETOOTH” mo#na aktywowa% lub dezaktywowa% po!$czenie urz$dzenia ze 
smartfonem (patrz punkt 3.10.).

Wiele przyjemno'ci z picia kawy oraz du#o rado'ci z doskona!ego produktu NIVONA #ycz$ Pa&stwu 
sprzedawca oraz zespó! NIVONA.
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1.  Zasady bezpiecze!stwa
• To urz$dzenie jest przeznaczone do u#ytku w gospodarstwie do-

mowym oraz do podobnego u#ytku, jak np. w kuchniach dla pra-
cowników, w sklepach, w biurach, w zak!adach rzemie'lniczych 
i drobnej wytwórczo'ci, w gospodarstwach rolniczych, do u#ytku 
przez klientów w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach 
mieszkalnych oraz w pensjonatach oferuj$cych 'niadania (patrz 
warunki gwarancji). Inne zastosowania powoduj$ utrat" roszcze& 
gwarancyjnych. 

• Napi"cie robocze i napi"cie sieci musz$ by% zgodne. Nale#y 
zwróci% uwag" na dane umieszczone na tabliczce znamionowej/
nalepce na urz$dzeniu (patrz zdj"cie 1/S).

• Nie uruchamia% urz$dzenia, je'li kabel sieciowy lub obudowa 
s$ uszkodzone. Kabel sieciowy zasilaj$cy nie mo#e styka% si" z 
gor$cymi cz"'ciami.

• Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie nale#y ci$gn$% za kabel.
• Nale#y przestrzega% zalece& dotycz$cych czyszczenia i odka-

mieniania urz$dzenia! Nieprzestrzeganie tych zalece& skutkuje 
utrat$ prawa do roszcze& gwarancyjnych.

• Przed przyst$pieniem do czynno'ci konserwacyjnych i czyszcze-
nia nale#y pami"ta% o wy!$czeniu urz$dzenia i wyj"ciu wtyczki z 
gniazdka.

• Wtyczk" sieciow$ nale#y zawsze chroni% przed wod$ i wilgoci$.
• Ustawi% urz$dzenie na równym, stabilnym pod!o#u; z urz$dzenia 

mo#na korzysta% tylko w pomieszczeniach wewn"trznych. Nigdy 
nie stawia% urz$dzenia na gor$cej powierzchni lub w pobli#u 
p!omieni.

• Urz$dzenie mo#e by% u#ywane przez dzieci w wieku od 8 lat 
wzwy# i osoby o ograniczonych mo#liwo'ciach fizycznych, sen-
sorycznych lub umys!owych lub nieposiadaj$ce wystarczaj$cego 
do'wiadczenia i wiedzy wy!$cznie pod nadzorem lub po poinstru-
owaniu w zakresie bezpiecznego u#ytkowania urz$dzenia oraz 
zwi$zanych z tym mo#liwych zagro#e&. Dzieci nie mog$ bawi% si" 
urz$dzeniem. Czyszczenie i czynno$ci konserwacyjne nale#$ce do 
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przeznaczeniem, b#dzie nieprawid$owo obs$ugiwane lub nieodpowiednio konser-
wowane, producent nie ponosi odpowiedzialno"ci za ewentualne szkody!
 Uwaga: U%ycie w$&cznika/wy$&cznika (zdj#cie 1/J) podczas przygotowywania 
kawy mo%e spowodowa' uszkodzenie urz&dzenia! Urz&dzenie mo%na wy$&-
czy' dopiero wówczas, gdy znajduje si# w stanie spoczynku!
 Uwaga: Niebezpiecze!stwo oparzenia! Przy korzystaniu z pary lub gor&cej 
wody, z wylotu mo%e najpierw wytrysn&' gor&ca woda. Wylotu dotyka' wy-
$&cznie po ostygni#ciu.

2.  Uruchomienie
2.1. Przygotowanie

 £ Ostro#nie wyj$% urz$dzenie i wszystkie nale#$ce do niego cz"'ci z opakowania.

Dostawa obejmuje nast"puj$ce cz"'ci:

• instrukcja obs!ugi
• karta gwarancyjna
• miarka do kawy z ko&cówk$ do mocowania filtra
• dwie tabletki czyszcz$ce
• dwa filtry Claris
• test poziomu twardo'ci wody
• pojemnik MilchContainer z w"#ykiem

 Wskazówka: Urz"dzenie mo#na wysy!a% do serwisu tylko w kompletnym oryginalnym opakowaniu. 
Dlatego nale#y przechowa% kompletne opakowanie razem ze styropianowymi elementami.

 £ Ustawi% urz$dzenie na równej i suchej powierzchni, nadaj$cej si" do tego celu.
 £ Pod!$czy% urz$dzenie do prawid!owo zainstalowanego gniazdka.
 £ Urz$dzenie jest wyposa#one w schowek na kabel znajduj$cy si" na spodzie urz$dzenia, do którego 

mo#na wsun$% nadmiar nieu#ywanego kabla (zdj"cie 1/T).

2.2. Najwa%niejsze elementy obs$ugi
Ekspres NIVONA umo#liwia parzenie kawy wed!ug indywidualnych upodoba&. W przypadku wi"kszo'ci 
funkcji u#ytkownik ma mo#liwo'% korzystania z ekranu dotykowego (zdj"cie 1/A) lub pokr"t!a (zdj"cie 
1/B), lub korzystania naprzemiennie z obu tych elementów obs!ugi. Taka mo#liwo'% jest oznaczona w 
tek'cie s!owem „lub”. Najwa#niejsze elementy obs!ugi i ich podstawowe funkcje s$ zazwyczaj jedna-
kowe dla ró#nych rodzajów kawy i ustawie&:

• Wy$wietlacz i ekran dotykowy (zdj"cie 1/A): Dotkni"cie symbolu (np. symbolu ustawie& lub symbo-
lu konserwacji) powoduje przej'cie do odpowiedniego podmenu, gdzie mo#na dokona% wybranych 
ustawie&. W podmenu mo#na wybra% punkt menu, dotykaj$c symbole strza!ek. Dotkni"cie OK 
powoduje zatwierdzenie ustawionej warto'ci lub punktu menu. Dotkni"cie EXIT powoduje wyj'cie 
z danego podmenu i powrót do poprzedniego poziomu menu. Dotkni"cie START powoduje rozpo-
cz"cie danego procesu lub przygotowywania napoju.

• Pokr&t!o obrotowo-naciskowe (w skrócie pokr&t!o) (zdj"cie 1/B): Obracaj$c pokr"t!o mo#na zmieni% 
ustawion$ warto'% lub wybra% punkt menu. Wciskaj$c pokr"t!o mo#na zatwierdzi% ustawion$ 
warto'% lub punkt menu.

• Symbol dla ustawie' (zdj"cie 1/C): Dotkni"cie symbolu powoduje przej'cie do podemenu, gdzie 
mo#na dokona% ustawie& za pomoc$ pokr"t!a lub ekranu dotykowego.

u#ytkownika nie mog$ by% wykonywane przez dzieci bez nadzoru. 
Urz$dzenie oraz przewód przy!$czeniowy nale#y przechowywa% z 
dala od dzieci poni#ej 8 roku #ycia.

• W razie d!u#szej, kilkudniowej nieobecno'ci zawsze wyci$ga% 
wtyczk" z gniazdka.

• Nie pozostawia% w!$czonego urz$dzenia bez potrzeby. Nigdy nie 
zanurza% urz$dzenia w wodzie.

• Nie zmywa% urz$dzenia ani jego cz"'ci w zmywarce. Nieprze-
strzeganie tych zalece& skutkuje utrat$ prawa do roszcze& gwa-
rancyjnych.

• W razie uszkodzenia nale#y natychmiast wyj$% wtyczk" z gniazd-
ka (przy wyjmowaniu wtyczki nie ci$gn$% za kabel sieciowy lub 
za samo urz$dzenie).

• W przypadku nieprawid!owej obs!ugi, korzystania w nienale#yty 
sposób lub nieprawid!owo wykonanych napraw producent nie 
ponosi odpowiedzialno'ci za ewentualne szkody. W takich przy-
padkach gwarancja traci wa#no'%.

• Zintegrowany m!ynek do kawy jest przeznaczony tylko do miele-
nia palonych ziaren kawy bez dodatków i nie nale#y u#ywa% go do 
innych produktów #ywno'ciowych! Nale#y zawsze zwraca% uwag", 
czy w'ród ziaren kawy nie znajduj$ si" cia!a obce – w przeciw-
nym razie wygasa prawo do roszcze& gwarancyjnych.

• W razie konieczno'ci naprawy urz$dzenia (w tym tak#e wymiany 
kabla sieciowego!) nale#y skontaktowa% si" z serwisem telefo-
nicznym lub punktem sprzeda#y, w którym urz$dzenie zosta!o 
nabyte, i po uzgodnieniu oraz z uwzgl"dnieniem punktu 9 niniej-
szej instrukcji obs!ugi przes!a% je do NIVONA Zentralkundendienst, 
Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg

• Je#eli przewód zasilaj$cy zostanie uszkodzony, musi zosta% 
wymieniony. Wymiany mo#e dokona% wy!$cznie autoryzowany 
serwis lub producent.

 Uwaga: Wszelkie naprawy urz&dze! elektrycznych mog& by' wykonywane tylko 
przez specjalistów! Nieprawid$owo wykonywane naprawy stanowi& powa%ne 
zagro%enie dla u%ytkowników! Je"li urz&dzenie b#dzie u%ywane niezgodnie z 
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• Symbol dla konserwacji (zdj"cie 1/D): Dotkni"cie symbolu powoduje przej'cie do podemenu, gdzie 
mo#na dokona% ustawie& za pomoc$ pokr"t!a lub ekranu dotykowego.

• Wylot kawy z regulowan" wysoko$ci" (zdj"cie 1/E): Przesuni"cie wylotu w gór" lub w dó! umo#liwia 
dopasowanie go do wysoko'ci fili#anek lub szklanek. W tym celu z!apa% wylot poni#ej wy'wietla-
cza kciukiem i palcem wskazuj$cym i przesun$% go w gór" lub w dó!.

 Wskazówka: W celu wyj&cia tacki na skropliny i zbiornika na fusy przesun"% wylot w gór&.

• MilchContainer: Nape!ni% pojemnik MilchContainer 'wie#ym, ch!odnym, chudym mlekiem. 
Zamkn$% pokryw" pojemnika MilchContainer i pod!$czy% jeden koniec w"#yka zasysaj$cego do 
pojemnika, a drugi do wylotu.

 Porada: Je$li w&#yk zasysaj"cy nie jest potrzebny, jeden jego koniec mo#na pozostawi% w wylocie, a 
drugi zacisn"% w zacisku przy wylocie.

2.3. Nape$nianie wod& i ziarnami kawy
 £ Otworzy% pokryw" z lewej strony urz$dzenia (zdj"cie 1/F) i wyj$% zbiornik na wod" (zdj"cie 2). 

Wyp!uka% zbiornik ch!odn$, czyst$ wod$ z kranu.
 £ Nape!ni% zbiornik powy#ej oznaczenia minimum (0,7 l) i umie'ci% w urz$dzeniu. Zwróci% uwag" 

na prawid!owe zatrza'ni"cie zbiornika po w!o#eniu.
 £ Ponownie zamkn$% pokryw" z lewej strony urz$dzenia (zdj"cie 1/F).

 Uwaga: Do zbiornika na wod& wlewa% wy!"cznie czyst", zimn" wod&! Nigdy nie u#ywa% wody gazowanej 
lub innych p!ynów! Nieprzestrzeganie tych zalece' skutkuje utrat" prawa do roszcze' gwarancyjnych.

 £ Otworzy% pokryw" zbiornika na ziarna kawy (zdj"cie 1/G i 3). 
 £ Wsypywa% wy!$cznie ca!e, palone ziarna kawy. 
 £ Ponownie zamkn$% pokryw". Zwróci% uwag", czy jest prawid!owo osadzona.

 Uwaga: Nie stosowa% ziaren kawy które zawieraj" dodatki, np. cukier, dodawane zarówno przed jak i 
po paleniu. Mo#e to spowodowa% uszkodzenia m!ynka. Zwi"zane z tym koszty naprawy nie s" obj&te 
gwarancj".

2.4. W$&czanie i pierwsze uruchomienie urz&dzenia
 £ W!$czy% urz$dzenie za pomoc$ w!$cznika/wy!$cznika (zdj"cie 1/H).

Przed przygotowaniem pierwszej kawy nale#y dokona% nast"puj$cych ustawie& podstawowych:

Ustawianie j&zyka

 £ Obróci% pokr"t!o, aby wybra% j"zyk.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

Na wy'wietlaczu pojawia si" pytanie „W(O*Y+ FILTR?”.

2.4.1. Korzystanie z ekspresu z filtrem
Filtr Claris jest do!$czony do urz$dzenia. Dzi"ki filtrowi mo#na rzadziej odkamieniania% ekspres, 
poniewa# zmi"kcza on wod". 

 £ Obróci% pokr"t!o na „TAK” i wcisn$%, aby urz$dzenie wykry!o, #e filtr ma zastosowanie.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „W(O*Y+ FILTR”.

 £ Opró#ni% zbiornik na wod" (zdj"cie 1/F i 2) i ostro#nie wkr"ci% filtr za pomoc$ ko&cówki monta#o-
wej na miarce do kawy (zdj"cie 4) w przeznaczony do tego celu uchwyt na zbiorniku na wod".

 Uwaga: Nie przekr&ca% i nie zgina% filtra.

 £ Nape!ni% zbiornik 'wie#$ wod$ powy#ej oznaczenia minimum (0,7 l) i w!o#y% go z powrotem do 
urz$dzenia.

 £ Ponownie zamkn$% pokryw" z lewej strony urz$dzenia (zdj"cie 1/F).
 £ Umie'ci% odpowiedni pojemnik (o pojemno'ci co najmniej 0,7 l) pod wylotem (zdj"cie 1/E) i 

wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu Dalej.

System jest teraz przep!ukiwany. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „FILTR P(UCZE SI,”.

 £ Odczeka%, a# woda przestanie wyp!ywa% z wylotu.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „Prosz" p!uka%”

 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu Start. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja  
„P(UKANIE SYSTEMU”.

Kiedy urz$dzenie jest rozgrzane, na wy'wietlaczu wy'wietla si" menu g!ówne z symbolami napojów, co 
oznacza, #e urz$dzenie jest gotowe do pracy.

Pierwsze parzenie kawy: Podczas parzenia kawy po raz pierwszy komora miel$ca jest jeszcze pusta. 
Mo#e si" zdarzy%, #e po pierwszym mieleniu na wy'wietlaczu wy'wietli si" komunikat  
„WSYPA+ ZIARNA”, a urz$dzenie nie b"dzie parzy% kawy.

 £ Nale#y post"powa% zgodnie z komunikatem na wy'wietlaczu i w takim przypadku ponownie wcisn$% 
pokr"t!o.

Procedura zostanie powtórzona.

 Wskazówka: W przypadku eksploatacji urz"dzenia z filtrem i zaprogramowania systemu na  
„W(O)Y* FILTR? TAK” nie ma mo#liwo$ci ustawiania twardo$ci wody. Twardo$% wody jest automatycz-
nie ustawiana na poziom 1! Urz"dzenie trzeba wtedy rzadziej odkamienia% – ale zawsze gdy wy$wietli 
si& odpowiedni komunikat i zawsze po WYJ+CIU FILTRA. Filtr traci swoje w!a$ciwo$ci po przefiltrowa-
niu ok. 50 l wody (wymiana filtra, patrz punkt 3.1.).

 Uwaga: Nawet je$li na wy$wietlaczu nie wy$wietla si& informacja o konieczno$ci wymiany filtra 
„WYMIE, FILTR” i je$li urz"dzenie jest rzadko u#ywane, filtr nale#y wymienia% najrzadziej co dwa 
miesi"ce (patrz punkt 5.8).

2.4.2. Korzystanie z urz&dzenia bez filtra
W przypadku eksploatacji urz$dzenia bez filtra, konieczne jest ustawienie na „W(O*Y+ FILTR? NIE”. 
Jest to wa#ne, poniewa# urz$dzenie bez filtra musi by% odkamieniane cz"'ciej – w zale#no'ci od 
twardo'ci wody (domy'lnie ustawiona jest opcja „W(O*Y+ FILTR? NIE”!).

 £ Obróci% pokr"t!o na „NIE” i wcisn$%.

Na wy'wietlaczu wy'wietla si" ustawienie twardo'ci wody.

 Wskazówka: Mo#e si& zdarzy%, #e przy pierwszym uruchomieniu przewody w urz"dzeniu b&d" jeszcze 
puste. Urz"dzenie poinformuje o tym w nast&puj"cy sposób: Po w!"czeniu urz"dzenia w!"cznikiem/
wy!"cznikiem (zdj&cie 1/H) wy$wietla si& komunikat „NAPE(NIJ SYSTEM”.

 £ Umie'ci% odpowiednio du#y pojemnik (o pojemno'ci co najmniej 0,5 l) dok!adnie pod wylotem.
 £ Wcisn$% pokr"t!o.

System zostanie teraz nape!niony. Woda mo#e wycieka% z wylotu (zdj"cie 1/E).

Po nagrzaniu systemu pojawia si" informacja „NAPE(NIJ SYSTEM”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o.

System zostanie nape!niony wod$.

2.4.3. Ustawianie twardo"ci wody
JW zale#no'ci od twardo'ci wody w miejscu u#ytkowania, urz$dzenie trzeba pr"dzej czy pó-niej 
odkamieni%. Aby uk!ad we w!a'ciwym czasie sygnalizowa! konieczno'% usuni"cia kamienia, przed 
pierwszym u#yciem urz$dzenia nale#y ustawi% w!a'ciw$ twardo'% wody.

Fabrycznie twardo'% wody jest ustawiona na POZIOM 3.

Najpierw nale#y sprawdzi% jako'% wody za pomoc$ testu paskowego dostarczonego z urz$dzeniem:

 £ Na krótko zanurzy% pasek testowy w wodzie i lekko strzepn$%.
 £ Po up!ywie ok. jednej minuty mo#na odczyta% wynik testu, licz$c czerwone punkty na pasku.
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 £ Ustawienia twardo'ci wody dla poszczególnych poziomów s$ nast"puj$ce: 
Test paskowy/Stopie' twardo$ci = wy$wietlacz 
1 czerwony punkt / 1–7° = POZIOM 1 
2 czerwone punkty / 8–14° = POZIOM 2 
3 czerwone punkty / 15–21° = POZIOM 3 
4 czerwone punkty / >21° = POZIOM 4

Wskazówka: Je$li na pasku nie pojawi si& #aden czerwony punkt, ustawi% poziom 1.
Ustawi% twardo'% wody na urz$dzeniu w nast"puj$cy sposób:

 £ Obróci% pokr"t!o na odpowiedni$ twardo'% wody i wcisn$%, aby ustawi% poziom twardo'ci wody.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „NAPE(NIJ SYSTEM”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu Start. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja  
„NAPE(NIANIE SYSTEMU”.

System jest nape!niany wod$, a nast"pnie rozgrzewany.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „PROSZ, P(UKA+”.

 £ Wcisn$% prawe pokr"t!o. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „P(UKANIE SYSTEMU”.

Kiedy urz$dzenie b"dzie gotowe do pracy, na wy'wietlaczu pojawi si" menu g!ówne.

Pierwsze parzenie kawy: Podczas parzenia kawy po raz pierwszy komora miel$ca jest jeszcze  
pusta. Mo#e si" zdarzy%, #e po pierwszym mieleniu na wy'wietlaczu wy'wietli si" komunikat  
„WSYPA+ ZIARNA”, a urz$dzenie nie b"dzie parzy% kawy.

 £ Nale#y post"powa% zgodnie z komunikatem na wy'wietlaczu i w takim przypadku ponownie wcisn$% 
pokr"t!o.

Procedura zostanie powtórzona.

2.5. W$&czanie urz&dzenia podczas eksploatacji
Je'li pierwszego w!$czenia dokonano podczas uruchomienia (punkt 2.4), urz$dzenie nale#y w!$cza% 
potem zawsze w nast"puj$cy sposób:

 £ W!$czy% urz$dzenie za pomoc$ w!$cznika/wy!$cznika (zdj"cie 1/H).

Na wy'wietlaczu pojawia si" napis „NIVONA, GRZANIE SYSTEMU”.

Kiedy urz$dzenie jest rozgrzane, na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „PROSZ, P(UKA+”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu Start.

System zostanie przep!ukany. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „P(UKANIE SYSTEMU”. Na-
st"pnie system jest gotowy do pracy. Na wy'wietlaczu wy'wietla si" menu g!ówne (zdj"cie 1/A).

 Wskazówka: Je#eli planowana jest d!u#sza przerwa w u#ywaniu urz"dzenia (np. z powodu urlopu), 
wy!"czy% urz"dzenie w!"cznikiem/wy!"cznikiem (zdj&cie 1/H) i wyj"% wtyczk& z gniazdka.

 Wskazówka: Dla ka#dego rodzaju kawy zaprogramowane s" ustawienia fabryczne. Mo!na wi"c od 
razu rozpocz#$ przygotowanie kawy (patrz 4.). Zaleca si& jednak, by najpierw dostosowa% ustawienia 
podstawowe do indywidualnych preferencji (patrz punkt 3.). 

2.6. Tryb ECO
Je'li przez d!u#szy czas nie obs!uguje si" pokr"t!a ani ekranu dotykowego, urz$dzenie prze!$cza si" 
automatycznie w tryb ECO. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „OSZCZ,DZAJ ENERGI,”.

 £ Aby zako&czy% tryb ECO, obróci% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawia si" menu g!ówne.

3. Wprowadzanie/zmienianie ustawie! podstawowych
 Wskazówka: Dla ka#dego rodzaju kawy zaprogramowane s" ustawienia fabryczne. Mo!na wi"c od 

razu rozpocz#$ parzenie kawy (patrz punkt 4.). Zaleca si& jednak, by najpierw dostosowa% ustawienia 
podstawowe do indywidualnych preferencji. 

 £ Aby zmieni% ustawienia podstawowe, nale#y za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym na dole 
po lewej stronie punkt menu „USTAWIENIA” lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby przej'% do menu „USTAWIENIA”.
 £ W menu „USTAWIENIA” wybra% za pomoc$ pokr"t!a punkt menu, który ma zosta% zmieniony.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby przej'% do wybranego punktu menu.
 £ Obracaj$c pokr"t!em w danym punkcie menu zmieni% ustawienie.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% wybrane ustawienie.
 £ Wybór „EXIT” i wci'ni"cie prawego pokr"t!a powoduje powrót do poprzedniego poziomu menu: z 

wybranego ustawienia przez menu „USTAWIENIA” do menu g!ównego.

3.1. Ustawianie pracy z filtrem lub bez filtra
 £ Aby zmieni% ustawienie pracy z filtrem lub bez filtra, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ów-

nym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% prawe pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.
 £ W menu „USTAWIENIA” wybra% za pomoc$ pokr"t!a punkt menu „FILTR”.

Korzystanie z urz$dzenia z filtrem: post"powa% zgodnie z procedur$ opisan$ w punkcie 2.4.1.

Korzystanie z urz$dzenia bez filtra: post"powa% zgodnie z procedur$ opisan$ w punkcie 2.4.2.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 
wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.2. Ustawianie twardo"ci wody
 £ Aby zmieni% twardo'% wody, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, 

a nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.
 £ W menu „USTAWIENIA” wybra% za pomoc$ pokr"t!a punkt menu „TWARDO.+ WODY”.

Nast"pnie post"powa% zgodnie z procedur$ opisan$ w punkcie 2.4.3.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 
wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.3. Ustawianie aromatu
W zale#no'ci od upodoba& mo#na ustawi% aromat kawy. W tym celu w punkcie „AROMAT” zapisane 
s$ trzy profile pr"dko'ci przep!ywu wody przez zmielon$ kaw". Profil „DYNAMIC” zapewnia przep!yw 
dynamiczny, profil „CONSTANT” przep!yw sta!y, a profil „INTENSE” przep!yw intensywny. Ustawienie 
fabryczne to „INDYWIDUALNA”, tzn. w ka#dym przepisie na kaw" mo#na indywidualnie wybra% usta-
wienie aromatu. Je'li jednak w tym miejscu u#ytkownik wybierze profil aromatu 1, 2 lub 3, b"dzie on 
obowi$zywa% dla wszystkich rodzajów kawy.

Porada: Na podstawie kilku przygotowanych napojów wybra% preferowany profil aromatu.
 £ Aby zmieni% ustawienia aromatu, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIE-

NIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.
 £ Obróci% pokr"t!o na „AROMAT”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany profil aromatu.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.
 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 

wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.4. Ustawianie temperatury
W zale#no'ci od upodoba&, dla kawy, mleka i gor$cej wody mo#na wybra% temperatur" „NORMALN)”, 
„WYSOK)”, „MAKSYMALN)” lub „INDYWIDUALN)”. Ustawienie fabryczne to „WYSOKA”. Ustawienie 
temperatury w sposób opisany poni#ej obowi$zuje dla wszystkich rodzajów kawy.
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Mo#na tak#e ustawi% temperatur" indywidualnie dla ka#dego rodzaju kawy, wybieraj$c opcj" „INDY-
WIDUALNA” (patrz poni#ej, punkt 4). W tym celu wybra% w tym menu ustawienie „INDYWIDUALNA” 
w nast"puj$cy sposób:

 £ Aby zmieni% temperatur", za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a 
nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „TEMPERATURA”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na kaw", mleko lub gor$c$ wod".
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ temperatur".
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" dalsze ustawienia temperatury dla kawy, mleka i gor$cej wody.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 
wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.5. Ustawianie j#zyka
 £ Aby zmieni% j"zyk, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"p-

nie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.
 £ W menu „USTAWIENIA” wybra% za pomoc$ pokr"t!a punkt „J,ZYK”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obracaj$c pokr"t!em, zmieni% j"zyk.
 £ Wci'ni"cie pokr"t!a powoduje zatwierdzenie wybranego j"zyka.
 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 

wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.6. Ustawianie czasu
3.6.1. Ustawianie automatycznego czasu wy$&czenia
Przy u#yciu tej funkcji mo#na ustawi% czas, po up!ywie którego (od ostatniego u#ycia) nast$pi automa-
tyczne wy!$czenie urz$dzenia. Ustawienie fabryczne to „10 MINUT”.

 £ Aby zmieni% czas wy!$czenia, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt  
„USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „CZASY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „AUTO WY(. URZ)DZENIA”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" mo#liwe czasy wy!$czenia.

 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% #$dany czas wy!$czenia.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

Na wy'wietlaczu pojawi$ si" dalsze ustawienia czasu. Po ostatnim u#yciu urz$dzenie wy!$czy si" 
automatycznie po up!ywie ustawionego czasu.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 
wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.6.2. Ustawianie czasu automatycznego w$&czenia
Urz$dzenie mo#e codziennie w!$cza% si" automatycznie o okre'lonej godzinie. Dzi"ki temu b"dzie 
gotowe, kiedy na przyk!ad nadchodzi pora 'niadania. Czas w!$czenia mo#na ustawi% w nast"puj$cy 
sposób:

 £ Aby zmieni% czas w!$czenia, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, 
a nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „CZASY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „AUTO W(. URZ)DZENIA”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „AKTYWUJ”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawi si" godzina.

 £ Obróci% pokr"t!o na aktualn$ godzin". Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na aktualne minuty. Wcisn$% pokr"t!o.

Czas jest ustawiony. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „USTAWIENIA AUTO W(.”.

 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ godzin" czasu w!$czenia. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrane minuty czasu w!$czenia. Wcisn$% pokr"t!o.

Czas w!$czenia jest ustawiony.

Aby wy!$czy% automatyczne w!$czanie, post"powa% w nast"puj$cy sposób:

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"-
t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „CZASY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „AUTO W(. URZ)DZENIA”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „DEZAKTYWUJ”. Wcisn$% pokr"t!o.

Czas automatycznego w!$czenia jest wy!$czony.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 
wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

 Uwaga: W przypadku od!"czenia urz"dzenia od zasilania lub awarii pr"du, konieczne jest ponowne 
ustawienie czasu, aby mo#liwe by!o korzystanie z funkcji automatycznego w!"czenia.

 Wskazówka: Przy ustawianiu aktualnego czasu uwzgl&dni% czas letni i zimowy.

3.7. Ustawienia komfortowe
3.7.1. Podgrzewanie fili%anek
Za pomoc$ tej funkcji mo#na wybra% automatyczne w!$czanie podgrzewania fili#anek wraz z w!$cze-
niem urz$dzenia („PODGRZEW. FILI*. W(.”). 

 £ Aby zmieni% ustawienie, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a 
nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „USTAWIENIA KOMFORTOWE”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „PODGRZEW. FILI*ANEK”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrane zarz$dzanie energi$ „W(.” lub „ECO”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" dalsze ustawienia.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& komfortowych lub wyj'% z 
ustawie& komfortowych, wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.7.2. Blokada wy"wietlacza
Za pomoc$ tej funkcji mo#na ustawi% blokad" funkcji ekranu dotykowego wy'wietlacza. W przypadku 
ustawienia funkcji na „W(.”, wy'wietlacz jest blokowany, kiedy nie jest u#ywany przez d!u#szy czas. 
Urz$dzenie oszcz"dza wtedy energi" i jest zabezpieczone przed przypadkowym w!$czeniem.

 Wskazówka: Blokad& wy$wietlacza mo#na anulowa% za pomoc" pokr&t!a.

 £ Aby zmieni% ustawienie, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a 
nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „USTAWIENIA KOMFORTOWE”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „BLOKADA WY.WIETLACZA”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrane ustawienie „W(.” lub „WY(.”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" dalsze ustawienia.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& komfortowych lub wyj'% z 
ustawie& komfortowych, wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.
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3.7.3. Produkty mleczne
Za pomoc$ tej funkcji mo#na ustawi%, czy dopuszczalne s$ produkty mleczne. Produktów mlecznych 
mo#na nie dopuszcza% np. wtedy, kiedy nie mo#na zagwarantowa% regularnego czyszczenia urz$dzenia.

 £ Aby zmieni% ustawienie, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a 
nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „USTAWIENIA KOMFORTOWE”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „PRODUKTY MLECZNE”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrane ustawienie „W(.” lub „WY(.”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" dalsze ustawienia.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& komfortowych lub wyj'% z 
ustawie& komfortowych, wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.7.4. P$ukanie po wy$&czeniu
Funkcja p!ukania po w!"czeniu jest zainstalowana na sta!e przez producenta. Po ka#dym w!$czeniu 
zimnego urz$dzenia ekspres rozgrzewa si" na nowo i wymaga przep!ukania, aby do parzenia kawy 
u#ywana by!a zawsze 'wie#a woda.

*$danie p!ukania wy'wietla si" na wy'wietlaczu – proces ten mo#na uruchomi% r"cznie, wciskaj$c 
pokr"t!o lub dotykaj$c symbolu Start.

Fabrycznie funkcja p!ukania po wy!"czeniu jest ustawiona na „W(.”. 

Opcjonalnie mo#na dezaktywowa% p!ukanie urz$dzenia po wy!$czeniu:

 £ Aby zmieni% ustawienie, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a 
nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „USTAWIENIA KOMFORTOWE”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „P(UKANIE PO WY()CZENIU”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrane ustawienie „W(.” lub „WY(.”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" dalsze ustawienia.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& komfortowych lub wyj'% z 
ustawie& komfortowych, wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

 Wskazówka: Nawet gdy p!ukanie po wy!"czeniu jest ustawione na „W(.”, zostanie wykonane tylko 
wtedy, je$li wcze$niej przygotowano przynajmniej jedn" fili#ank& napoju kawowego lub mlecznego.

3.7.5. Szybki start
Za pomoc$ tej funkcji mo#na ustawi%, czy dotkni"cie palcem wybranego napoju ma skutkowa% jego 
niezw!ocznym przygotowaniem lub czy po wyborze napoju, a przed jego przygotowaniem, u#ytkownik 
ma jeszcze dokona% ustawie&. W takim przypadku po dokonaniu ustawie& nale#y oddzielnie w!$czy% 
pobieranie napoju. To drugie ustawienie zaleca si", gdy z urz$dzenia korzystaj$ niedo'wiadczeni 
u#ytkownicy.

 £ Aby zmieni% ustawienie, za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a 
nast"pnie wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „USTAWIENIA KOMFORTOWE”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „SZYBKI START”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrane ustawienie „W(.” lub „WY(.”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" dalsze ustawienia.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& komfortowych lub wyj'% z 
ustawie& komfortowych, wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" dalsze ustawienia.

3.8. Czytanie statystyk
W punkcie menu „STATYSTYKI” mo#na odczyta%, jak cz"sto poszczególne napoje by!y przygotowywa-
ne oraz jakie funkcje by!y wykorzystywane od czasu uruchomienia urz$dzenia.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"-
t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Przekr"ci% pokr"t!o regulacji na „STATYSTYKA”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby przejrze% ró#ne statystyki.
 £ Aby zako&czy%, wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" dalsze ustawienia.

 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 
wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.9. Ustawienia fabryczne
W punkcie menu „USTAWIENIA FABRYCZNE” mo#na zresetowa% przepisy lub ustawienia do ustawie& 
fabrycznych.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"-
t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „USTAWIENIA FABRYCZNE”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „RESETUJ PRZEPISY” lub „RESETUJ USTAWIENIA”.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.
 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 

wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

3.10. Bluetooth
Dla ekspresu automatycznego NIVONA w sklepach Apple App-Store lub Google Play-Store dost"pna jest 
aplikacja (app), za pomoc$ której mo#na sterowa% i obs!ugiwa% najwa#niejsze funkcje ekspresu. W punk-
cie menu „BLUETOOTH” mo#na aktywowa% lub dezaktywowa% po!$czenie urz$dzenia ze smartfonem.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"-
t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „BLUETOOTH”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% prawe pokr"t!o na „PO()CZ”, aby ustanowi% po!$czenie ze smartfonem. Nast"pnie post"-

powa% zgodnie z instrukcjami aplikacji na smartfonie.
 £ Obróci% pokr"t!o na „ROZ()CZ”, aby przerwa% po!$czenie ze smartfonem lub w ogóle nie dopusz-

cza% do po!$czenia.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.
 £ Z tego miejsca mo#na kontynuowa% programowanie dalszych ustawie& lub wyj'% z ustawie&, 

wybieraj$c „EXIT”, a nast"pnie wciskaj$c pokr"t!o.

4. Parzenie kawy
Ekspres NIVONA umo#liwia parzenie kawy wed!ug indywidualnych upodoba&. W przypadku wi"kszo'ci 
funkcji u#ytkownik ma mo#liwo'% korzystania z ekranu dotykowego (zdj"cie 1/A) lub pokr"t!a (zdj"cie 
1/B), lub korzystania naprzemiennie z obu tych elementów obs!ugi. Taka mo#liwo'% jest oznaczona w 
tek'cie s!owem „lub”. Najwa#niejsze elementy obs!ugi i ich podstawowe funkcje s$ zazwyczaj jedna-
kowe dla ró#nych rodzajów kawy i ustawie&:

• Wy$wietlacz i ekran dotykowy (zdj"cie 1/A): Dotkni"cie symbolu (np. symbolu ustawie& lub symbo-
lu konserwacji) powoduje przej'cie do odpowiedniego podmenu, gdzie mo#na dokona% wybranych 
ustawie&. W podmenu mo#na wybra% punkt menu, dotykaj$c symbole strza!ek. Dotkni"cie OK 
powoduje zatwierdzenie ustawionej warto'ci lub punktu menu. Dotkni"cie EXIT powoduje wyj'cie 
z danego podmenu i powrót do poprzedniego poziomu menu. Dotkni"cie START powoduje rozpo-
cz"cie danego procesu lub przygotowywania napoju.
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• Pokr&t!o obrotowo-naciskowe (w skrócie pokr&t!o) (zdj"cie 1/B): Obracaj$c pokr"t!o mo#na zmieni% 
ustawion$ warto'% lub wybra% punkt menu. Wciskaj$c pokr"t!o mo#na zatwierdzi% ustawion$ 
warto'% lub punkt menu.

• Symbol dla ustawie' (zdj"cie 1/C): Dotkni"cie symbolu powoduje przej'cie do podemenu, gdzie 
mo#na dokona% ustawie& za pomoc$ pokr"t!a lub ekranu dotykowego.

• Symbol dla konserwacji (zdj"cie 1/D): Dotkni"cie symbolu powoduje przej'cie do podemenu, gdzie 
mo#na dokona% ustawie& za pomoc$ pokr"t!a lub ekranu dotykowego.

• Wylot kawy z regulowan" wysoko$ci" (zdj"cie 1/E): Przesuni"cie wylotu w gór" lub w dó! umo#liwia 
dopasowanie go do wysoko'ci fili#anek lub szklanek. W tym celu z!apa% wylot poni#ej wy'wietla-
cza kciukiem i palcem wskazuj$cym i przesun$% go w gór" lub w dó!.

 Wskazówka: W celu wyj&cia tacki na skropliny i zbiornika na fusy przesun"% wylot w gór&.

• MilchContainer: Nape!ni% pojemnik MilchContainer 'wie#ym, ch!odnym, chudym mlekiem. 
Zamkn$% pokryw" pojemnika MilchContainer i pod!$czy% jeden koniec w"#yka zasysaj$cego do 
pojemnika, a drugi do wylotu.

 Porada: Je$li w&#yk zasysaj"cy nie jest potrzebny, jeden jego koniec mo#na pozostawi% w wylocie, a 
drugi zacisn"% w zacisku przy wylocie.

 Wskazówka: W górnym wierszu wy$wietlacza wy$wietlaj" si& aktualne ustawienia wybranego rodzaju 
kawy. Po lewej stronie wy$wietla si& ilo$%, na $rodku moc, a po prawej stronie aromat.

Ka#dy rodzaj kawy mo#na przygotowa% na dwa sposoby:

a)  Mo#na zmienia% ustawienia indywidualnie przy ka#dym przygotowaniu jak opisano w punkcie 4.1. 
Ustawienia standardowe zostan" przy tym zachowane.

b)  Mo#na te# skorzysta% ze standardowych ustawie' z menu „PRZEPISY NA KAW,” w menu  
„USTAWIENIA”. S$ to ustawienia fabryczne, które mo#na indywidualnie modyfikowa% wed!ug 
w!asnych upodoba&, jak opisano w punktach 4.2. do 4.5.

Pierwsze parzenie kawy: Podczas parzenia kawy po raz pierwszy komora miel$ca jest jeszcze pusta. Mo#e 
si" zdarzy%, #e po pierwszym mieleniu na wy'wietlaczu wy'wietli si" komunikat „WSYPA+ ZIARNA”, a 
urz$dzenie nie b"dzie parzy% kawy.

 £ Nale#y post"powa% zgodnie z komunikatem na wy'wietlaczu i w takim przypadku ponownie wcisn$% 
pokr"t!o.

Procedura zostanie powtórzona.

Instrukcja przygotowania dwóch fili#anek:

 £ Rozpocz$% parzenie napoju, wciskaj$c pokr"t!o lub dotykaj$c START.
 £ Aby przygotowa% dwie fili#anki bezpo'rednio jedna po drugiej, zaraz po rozpocz"ciu procesu przy-

gotowywania wcisn$% ponownie pokr"t!o lub nacisn$% symbol fili#anki na wy'wietlaczu znajduj$cy 
si" na dole na 'rodku.

Je'li zaparzane s$ jednoczenie dwie fili#anki kawy, dwa kolejne procesy mielenia s$ realizowane 
automatycznie. Je'li woda lub zapas ziaren kawy sko&cz$ si" po pierwszym mieleniu, informacja taka 
wy'wietli si" na wy'wietlaczu, a druga fili#anka nie zostanie zaparzona.

 £ Nale#y post"powa% zgodnie z komunikatem na wy'wietlaczu, a nast"pnie tylko wcisn$% pokr"t!o 
lub dotkn$% pola START, aby przygotowa% drug$ fili#ank" kawy. 

4.1. Indywidualne przygotowanie napojów za ka%dym razem
Niezale#nie od standardowego ustawienia w punkcie menu „USTAWIENIA” „PRZEPISY NA KAW,”, za 
ka#dym razem mo#na indywidualnie ustawi% przygotowanie napoju. Poni#sze obja'nienia maj$ zastoso-
wanie, gdy w menu „USTAWIENIA KOMFORTOWE” w punkcie „SZYBKI START” wybrano ustawienie 
fabryczne „WY(.” (punkt 3.7.5).

 £ Obróci% pokr"t!o w menu g!ównym na wybrany napój (np. „LATTE MACCHIATO”) i wcisn$% lub 
dotkn$% wybrany napój.

 Wskazówka: W górnym wierszu wy$wietlacza wy$wietlaj" si& aktualne ustawienia wybranego rodzaju 
kawy. Po lewej stronie wy$wietla si& ilo$%, na $rodku moc, a po prawej stronie aromat.

 £ Obróci% pokr"t!o, a# na wy'wietlaczu pod'wietli si" na niebiesko ustawienie, które ma zosta% 
zmienione. Wcisn$% pokr"t!o.

 £ Obróci% pokr"t!o, aby zmieni% ustawienie. Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

 Wskazówka: W ten sposób mo#na zmienia% wszystkie ustawienia wy$wietlane w górnym wierszu 
wy$wietlacza przed pobraniem napoju.

 £ Po dokonaniu ustawie& wcisn$% pokr"t!o, aby pobra% napój lub dotkn$% pola START.

Ustawienia u#ytkownika s$ przejmowane, je'li nie dokona on dalszych zmian.

 Wskazówka: Nale#y zwróci% uwag&, czy parzy si& jedn" fili#ank& kawy czy dwie, i odpowiednio usta-
wi% fili#anki pod wylotem (zdj&cie 5 i 6).

 Wskazówka: Je$li przez przypadek parzenie napoju zosta!o w!"czone zbyt wcze$nie, niektóre parame-
try mo#na zmieni% jeszcze w trakcie przygotowywania kawy. Parametry, które mo#na zmieni%, migaj" 
w górnym wierszu wy$wietlacza.

 £ Kiedy symbol miga, mo#na obróci% pokr"t!o na #$dane ustawienie.

Po symbolu ziarna kawy (aromat) miga wskazanie ml (ilo'%). 

Umo#liwia to zmian" ustawie& w ka#dej chwili.

 £ Aby przerwa% parzenie kawy, ponownie wcisn$% prawe pokr"t!o lub dotkn$% pola „ANULUJ”.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „ANULOWANIE”. Urz$dzenie przerywa przygotowywanie napo-
ju i powraca do menu g!ównego.

4.2  Zmiana standardowych ustawie! dla napojów bez mleka (ESPRESSO, KAWA, CAFFÈ AMERICANO)
Standardowe ustawienia fabryczne s$ nast"puj$ce 

• dla Espresso: moc normalna, ilo'% 40 ml, profil aromatu „INTENSE”,  
wy'wietlacz wskazuje „40ml ooo III”

• dla kawy: moc normalna, ilo'% 120 ml, profil aromatu „DYNAMIC”,  
wy'wietlacz wskazuje „120ml ooo l”

• dla Caffè Americano: moc normalna, ilo'% 120 ml, profil aromatu „CONSTANT”,  
wy'wietlacz wskazuje „120ml ooo lI”

Poni#sze obja'nienia maj$ zastosowanie, gdy w menu „USTAWIENIA KOMFORTOWE” w punkcie 
„SZYBKI START” wybrano ustawienie fabryczne „WY(.” (punkt 3.7.5.).

 £ Ustawi% fili#ank" pod wylotem (zdj"cie 5).
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany napój (np. Espresso). Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% wybrany napój.

 Wskazówka: W górnym wierszu wy$wietlacza wy$wietlaj" si& aktualne ustawienia wybranego rodzaju 
kawy. Po lewej stronie wy$wietla si& ilo$%, na $rodku moc, a po prawej stronie aromat.

 Wskazówka: Nale#y zwróci% uwag&, czy parzy si& jedn" fili#ank& kawy czy dwie, i odpowiednio usta-
wi% fili#anki pod wylotem (zdj&cie 5 i 6).

 £ Obróci% pokr"t!o, a# na wy'wietlaczu pod'wietli si" na niebiesko ustawienie, które ma zosta% 
zmienione. Wcisn$% pokr"t!o.

 £ Obróci% pokr"t!o, aby zmieni% ustawienie. Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

 Wskazówka: W ten sposób mo#na zmienia% wszystkie ustawienia wy$wietlane w górnym wierszu 
wy$wietlacza przed pobraniem napoju.

 £ Wcisn$% ponownie pokr"t!o, aby rozpocz$% pobieranie napoju lub dotkn$% pola START.

Fili#anka pod'wietla si". Urz$dzenie zaparzy fili#ank" wybranego napoju zgodnie z ustawieniami 
standardowymi.
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Przygotowanie dwóch fili#anek

 £ Aby przygotowa% dwie fili#anki bezpo'rednio jedna po drugiej, zaraz po rozpocz"ciu procesu przy-
gotowywania wcisn$% ponownie pokr"t!o lub nacisn$% symbol fili#anki na wy'wietlaczu znajduj$cy 
si" na dole na 'rodku.

Na dole na 'rodku wy'wietlacza pojawiaj$ si" cyfry „1” lub „2”.

 £ Aby przerwa% parzenie kawy, ponownie wcisn$% prawe pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „ANULOWANIE”. Urz$dzenie przerywa przygotowywanie napo-
ju i powraca do menu g!ównego.

Ustawienia standardowe mo#na zmieni% na dwa sposoby:

4.2.1. Programowanie na bie%&co 
W nast"puj$cy sposób mo#na zmieni% i zapisa% ustawienia standardowe podczas przygotowania.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"t!o 
lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „PRZEPISY NA KAW,”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany napój (np. „ESPRESSO”). Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „PROGRAMOWANIE NA BIE*)CO”.
 £ Ustawi% fili#ank" pod wylotem (zdj"cie 5).
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zmieni% ustawienia standardowe.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „WYBIERZ MOC”.

 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ moc napoju (w lewo s!absza, w prawo silniejsza).
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% wybór mocy.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „WYBIERZ AROMAT”.

 £ Obróci% lewe pokr"t!o, aby ustawi% profil aromatu (obja'nienie dot. profili aromatu, patrz punkt 3.3.).
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% wybór aromatu.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „PROSZ, CZEKA+”. Urz$dzenie mieli ziarna, rozgrzewa si" i 
rozpoczyna parzenie napoju.

Na wy'wietlaczu pojawia si" pytanie „ZATRZYMA+ KAW,?”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o, kiedy przygotowana zostanie #$dana ilo'% kawy.

Standardowe ustawienia dla wybranego napoju (np. Espresso) zosta!y zmienione i zapisane. Na wy-
'wietlaczu na krótko pojawia si" informacja „UTWORZONO PRZEPIS”, a nast"pnie wy'wietla si" menu 
g!ówne z nowymi ustawieniami standardowymi.

4.2.2. Programowanie r#czne
Standardowe ustawienia mo#na tak#e zmieni% r"cznie w nast"puj$cy sposób.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"t!o 
lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „PRZEPISY NA KAW,”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany napój (np. „Espresso”). Wcisn$% pokr"t!o.

Wybra% moc

 £ Obróci% pokr"t!o na „MOC”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ moc napoju (w lewo s!absza, w prawo silniejsza). Wcisn$% 

pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór..

Wybra% aromat

 £ Obróci% pokr"t!o na „AROMAT”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybrany aromat (obja'nienie dot. profili aromatu, patrz punkt 3.3.). 

Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

Wybra% ilo$%

 £ Obróci% pokr"t!o na „ILO.+ KAWY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ ilo'% (od 20 ml do 240 ml). Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój 

wybór.

 Wskazówka: Zwróci% uwag& na pojemno$% fili#anek.

Wybra% temperatur& (je'li w menu „USTAWIENIA” „TEMPERATURA”, „KAWA” (punkt 3.4.) wybrano 
ustawienie „INDYWIDUALNA”)

 £ Obróci% pokr"t!o na „TEMP. KAWY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ temperatur" (NORMALNA, WYSOKA, MAKSYMALNA). Wcisn$% 

pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.
 £ Aby wyj'% z poziomu menu, na ka#dym poziomie menu nale#y obróci% pokr"t!o na „EXIT”. Nast"p-

nie wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% pola EXIT.
 £ Nale#y powtarza% t" czynno'% a# do osi$gni"cia menu g!ównego.

 Wskazówka: Je$li przez d!u#szy czas nie dokonuje si& #adnych zmian ustawie', urz"dzenie automatycz-
nie powraca do menu g!ównego.

4.3.  Zmiana ustawie! fabrycznych dla napojów z mlekiem (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE  
MACCHIATO, CIEP(E MLEKO, GOR)CE MLEKO, SPIENIONE MLEKO)

Standardowe ustawienia fabryczne s$ nast"puj$ce 

• dla Cappuccino: moc normalna, ilo'% 200 ml, profil aromatu „CONSTANT”,  
wy'wietlacz wskazuje „200ml ooo lI”

• dla Caffè Latte: moc normalna, ilo'% 200 ml, profil aromatu „CONSTANT”,  
wy'wietlacz wskazuje „200ml ooo Il”

• dla Latte Macchiato: moc normalna, ilo'% 300 ml, profil aromatu „CONSTANT”,  
wy'wietlacz wskazuje „300ml ooo Il”

• dla ciep!ego mleka: ilo'% 150 ml, wy'wietlacz wskazuje „150ml”.
• dla gor$cego mleka: ilo'% 150 ml, wy'wietlacz wskazuje „150ml”.
• dla spienionego mleka: ilo'% 150 ml, wy'wietlacz wskazuje „150ml”.

Dzi"ki specjalnemu spieniaczowi mo#na pobiera% mleko do fili#anki lub szklanki bezpo'rednio z karto-
nu lub innego pojemnika.

 £ Pod!$czy% w"#yk zasysaj$cy do wylotu z regulowan$ wysoko'ci$ (zdj"cie 7).
 £ Pod!$czy% drugi koniec w"#yka zasysaj$cego do termosu MilchCooler (zdj"cie 8) lub zanurzy% go 

bezpo'rednio w kartonie lub innym pojemniku z mlekiem.

 Uwaga: Zaschni&te resztki mleka s" trudne do usuni&cia. Dlatego zawsze nale#y dok!adnie czy$ci% 
wszystkie elementy od razu po ostygni&ciu! Kierowa% si& wskazówkami na wy$wietlaczu „P(UKANIE 
SPIENIACZA”.

Poni#sze obja'nienia maj$ zastosowanie, gdy w menu „USTAWIENIA KOMFORTOWE” w punkcie 
„SZYBKI START” wybrano ustawienie fabryczne „WY(.” (punkt 3.7.5.).

 £ Ustawi% fili#ank" lub szklank" pod wylotem (zdj"cie 5).
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany napój (np. „LATTE MACCHIATO”). Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% 

wybrany napój.

 Wskazówka: W górnym wierszu wy$wietlacza wy$wietlaj" si& aktualne ustawienia wybranego rodzaju 
kawy. Po lewej stronie wy$wietla si& ilo$%, na $rodku moc, a po prawej stronie aromat.

 £ Obróci% pokr"t!o, a# na wy'wietlaczu pod'wietli si" na niebiesko ustawienie, które ma zosta% 
zmienione. Wcisn$% pokr"t!o.

 £ Obróci% pokr"t!o, aby zmieni% ustawienie. Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

 Wskazówka: W ten sposób mo#na zmienia% wszystkie ustawienia wy$wietlane w górnym wierszu wy-
$wietlacza przed pobraniem napoju.
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 £ Po dokonaniu ustawie& wcisn$% pokr"t!o, aby pobra% napój lub dotkn$% pola START.

Fili#anka pod'wietla si". Urz$dzenie przygotuje fili#ank" lub szklank" wybranego napoju zgodnie z 
ustawieniami standardowymi.

Przygotowanie dwóch fili#anek:

 £ Aby przygotowa% dwie fili#anki bezpo'rednio jedna po drugiej, zaraz po rozpocz"ciu procesu przy-
gotowywania wcisn$% ponownie pokr"t!o lub nacisn$% symbol fili#anki na wy'wietlaczu znajduj$cy 
si" na dole na 'rodku.

Na dole na 'rodku wy'wietlacza pojawiaj$ si" cyfry „1” lub „2”.

 £ Aby przerwa% parzenie kawy, ponownie wcisn$% prawe pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „ANULOWANIE”. Urz$dzenie przerywa przygotowywanie napo-
ju i powraca do menu g!ównego.

Ustawienia standardowe mo#na zmieni% na dwa sposoby:

4.3.1. Programowanie na bie%&co
W nast"puj$cy sposób mo#na zmieni% i zapisa% ustawienia standardowe podczas przygotowania.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"t!o 
lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „PRZEPISY NA KAW,”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany napój (np. „LATTE MACCHIATO”). Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „PROGRAMOWANIE NA BIE*)CO”.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zmieni% ustawienia standardowe.

Cappuccino, Caffè Latte i Latte Macchiato:

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „WYBIERZ MOC”.

 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ moc napoju (w lewo s!absza, w prawo silniejsza).
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% wybór mocy.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „WYBIERZ AROMAT”.

 £ Obróci% lewe pokr"t!o, aby ustawi% wybrany aromat (obja'nienie dot. profili aromatu, patrz punkt 3.3.).
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% wybór aromatu.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „PROSZ, CZEKA+”. Urz$dzenie rozgrzewa si" i rozpoczyna 
przygotowanie napoju. 

Latte Macchiato, ciep!e mleko, gor"ce mleko i spienione mleko:

Najpierw przygotowywane jest mleko.

Na wy'wietlaczu pojawia si" pytanie „ZATRZYMA+ MLEKO?”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o, kiedy przygotowana zostanie #$dana ilo'% mleka.

Wszystkie napoje z mlekiem:

Nast"pnie przygotowywana jest pianka.

Na wy'wietlaczu pojawia si" pytanie „ZATRZYMA+ PIANK,?”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o, kiedy przygotowana zostanie #$dana ilo'% pianki.

Cappuccino, Caffè Latte i Latte Macchiato:

Nast"pnie przygotowywana jest kawa.

Na wy'wietlaczu pojawia si" pytanie „ZATRZYMA+ KAW,?”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o, kiedy przygotowana zostanie #$dana ilo'% kawy.

Standardowe ustawienia dla wybranego napoju (np. Latte Macchiato) zosta!y zmienione i zapisane. Na 
wy'wietlaczu na krótko pojawia si" informacja „UTWORZONO PRZEPIS”, a nast"pnie wy'wietla si" 

menu g!ówne z nowymi ustawieniami standardowymi.

4.3.2. Programowanie r#czne
Standardowe ustawienia mo#na tak#e zmieni% r"cznie w nast"puj$cy sposób.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"-
t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „PRZEPISY NA KAW,”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany napój (np. „LATTE MACCHIATO”). Wcisn$% pokr"t!o.

Wybra% moc (Cappuccino, Caffè Latte i Latte Macchiato)

 £ Obróci% pokr"t!o na „MOC”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ moc napoju (w lewo s!absza, w prawo silniejsza). Wcisn$% 

pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

Wybra% aromat (Cappuccino, Caffè Latte i Latte Macchiato)

 £ Obróci% pokr"t!o na „AROMAT”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybrany aromat (obja'nienie dot. profili aromatu, patrz punkt 3.3.). 

Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

Wybra% kolejno$% przygotowania (Cappuccino i Caffè Latte)

 £ Obróci% pokr"t!o na „PRZYGOTOWANIE”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ kolejno'% przygotowania. W ustawieniu MLEKO ¤ KAWA najpierw 

przygotowywane jest mleko/spienione mleko, a potem kawa. W ustawieniu KAWA ¤ MLEKO naj-
pierw przygotowywana jest kawa. W ustawieniu MLEKO + KAWA oba sk!adniki s$ przygotowywane 
jednocze'nie.

 Porada: Nale#y wypróbowa% ró#ne sposoby przygotowania napojów, aby wybra% ten, który najlepiej 
odpowiada preferencjom.

 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

Wybra% ilo$% kawy (Cappuccino, Caffè Latte i Latte Macchiato)

 £ Obróci% pokr"t!o na „ILO.+ KAWY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ ilo'%. Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

 Wskazówka: Zwróci% uwag& na pojemno$% fili#anek lub szklanek.

Wybra% ilo$% mleka (Caffè Latte, Latte Macchiato, ciep!e mleko i gor$ce mleko)

 £ Obróci% pokr"t!o na „ILO.+ MLEKA”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ ilo'%. Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

 Wskazówka: Zwróci% uwag& na pojemno$% fili#anek lub szklanek.

Wybra% ilo$% pianki (Cappuccino, Latte Macchiato, spienione mleko)

 £ Obróci% pokr"t!o na „ILO.+ PIANKI”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ ilo'%. Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

 Wskazówka: Zwróci% uwag& na pojemno$% fili#anek lub szklanek.

Wybra% ilo$% ca!kowit" (wszystkie napoje z mlekiem)

 Wskazówka: W tym ustawieniu zmieniaj" si& odpowiednio ustawienia dokonane uprzednio przez 
u#ytkownika.

 £ Obróci% pokr"t!o na „ILO.+ RAZEM”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o, aby ustawi% wybran$ ilo'%. Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.

 Wskazówka: Zwróci% uwag& na pojemno$% fili#anek lub szklanek.

Wybra% temperatur& (je'li w menu „USTAWIENIA” „TEMPERATURA”, „KAWA”, punkt 3.4. wybrano 
ustawienie „INDYWIDUALNA”)
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 £ Obróci% pokr"t!o na „TEMP. KAWY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ temperatur" (NORMALNA, WYSOKA, MAKSYMALNA). Wcisn$% 

pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.
 £ Obróci% pokr"t!o na „TEMP. MLEKA”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ temperatur" (NORMALNA, WYSOKA, MAKSYMALNA). Wcisn$% 

pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.
 £ Aby wyj'% z poziomu menu, na ka#dym poziomie menu nale#y obróci% pokr"t!o na „EXIT”. Na-

st"pnie wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% pola EXIT.
 £ Nale#y powtarza% t" czynno'% a# do osi$gni"cia menu g!ównego.

 Wskazówka: Je$li przez d!u#szy czas nie dokonuje si& #adnych zmian ustawie', urz"dzenie automa-
tycznie powraca do pierwszego poziomu menu.

4.4. Zmiana standardowych ustawie! dla gor&cej wody (np. na herbat#)
Standardowe ustawienia fabryczne dla gor$cej wody s$ nast"puj$ce: 150 ml.

Wy'wietlacz wskazuje: „150ml”.

 £ Ustawi% fili#ank" pod wylotem (zdj"cie 5).
 £ Obróci% pokr"t!o na „GOR)CA WODA”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu gor$cej wody.
 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola START.

Fili#anka pod'wietla si". Urz$dzenie przygotowuje gor$c$ wod" zgodnie z ustawieniami standardowymi.

Ustawienia standardowe mo#na zmieni% na dwa sposoby:

4.4.1. Programowanie na bie%&co
W nast"puj$cy sposób mo#na zmieni% i zapisa% ustawienia standardowe podczas przygotowania.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"-
t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „PRZEPISY NA KAW,”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „GOR)CA WODA”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „PROGRAMOWANIE NA BIE*)CO”.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby zmieni% ustawienia standardowe. Lub dotkn$% pola START.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „PROSZ, CZEKA+”. Urz$dzenie rozgrzewa si" i rozpoczyna 
przygotowanie napoju.

Na wy'wietlaczu pojawia si" pytanie „ZATRZYMA+ GOR)C) WOD,?”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o, kiedy przygotowana zostanie #$dana ilo'% gor$cej wody.

Standardowe ustawienie zosta!o zmienione i zapisane. Na wy'wietlaczu na krótko pojawia si" infor-
macja „UTWORZONO PRZEPIS”, a nast"pnie wy'wietla si" menu g!ówne z nowymi ustawieniami 
standardowymi.

4.4.2. Programowanie r#czne
Standardowe ustawienia mo#na tak#e zmieni% r"cznie w nast"puj$cy sposób.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"-
t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „PRZEPISY NA KAW,”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „GOR)CA WODA”. Wcisn$% pokr"t!o.

Wybra% ilo$% wody

 £ Obróci% pokr"t!o na „ILO.+ GOR)CEJ WODY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ ilo'% (od 50 ml do 500 ml). Wcisn$% pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój 

wybór.

 Wskazówka: Zwróci% uwag& na pojemno$% fili#anek/szklanek.

Wybra% temperatur& (je'li w menu „USTAWIENIA” „TEMPERATURA”, „GOR)CA WODA” (punnkt 3.4. 
wybrano ustawienie „INDYWIDUALNA”)

 £ Obróci% pokr"t!o na „TEMP. GOR)CEJ WODY”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ temperatur" (NORMALNA, WYSOKA, MAKSYMALNA). Wcisn$% 

pokr"t!o, aby zatwierdzi% swój wybór.
 £ Aby wyj'% z poziomu menu, na ka#dym poziomie menu nale#y obróci% pokr"t!o na „EXIT”. Na-

st"pnie wcisn$% pokr"t!o. Lub nacisn$% przycisk Exit.
 £ Nale#y powtarza% t" czynno'% a# do osi$gni"cia menu g!ównego.

 Wskazówka: Je$li przez d!u#szy czas nie dokonuje si& #adnych zmian ustawie', urz"dzenie automa-
tycznie powraca do menu g!ównego.

4.5. „Moja kawa” dla mnie i dla innych
Urz$dzenie umo#liwia ustawienie indywidualnych parametrów kawy nawet dla 20 ró#nych osób lub 
napojów.

Fabrycznie tylko jeden napój ustawiony jest standardowo jako „MOJA KAWA”: ilo'% napoju na fili#an-
k" 120 ml, moc normalna, profil aromatu „DYNAMIC”, 1 fili#anka.

Wy'wietlacz wskazuje: „120ml ooo l”.

Standardowe ustawienia mo#na tak#e zmieni% r"cznie w nast"puj$cy sposób.

 £ Za pomoc$ pokr"t!a wybra% w menu g!ównym punkt „USTAWIENIA”, a nast"pnie wcisn$% pokr"-
t!o lub dotkn$% symbolu ustawie&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „PRZEPISY NA KAW,”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „MOJA KAWA”. Wcisn$% pokr"t!o.

Teraz mo#na zmieni% istniej$cy przepis lub utworzy% nowy.

4.5.1. Edycja przepisu
 £ Obróci% pokr"t!o na „ZMIE/”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na receptur", która ma by% edytowana. Fabrycznie tylko jeden przepis zapisany 

jest jako „MOJA KAWA”. Wcisn$% pokr"t!o.

W punkcie „ZMIANA PRZEPISU” mo#na zmieni% ustawienia w sposób opisany w punktach 4.2. do 4.4.

W punkcie „ZMIANA NAPOJU” mo#na dodatkowo zmieni% tak#e wybrany napój oraz przepis na niego. 
W tym celu post"powa% w sposób opisany w punktach 4.2. do 4.4.

W punkcie „ZMIANA NAZWY” mo#na nada% ka#demu przepisowi w!asn$ nazw" (np. imi" cz!onka 
rodziny).

 £ Obróci% pokr"t!o na wybran$ liter" lub znak. Wcisn$% pokr"t!o, aby wprowadzi% wybran$ liter" lub 
znak.

 £ Powtarza% t" czynno'% a# do wprowadzenia ca!ej nazwy.
 £ Obróci% pokr"t!o na „WYBÓR SYMBOLU” (trzeci znak od ko&ca w dolnym wierszu), aby przypo-

rz$dkowa% do receptury ikon" na wy'wietlaczu. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany symbol. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Aby zatwierdzi% wpis, obróci% pokr"t!o na „POTWIERDZENIE NAZWY” (przedostatni znak w dolnym 

wierszu). Wcisn$% pokr"t!o.

Wciskaj$c „USU/”, mo#na usun$% wybrany przepis.

Za pomoc$ „EXIT” (ostatni znak w dolnym wierszu) mo#na wyj'% z poziomu menu.

4.5.2. Dodawanie nowej receptury
 £ Obróci% pokr"t!o na „DODAJ”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na wybrany napój. Wcisn$% pokr"t!o.

Urz$dzenie przejmuje ustawienia z menu g!ównego dla wybranego napoju.
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Mo#na teraz zmieni% przepis w sposób opisany w punktach 4.2. do 4.5. i nada% mu wybran$ nazw" 
(np. imi" cz!onka rodziny) w sposób opisany w punkcie 4.5.1. 

4.6. Ustawianie stopnia zmielenia kawy
 Uwaga: Stopie' zmielenia mo#na przestawia% tylko wtedy, gdy mechanizm m!ynka pracuje.

Prac" mechanizmu m!ynka mo#na dostosowa% do stopnia palenia ziaren kawy. Zalecane jest pozosta-
wienie 'rodkowego ustawienia.

Aby zmieni% stopie& zmielenia, nale#y post"powa% w nast"puj$cy sposób:

 £ Otworzy% klapk" serwisow$ z prawej strony obudowy (zdj"cie 1/L), poci$gaj$c wewn"trzn$ blokad" 
lekko do siebie i ostro#nie odsuwaj$c klapk" od obudowy urz$dzenia.

Regulator stopnia zmielenia znajduje si" na górze po prawej stronie (zdj"cie 9).

 £ Ustawi% fili#ank" pod wylotem kawy z regulowan$ wysoko'ci$.
 £ Obróci% pokr"t!o w menu g!ównym na „ESPRESSO”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu 

espresso.
 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby rozpocz$% pobieranie espresso lub dotkn$% pola START.
 £ Po w!"czeniu m!ynka zmieni% stopie& zmielenia poprzez przesuni"cie regulatora (zdj"cie 9).

Przesuni"cie regulatora w lewo – kawa jest mielona drobniej, przesuni"cie regulatora w prawo – kawa 
jest mielona grubiej. Wskazówka:

- s!abe wypalenie (jasny kolor) wymaga drobniejszego mielenia (regulator bardziej w lewo), 
- mocne wypalenie (ciemny kolor) wymaga grubszego mielenia (regulator bardziej w prawo).

 Porada: Nale#y wypróbowa% ró#ne ustawienia, aby dostosowa% je do swoich upodoba' smakowych.

 £ Zamkn$% klapk" serwisow$. Wsun$% zaczepy znajduj$ce si" na tylnym ko&cu klapki serwisowej we 
wg!"bienia. Nast"pnie delikatnie wcisn$% klapk" serwisow$, a# si" ca!kowicie zatrza'nie.

4.7. Parzenie kawy zmielonej (np. kawy bezkofeinowej)
 £ Otworzy% pokryw" komory na zmielon$ kaw" (zdj"cie 1/M).

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „WSYPA+ KAW, ZMIELON)”.

 £ Wsypa% jedn" p!ask$ miark" zmielonej kawy i zamkn$% pokryw" i klapk". Na wy'wietlaczu pojawia 
si" informacja „KAWA ZMIELONA GOTOWA”.

 £ Ustawi% fili#ank" pod wylotem kawy (zdj"cie 5).
 £ Obróci% pokr"t!o w menu g!ównym na wybrany napój lub dotkn$% wybrany napój.
 £ Rozpocz$% parzenie napoju, wciskaj$c pokr"t!o lub dotykaj$c pola START.

 Wskazówka: Je$li przez przypadek parzenie napoju zosta!o w!"czone zbyt wcze$nie, mo#na zmieni% 
ustawienie ilo$ci jeszcze w trakcie przygotowania kawy.

 £ Kiedy wskazanie „ml” miga, obróci% pokr"t!o na wybrane ustawienie.
 £ Aby przerwa% parzenie kawy, ponownie wcisn$% pokr"t!o.

 Wskazówka: Je#eli komora na zmielon" kaw& zostanie przypadkowo otwarta lub po wsypaniu zmielonej 
kawy nie zostanie wci$ni&te pokr&t!o, urz"dzenie wykona automatyczne p!ukanie po up!ywie minuty od 
zamkni&cia pokrywy (zdj&cie 1/E). Po tej operacji urz"dzenie jest gotowe do pracy.

 Uwaga: Komora na zmielon" kaw& nie jest zasobnikiem. Nigdy nie wsypywa% do komory wi&cej ni# 
jedn" porcj& i u#ywa% wy!"cznie $wie#ej lub pakowanej pró#niowo zmielonej kawy. U#ywanie kawy 
rozpuszczalnej jest zabronione!

5. Czyszczenie i konserwacja
Do wykonania niektórych z wyszczególnionych poni#ej czynno'ci konserwacyjnych urz$dzenie NIVONA 
wzywa u#ytkownika komunikatem na wy'wietlaczu (np. „NALE*Y PRZEP(UKA+ SPIENIACZ”). 

 £ W przypadku takiego komunikatu obróci% pokr"t!o na symbol haczyka „�“.  Nast"pnie wcisn$% 
pokr"t!o. Lub dotkn$% tego symbolu w menu g!ównym.

Urz$dzenie rozpoczyna proces czyszczenia lub konserwacji, a na wy'wietlaczu pojawiaj$ si" kolejne 
instrukcje.

 £ Post"powa% zgodnie z instrukcjami na wy'wietlaczu. W razie w$tpliwo'ci dalsze obja'nienia mo#-
na znale-% w punktach 5.1 do 5.9.

5.1. P$ukanie spieniacza
 Uwaga: Nie wolno przerywa% trwaj"cego programu!

Spieniacz nale#y p!uka% po ka#dym przygotowaniu napoju z mlekiem, jednak najpó-niej wtedy, gdy 
na wy'wietlaczu pojawi si" wezwanie do p!ukania. Nale#y post"powa% w nast"puj$cy sposób:

 £ Obróci% pokr"t!o na „KONSERWACJA”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu konserwacji.
 £ Obróci% pokr"t!o na „P(UKANIE SPIENIACZA”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „W,*YK DO WYLOTU I OCIEKACZA”.

 £ Pod!$czy% jeden koniec do!$czonego w"#yka do wylotu z regulowan$ wysoko'ci$ (zdj"cie 7).
 £ Pod!$czy% drugi koniec w"#yka do ociekacza z ty!u z prawej strony (zdj"cie 10).
 £ Umie'ci% pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemno'ci (co najmniej 0,5 l).
 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola DALEJ.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „P(UKANIE SPIENIACZA, NIE USUWA+ W,*YKA”. Urz$-
dzenie rozpoczyna proces p!ukania.  Po zako&czeniu cyklu p!ukania urz$dzenie rozgrzewa si" i jest 
gotowe do pracy. Na wy'wietlaczu pojawia si" menu g!ówne.

5.2. P$ukanie systemu
Od czasu do czasu nale#y przep!uka% system. Nale#y post"powa% w nast"puj$cy sposób:

 £ Obróci% pokr"t!o na „KONSERWACJA”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu konserwacji.
 £ Obróci% pokr"t!o na „P(UKANIE SYSTEMU”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „P(UKANIE SYSTEMU”.

Po zako&czeniu cyklu p!ukania urz$dzenie rozgrzewa si" i jest gotowe do pracy. Na wy'wietlaczu 
pojawia si" menu g!ówne.

5.3. Czyszczenie spieniacza
 Uwaga: Nie wolno przerywa% trwaj"cego programu!

 Wskazówka: Kiedy urz"dzenie wymaga czyszczenia, na wy$wietlaczu pojawia si& informacja  
„NALE)Y WYCZY-CI* SPIENIACZ”. 

Nale#y post"powa% w nast"puj$cy sposób:

 £ Obróci% pokr"t!o na „KONSERWACJA”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu konserwacji.
 £ Obróci% pokr"t!o na „CZYSZCZENIE SPIENIACZA”. Wcisn$% pokr"t!o.

Wy'wietlacz wskazuje „OPRÓ*NI+ TACKI” na zmian" z „NAPE(NI+ ZBIORNIK NA WOD,”.

 £ Wyj$% tack" na skropliny ze zbiornikiem na fusy (zdj"cie 1/N i 1/O) i opró#ni% je.
 £ Je'li to konieczne, nape!ni% zbiornik na wod" 'wie#$ wod$ i umie'ci% w urz$dzeniu najpierw 

zbiornik na wod", a nast"pnie tack" na skropliny i zbiornik na fusy.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „W,*YK DO WYLOTU I .RODKA CZYSZCZ)CEGO”.

 £ Pod!$czy% jeden koniec w"#yka do wylotu z regulowan$ wysoko'ci$ (zdj"cie 7).
 £ Doda% nieco 'rodka czyszcz$cego (dost"pnego w ofercie akcesoriów, patrz punkt 8) oraz wody 

do pojemnika, !$cznie co najmniej 0,3 l. Je'li chodzi o proporcje sk!adników mieszaniny, nale#y 
przestrzega% informacji producenta 'rodka czyszcz$cego.

 £ Umie'ci% drugi koniec w"#yka w roztworze 'rodka czyszcz$cego.
 £ Umie'ci% pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemno'ci (co najmniej 0,5 l).
 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola DALEJ.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „CZYSZCZENIE SPIENIACZA”.
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 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola START.

Urz$dzenie rozpoczyna proces czyszczenia. Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat  
„CZYSZCZENIE SPIENIACZA, NIE USUWA+ W,*YKA”.

Po chwili wy'wietla si" komunikat „W,*YK DO WYLOTU I OCIEKACZA”.

 £ Pod!$czy% jeden koniec w"#yka do wylotu z regulowan$ wysoko'ci$ (zdj"cie 7). Pod!$czy% drugi 
koniec w"#yka do ociekacza z ty!u z prawej strony (zdj"cie 10).

 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola DALEJ.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „P(UKANIE SPIENIACZA, NIE USUWA+ W,*YKA”.

Po zako&czeniu cyklu czyszczenia urz$dzenie rozgrzewa si" i jest gotowe do pracy.

 £ Opró#ni% tack" na skropliny oraz zbiornik na fusy (zdj"cie 1/N i 1/O) i po umyciu ponownie umie-
'ci% je w urz$dzeniu.

Na wy'wietlaczu pojawia si" menu g!ówne.

5.4. Czyszczenie systemu
 Wskazówka: Kiedy urz"dzenie wymaga czyszczenia, na wy$wietlaczu pojawia si& informacja  
„PRZECZY-* SYSTEM”. W dalszym ci"gu mo#na przygotowywa% napoje. Mimo to zalecamy mo#liwe 
szybkie przeprowadzenie czyszczenia, aby nie utraci% praw do gwarancji.

 Uwaga: Nie wolno przerywa% trwaj"cego programu czyszczenia. Tabletk& czyszcz"c" wrzuci% dopiero 
w momencie pojawienia si& takiego wezwania.

 £ Obróci% pokr"t!o na „KONSERWACJA”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu konserwacji.
 £ Obróci% pokr"t!o na „CZYSZCZENIE SYSTEMU”. Wcisn$% pokr"t!o.

Wy'wietlacz wskazuje „OPRÓ*NI+ TACKI” na zmian" z „NAPE(NI+ ZBIORNIK NA WOD,”.

 £ Je'li to konieczne, nape!ni% zbiornik na wod" 'wie#$ wod$ i umie'ci% w urz$dzeniu.
 £ Wyj$% tack" na skropliny oraz zbiornik na fusy (zdj"cie 1/N i 1/O) i po opró#nieniu ponownie 

umie'ci% je w urz$dzeniu.

Urz$dzenie p!ucze dwa razy. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „P(UKANIE SYSTEMU”.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „WYJ)+ JEDNOSTK, ZAPARZANIA I PRZEP(UKA+ ZIMN) 
WOD)”.

 £ Otworzy% klapk" serwisow$ z prawej strony obudowy (zdj"cie 1/L), poci$gaj$c wewn"trzn$ blokad" 
lekko do siebie i ostro#nie odsuwaj$c klapk" od obudowy urz$dzenia.

 £ Odblokowa% jednostk" zaparzania przez wci'ni"cie czerwonego prze!$cznika w gór" i obrócenie 
uchwytu w lewo do oporu a# do zatrza'ni"cia (zdj"cie 12).

 £ Ostro#nie wyj$% jednostk" zaparzania za uchwyt.
 £ Op!uka% jednostk" zaparzania pod bie#$c$ wod$.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „TABLETKA CZYSZCZ)CA DO JEDNOSTKI ZAPARZANIA”.

 £ W!o#y% tabletk" czyszcz$c$ do okr$g!ego otworu jednostki zaparzania (patrz ilustracja na wy'wie-
tlaczu).

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „W(O*Y+ JEDNOSTK, ZAPARZANIA”.

 £ Umie'ci% jednostk" zaparzania ostro#nie w urz$dzeniu i zablokowa%, trzymaj$c wci'ni"ty czerwo-
ny prze!$cznik i obracaj$c uchwyt do oporu w prawo a# do zatrza'ni"cia.

 £ Zamkn$% klapk" serwisow$. Wsun$% zaczepy znajduj$ce si" na tylnym ko&cu klapki serwisowej 
we wg!"bienia. Nast"pnie delikatnie wcisn$% klapk" serwisow$ (zdj"cie 1/L), a# si" ca!kowicie 
zatrza'nie.

 £ Umie'ci% pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemno'ci (co najmniej 0,5 l) (zdj"cie 1/E).

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „START CZYSZCZENIA”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola START.

Urz$dzenie rozpoczyna proces czyszczenia. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja  
„CZYSZCZENIE SYSTEMU”. Czyszczenie przebiega automatycznie i trwa ok. dziesi"% minut.

 Wskazówka: Je$li podczas cyklu czyszczenia na wy$wietlaczu pojawi si& jaki$ komunikat, nale#y 
post&powa% zgodnie ze wskazówkami. Urz"dzenie b&dzie nast&pnie automatycznie kontynuowa!o cykl 
czyszczenia.

Po zako&czeniu cyklu czyszczenia na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „OPRÓ*NIJ TACKI”.

 £ Opró#ni% tack" na skropliny oraz zbiornik na fusy (zdj"cie 1/N i 1/O) i po umyciu ponownie umie-
'ci% je w urz$dzeniu.

 £ Je'li to konieczne, ponownie nape!ni% zbiornik na wod" 'wie#$ wod$.

Urz$dzenie rozgrzewa si", a nast"pnie jest gotowe do pracy. Na wy'wietlaczu pojawia si" menu g!ówne.

5.5. Odkamienianie systemu
Kiedy urz$dzenie wymaga odkamieniania, na wy'wietlaczu pojawia si" informacja  
„NALE*Y ODKAMIENI+ SYSTEM”.

Program odkamieniania mo#na tak#e w ka#dej chwili uruchomi% r"cznie.

 Uwaga: Wykonywa% czynno$ci dok!adnie w podanej kolejno$ci! Nawet po wezwaniu do odkamienia-
nia w dalszym ci"gu mo#na przygotowywa% napoje. Mimo to zalecamy mo#liwie szybkie wykonanie 
programu odkamieniania. W przeciwnym razie gwarancja mo#e straci% wa#no$%.

 Uwaga: Nie wolno przerywa% trwaj"cego programu odkamieniania. Nie u#ywa% do odkamieniania octu 
ani $rodków na bazie octu, lecz dost&pnych w handlu preparatów w p!ynie, zalecanych do ekspresów 
automatycznych.

 Uwaga: Przed uruchomieniem programu odkamieniania wyj"% filtr ze zbiornika na wod&.

 £ Obróci% pokr"t!o na „KONSERWACJA”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu konserwacji.
 £ Obróci% pokr"t!o na „ODKAMIENIANIE SYSTEMU”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „OPRÓ*NIJ TACKI”.

 £ Wyj$% tack" na skropliny ze zbiornikiem na fusy (zdj"cie 1/N i 1/O) i opró#ni% je.
 £ Ponownie umie'ci% tack" na skropliny i zbiornik na fusy w urz$dzeniu.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „WYJ)+ ZBIORNIK WODY”.

 £ Wyj$% zbiornik na wod".

Wy'wietlacz wskazuje „NAPE(NI+ ZBIORNIK NA WOD, DO OZNACZENIA 0,7 L” na przemian z 
„DODA+ ODKAMIENIACZ I W(O*Y+ ZBIORNIK”.

 £ Wyj$% filtr. Nape!ni% zbiornik 'wie#$ wod$ do oznaczenia 0,7 l i w!o#y% go z powrotem do urz$dzenia.

 Uwaga: Najpierw nale#y nala% odpowiedni" ilo$% wody do oznaczenia 0,7 l, a nast&pnie doda% odka-
mieniacz. Nigdy odwrotnie! Uwzgl&dni% wskazówki producenta odkamieniacza.

 £ Dopiero teraz doda% odkamieniacz.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „W,*YK DO WYLOTU I OCIEKACZA”.

 £ Pod!$czy% jeden koniec w"#yka do wylotu z regulowan$ wysoko'ci$ (zdj"cie 7).
 £ Pod!$czy% drugi koniec w"#yka do ociekacza z ty!u z prawej strony (zdj"cie 10).
 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola DALEJ.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „START ODKAMIENIANIA”.

 £ Umie'ci% centralnie pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemno'ci (co najmniej 0,5 l) (zdj"cie 1/E).
 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola START.

Urz$dzenie rozpoczyna proces odkamieniania. Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „ODKAMIE-
NIANIE SYSTEMU, NIE USUWA+ W,*YKA”. Odkamienianie przebiega automatycznie i trwa ok. 30 
minut. Roztwór odkamieniacza przep!ywa przez system w interwa!ach.
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Po zako&czeniu odkamieniania na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „OPRÓ*NIJ TACKI”.

 £ Wyj$% tack" na skropliny ze zbiornikiem na fusy (zdj"cie 1/N i 1/O) i opró#ni% je.
 £ Ponownie umie'ci% tack" na skropliny i zbiornik na fusy w urz$dzeniu.
 £ Wyj$% zbiornik na wod". Przep!uka% zbiornik czyst$ wod$.
 £ Ewentualnie ponownie w!o#y% filtr do zbiornika na wod".
 £ Nape!ni% zbiornik 'wie#$ wod$ i w!o#y% go z powrotem do urz$dzenia.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „W,*YK DO WYLOTU I OCIEKACZA”.

 £ Pod!$czy% jeden koniec w"#yka do wylotu z regulowan$ wysoko'ci$ (zdj"cie 7).
 £ Pod!$czy% drugi koniec w"#yka do ociekacza z ty!u z prawej strony (zdj"cie 10).
 £ Umie'ci% centralnie pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemno'ci (co najmniej 0,5 l) (zdj"cie 1/E).
 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola DALEJ.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „PROSZ, P(UKA+”.

 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola START, aby rozpocz$% p!ukanie.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „P(UKANIE SYSTEMU, NIE USUWA+ W,*YKA”. Cykl p!uka-
nia rozpoczyna si" automatycznie i trwa ok. trzy minuty. Po zako&czeniu cyklu p!ukania na wy'wietla-
czu pojawia si" komunikat „OPRÓ*NIJ TACKI”.

 £ Opró#ni% tack" na skropliny oraz zbiornik na fusy (zdj"cie 1/N i 1/O) i po umyciu ponownie umie-
'ci% je w urz$dzeniu.

Urz$dzenie rozgrzewa si", a nast"pnie jest gotowe do pracy. Na wy'wietlaczu pojawia si" menu g!ówne.

 Uwaga: Koniecznie usun"% pozosta!o$ci p!ynu odkamieniaj"cego z obudowy wilgotn" szmatk".

5.6. Regularne czyszczenie r#czne
 Wskazówka: Nale#y post&powa% zgodnie z poni#szymi wskazówkami. Zw!aszcza przy obchodzeniu si& z 
produktami spo#ywczymi nale#y bezwzgl&dnie utrzymywa% czysto$%.

 Uwaga: Nigdy nie zanurza% urz"dzenia w wodzie! Nie u#ywa% do czyszczenia $rodków $cieraj"cych.

 £ Przetrze% obudow" wewn$trz i na zewn$trz mi"kka, wilgotn$ szmatk$ bez 'rodka czyszcz$cego.

 Wskazówka: Aby oczy$ci% u#ywany na bie#"co wy$wietlacz, w punkcie „KONSERWACJA”, „KONSER-
WACJA WY-WIETLACZA” mo#na zablokowa% wy$wietlacz wci$ni&ciem pokr&t!a. Ponowne wci$ni&cie 
pokr&t!a odblokowuje wy$wietlacz.

 £ Opró#ni% tack" na skropliny (zdj"cie 1/N) oraz zbiornik na fusy (zdj"cie 1/O) najpó-niej w momen-
cie pojawienia si" wezwania na wy'wietlaczu (tylko gdy urz$dzenie jest w!$czone!).

 Wskazówka: Przy czyszczeniu tacki na skropliny (zdj&cie 1/N) nale#y zwróci% uwag& na to, by metalo-
we styki oraz przestrzenie w tylnej cz&$ci tacki by!y czyste i suche! W razie potrzeby do czyszczenia 
u#y% wody z myd!em.

 £ Zbiornik na wod" nale#y p!uka% codziennie czyst$ wod$ i nape!nia% ponownie 'wie#$, ch!odn$ wod$.

 Wskazówka: Zaschni&te resztki mleka s" trudne do usuni&cia.

 £ Dlatego nale#y regularnie czy'ci% spieniacz, w"#yk i wylot.

 Wskazówka: Od czasu do czasu (najlepiej przed ka#d" d!u#sz" przerw" w korzystaniu z urz"dzenia, ale 
koniecznie regularnie!) nale#y roz!o#y% ca!y spieniacz na cz&$ci i przep!uka% je czyst" wod".

 £ Zdj$% panel maskuj$cy (zdj"cie 1/P) w dolnej cz"'ci pod wylotem z regulowan$ wysoko'ci$.
 £ Wyj$% spieniacz do do!u (zdj"cie 11) i roz!o#y% go na cz"'ci (zdj"cie 1/R).
 £ Dok!adnie oczy'ci% cz"'ci (zdj"cie 1/R) i ponownie z!o#y% spieniacz.
 £ Umie'ci% z!o#ony spieniacz ponownie w wylocie z regulowan$ wysoko'ci$ (zdj"cie 11).
 £ Na!o#y% panel maskuj$cy na wylot (zdj"cie 1/P).

 Wskazówka: Urz"dzenie jest wyposa#one w rolki (zdj&cie 1/Q). Umo#liwiaj" one przesuwanie urz"dze-
nia po równym blacie. U!atwia to czyszczenie powierzchni pod urz"dzeniem.

5.7. Czyszczenie jednostki zaparzania
 Uwaga: Wyjmowa% jednostk& zaparzania tylko po wy!"czeniu urz"dzenia.

 Uwaga: Jednostk& zaparzania czy$ci%, np. po ka#dym wykonanym programie czyszczenia, jednak przy-
najmniej raz w miesi"cu. W przeciwnym razie gwarancja mo#e straci% wa#no$%.

W razie potrzeby jednostk" zaparzania mo#na wyj$% i op!uka% pod bie#$c$ wod$. Nie u#ywa% 'rodków 
czyszcz$cych, tylko czystej, zimnej wody! Ze wzgl"dów higienicznych jednostk" zaparzania nale#y 
zdj$% np. po ka#dym programie czyszczenia (patrz punkt 5.4.) i dok!adnie oczy'ci%.

 £ Otworzy% klapk" serwisow$ z prawej strony obudowy (zdj"cie 1/L), poci$gaj$c wewn"trzn$ blokad" 
lekko do siebie i ostro#nie odsuwaj$c klapk" od obudowy urz$dzenia.

 £ Odblokowa% jednostk" zaparzania przez wci'ni"cie czerwonego prze!$cznika w gór" i obrócenie 
uchwytu w lewo do oporu a# do zatrza'ni"cia (zdj"cie 12).

 £ Ostro#nie wyj$% jednostk" zaparzania za uchwyt.
 £ Op!uka% jednostk" zaparzania pod bie#$c$ wod$ i pozostawi% do wyschni"cia.
 £ Umie'ci% jednostk" zaparzania ostro#nie w urz$dzeniu i zablokowa%, trzymaj$c wci'ni"ty czerwony 

prze!$cznik i obracaj$c uchwyt do oporu w prawo a# do zatrza'ni"cia.
 £ Zamkn$% klapk" serwisow$. Wsun$% zaczepy znajduj$ce si" na tylnym ko&cu klapki serwisowej 

we wg!"bienia. Nast"pnie delikatnie wcisn$% klapk" serwisow$ (zdj"cie 1/L), a# si" ca!kowicie 
zatrza'nie.

5.8. Wymiana filtra
Filtr traci swoje w!a'ciwo'ci po przefiltrowaniu ok. 50 l wody. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja 
„WYMIANA FILTRA”.

W dalszym ci$gu mo#na przygotowywa% napoje. Mimo to filtr nale#y niezw!ocznie wymieni%.

 £ Obróci% pokr"t!o na „USTAWIENIA”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu ustawie&.
 £ Obróci% pokr"t!o na „FILTR”. Wcisn$% pokr"t!o.
 £ Obróci% pokr"t!o na „W(O*Y+ FILTR? TAK”, aby urz$dzenie wykry!o, #e filtr jest stosowany.
 £ Opró#ni% zbiornik na wod" (zdj"cie 1/F i 2) i wykr"ci% stary filtr za pomoc$ ko&cówki monta#owej 

na miarce do kawy z uchwytu w zbiorniku na wod" (zdj"cie 4).
 £ Wyrzuci% stary filtr razem z odpadkami domowymi.
 £ Wcisn$% pokr"t!o. 

Na wy'wietlaczu pojawia si" „W(O*Y+ FILTR” lub „FILTR W(O*ONY?” je'li filtr zosta! ju# w!o#ony.

 £ Wkr"ci% nowy filtr za pomoc$ ko&cówki monta#owej na miarce do kawy w uchwyt w zbiorniku na 
wod" przewidziany do tego celu (zdj"cie 4).

 Uwaga: Nie przekr&ca% zbyt mocno ani nie zgina% filtra.

 £ Nape!ni% zbiornik 'wie#$ wod$ i w!o#y% go z powrotem do urz$dzenia.
 £ Umie'ci% odpowiedni pojemnik (o pojemno'ci co najmniej 0,5 l) pod wylotem (zdj"cie 1/E) i wci-

sn$% pokr"t!o lub dotkn$% symbolu DALEJ.

System jest teraz przep!ukiwany. Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „FILTR P(UCZE SI,”.

 £ Odczeka%, a# woda przestanie wyp!ywa% z dyszy.

System rozgrzewa si". Urz$dzenie jest gotowe do pracy. Na wy'wietlaczu pojawia si" menu g!ówne.

 Uwaga: Je$li zu#ycie wody jest ma!e, filtr nale#y wymieni% najpó.niej po dwóch miesi"cach. W takim 
przypadku na wy$wietlaczu nie pojawi si& komunikat. P!ytka obrotowa na g!owicy filtra (wska.nik 
miesi"ca) s!u#y do ustawiania daty wymiany.

5.9. Status konserwacji
Urz$dzenie informuje, czy wkrótce wymagane b"dzie czyszczenie lub odkamienianie.

 £ Obróci% pokr"t!o na „KONSERWACJA”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu konserwacji.

164 165! !

5.  Czyszczenie i konserwacja 5.  Czyszczenie i konserwacja



 £ Obróci% pokr"t!o na „STATUS PIEL,GNACJI”. Wcisn$% pokr"t!o.

Wy'wietlacz wskazuje:

„CZYSZCZENIE SYSTEMU”

„CZYSZCZENIE SPIENIACZA”

„ODKAMIENIANIE”

„WYMIANA FILTRA”

Na odpowiednim pasku post"pu mo#na 'ledzi%, czy wkrótce wymagane b"dzie czyszczenie lub odka-
mienianie. Im bardziej z prawej strony znajduje si" pasek, tym termin koniecznego czyszczenia lub 
odkamieniania jest bli#szy.

 £ Wcisn$% pokr"t!o, aby wyj'% ze „STATUSU KONSERWACJI”.

 Uwaga: Nale#y regularnie czy$ci% i odkamienia% urz"dzenie – najpó.niej po wy$wietleniu stosownego 
komunikatu! W przeciwnym razie gwarancja mo#e straci% wa#no$%.

6. Komunikaty systemowe

Komunikat Znaczenie Pomoc

Nape!ni% system Nape!ni% system przewodów 
wody

 £ Wcisn$% pokr"t!o

Ew. wadliwy filtr  £ Usun$% lub wymieni% filtr

Nape!ni% wod$ Zbiornik na wod" jest pusty  £ Nape!ni% zbiornik na wod"

Brak lub nieprawid!owo 
umieszczony zbiornik na wod"

 £ Prawid!owo w!o#y% zbiornik 
na wod" (patrz punkt 2.3)

Wsypa% ziarna Brak ziaren  £ Wsypa% ziarna kawy  
(patrz punkt 2.3.)

Sklejone ziarna w zbiorniku  £ Przemiesza% !y#k$ ziarna 
kawy w zbiorniku

 £ Przetrze% zbiornik na ziarna 
szmatk$

Wskazówka: Wskazanie „WSYPA* ZIARNA” zga$nie dopiero, gdy kawa zostanie ponownie pobrana!

Opró#nij tacki Tacka na skropliny i/lub  
zbiornik na fusy s$ pe!ne

 £ Opró#ni% tack" na skropliny 
i/lub zbiornik na fusy

Styki s$ wilgotne  £ Oczy'ci% i osuszy% kontakty

Brak tacek Brak lub nieprawid!owo 
umieszczona tacka na skropliny 
ze zbiornikiem na fusy

 £ W!o#y% tack" na skropliny 
ze zbiornikiem na fusy

Styki s$ wilgotne  £ Oczy'ci% i osuszy% kontakty

Konieczne czyszczenie Czyszczenie systemu jest 
konieczne

 £ Przeczy'ci% system  
(patrz punkt 5.4.)

Konieczne odkamienianie Odkamienianie systemu jest 
konieczne

 £ Odkamieni% system  
(patrz punkt 5.5.)

Wymiana filtra Filtr zu#yty  £ Wymieni% filtr  
(patrz punkt 5.8.)

Wyj"ta jednostka zaparzania Nieprawid!owo w!o#ona  
jednostka zaparzania

 £ Prawid!owo w!o#y% i zablo-
kowa% jednostk" zaparzania 
(patrz punkt 5.7.)

166 167! !

6.  Komunikaty systemowe5.  Czyszczenie i konserwacja



7. Samodzielne rozwi&zywanie problemów

Usterka Znaczenie Pomoc

Niemo#liwe pobieranie gor$cej 
wody lub pary

Spieniacz (zdj"cie 11) jest 
zatkany 

 £ Dok!adnie oczy'ci% spie-
niacz, ca!kowicie roz!o#y% 
na cz"'ci (zdj"cie. 11)

Za ma!o spienionego mleka lub 
p!ynna pianka

System mo#e by%  
zakamieniony 

 £ Wykona% odkamienianie z 
u#yciem du#ej dawki odka-
mieniacza (punkt 5.5.)

Nieodpowiednie mleko  £ U#y% zimnego mleka

Spieniacz (zdj"cie 11) jest 
zatkany

 £ Dok!adnie oczy'ci% spie-
niacz, ca!kowicie roz!o#y% 
na cz"'ci (zdj"cie. 11)

Kawa tylko kapie System mo#e by%  
zakamieniony

 £ Wykona% odkamienianie z 
u#yciem du#ej dawki odka-
mieniacza (punkt 5.5.)

Zbyt drobny stopie& zmielenia 
kawy

 £ Ustawi% grubszy stopie& 
zmielenia

Zmielona kawa zbyt drobna  £ U#y% grubiej zmielonej kawy

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

 £ Wykona% odkamienianie z 
u#yciem du#ej dawki odka-
mieniacza (punkt 5.5.)

 Niew!a'ciwy rodzaj kawy  £ Zmieni% rodzaj kawy

Ziarna kawy s$ zwietrza!e  £ U#y% 'wie#ych ziaren

G!o'ne odg!osy w mechanizmie 
miel$cym

Stopie& zmielenia  
niedopasowany do ziaren

 £ Zoptymalizowa% stopie& 
zmielenia

Cia!a obce w mechanizmie 
miel$cym, np. kamyki

 £ Zadzwoni% na infolini" 
serwisow$, w dalszym ci$gu 
mo#na zaparza% zmielon$ 
kaw"

Na wy'wietlaczu wy'wietla si" 
b!$d 8 nr tel. serwisowego

Zakleszczona jednostka  
zaparzania

 £ Wyj$% i przeczy'ci%  
jednostk" zaparzania  
(patrz punkt 5.7)

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.

W momencie stwierdzenia b!"du przez system na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat o b!"dzie.

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

8. Cz#"ci zamienne/akcesoria
Dodatkowy zbiornik na ziarna NIZB 410: 
Aby zwi"kszy% pojemno'% zbiornika na ziarna z 600 g do ok. 1000 g, w dobrze zaopatrzonych skle-
pach specjalistycznych mo#na zakupi% odpowiedni$ nasadk".

Filtr $wie#ej wody NIRF 700: 
Nowe filtry 'wie#ej wody mo#na zamawia% w dobrze zaopatrzonych sklepach specjalistycznych lub w 
centrali obs!ugi klientów naszej firmy.

Tabletki czyszcz"ce NIRT 701: 
Nowe tabletki czyszcz$ce mo#na zamawia% w dobrze zaopatrzonych sklepach specjalistycznych lub w 
centrali obs!ugi klientów naszej firmy..

Odkamieniacz NIRK 703: 
Nowy odkamieniacz mo#na zamawia% w dobrze zaopatrzonych sklepach specjalistycznych lub w cen-
trali obs!ugi klientów naszej firmy.

Specjalny preparat do usuwania resztek mleka NICC 705: 
Specjalny preparat do usuwania resztek mleka mo#na zamawia% w dobrze zaopatrzonych sklepach 
specjalistycznych lub w centrali obs!ugi klientów naszej firmy.

MilchCooler NICT 500:  
Mleko przechowywane w wysokogatunkowym termosie MilchCooler ze stali szlachetnej przez d!ugi czas 
zachowuje temperatur" jak w lodówce, co gwarantuje uzyskanie najlepszej piany.

MilchContainer NIMC 900:  
Zbiornik MilchContainer z przezroczystego tworzywa sztucznego wskazuje poziom mleka.

9. Obs$uga klienta, gwarancja, ochrona "rodowiska
Dzia! obs!ugi klienta 
Produkty NIVONA spe!niaj$ najwy#sze wymogi jako'ciowe. Ch"tnie odpowiemy na wszelkie pytania, 
które mog$ pojawi% si" w trakcie u#ytkowania. Rozwój i ulepszanie naszych produktów, tak aby w opty-
malny sposób spe!nia!y potrzeby naszych klientów, jest mo#liwy wy!$cznie dzi"ki Pa&stwa pomocy.

Odparowanie urz"dzenia 
Je#eli urz$dzenie uleg!o awarii i konieczne jest jego odes!anie, nale#y usun$% z niego par" w opisany 
poni#ej sposób, aby w systemie nie zalega!y resztki wody:

 £ W!$czy% urz$dzenie w!$cznikiem g!ównym (zdj"cie 1/H).
 £ Post"powa% zgodnie z komunikatami na wy'wietlaczu.
 £ Obróci% pokr"t!o w menu g!ównym na „Konserwacja”. Wcisn$% pokr"t!o. Lub dotkn$% symbolu 

konserwacji.
 £ Obróci% pokr"t!o na „ODPAROWANIE SYSTEMU”. Wcisn$% pokr"t!o.

Na wy'wietlaczu pojawia si" informacja „WYJ)+ ZBIORNIK WODY”.

 £ Wyj$% zbiornik na wod" (zdj"cie 2).

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „W,*YK DO WYLOTU I OCIEKACZA”.

 £ Pod!$czy% jeden koniec w"#yka do wylotu z regulowan$ wysoko'ci$ (zdj"cie 7).
 £ Pod!$czy% drugi koniec w"#yka do ociekacza z ty!u z prawej strony (zdj"cie 10).
 £ Umie'ci% centralnie pod wylotem pojemnik o odpowiedniej pojemno'ci (co najmniej 0,5 l) (zdj"cie 1/E).
 £ Wcisn$% pokr"t!o lub dotkn$% pola DALEJ.

Na wy'wietlaczu pojawia si" komunikat „ODPAROWANIE SYSTEMU, NIE USUWA+ W,*YKA”.

Urz$dzenie zacznie wydziela% par", po czym wy!$czy si" automatycznie.

 £ Wyj$% tack" na skropliny ze zbiornikiem na fusy (zdj"cie 1/N i 1/O) i opró#ni% je.
 £ Ponownie umie'ci% zbiornik na wod", tack" na skropliny i zbiornik na fusy w urz$dzeniu.
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Urz$dzenie jest gotowe do wysy!ki.

 Wskazówka: Starannie zapakowa% urz"dzenie przed wysy!k", najlepiej w oryginalne opakowanie. Nie 
ponosimy odpowiedzialno$ci za szkody transportowe. 

Warunki $wiadczenia us!ug gwarancyjnych i serwisowych 
Szczegó!owe warunki 'wiadczenia us!ug gwarancyjnych i serwisowych zosta!y opisane na do!$czonej 
karcie informacyjnej.

Wk!ady filtruj"ce nale#y wyrzuca% razem z odpadkami domowymi.

Utylizacja urz"dzenia i opakowania 
Przechowa% opakowanie urz$dzenia. Opakowanie zabezpiecza urz$dzenie podczas transportu w razie 
konieczno'ci wys!ania urz$dzenia do serwisu.

Urz$dzenia elektryczne i elektroniczne zawieraj$ wiele cennych materia!ów lub materia!y szkodliwe 
dla 'rodowiska, dlatego nie nale#y ich traktowa% jak normalnych odpadów domowych. Wyrzucanie ich 
razem z odpadami domowymi lub nieprawid!owe obchodzenie si" z nimi mo#e szkodzi% zdrowiu lub 
'rodowisku naturalnemu. Dlatego uszkodzonego urz$dzenia nie nale#y wyrzuca% razem z odpadkami 
domowymi, lecz odda% do odpowiedniego komunalnego punktu zbioru elektroz!omu. 

Dalsze informacje mo#na otrzyma% w ratuszu, w miejskich zak!adach oczyszczania lub w sklepie spe-
cjalistycznym, w którym urz$dzenie zosta!o zakupione.

10. Dane techniczne
Napi"cie 220 - 240V AC, 50/60 Hz 
Moc 2700 W

NIVONA Apparate GmbH 
Südwestpark 90 
D-90449 Nürnberg 
www.nivona.com
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