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Automatyczny ekspres do kawy
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Szanowny Kliencie, Szanowna Klientko!

Gratulujemy i serdecznie dzi!kujemy za zakup wysokiej jako"ci produktu marki NIVONA.

Aby w pe#ni korzysta$ ze wszystkich mo%liwo"ci oferowanych przez ekspres NIVONA, przed pierwszym 
u%yciem nale%y dok#adnie przeczyta$ niniejsz& instrukcj! obs#ugi oraz zapozna$ si! ze wskazówkami 
bezpiecze'stwa.

Instrukcj! nale%y zachowa$ w celu skorzystania z niej w przysz#o"ci lub w celu przekazania kolejnemu 
w#a"cicielowi ekspresu.

Sprzedawca i zespó# NIVONA %ycz& przyjemnych chwil podczas spo%ywania doskona#ej kawy przyrz&-
dzonej w ekspresie NIVONA.
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Symbole na wy!wietlaczu
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 1.  Zasady bezpiecze"stwa
• Ekspres mo%e by$ u%ywany wy#&cznie zgodnie z przeznaczeniem 

(tylko w gospodarstwach domowych) – nie jest on przeznaczony do 
u%ytku komercyjnego (patrz: warunki gwarancji). W przeciwnym 
razie gwarancja traci wa%no"$.

• Napi!cie sieciowe i robocze musz& by$ zgodne. Nale%y uwzgl!dni$ 
informacje podane na tabliczce znamionowej (patrz rysunek 1/S).

• Nie wolno uruchamia$ urz&dzenia je"li posiada ono uszkodzony 
przewód zasilaj&cy lub obudow!. Przewód zasilaj&cy nie powinien 
styka$ si! z gor&cymi przedmiotami.

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

niania! Nieprzestrzeganie tych zalece' skutkuje utrat& prawa do 
roszcze' gwarancyjnych.

• Przed przyst&pieniem do czynno"ci konserwacyjnych i czyszczenia na-
le%y pami!ta$ o wy#&czeniu urz&dzenia i wyj!ciu wtyczki z gniazdka.

• Nale%y ustawi$ urz&dzenie na równym, stabilnym pod#o%u i u%ywa$ go 
wy#&cznie w zamkni!tych pomieszczeniach. Nie wolno ustawia$ urz&-
dzenia na gor&cych powierzchniach lub w pobli%u otwartego ognia.

• Urz&dzenie mo%e by$ u%ywane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwy% 
i osoby o ograniczonych mo%liwo"ciach fizycznych, sensorycznych 
lub umys#owych lub nieposiadaj&ce wystarczaj&cego do"wiadcze-
nia i wiedzy, wy#&cznie gdy znajduj& si! pod nadzorem lub zosta#y 
poinstruowane 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$ci konserwacyjne nale#"ce 
do u#ytkownika nie mog& by$ wykonywane przez dzieci bez nadzo-
ru. Nale%y chroni$ urz&dzenie i przewód zasilaj&cy przed dzie$mi w 
wieku poni%ej 8 lat.

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

• Je"li urz&dzenie nie jest u%ywane, nale%y je wy#&czy$. Nie nale%y 
zanurza$ urz&dzenia w wodzie.

• Nie wolno my$ urz&dzenia ani jego cz!"ci w zmywarce. Nieprzestrze-
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ganie tych zalece' skutkuje utrat& prawa do roszcze' gwarancyjnych.
• W razie stwierdzenia uszkodzenia nale%y natychmiast wyci&gn&$ 

wtyczk! sieciow& z gniazdka (nie wolno ci&gn&$ za przewód zasila-
j&cy ani za samo urz&dzenie).

• W przypadku nieprawid#owej obs#ugi, korzystania w nienale%yty spo-
sób lub nieprawid#owo wykonanych napraw, producent nie ponosi 
odpowiedzialno"ci za ewentualne szkody. W takich przypadkach nie 
zostan& uwzgl!dnione %adne roszczenia gwarancyjne.

• Zintegrowany m#ynek do kawy jest przeznaczony tylko do mielenia 
palonych ziaren kawy i nie nale%y u%ywa$ go do innych produktów 
%ywno"ciowych! Prosimy zwraca$ uwag! na to, czy w ziarnach kawy 
nie znajduj& si! obce elementy – w przeciwnym razie nie zostan& 
uwzgl!dniane %adne roszczenia gwarancyjne.

• W razie konieczno"ci naprawy urz&dzenia (w tym tak%e wymiany 
przewodu zasilaj&cego!) 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 8 niniejszej instrukcji 
obs#ugi, dostarczy$ do centrali obs#ugi klientów firmy NIVONA.

• W celu unikni!cia zagro%e', uszkodzony przewód zasilaj&cy urz&-
dzenia musi zosta$ wymieniony przez producenta, jego serwis lub 
odpowiednio wykwalifikowanego pracownika.

 Uwaga! Wszelkie naprawy urz#dze" elektrycznych mog# by$ wykonywane tylko 
przez wykwalifikowanych specjalistów! Naprawy wykonane w nienale%yty sposób 
mog# powodowa$ powa%ne zagro%enia dla u%ytkownika! U%ytkowanie urz#dzenia 
w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz nieprawid&owa obs&uga lub konser-
wacja zwalniaj# producenta z odpowiedzialno!ci za ewentualne szkody!
 Uwaga! U%ycie w&#cznika/wy&#cznika (rysunek 1/J) podczas przygotowywania 
kawy mo%e spowodowa$ uszkodzenie urz#dzenia! Urz#dzenie mo%na wy&#czy$ 
dopiero wtedy, gdy znajduje si' w stanie spoczynku!

 Uwaga! Niebezpiecze"stwo oparze"! Podczas pobierania pary lub gor#cej wody 
z dyszy pary/gor#cej wody oraz podczas korzystania z urz#dzenia Spumatore 
(rysunek 1/L) mo%e pryska$ gor#ca woda: wylotu, dyszy pary/gor#cej wody i 
urz#dzenia Spumatore mo%na dotyka$ wy&#cznie po ostygni'ciu.

CE – To urz#dzenie spe&nia wymogi obowi#zuj#cych dyrektyw UE.

2.   Uruchomienie  
(Prosimy uwa%nie przeczyta$ przed pierwszym przygotowaniem kawy!)

2.1 Przygotowanie
 £ Ostro%nie wyjmij urz&dzenie i wszystkie nale%&ce do niego cz!"ci z opakowania.

Do urz&dzenia s& do#&czane nast!puj&ce elementy:

• Instrukcja obs#ugi
• Karta gwarancyjna
• Miarka do kawy z ko'cówk& do mocowania filtra
• 2 tabletki czyszcz&ce
• 1 filtr Claris (NICR 530)
• 1 test paskowy poziomu twardo"ci wody

 Wskazówka: Urz"dzenie mo#na odes!a% do serwisu za po$rednictwem poczty tylko w kompletnym, 
oryginalnym opakowaniu. Dlatego nale#y zachowa% opakowanie razem ze styropianowymi elementami.

 £ Postaw urz&dzenie na p#askiej, suchej i przystosowanej powierzchni.
 £ Pod#&cz urz&dzenie do prawid#owo zainstalowanego gniazdka.
 £ Urz&dzenie jest wyposa%one w schowek, do którego mo%na wsun&$ nadmiar nieu%ywanego kabla. 

Schowek znajduje si! na spodzie urz&dzenia (rysunek 1/T).

2.2 Najwa%niejsze elementy obs&ugi
Przed wprowadzeniem podstawowych ustawie' i przygotowaniem pierwszego napoju nale%y zapozna$ 
si! z najwa%niejszymi elementami obs#ugi urz&dzenia.

•  Wy!"cznik/wy!"cznik (rysunek 1/J): Wci"ni!cie powoduje w#&czenie urz&dzenia, a ponowne wci-
"ni!cie jego wy#&czenie.

• Wybór mocy i ilo$ci rysunek 1/B): Wielokrotne, krótkie wciskanie symbolu ziarna kawy zmienia 
moc ze s#abej (jedno ziarno kawy na wy"wietlaczu) przez normaln& (dwa ziarna kawy na wy"wie-
tlaczu) po mocn& (trzy ziarna kawy na wy"wietlaczu), a nast!pnie zaczyna znowu od s#abej. 
Obracanie pokr!t#a w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara zwi!ksza ilo"$ wody na 
fili%ank!, obracanie w przeciwnym kierunku zmniejsza ilo"$ wody.

• Pokr&t!o pary/gor"cej wody (rysunek 1/C): Przed u%yciem pokr!t#a nale%y podstawi$ naczynie pod 
dysz! pary/gor&cej wody/Spumatore (rysunek 1/L). 
Obrócenie pokr!t#a do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara otwiera zawór i 
umo%liwia pobranie gor&cej wody lub pary. Obrócenie pokr!t#a do oporu w przeciwnym kierunku 
zatrzymuje pobieranie.

• Przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D): Przed u%yciem przycisku nale%y podstawi$ pod 
wylot jedn& lub dwie fili%anki (rysunki 7 i 8). 
Przy jednokrotnym naci"ni!ciu otrzymamy jedn& fili%ank! kawy, a po naci"ni!ciu dwa razy z rz!du 
otrzymamy dwie fili%anki.

• Przycisk pary i p!ukania (rysunek 1/E): Je%eli wy"wietla si! symbol S10  nale%y nacisn&$ 
przycisk w celu uruchomienia p#ukania. Je%eli symbol S10  nie wy"wietla si!, naci"ni!cie 
przycisku spowoduje wytworzenie pary do spieniania mleka. 
Przytrzymaj wci"ni!ty przycisk przez ponad 3 sekundy. Pojawi si! menu ustawie' podstawowych. 
Wci"nij przycisk ponownie na ponad 3 sekundy. Menu zostanie zamkni!te.

•  Wylot z regulacj" wysoko$ci: Przesuni!cie wylotu w gór! lub w dó# umo%liwia dopasowanie go do 
wysoko"ci fili%anek lub szklanek.

2.3 Nape&nianie wod# i ziarnami kawy
 £ Otwórz pokryw! znajduj&c& si! po lewej stronie urz&dzenia (rysunek 1/F) i wyjmij zbiornik na 

wod!. Op#ucz zbiornik w czystej, zimnej wodzie z kranu.
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 £ Nape#nij zbiornik na wod! do oznaczenia maksimum i umie"$ go w urz&dzeniu. Zbiornik powinien 
zosta$ w prawid#owy sposób umieszczony na swoim miejscu.

 Uwaga! Do zbiornika na wod& mo#na wlewa% tylko czyst", zimn" wod&! Nie u#ywaj wody gazowanej 
ani innych p!ynów! Nieprzestrzeganie tych zalece' skutkuje utrat" prawa do roszcze' gwarancyjnych.

 £ Otwórz pokryw! zbiornika na kaw! ziarnist& po prawej stronie urz&dzenia (rysunek 1/H). Wsyp 
palone ziarna kawy bez %adnych innych dodatków (rysunek 5). Zamknij pokryw!.

 Uwaga! Nie u#ywaj ziaren kawy, które po procesie palenia lub w jego trakcie zosta!y wzbogacone do-
datkami takimi jak cukier itp. Mo#e to spowodowa% uszkodzenie m!ynka, a koszty zwi"zane z napraw" 
nie b&d" obj&te gwarancj&.

2.4 W&#czanie urz#dzenia i nape&nianie systemu
 Wskazówka: Ze wzgl&du na procesy produkcyjne, w momencie pierwszego uruchomienia system nie 
jest jeszcze wype!niony. Urz"dzenie informuje o tym w wy$wietlaj"c symbol S12  po w!"czeniu 
urz"dzenia za pomoc" przycisku w!"czania/wy!"czania (rysunek 1/J).

 £ Pod#&czy$ przewód zasilaj&cy do prawid#owo zainstalowanego gniazdka.
 £ W#&cz urz&dzenie za pomoc& przycisku w#&czania/wy#&czania (rysunek 1/J).

Po chwili na wy"wietlaczu uka%e si! symbol S12  .

 £ Podstawi$ pod dysz! (rysunek 1/L) naczynie o odpowiedniej pojemno"ci (min. 0,5 l) i obró$ do 
oporu pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

System zostanie nape#niony wod& i przep#ukany przez dysz! pary/gor&cej wody/Spumatore. Ta opera-
cja zostanie zatrzymana automatycznie.

 £ Nast!pnie obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w przeciwnym kierunku do oporu.

Zostanie wy"wietlony symbol S10 .

 £ Wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E).

Urz&dzenie jest gotowe do pracy.

2.5 Obs&uga urz#dzenia z filtrem
Nale%y zdecydowa$, czy urz&dzenie ma by$ u%ywane z filtrem.

Filtr Claris jest jednym z akcesoriów dostarczanych wraz z urz&dzeniem (NICR 530). Dzi!ki stosowa-
niu filtra mo%na rzadziej odkamienia$ urz&dzenie, poniewa% filtr zmi!kcza wod!. Fabrycznie urz&dze-
nie jest ustawione na prac! „Bez filtra”.

 £ Opró%nij zbiornik na wod! (rysunek 4) i ostro%nie wkr!$ filtr w przeznaczonym do tego celu miejscu 
znajduj&cym si! w zbiorniku na wod!. Dokonaj tej czynno"ci za pomoc& ko'cówki do mocowania 
znajduj&cej si! na miarce do kawy (rysunek 6).

Uwaga! Nie wkr&caj zbyt mocno aby nie spowodowa% p&kni&cia.

 £ Nape#nij zbiornik "wie%& wod& do oznaczenia maksimum i umie"ci$ z powrotem w urz&dzeniu.
 £ Przytrzymaj wci"ni!ty przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E) przez ponad 3 sekundy, aby otworzy$ 

menu ustawie' podstawowych.

Zostanie wy"wietlony symbol S7 i zaczn& "wieci$ maksymalnie 4 s#upki przy dolnej kraw!dzi 
wy"wietlacza.

 £ Wci"nij przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D), a% do momentu gdy pojawi si! symbol 
S6 , aby urz&dzenie rozpozna#o w ten sposób, %e filtr zosta# zainstalowany.

 £ Wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E), aby potwierdzi$ ustawienie.

Na wy"wietlaczu zacznie miga$ symbol S6 i uka%e si! S12 .

 £ Podstawi$ pod dysz! (rysunek 1/L) naczynie o odpowiedniej pojemno"ci (min. 0,5 l) i obró$ do 
oporu pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

System zostanie przep#ukany. Na wy"wietlaczu miga symbol S6 .

 £ Zaczekaj a% z dyszy pary/gor&cej wody/Spumatore przestanie wyp#ywa$ woda.

Na wy"wietlaczu pojawi si! symbol S12 .

 £ Nast!pnie obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w przeciwnym kierunku do oporu.

W zale%no"ci od wst!pnych ustawie' na wy"wietlaczu pojawi si! jedno, dwa lub trzy ziarna kawy. 
Urz&dzenie jest gotowe do pracy.

 Wskazówka: Je#eli urz"dzenie jest u#ywane z filtrem, twardo$% wody zostaje ustawiona automatycznie 
na stopie' 1! Oznacza to #e potrzeba odkamieniania jest znacznie rzadsza – ale ekspres nale#y odka-
mienia% wtedy gdy b&dzie to konieczne. ZAWSZE WYJMUJ FILTR przed procesem odkamieniania!

Po przefiltrowaniu ok. 50 l wody filtr traci swoje w#a"ciwo"ci (wymiana filtra: patrz punkt 4.1).

 Uwaga! Nawet je#eli na wy$wietlaczu nie pojawi si& symbol  S6 wzywaj"cy do „wymiany filtra”, 
filtr nale#y wymienia% co najmniej co dwa miesi"ce, nawet gdy urz"dzenie jest rzadko u#ywane. (patrz 
punkt 4.).

2.6 Obs&uga urz#dzenia bez filtra, ustawianie twardo!ci wody
W zale%no"ci od stopnia twardo"ci wody w miejscu u%ytkowania, urz&dzenie nale%y wcze"niej czy pó(-
niej odkamieni$. Aby system wy"wietla# w odpowiednim momencie wezwanie do wykonania odkamie-
niania, nale%y ustawi$ prawid#ow& twardo"$ wody przed pierwszym u#yciem.

Je%eli urz&dzenie jest u%ywane z filtrem i wprowadzono odpowiednie ustawienia (patrz powy%ej), twar-
do"$ wody automatycznie ustawia si! na stopie' 1.

Najpierw nale%y sprawdzi$ jako"$ wody za pomoc& testu paskowego dostarczonego wraz z urz&dzeniem.

 £ Zanurz na krótko test paskowy w wodzie i lekko otrz&"nij.
 £ Po up#ywie ok. minuty mo%na odczyta$ wynik testu przez policzenie czerwonych kropek na pasku.
 £ Ustawienia twardo"ci wody dla poszczególnych poziomów s& nast!puj&ce: 

Test paskowy  / Stopie' twardo$ci = wy$wietlacz 
1 czerwona kropka / 1–7° = POZIOM 1 = 1 czerwony s#upek 
2 czerwone kropki / 8–14° = POZIOM 2 = 2 czerwone s#upki 
3 czerwone kropki / 15–21° = POZIOM 3 = 3 czerwone s#upki 
4 czerwone kropki / >21° = POZIOM 4 = 4 czerwone s#upki

 Wskazówka: Je#eli na pasku nie pojawi si& #adna czerwona kropka, ustaw poziom 1.

 Uwaga! Aby u#ywa% urz"dzenia bez filtra, nale#y ustawi% twardo$% wody. Jest to istotne, poniewa# 
urz"dzenie bez filtra nale#y odkamienia% odpowiednio cz&sto, w zale#no$ci od poziomu twardo$ci 
wody (urz"dzenie jest ustawione fabrycznie na „Obs!uga bez filtra; twardo$% wody poziom 3”!).

 £ Przytrzymaj wci"ni!ty przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E) przez ponad 3 sekundy, aby otworzy$ 
menu ustawie' podstawowych.

Zostanie wy"wietlony symbol S7 i zaczn& "wieci$ maksymalnie 3 czerwone s#upki przy dolnej 
kraw!dzi wy"wietlacza.

 £ Wielokrotne krótkie wciskanie przycisku z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D) zwi!ksza liczb! 
s#upków przy dolnej kraw!dzi wy"wietlacza. Ustaw odpowiedni& liczb! czerwonych s#upków, tak 
aby by#a ona zgodna z poziomem twardo"ci wody.

 £ Wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E), aby potwierdzi$ ustawienie. Na wy"wietlaczu 
zacznie miga$ symbol S13  i uka%e si!  S7 .

 £ Przytrzymaj wci"ni!ty przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E) przez ponad 3 sekundy, aby zamkn&$ 
menu ustawie' podstawowych.

W zale%no"ci od wst!pnych ustawie' na wy"wietlaczu pojawi si! jedno, dwa lub trzy ziarna kawy. 
Urz&dzenie jest gotowe do pracy.
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2.7 Ustawianie automatycznego czasu wy&#czania
Przy u%yciu tej funkcji mo%na ustawi$ czas, po up#ywie którego nast&pi automatyczne wy#&czenie 
urz&dzenia. Zgodnie z fabrycznym ustawieniem, urz&dzenie wy#&czy si! „po 5 minutach”.

 £ Przytrzymaj wci"ni!ty przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E) przez ponad 3 sekundy, aby otworzy$ 
menu ustawie' podstawowych.

 £ Wci"nij ponownie na krótko przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E), a% pojawi si! symbol S8  .
 £ Aby zmieni$ czas wy#&czania, naci"nij ponownie na krótko przycisk z symbolem ziarna kawy 

(rysunek 1/D).

W ten sposób liczba s#upków przy dolnej kraw!dzi wy"wietlacza zwi!ksza si! odpowiednio o jeden 
s#upek. Ustaw liczb! s#upków odpowiedni& dla wybranego czasu wy#&czania. Znaczenie symboli jest 
nast!puj&ce:

1 s#upek = automatyczne wy#&czenie po 5 minutach 
2 s#upki = automatyczne wy#&czenie po 30 minutach 
3 s#upki = automatyczne wy#&czenie po 70 minutach

 £ Wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E), aby potwierdzi$ ustawienie. Czerwone s#upki na 
wy"wietlaczu krótko zamigaj&.

 £ Wci"nij jednocze"nie przyciski pary i p#ukania (rysunek 1/E) i przytrzymaj je przez ponad 3 sekun-
dy aby zamkn&$ menu ustawie' podstawowych.

W zale%no"ci od wst!pnych ustawie' na wy"wietlaczu pojawi si! jedno, dwa lub trzy ziarna kawy. 
Urz&dzenie jest gotowe do pracy.

2.8 Ustawianie temperatury
W zale%no"ci od upodoba' mo%na wybra$ dla kawy temperatur! „normaln&”, „wysok&” lub „maksy-
maln&”. Fabrycznie ustawiona jest temperatura „wysoka”.

 £ Przytrzymaj wci"ni!ty przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E) przez ponad 3 sekundy, aby otworzy$ 
menu ustawie' podstawowych.

 £ Wci"nij ponownie na krótko przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E), a% pojawi si! symbol S9  .
 £ Aby zmieni$ temperatur!, nacisn&$ ponownie na krótko przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 

1/D).

W ten sposób liczba s#upków przy dolnej kraw!dzi wy"wietlacza zwi!ksza si! odpowiednio o jeden 
s#upek. Ustaw liczb! s#upków odpowiedni& dla wybranej temperatury. Znaczenie symboli jest nast!pu-
j&ce:

1 s#upek = temperatura „normalna” 
2 s#upki = temperatura „wysoka” 
3 s#upki = temperatura „maksymalna”

Po doj"ciu do trzech s#upków wy"wietlacz powraca do jednego s#upka.

 £ Wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E), aby potwierdzi$ ustawienie. Czerwone s#upki na 
wy"wietlaczu krótko zamigaj&.

 £ Wci"nij jednocze"nie przyciski pary i p#ukania (rysunek 1/E) i przytrzymaj je przez ponad 3 sekun-
dy aby zamkn&$ menu ustawie' podstawowych.

W zale%no"ci od wst!pnych ustawie' na wy"wietlaczu pojawi si! jedno, dwa lub trzy ziarna kawy. 
Urz&dzenie jest gotowe do pracy.

2.9 Ustawianie automatycznego p&ukania
Istnieje mo%liwo"$ opcjonalnego uaktywnienia funkcji automatycznego p#ukania po wy#&czeniu urz&-
dzenia. Zapewnia to dodatkow& higien!.

Fabrycznie, ustawienie to jest „wy#&czone”.

 £ Przytrzymaj wci"ni!ty przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E) przez ponad 3 sekundy, aby otworzy$ 

menu ustawie' podstawowych.
 £ Wci"nij ponownie na krótko przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E), a% pojawi si! symbol S10 .
 £ Aby zmieni$ ustawienie, naci"nij na krótko przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D).

W ten sposób liczba s#upków przy dolnej kraw!dzi wy"wietlacza zwi!ksza si! odpowiednio o jeden 
s#upek. Ustaw liczb! s#upków odpowiedni& dla wybranego ustawienia. Znaczenie symboli jest nast!-
puj&ce:

1 s#upek = p#ukanie po wy#&czeniu „wy#&czone” 
2 s#upki = p#ukanie po wy#&czeniu „w#&czone”

Po doj"ciu do dwóch s#upków wy"wietlacz powraca do jednego s#upka.

 £ Wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E), aby potwierdzi$ ustawienie. Czerwone s#upki na 
wy"wietlaczu krótko zamigaj&.

 £ Przytrzymaj wci"ni!ty przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E) przez ponad 3 sekundy, aby zamkn&$ 
menu ustawie' podstawowych.

W zale%no"ci od wst!pnych ustawie' na wy"wietlaczu pojawi si! jedno, dwa lub trzy ziarna kawy. 
Urz&dzenie jest gotowe do pracy.

2.10 Ustawianie stopnia zmielenia kawy
 Uwaga! Stopie' zmielenia mo#na ustawia% tylko podczas pracy mechanizmu m!ynka miel"cego.

Mechanizm m#ynka miel&cego nale%y wyregulowa$ do stopnia wypalenia kawy. Zalecamy ustawia$ 
mechanizm m#ynka w po#o%eniu "rodkowym.

Aby zmieni$ stopie' zmielenia, nale%y post!powa$ w nast!puj&cy sposób.

 £ Otwórz klapk! serwisow& po prawej stronie obudowy (rysunek 1/M).

Regulator stopnia zmielenia znajduje si! na górze po prawej stronie (rysunek 11).

 £ Podstaw fili%ank! pod wylot kawy.
 £ Naci"nij przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D).
 £ Ustawienia stopnia zmielenia kawy nale%y ustawia$ przekr!caj&c regulator podczas pracy m!ynka 

(rysunek 11).

Im mniejsza kropka, tym kawa jest drobniej mielona. Wskazówka:

• S#abe wypalenie (jasny kolor) wymaga drobniejszego ustawienia (regulator bardziej w lewo).
• Silne wypalenie (ciemny kolor) wymaga ustawienia wi!kszych warto"ci (regulator bardziej w prawo).

Mo%na wypróbowa$ ró%ne ustawienia, aby dostosowa$ je do swoich upodoba' smakowych.

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

2.11 Przywracanie ustawie" fabrycznych (reset)
W celu przywrócenia ustawie' fabrycznych nale%y post!powa$ w nast!puj&cy sposób.

 £ W#&cz urz&dzenie.
 £ Wci"nij jednocze"nie przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E) i przycisk z symbolem ziarna kawy 

(rysunek 1/D) na ponad 3 sekundy.
 £ Wszystkie czerwone s#upki na wy"wietlaczu zamigaj& na krótko.

Ustawienia fabryczne zosta#y przywrócone.

3. Parzenie kawy
 Wskazówka: Fabryczne ustawienia domy$lne zosta!y tak skonfigurowane, #e urz"dzenie od razu jest 
gotowe do przygotowania pierwszej kawy. Wskazane jest jednak takie wyregulowanie podstawowych 
ustawie', by jak najbardziej odpowiada!y oczekiwaniom u#ytkownika. W tym celu nale#y najpierw 
wykona% czynno$ci opisane w rozdziale 2 „Uruchomienie”!
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 Wskazówka: Podczas korzystania z urz"dzenia po raz pierwszy oraz gdy urz"dzenie nie by!o przez 
d!u#szy czas u#ywane, pierwsza sporz"dzona kawa mo#e nie mie% pe!nego aromatu wi&c najlepiej jest 
j" wyla%.

3.1 W&#czanie urz#dzenia
Po uruchomieniu urz&dzenia (punkt 2) podczas ka%dego kolejnego w#&czenia nale%y post!powa$ w 
nast!puj&cy sposób.

 £ W#&cz urz&dzenie za pomoc& przycisku w#&czania/wy#&czania (rysunek 1/J).

Na wy"wietlaczu zacznie miga$ 5 czerwonych s#upków. Gdy urz&dzenie rozgrzeje si!, na wy"wietlaczu 
uka%e si! symbol S10 .

 £ Wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E).

System zostanie przep#ukany. Po tej operacji urz&dzenie jest gotowe do pracy. W zale%no"ci od wst!p-
nych ustawie' na wy"wietlaczu pojawi si! jedno, dwa lub trzy ziarna kawy.

 Wskazówka: Je#eli planowana jest d!u#sza przerwa w u#ywaniu urz"dzenia (np. z powodu urlopu), 
nale#y wy!"czy% urz"dzenie za pomoc" przycisku w!"czania/wy!"czania (rysunek 1/J) i wyci"gn"% 
wtyczk& z gniazdka.

3.2 Wybór mocy kawy
W zale%no"ci od upodoba' smakowych mo%na wybiera$ spo"ród trzech poziomów mocy kawy widocz-
nych na wy"wietlaczu.

(AGODNA, na wy"wietlaczu pojawia si! jedno ziarno kawy, ok. 7 g zmielonej kawy do przygotowania 
np. kawy z mlekiem, Cappuccino. 
NORMALNA, na wy"wietlaczu pojawiaj& si! dwa ziarna kawy, ok. 9 g zmielonej kawy do przygotowania 
np. Café Creme. 
MOCNA, na wy"wietlaczu pojawiaj& si! trzy ziarna kawy, ok. 11 g zmielonej kawy do przygotowania np. 
Espresso, mocnej kawy.

Gdy urz&dzenie jest gotowe do pracy, na wy"wietlaczu pojawia si! ostatnio wybrane ustawienie lub 
ustawienie fabryczne.

 £ Moc kawy mo%na zmieni$ przez krótkie wciskanie pokr!t#a wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B). W 
ten sposób urz&dzenie zmienia moc z #agodnej (jedno ziarno kawy na wy"wietlaczu) przez normal-
n& (dwa ziarna kawy na wy"wietlaczu) po mocn& (trzy ziarna kawy na wy"wietlaczu), a nast!pnie 
zaczyna znowu od #agodnej.

3.3 Wybór ilo!ci wody
 £ Obracaj&c pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B), mo%na p#ynnie dozowa$ ilo"$ wody (sym-

bol fili%anki znajduj&cy si! z lewej strony u do#u oznacza ma#& ilo"$ wody, znajduj&cy si! z prawej 
strony u do#u symbol nape#nionej fili%anki oznacza du%& ilo"$ wody).

3.4 Parzenie jednej fili%anki
Po wybraniu mocy kawy (patrz punkt 3.2) i ilo"ci wody (patrz punkt 3.3)

 £ podstaw fili%ank! pod wylot kawy (rysunek 7).

Wysoko"$ wylotu kawy mo%na regulowa$, dostosowuj&c go do wielko"ci fili%anki.

 £ Naci"nij na krótko przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D).

Urz&dzenie rozpocznie mielenie, podgrzewanie i parzenie.

Parzenie mo%na przerwa$ w dowolnym momencie przez ponowne naci"ni!cie przycisku z symbolem 
ziarna kawy.

 Uwaga! Podczas pierwszego parzenia kawy komora m!ynka jest jeszcze pusta. Mo#e si& zdarzy%, #e 
po pierwszym mieleniu zacznie miga% symbol S3, a urz"dzenie nie b&dzie parzy% kawy.

 £ W takim przypadku nale%y nacisn&$ ponownie przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D).

 Wskazówka: Ilo$% wody mo#na zmienia% w trakcie parzenia. Nale#y sprawdzi%, jakie ustawienie jest 
odpowiednie do wielko$ci fili#anek i indywidualnych upodoba' smakowych.

 Wskazówka: Aby okre$li% optymaln" ilo$% wody zgodnie z upodobaniami oraz wielko$ci" fili#anki, przy 
pierwszym parzeniu kawy, nale#y post&powa% w nast&puj"cy sposób.

 £ Obró$ pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B) do nast!puj&cego po#o%enia:

• W przypadku ma#ej fili%anki do Espresso na "rodek.
• W przypadku du%ej fili%anki ca#kowicie w prawo.

 £ Naci"nij przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D).

Urz&dzenie zacznie parzy$ kaw!.

 £ Na krótko przed osi&gni!ciem wybranej ilo"ci kawy obróci$ pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 
1/B) powoli w lewo, a% urz&dzenie przestanie parzy$.

Zaznacz lub zanotuj pozycj! pokr!t#a wyboru mocy i obj!to"ci (rysunek 1/B) dla danej fili%anki, gdy% 
mo%e si! to okaza$ przydatne podczas przyrz&dzania kolejnej kawy.

3.5 Przygotowanie dwóch fili%anek
Po wybraniu mocy kawy (patrz punkt 3.2) i ilo"ci wody (patrz punkt 3.3)

 £ Podstaw dwie fili%anki pod wylot kawy (rysunek 8).

Wysoko"$ wylotu kawy mo%na regulowa$, dostosowuj&c go do wielko"ci fili%anek.

 £ Naci"nij przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D) dwa razy z rz!du.

Na wy"wietlaczu uka%e si! symbol S5 .

Urz&dzenie rozpocznie mielenie, podgrzewanie i parzenie.

Parzenie mo%na przerwa$ w dowolnym momencie przez ponowne naci"ni!cie przycisku z symbolem 
ziarna kawy (rysunek 1/D).

Podczas parzenia dwóch fili%anek wykonywane s& automatycznie dwa cykle mielenia jeden po drugim.

 Uwaga! Podczas pierwszego parzenia kawy komora m!ynka jest jeszcze pusta. Mo#e si& zdarzy%, #e 
po pierwszym mieleniu zacznie miga% symbol S3  , a urz"dzenie nie b&dzie parzy% kawy.

 £ W takim przypadku nale%y nacisn&$ ponownie przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D).

 Wskazówka: Je#eli mi&dzy cyklami mielenia zabraknie wody lub ziaren kawy albo b&dzie konieczne 
opró#nienie tacek, zostanie to zasygnalizowane odpowiednimi symbolami na wy$wietlaczu. W takim 
przypadku druga kawa nie zostanie zaparzona. Nale#y post&powa% zgodnie ze wskazówkami i w celu 
zaparzenia drugiej kawy ponownie nacisn"% jeden raz przycisk z symbolem ziarna kawy (rysunek 1/D).

3.6 Parzenie kawy zmielonej
 £ Obró$ pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B), aby wybra$ ilo"$ wody na jedn& fili%ank!.
 £ Otwórz pokryw! komory na zmielon& kaw! (rysunek 1/N). Symbol S4  zacznie miga$.
 £ Wsyp jedn& miark! kawy zmielonej i zamknij pokryw!.

Symbol S4  zacznie "wieci$.

 £ Podstaw jedn& lub dwie fili%anki pod wylot kawy (rysunek 7 lub 8) i naci"nij przycisk z symbolem 
ziarna kawy (rysunek 1/D) jeden lub dwa razy.

Urz&dzenie rozpocznie podgrzewanie i parzenie bez mielenia.

 Wskazówka: Je#eli komora na zmielon" kaw& zostanie przypadkowo otwarta lub po wsypaniu zmielo-
nej kawy nie zostanie wci$ni&ty przycisk z symbolem ziarna kawy, urz"dzenie wykona automatyczne 
p!ukanie po up!ywie minuty od zamkni&cia pokrywy. Po tej operacji urz"dzenie jest gotowe do pracy.

 Uwaga! Komora na kaw& zmielon" nie jest zasobnikiem. Nigdy nie wsypuj do komory wi&cej ni# jednej 
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porcji i u#ywaj wy!"cznie $wie#ej lub pakowanej pró#niowo zmielonej kawy. U#ywanie kawy rozpusz-
czalnej jest zabronione!

3.7 Przygotowanie gor#cej wody (np. na herbat')
 £ Podstawi$ fili%ank! pod dysz! pary/gor&cej wody/Spumatore (rysunek 1/L).
 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 £ Nape#nij fili%ank! wybran& ilo"ci&, a nast!pnie obró$ pokr!t#o w przeciwnym kierunku do pozycji 0.

 Uwaga! Niebezpiecze'stwo oparze'! Woda wyp!ywaj"ca z wylotu mo#e pryska%! Dysza pary/gor"cej 
wody/Spumatore bardzo mocno rozgrzewa si& podczas u#ytkowania. Przed dotkni&ciem dyszy pary/
gor"cej wody/Spumatore nale#y odczeka% kilka minut, a# ostygnie. Mo#na chwyta% tylko za gumowe 
elementy.

 Wskazówka: Gor"c" wod& mo#na pobiera% przez ok. 2 minuty. Nast&pnie pobieranie zostanie automa-
tycznie wy!"czone przez urz"dzenie. Aby ponownie pobra% gor"c" wod&, nale#y przekr&ci% pokr&t!o do 
pozycji wyj$ciowej, a nast&pnie przekr&ci% je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

3.8 Spienianie mleka i przygotowywanie Cappuccino
Specjalny spieniacz „Spumatore” (rysunek 1/L) s#u%y do spieniania mleka znajduj&cego si! w karto-
nie, butelce b&d( w naczyniu.

 £ Zanurz w!%yk (rysunek 9 i 10) bezpo"rednio w mleku (w naczyniu lub kartonie z mlekiem).
 £ Podstaw fili%ank! pod spieniacz „Spumatore”.
 £ Nast!pnie wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E).

Podczas podgrzewania przy dolnej kraw!dzi wy"wietlacza miga 5 czerwonych s#upków. Gdy uka%e si! 
symbol S12 , mo%liwe jest pobieranie pary i spienianie mleka.

 Uwaga! W pierwszej kolejno$ci pojawi si& odrobina wody, a nast&pnie spienione mleko.

 £ Po uzyskaniu odpowiedniej ilo"ci spienionego mleka obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 
1/C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do po#o%enia 0.

 £ Podstaw fili%ank! kawy pod wylot dopiero, gdy mleko przestanie kapa$.
 £ Nast!pnie wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E).

Urz&dzenie powróci do trybu parzenia kawy.

 £ Podstaw fili%ank! ze spienionym mlekiem pod wylot kawy (rysunek 7) i przygotuj odpowiedni& 
ilo"$ kawy, zgodnie z opisem znajduj&cym si! w punkcie 3.4.

 Wskazówka: Par& mo#na pobiera% przez ok. 2 minuty. Nast&pnie pobieranie zostanie automatycznie 
wy!"czone przez urz"dzenie. Aby ponownie uzyska% par&, nale#y przekr&ci% pokr&t!o do pozycji wyj-
$ciowej, a nast&pnie przekr&ci% je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 Uwaga! Resztki mleka zaschni&te na Spumatore s" trudne do usuni&cia. Nale#y usuwa% je od razu po 
ostygni&ciu!

 £ W tym celu nape#nij naczynie czyst& wod& i zanurz w niej w!%yk.
 £ Podstaw puste naczynie pod Spumatore (rysunek 1/L).
 £ Nast!pnie wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E).

Podczas podgrzewania przy dolnej kraw!dzi wy"wietlacza miga 5 czerwonych s#upków. Gdy zostanie 
wy"wietlony symbol S12 , mo%liwe jest pobieranie pary.

 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

 Uwaga! W pierwszej kolejno$ci pojawi si& odrobina wody, a nast&pnie para.

 £ Pobiera$ Pobieraj wod! a% do momentu, gdy ze spieniacza b!dzie wyp#ywa$ czysta mieszanka 
wody i pary.

 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w przeciwnym kierunku, do po#o%enia 0.
 £ Nast!pnie wci"nij przycisk pary i p#ukania (rysunek 1/E).

Urz&dzenie powróci do trybu parzenia kawy.

 Uwaga! Od czasu do czasu (najlepiej regularnie, przed ka#dym procesem przygotowywania) nale#y 
ca!kowicie roz!o#y% Spumatore na cz&$ci (rysunek 3) w celu optymalnego wyczyszczenia i umycia 
czyst" wod".

4. Czyszczenie i piel'gnacja
 Uwaga! Urz"dzenie sygnalizuje konieczno$% czyszczenia lub piel&gnacji przez wy$wietlenie odpo-
wiedniego symbolu na wy$wietlaczu. Nale#y zawsze post&powa% zgodnie ze wskazówkami, w przeciw-
nym razie gwarancja traci wa#no$%. Informacje na ten temat zosta!y podane w punktach od 4.1 do 4.5.

W celu wykonania czyszczenia lub piel!gnacji gdy na wy"wietlaczu nie pojawi# si! komunikat informu-
j&cy o takiej konieczno"ci, nale%y post!powa$ w sposób opisany w punktach od 4.1 do 4.5.

4.1 Wymiana filtra
Po przefiltrowaniu ok. 50 l wody, filtr traci swoje w#a"ciwo"ci. Na wy"wietlaczu pojawia si! symbol 
S6 . W dalszym ci&gu mo%na przygotowywa$ napoje. Mimo tego, filtr nale%y niezw#ocznie wymieni$.

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

 £ W#&czy urz&dzenie.
 £ Wci"nij pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B) na ok. 3 sekundy, aby przej"$ do menu 

piel!gnacji.

Wy"wietli si! symbol S6 , S7 lub S11 .

 £ Obró$ pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara, a nast!pnie w przeciwnym kierunku, a% na wy"wietlaczu uka%e si! symbol S6 .

 £ Opró%nij zbiornik na wod! (rysunek 4), wykr!$ ze zbiornika na wod! stary filtr za pomoc& ko'-
cówki do mocowania znajduj&cej si! na miarce do kawy. Zutylizowa$ filtr razem z odpadkami 
domowymi.

 £ Na p#ytce obrotowej znajduj&cej si! na g#owicy filtra, ustaw dat! za#o%enia lub wymiany.
 £ Wkr!ci$ nowy filtr w przeznaczone do tego miejsce w zbiorniku na wod! za pomoc& ko'cówki do 

mocowania znajduj&cej si! na miarce do kawy (rysunek 6).
 £ Nape#nij zbiornik "wie%& wod& do oznaczenia maksimum i umie"$ z powrotem w urz&dzeniu.
 £ Podstaw naczynie (min. 0,5 l) pod dysz! pary/gor&cej wody/Spumatore (rysunek 1/L).
 £ Wci"nij pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B).

Zacznie miga$ symbol S6 , zostanie wy"wietlony  S12  .

 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

System zostanie przep#ukany.

 £ Zaczekaj a% z dyszy przestanie wyp#ywa$ woda, i obró$ pokr!t#o (rysunek 1/C) w kierunku przeciw-
nym do ruchu wskazówek zegara.

System rozgrzewa si! przez krótki czas i jest ponownie gotowy do pracy.

4.2 Czyszczenie systemu
Gdy wymagane jest czyszczenie urz&dzenia, na wy"wietlaczu pojawia si! symbol S11 .

 Wskazówka: W dalszym ci"gu mo#liwe jest pobieranie kawy lub gor"cej wody i pary. Mimo to zaleca-
my mo#liwie jak najszybciej wykona% program czyszczenia, poniewa# w przeciwnym razie nast&puje 
pogorszenie funkcjonalno$ci, a gwarancja traci wa#no$%.

 Uwaga! Nie wolno przerywa% trwaj"cego programu czyszczenia. Nale#y wykonywa% czynno$ci dok!ad-
nie w podanej kolejno$ci. Tabletk& czyszcz"c" nale#y wrzuci% dopiero w momencie, gdy pojawi si& 
taki komunikat.
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 Wskazówka: Post&p programu czyszczenia jest sygnalizowany przez czerwone s!upki w dolnej cz&$ci 
wy$wietlacza. Im wi&cej widocznych s!upków, tym wi&kszy post&p programu.

 £ W#&cz urz&dzenie.
 £ Wci"nij pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B) na ok. 3 sekundy, aby przej"$ do menu piel!-

gnacji.

Wy"wietli si! symbol S6 , S7 lub S11 .

 £ Obró$ pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zega-
ra a nast!pnie w kierunku przeciwnym, a% na wy"wietlaczu uka%e si! symbol S11 .

 £ Program czyszczenia uruchamia si! przez krótkie wci"ni!cie pokr!t#a wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 
1/B).

Miga symbol S11 . Die Symbole S1 i S2  "wiec& si!.

 £ Wyjmij zbiornik na wod! (rysunek 4) i nape#nij do oznaczenia maksimum. Ponownie umie"$ zbior-
nik na wod! w urz&dzeniu.

 £ Wyjmij tack! na skropliny ze zbiornikiem na fusy (rysunek 1/O i P) i opró%nij. 
 £ Ponownie umie"$ tack! na skropliny i zbiornik na fusy w urz&dzeniu.

Urz&dzenie wykona p#ukanie. Nast!pnie zacznie "wieci$ dodatkowo symbol S4  .

 £ Podstaw naczynie o wystarczaj&cej pojemno"ci (ok. 0,5 l) pod wylot kawy.
 £ Otwórz pokryw! komory na zmielon& kaw! (rysunek 1/N).

Miga symbol S4  , co oznacza, %e nale%y wrzuci$ tabletk! czyszcz&c&.

 £ Wrzu$ tabletk! czyszcz&c& do komory na zmielon& kaw! i zamknij pokryw!.

Zaczyna si! program czyszczenia. Miga symbol S11 . Program czyszczenia jest programem automatycz-
nym i trwa oko#o 10 minut. Po zako'czeniu programu "wieci si! symbol S2 , a symbol S11 miga.

 £ Wyjmij tack! na skropliny ze zbiornikiem na fusy (rysunek 1/O i P) i opró%nij.
 £ Ponownie umie"$ tack! na skropliny i zbiornik na fusy w urz&dzeniu.

Urz&dzenie rozgrzewa si! przez krótki czas. Po ukazaniu si! symboli ziaren kawy na wy"wietlaczu urz&-
dzenie jest gotowe do pracy.

R&czne czyszczenie 
W razie potrzeby program czyszczenia mo%na równie% uruchomi$ i wykona$ w sposób opisany w punk-
cie 4.2, bez czekania na pojawienie si! symbolu S11 .

4.3 Odkamienianie systemu
Gdy wymagane jest odkamienianie urz&dzenia, na wy"wietlaczu ukazuje si! symbol S7 .

 Wskazówka: W dalszym ci"gu mo#liwe jest pobieranie kawy lub gor"cej wody i pary. Mimo to zalecamy 
mo#liwie jak najszybciej wykona% program odkamieniania, poniewa# w przeciwnym razie nast&puje 
pogorszenie funkcjonalno$ci, a gwarancja traci wa#no$%.

 Uwaga! Nie wolno przerywa% trwaj"cego programu odkamieniania. Nale#y wykonywa% czynno$ci do-
k!adnie w podanej kolejno$ci. Do odkamieniania nie wolno u#ywa% octu ani $rodków na bazie octu, lecz 
dost&pnych w handlu preparatów w p!ynie, zalecanych do ekspresów automatycznych.

 Uwaga! Przed uruchomieniem programu odkamieniania wyjmij filtr ze zbiornika na wod&.

 Wskazówka: Post&p programu odkamieniania jest sygnalizowany przez czerwone s!upki w dolnej cz&$ci 
wy$wietlacza. Im wi&cej widocznych s!upków, tym wi&kszy post&p programu.

 £ W#&cz urz&dzenie.
 £ Wci"nij pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B) na ok. 3 sekundy, aby przej"$ do menu piel!-

gnacji.

Wy"wietli si! symbol S6 , S7 lub S11 .

 £ Obró$ pokr!t#o wyboru mocy i ilo"ci (rysunek 1/B) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zega-
ra, a nast!pnie w kierunku przeciwnym a% na wy"wietlaczu uka%e si! symbol S7 .

 £ Program odkamieniania uruchamia si! przez krótkie wci"ni!cie pokr!t#a wyboru mocy i ilo"ci 
(rysunek 1/B).

Miga symbol S7 . )wieci symbol S2  .

 £ Wyjmij tack! na skropliny ze zbiornikiem na fusy (rysunek 1/O i P) i opró%nij.
 £ Ponownie umie"$ tack! na skropliny i zbiornik na fusy w urz&dzeniu.

Symbol S1 "wieci, a symbol  S7 w dalszym ci&gu miga.

 £ Wyjmij zbiornik na wod! (rysunek 4).
 £ Wyjmij filtr, je%eli jest za#o%ony.
 £ Nape#nij zbiornik na wod! do oznaczenia 0,5 litra "wie%&, czyst& wod&.
 £ Ponownie umie"$ zbiornik na wod! w urz&dzeniu.

Symbol S12  zacznie "wieci$.

 £ Dopiero potem dodaj "rodek odkamieniaj&cy (nigdy odwrotnie! Uwzgl!dnij wskazówki producenta 
"rodka odkamieniaj&cego!).

 £ Podstaw naczynie o odpowiedniej obj!to"ci (ok. 0,5 l) pod dysz! pary/gor&cej wody/Spumatore.
 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Zaczyna si! program odkamieniania. Miga symbol S7 . Program odkamieniania jest programem 
automatycznym i trwa oko#o 10 minut. Po zako'czeniu pierwszej cz!"ci programu "wieci symbol 
S12 , a symbol S7 miga.

 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara.

Program odkamieniania zostanie uruchomiony od nowa, a roztwór odkamieniaj&cy b!dzie sp#ywa$ do 
wn!trza tacki na skropliny. Miga symbol S7 . Program odkamieniania jest programem automatycz-
nym i trwa oko#o 10 minut. Po zako'czeniu programu "wieci symbol S2 , a symbol S7 miga.

 £ Wyjmij tack! na skropliny ze zbiornikiem na fusy (rysunek 1/O i P). Opró%nij je i oczy"$.
 £ Ponownie umie"$ tack! na skropliny i zbiornik na fusy w urz&dzeniu.

Symbol S1 zacznie "wieci$.

 £ Wyjmij i dok#adnie wyp#ucz zbiornik na wod!.
 £ W razie potrzeby w#ó% filtr na miejsce. 
 £ Nape#nij zbiornik na wod! "wie%& wod&.
 £ Ponownie umie"$ zbiornik na wod! w urz&dzeniu.

Symbol S12  zacznie "wieci$.

 £ Podstaw ponownie naczynie o odpowiedniej obj!to"ci (ok. 0,5 l) pod dysz! pary/gor&cej wody/
Spumatore.

 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Rozpocznie si! p#ukanie przez dysz! pary/gor&cej wody/Spumatore.

 £ Po zako'czeniu p#ukania miga symbol S7 i "wieci S12  .
 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara.

Rozpocznie si! p#ukanie wewn!trzne, trwaj&ce oko#o minut!. Na koniec urz&dzenie zostanie przep#uka-
ne przez wylot kawy. Nast!pnie zacznie miga$ symbol S7 , a symbol S2  b!dzie "wieci$.

 £ Wyjmij tack! na skropliny ze zbiornikiem na fusy (rysunek 1/O i P) i opró%nij.
 £ Ponownie umie"$ tack! na skropliny i zbiornik na fusy w urz&dzeniu.

Urz&dzenie rozgrzewa si! przez krótki czas. Po ukazaniu si! symboli ziaren kawy na wy"wietlaczu 
urz&dzenie jest gotowe do pracy.
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 Uwaga! Koniecznie usu' pozosta!o$ci p!ynu odkamieniaj"cego z obudowy wilgotn" szmatk".

R&czne odkamienianie 
W razie potrzeby program odkamieniania mo%na równie% uruchomi$ i wykona$ we wcze"niej opisany 
sposób, bez czekania na pojawienie si! symbolu S7 .

4.4 Regularne czyszczenie r'czne
 Wskazówka: Post&puj zgodnie z poni#szymi wskazówkami dotycz"cymi czyszczenia. Podczas obchodze-
nia si& z produktami spo#ywczymi zalecane jest utrzymywanie maksymalnej czysto$ci.

 Uwaga! Nie zanurzaj urz"dzenia w wodzie! Nie u#ywaj do czyszczenia $rodków $cieraj"cych.

 £ Opró%nij tack! na skropliny i zbiornik na fusy (rysunek 1/O i 1/P). Czerwony wska(nik nape#nienia 
tacki skroplin, znajduj&cy si! po prawej stronie ociekacza (rysunek 1/Q) wskazuje poziom nape#nie-
nia tacki na skropliny.

 £ Obudow! nale%y czy"ci$ od wewn&trz i na zewn&trz wy#&cznie mi!kk&, wilgotn& szmatk&.
 £ Opró%niaj tack! na skropliny i zbiornik na fusy (rysunek 1/O i P) najpó(niej w momencie pojawienia 

si! wezwania na wy"wietlaczu (tylko gdy urz&dzenie jest w#&czone!).

Od czasu do czasu u%ywaj do czyszczenia roztworu myd#a z wod&.

 £ 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$ dysz! pary/gor&cej wody/Spumatore, w&% i wylot.

 Uwaga! Od czasu do czasu (najlepiej regularnie, przed ka#dym procesem przygotowywania) nale#y 
ca!kowicie roz!o#y% dysz& pary/gor"cej wody/Spumatore na cz&$ci (rysunek 3) w celu optymalnego wy-
czyszczenia i umycia czyst" wod". Do tego celu nale#y u#y% specjalnego preparatu do usuwania resztek 
mleka NICC 705.

4.5 Czyszczenie jednostki zaparzania
 Uwaga! Jednostk& zaparzania nale#y zdejmowa% tylko po wy!"czeniu urz"dzenia.

W razie potrzeby jednostk! zaparzania mo%na wyj&$ i op#uka$ pod bie%&c& zimn& wod&. Nie wolno 
u%ywa$ "rodków czyszcz&cych, wy#&cznie czyst& wod!! Ze wzgl!dów higienicznych jednostk! zaparzania 
nale%y zdj&$ po ka%dym programie czyszczenia (patrz punkt 4.2) i dok#adnie oczy"ci$.

 £ Otwórz i zdejmij klapk! serwisow& po prawej stronie obudowy (rysunek 1/M).
 £ Odblokuj jednostk! zaparzania przez wci"ni!cie czerwonego wy#&cznika i obrócenie uchwytu w lewo 

do oporu a% do zatrza"ni!cia (rysunek 12).
 £ Ostro%nie wyjmij jednostk! zaparzania za uchwyt.
 £ Op#ucz jednostk! zaparzania pod bie%&c& wod& i pozostaw do wyschni!cia.
 £ Umie"$ jednostk! zaparzania ostro%nie w urz&dzeniu i zablokuj, trzymaj&c wci"ni!ty czerwony 

wy#&cznik i obracaj&c uchwyt do oporu w prawo a% do zatrza"ni!cia.
 £ Zamknij klapk! serwisow&. Wsu' przy tym zaczepy znajduj&ce si! na tylnym ko'cu klapki serwiso-

wej we wg#!bienia. Nast!pnie delikatnie wci"nij klapk! serwisow& (rysunek 1/M), a% ca#kowicie si! 
zatrza"nie.

Komunikat Znaczenie Pomoc

S3  miga Brak ziaren  £ Wsypa ziarna, ponownie  
uruchom parzenie kawy

S12  Nape#nij system  £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej 
wody w kierunku zgodnym z 
ruchem wskazówek zegara

Filtr mo%e by$ uszkodzony  £ Wyjmij lub wymie' filtr

S1 "wieci Zbiornik na wod! jest pusty  £ Nape#nij zbiornik na wod!

Brak zbiornika na wod! lub nieprawi-
d#owo za#o%ony

 £ Za#ó% prawid#owo zbiornik na 
wod!

S2  "wieci Tacka na skropliny i/lub zbiornik na 
fusy s& pe#ne

 £ Opró%nij tack! na skropliny i 
zbiornik na fusy

S2  miga Brak tacki na skropliny ze zbiornikiem 
na fusy lub nieprawid#owo za#o%one

 £ Za#ó% tack! na skropliny ze 
zbiornikiem na fusy

S11 "wieci Wymagane czyszczenie systemu  £ Przeprowad( proces  
czyszczenia systemu  
(patrz punkt 4.2)

S7 "wieci Wymagane odkamienianie systemu  £ Przeprowad( proces  
odkamieniania systemu   
(patrz punkt 4.3)

S6 "wieci Filtr zu%yty  £ Wymie' filtr  
(patrz punkt 4.1)

S13 s#upki 1 i 5 
migaj& na zmian!

Jednostka zaparzania nieprawid#owo 
za#o%ona

 £ Za#ó% prawid#owo jednostk! 
zaparzania i zablokuj  
(patrz punkt 4.5)

5. Komunikaty systemu

82 83! !

4.  Czyszczenie i piel'gnacja 5.  Komunikaty systemu



7. Cz'!ci zamienne/akcesoria
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.

MilkCooler NICT 500:  
Mleko przechowywane w wysokogatunkowym termosie MilkCooler ze stali szlachetnej przez d#ugi czas 
zachowuje temperatur! zbli%on& do temperatury w lodówce, co gwarantuje uzyskanie najlepszej piany.

8. Obs&uga klienta, gwarancja, ochrona !rodowiska
Obs!uga 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.

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.

 £ Wy#&cz urz&dzenie.
 £ Przytrzymaj jednocze"nie wci"ni!ty przycisk w#&czania/wy#&czania (rysunek 1/J) oraz przycisk pary 

i p#ukania (rysunek 1/E) przez ponad 3 sekundy.
 £ Wyjmij zbiornik na wod! (rysunek 4).
 £ Podstaw naczynie o odpowiedniej obj!to"ci (co najmniej 0,5 l) pod dysz! pary/gor&cej wody/Spu-

matore.
 £ Obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Urz&dzenie zacznie wydziela$ par!. Na wy"wietlaczu zacznie miga$ 5 czerwonych s#upków.

 £ Gdy zacznie "wieci$ symbol S12  , obró$ pokr!t#o pary/gor&cej wody (rysunek 1/C) w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Urz&dzenie si! wy#&czy.

 £ Wyjmij tack! na skropliny ze zbiornikiem na fusy (rysunek 1/O i 1/P) i opró%nij.
 £ Ponownie umie"$ zbiornik na wod!, tack! na skropliny i zbiornik na fusy w urz&dzeniu.

Urz&dzenie jest gotowe do wysy#ki.

 Wskazówka: Starannie zapakuj 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 utylizowa% razem z odpadkami domowymi.

Zak!ócenie Znaczenie Usuwanie

Pobieranie gor&cej wody lub 
pary jest niemo%liwe

Dysza pary/gor&cej wody/
Spumatore (rysunek 1/L) s& 
zatkane

 £ Dok#adnie oczy"ci$ dysz! 
pary/gor&cej wody, ca#kowi-
cie rozk#adaj&c j& na cz!"ci 
(rysunek 3)

System mo%e wymaga$  
odkamienienia

 £ Wykonaj odkamienianie z 
u%yciem du%ej dawki odka-
mieniacza (punkt 4.3)

Za ma#o spienionego mleka lub 
p#ynna piana

Nieodpowiednie mleko  £ U%yj zimnego mleka

Dysza pary/gor&cej wody/
Spumatore (rysunek 1/L) s& 
zatkane

 £ Dok#adnie oczy"ci$ dysz! 
pary/gor&cej wody/Spumato-
re, ca#kowicie rozk#adaj&c j& 
na cz!"ci (rysunek 3)

Kawa tylko kapie System mo%e wymaga$  
odkamienienia

 £ Wykonaj odkamienianie z 
u%yciem du%ej dawki odka-
mieniacza (punkt 4.3)

Stopie' zmielenia jest zbyt 
drobny

 £ Ustaw grubszy stopie' 
zmielenia

Zmielona kawa jest zbyt drobna  £ U%yj grubiej zmielonej kawy

Kawa nie ma „pianki” Niew#a"ciwy rodzaj kawy  £ Zmie' rodzaj kawy

Ziarna kawy s& zwietrza#e  £ U%yj "wie%ych ziaren

Stopie' zmielenia nie jest 
dopasowany do ziaren

 £ Zoptymalizuj stopie' 
zmielenia

G#o"ne odg#osy w mechanizmie 
miel&cym

Cia#a obce w mechanizmie 
miel&cym, np. kamyki

 £ Zadzwo' na infolini! 
serwisow&, w dalszym ci&gu 
mo%na zaparza$ zmielon& 
kaw!

6. Samodzielne usuwanie problemów 

Je#eli samodzielne usuni&cie zak!ócenia, b!&du lub komunikatu o b!&dzie jest niemo#liwe, koniecznie 
skontaktuj si& z infolini" serwisow": 0049 911-25266390.

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

• ruchome s#upki lub
• "wiec&ce s#upki.

 Uwaga! Zanotuj ilo$% ruchomych lub $wiec"cych s!upków. Wy!"cz urz"dzenie i wyci"gnij wtyczk& 
sieciow". Nast&pnie zadzwo' do serwisu i podaj model, numer seryjny (patrz tabliczka znamionowa 
rysunek 1/S) i numer b!&du. Obs!uga klienta omówi z Pa'stwem sposób dalszego post&powania.
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Utylizacja urz"dzenia i opakowania 
Prosimy o przechowanie opakowania urz&dzenia. Opakowanie zabezpiecza urz&dzenie podczas trans-
portu w razie konieczno"ci wys#ania urz&dzenia do serwisu.

Urz&dzenia elektryczne i elektroniczne zawieraj& wiele cennych materia#ów lub materia#y (le tolerowa-
ne przez "rodowisko naturalne, dlatego nie nale%y ich traktowa$ jak normalnych odpadków domowych. 
Wyrzucenie razem z odpadami resztkowymi lub nieprawid#owe obchodzenie si! mog& spowodowa$ 
szkody zdrowotne lub "rodowiskowe. Dlatego uszkodzonego urz&dzenia nie nale%y wyrzuca$ razem z 
odpadkami domowymi, lecz odda$ do punku zbiórki elektroz#omu. 

Wi!cej informacji na ten temat udzielaj& w#adze miasta, przedsi!biorstwa wywozu "mieci lub punkty 
sprzeda%y, w których urz&dzenia zosta#y zakupione.

9. Dane techniczne
Napi!cie 220-240 V AC, 50/60 Hz 
Moc 1455 W

NIVONA Apparate GmbH 
Südwestpark 90 
D-90449 Nürnberg 
Niemcy 
www.nivona.com 
© 2017 by NIVONA
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