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Ekspres do kawy - całkowicie automatyczny
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Symbol ziarna kawy przy lewym  
pokrętle regulacji

Wylot kawy z regulowaną wysokością

Zbiornik na wodę

Pokrywa pojemnika na ziarna kawy   
(znajdującego się wewnątrz)

Przycisk włącz/wyłącz

Podstawka na filiżanki

Funkcja wcześniejszego podgrzewania 
filiżanek (Model 767)

Klapa serwisowa

Pokrywa komory na mieloną kawę

Tacka na skropliny

Wewnętrzny zbiornik na fusy  

Panel maskujący

Kółka   
(Model 767 z tyłu)

Urządzenie do spieniania mleka –  
części składowe

Tabliczka znamionowa   
(przy wyjmowanej tacce na  skropliny)

Schowek na zwinięty kabel zasilający

Zbiornik na mleko    
(Model 767)
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Szanowni Klienci!

Serdecznie gratulujemy udanego zakupu. Jednocześnie dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo 
na zakup wysokiej jakości produktu firmy NIVONA. Abyście mogli Państwo w pełni cieszyć się nowym 
ekspresem NIVONA, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem, a także o 
przestrzeganie od samego początku zaleceń odnośnie bezpiecznego korzystania z urządzenia. Prosimy 
o zachowanie niniejszej instrukcji, tak abyście mogli Państwo z niej skorzystać w razie potrzeby, lub 
ewentualnie przekazać ją późniejszym użytkownikom urządzenia. Dobrego smaku kawy oraz czerpania 
radości z używania wysokiej jakości produktu NIVONA życzą  Państwu Dystrybutor oraz zespół firmy 
NIVONA.
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 1.  Wskazówki dotycz!ce bezpiecze"stwa
Urz!dzenie jest przeznaczone wy#!cznie do u%ytku w gospodarstwie 
domowym – patrz warunki gwarancji. W przypadku zastosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem nie b"d! akceptowane zg#oszenia i 
reklamacje w ramach gwarancji.
Napi"cie robocze i napi"cie sieci musz!  by' zgodne. Nale%y prze-
strzega' informacji na tabliczce znamionowej na urz!dzeniu (patrz 
rysunek 1/S).
Nie uruchamia' urz!dzenia, gdy przewód zasilaj!cy lub obudowa 
s! uszkodzone.
Przewód zasilaj!cy nie mo%e mie' styku z gor!cymi przedmiotami.
Przy wyci!ganiu wtyczki z gniazdka nie nale%y ci!gn!'  za przewód.
Nale%y przestrzega' zalece& odno$nie czyszczenia i usuwania ka-
mienia z urz!dzenia! W przypadku ich nieprzestrzegania, nie przy-
s#uguje roszczenie z tytu#u gwarancji.
Przed przyst!pieniem do czynno$ci konserwacyjnych i czyszczenia, 
nale%y pami"ta' o wy#!czeniu urz!dzenia i wyj"ciu wtyczki z gniazdka.
Urz!dzenie nale%y ustawi' na równym, stabilnym pod#o%u; z urz!-
dzenia mo%na korzysta' tylko w zamkni"tych pomieszczeniach.
Nigdy nie stawia' urz!dzenia na gor!cej powierzchni lub w pobli%u 
otwartych p#omieni.
Urz!dzenie mo%e by' u%ywane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwy% 
tylko pod nadzorem osoby doros#ej lub po uprzednim pouczeniu na 
temat zasad bezpiecznego u%ytkowania oraz mo%liwych niebezpie-
cze&stw. Czynno$ci zwi!zane z czyszczeniem oraz konserwacj! urz!-
dzenia nie powinny by' wykonywane przez dzieci o ile nie uko&czy#y 
one 8 roku %ycia i nie znajduj! si" pod nadzorem osób doros#ych. 
Urz!dzenie i jego kabel nale%y przechowywa' w miejscu niedost"p-
nym dla dzieci. Dzieci nie powinny bawi' si" urz!dzeniem.
W przypadku nie korzystania z urz!dzenia przez d#u%szy czas, nale-
%y pami"ta' o wyj"ciu wtyczki z gniazdka.
Bez potrzeby nie pozostawia' urz!dzenia w#!czonego.
Nie zanurza' urz!dzenia w wodzie.
Urz!dzenia ani jego poszczególnych cz"$ci nie my' w zmywarce 
do naczy&. W przeciwnym razie nie przys#uguje roszczenie z tytu#u 
gwarancji.
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Od#!cz urz!dzenie natychmiast po wykryciu nieprawid#owego dzia-
#ania. Nie wolno od#!cza' urz!dzenia ci!gn!c go za przewód zasila-
nia lub za samo urz!dzenie.
W przypadku nieprawid#owej obs#ugi, nieodpowiedniego korzystania 
z urz!dzenia lub nieprawid#owo wykonanych napraw, producent nie 
ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody. W takim przypadku 
nie zostan! uwzgl"dnione %adne roszczenia z tytu#u gwarancji.
M#ynka do kawy nale%y u%ywa' tylko do mielenia palonych ziaren 
kawy a nigdy innych produktów %ywno$ciowych. Nale%y zwróci' 
uwag" czy w ziarnach kawy nie znajduj! si" %adne cia#a obce – 
wówczas nie przys#uguj! %adne roszczenia z tytu#u gwarancji.
Urz!dzenie to nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) z upo-
$ledzeniem psychicznym, sensorycznym lub umys#owym, chyba %e 
takie osoby zosta#y poinstruowane w zakresie obs#ugi  i z powodze-
niem obs#ugiwa#y urz!dzenie pod kontrol!.
W razie konieczno$ci naprawy urz!dzenia (w tym tak%e wymiany prze-
wodu zasilaj!cego!), nale%y skontaktowa' si" z serwisem lub punktem 
sprzeda%y, gdzie urz!dzenie to zosta#o nabyte – a po uzgodnieniu 
dostarczy' do centrali obs#ugi klientów firmy NIVONA.
Urz!dzenie mo%e zosta' zwrócone do Producenta na warunkach 
podanych w Pkt.9 tej instrukcji, na podany adres: 

 NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg
Je%eli przewód pod#!czenia do sieci tego urz!dzenia zostanie 
uszkodzony, musi zosta' wymieniony przez producenta, dystrybu-
tora lub innego wykwalifikowanego pracownika, w celu unikni"cia 
zagro%enia.

 Ostrze$enie! Wszelkie naprawy urz!dze" elektrycznych mog! by% dokonywa-
ne tylko przez wykwalifikowanych pracowników. Nieprawid&owo wykonywane 
naprawy mog! powodowa% niebezpiecze"stwo dla u$ytkowników! Je#li urz!dze-
nie b'dzie u$ywane niezgodnie z jego przeznaczeniem, b'dzie nieprawid&owo 
obs&ugiwane lub nieodpowiednio konserwowane, producent nie mo$e przyj!% 
odpowiedzialno#ci za ewentualne szkody.
 Ostrze$enie! U$ycie wy&!cznika sieciowego (rysunek 1/H) podczas przygoto-
wywania kawy mo$e spowodowa% uszkodzenie urz!dzenia. Urz!dzenie mo$na 
wy&!czy% dopiero wówczas, gdy znajduje si' ono w stanie spoczynku!

 Uwaga: Niebezpiecze"stwo oparzenia! Podczas korzystania z urz!dzenia 
dysza parowa (rysunek 1/E) jest BARDZO GOR(CA! Nie nale$y dotyka% dyszy 
przez kilka minut, do czasu a$ ostygnie.

CE – Urz!dzenie to spe&nia wymogi obowi!zuj!cych norm Wspólnoty Europejskiej

2.   Uruchomienie 
(Prosimy uwa$nie przeczyta% przed przygotowaniem kawy po raz pierwszy!)

2.1 Przygotowanie urz!dzenia
 Uwa%nie wyj!' urz!dzenie i wszystkie nale%!ce do niego cz"$ci z opakowania.

Opakowanie powinno zawiera':

Instrukcj" obs#ugi
Kart" gwarancyjn!
)y%k" do odmierzania kawy z ko&cówk! do mocowania  filtra
2 tabletki czyszcz!ce
1 filtr Claris
1 test poziomu twardo$ci wody
Zbiornik na mleko (Model 767)

 Wskazówka: Urz"dzenie mo#na wysy!a$ do serwisu tylko w kompletnym oryginalnym opakowaniu wraz 
ze styropianowymi elementami. Dlatego zalecamy nie wyrzuca$ oryginalnego opakowania.

 Postaw urz!dzenie na suchej i równej powierzchni.
 Pod#!cz urz!dzenie do sieci, pod#!czaj!c do prawid#owo zainstalowanego gniazdka.
 Urz!dzenie posiada schowek na kabel. Nadmiar nieu%ywanego kabla mo%na umie$ci' pod 

spodem (zdj"cie 1/T).

2.2 Elementy obs&ugi
Urz!dzenie NIVONA umo%liwi Ci przyrz!dzenie specjalnej kawy, takiej jak! lubisz. Najwa%niejsze 
elementy obs#ugi i podstawowe funkcje s! jednakowe dla przyrz!dzania wielu rodzajów kaw.

Przekr"' i wci$nij Lewe pokr%t!o regulacji (zdj"cie 1/B) s#u%!ce do wyboru mocy i ilo$ci kawy: 
Potrzebn! warto$' nale%y wybra' poprzez przekr"cenie pokr"t#a, wybór nale%y potwierdzi' poprzez 
naci$niecie go. Im wi"cej ziarenek pokazano na  wy$wietlaczu, tym mocniejsza kawa.

Przekr"' i wci$nij Prawe pokr%t!o regulacji ( zdj"cie 1/C) s#u%!ce do wyboru napoju lub punktów 
menu na wy$wietlaczu. Wci$ni"cie Prawego pokr"t#a regulacji rozpocznie parzenie kawy pokaza-
nej na wy$wietlaczu lub przeniesie ci" do pod-menu.Naci$ni"cie Lewego pokr%t!a regulacji cofa do 
poprzedniego poziomu.

Wylot kawy z regulowan" wysoko&ci" (zdj"cie 1/E): Mo%esz regulowa' wysoko$' dozownika kawy 
dostosowuj!c go do Twojej fili%anki.

Poni%ej znajduje si" struktura menu z opcj! “Ustawienia”. Prosimy korzysta' ze struktury menu, aby 
mie' obraz funkcji urz!dzenia. Struktura menu mo%e ci pomóc, je$li dokonasz niew#a$ciwego wyboru 
w menu.

Struktura menu “Ustawienia”
Przepisy 
 - Parzenie espressso 
  - Programowanie pocz!tkowe 
  - Moc aromatu 
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  - lo$' kawy  
  - Temperatura 
  - Powrót 
 - Parzenie Cafe Creme 
  - Programowanie pocz!tkowe 
  - Moc aromatu 
  - Ilo$' kawy 
  - Temperatura 
  - Powrót 
 - Parzenie Cappuccino 
  - Programowanie pocz!tkowe 
  - Moc aromatu 
  - Ilo$' kawy 
  - Ilo$' pianki 
  - Temperatura 
  - Powrót 
 - Parzenie Latte Macchiato 
  - Programowanie pocz!tkowe 
  - Moc aromatu 
  - Ilo$' kawy 
  - Ilo$' mleka 
  - Ilo$' pianki 
  - Temperatura 
  - Powrót 
 - Przygotowanie ciep#ego mleka 
  - Programowanie pocz!tkowe 
  - Ilo$' mleka 
  - Ilo$' pianki 
  - Powrót 
 - Parzenie mojej kawy (Model 767) 
  - Espresso, cappuccino, ... 
  - Programowanie pocz!tkowe 
  - Moc aromatu 
  - Ilo$' kawy  
  - Ilo$' mleka (informacja w zale%no$ci od wybranej kawy) 
  - Ilo$' pianki (informacja w zale%no$ci od wybranej kawy) 
  - Temperatura 
  - Powrót 
 - Przygotowanie gor!cej wody 
  - Programowanie pocz!tkowe 
  - Ilo$' wody 
  - Powrót 
 - Powrót do przepisów 
Konserwacja 
 - Program p#ukania 
  - P#ukanie spieniacza do mleka 
  - P#ukanie dozownika 
  - Powrót do p#ukania 
 - Program czyszczenia 
  - Czyszczenie spieniacza do mleka 

  - Czyszczenie systemu 
  - Powrót do czyszczenia 
 - Program odkamieniania 
 - Program para wodna 
 - Powrót do konserwacji 
Filtr 
 - Praca bez filtra 
 - Praca z filtrem 
 - Powrót do filtr 
Stopie' twardo&ci wody 
 - Stopie& twardo$ci wody, poziom 1-4 
 - Powrót do stopnia twardo$ci wody 
Temperatura 
 - Temperatura: Normalna, Wysoka, Maksymalna, Indywidualna 
 - Powrót do temperatury 
Wybór j%zyka 
 - J"zyk niemiecki, angielski... 
 - Powrót  
Program p!ukania 
 - Nie 
 - Tak 
 - Powrót 
Tryb oszcz%dzania 
 - Tryb oszcz"dzania: 3 minuty, 5 minut, 15 minut, wy#!czony 
 - Powrót do trybu oszcz"dzania 
Funkcja Automatycznego Wy!"czania 
 - Funkcja Automatycznego Wy#!czania: 5 min…12 godzin, wy#!czona 
 - Powrót do Funkcji Automatycznego Wy#!czania 
Statystyka 
 - Espresso 
 - Cafe Creme 
 - Cappuccino 
 - Latte Macchiato 
 - Mleko 
 - P#ukanie 
 - Czyszczenie 
 - Odkamienianie 
 - Filtr 
 - Powrót do statystyk 
Przywracanie ustawie' fabrycznych

2.3 Uzupe&nianie zbiornika z wod! oraz pojemnika z kaw!
 Otwórz pokryw" z lewej strony urz!dzenia (zdj"cie 1/F) i wyjmij zbiornik na wod" (zdj"cie 2). 

Op#ucz zbiornik ch#odn!, czyst! wod! z kranu.
 Nape#nij zbiornik do poziomu zaznaczonego jako maximum i w#ó% go z powrotem do urz!dzenia. 

Upewnij si", %e zbiornik z wod! zosta# prawid#owo umieszczony.

 Uwaga: U#ywa$  tylko czystej, zimnej wody. Nigdy nie u#ywa$ wody gazowanej lub innych p!ynów. W 
innym wypadku roszczenia z tytu!u gwarancji nie b%d" uwzgl%dniane.

 Otwórz pokryw" z prawej strony urz!dzenia (zdj"cie 1/G) nast"pnie otwórz pokryw" zbiornika na 
ziarna kawy (zdj"cie 3). Dodawa' tylko ca#e palone ziarna kawy. Zamkn!' pokryw".
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 Uwaga: Nie dodawa$ ziaren kawy które zawieraj" suplementy np. cukier, dodawane zarówno przed jak 
i po paleniu. Suplementy mog" zniszczy$ m!ynek – wówczas roszczenia z tytu!u gwarancji nie b%d" 
uwzgl%dniane.

2.4 W&!czanie i uruchamianie urz!dzenia po raz pierwszy
 W#!cz g#ówny w#!cznik zasilania (zdj"cie 1/H) aby ustawi' urz!dzenie na czuwanie, a nast"pnie 

wci$nij przycisk on/off. Na wy$wietlaczu pojawi sie „Uruchamianie systemu”. 

Wybierz nast"puj!ce podstawowe ustawienia zanim zrobisz pierwsz! kaw".

 Wybór j'zyka
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji (zdj"cie 1/C), aby wybra' swój j"zyk.
 Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji (zdj"cie 1/C), aby potwierdzi' swój wybór.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja “Ustawienia filtra”.

 Ustawianie obs&ugi urz!dzenia z filtrem lub bez

Korzystanie z ekspresu z filtrem
Filtr Claris jest jednym z akcesoriów dostarczanych z urz!dzeniem.

Przy u%yciu tego filtra, informacja o potrzebie odkamieniania ekspresu pojawi si" znacznie rzadziej, 
poniewa% filtr zmi"kcza wod". Fabryczne ustawienia domy$lne urz!dzenia s! ustawione na „W#o%y' 
filtr? Nie”.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „W#o%y' filtr? Tak”, wtedy urz!dzenie zarejestruje, %e 
filtr zosta# zainstalowany.

 Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji. Na wy$wietlaczu pojawi sie informacja „Filtr w#o%ony”.
 Opró%nij zbiornik na wod" (zdj"cie 2) i delikatnie wkr"' filtr do mocowania w zbiorniku za pomo-

c! ko&cówki do mocowania na #y%eczce do odmierzania kawy (zdj"cie 4).

Uwaga: B"d( ostro#ny, nie wkr%caj zbyt mocno, aby nie spowodowa$ p%kni%cia

 Nape#nij zbiornik $wie%! wod! do poziomu maximum i umie$' z powrotem w urz!dzeniu.
 Umie$' pojemnik o pojemno$ci co najmniej 0,5 l pod wylotem lekko z lewej strony (zdj"cie 1/E) i 

wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Nast!pi przep#ukanie systemu. Informacja „Filtr p#ucze si"” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Poczekaj a% woda przestanie wyp#ywa' z wylotu.

Informacja „Prosz" p#uka'” pojawi sie na wy$wietlaczu.

 Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Urz!dzenie zostanie przep#ukane i b"dzie gotowe do u%ycia.

  Wskazówka: Je&li urz"dzenie pracuje z filtrem, przy ustawieniu na „W!o#yc filtr? Tak”, nie mo#esz 
ustawi$ twardo&ci wody. Urz"dzenie domy&lnie ustawione jest na poziom twardo&ci 1. Oznacza to #e po-
trzeba odkamieniania jest znacznie rzadsza – ale ekspres nale#y odkamienia$ gdy b%dzie to konieczne. 
ZAWSZE WYJMIJ FILTR przed procesem odkamieniania! (Zmiana filtra, patrz 3.1.1). 
Filtr powinien by$ wymieniony po u#yciu w przybli#eniu 50 litrów wody (Wybierz Pkt. 3.1.1 aby zoba-
czy$ szczegó!y).

 Uwaga: Nawet je&li nie wy&wietla si% informacja o konieczno&ci zmiany filtra „Wymieni$ filtr” i nawet 
je&li urz"dzenie jest rzadko u#ywane, filtr nale#y wymienia$ przynajmniej co dwa miesi"ce (zobacz 
pkt. 3.1.1.). Nie czekaj z wymian" filtra, do momentu pojawienia si% komunikatu „Wymieni$ filtr”!

Obs&uga urzadzenia bez filtra
Je$li chcesz u%ywa'  urz!dzenia bez filtra, nale%y zresetowa' ustawienie na „Filtr w#o%ony? Nie”. Jest 
to wa%ne poniewa% urz!dzenie bez filtra musi by' odkamieniane cz"$ciej, w zale%no$ci od twardo$ci 
wody (ustawienia domy$lne s! ustawione na „Filtr w#o%ony? Nie”)

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „w#o%y' filtr? Nie”.
 Wci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby potwierdzi' Twój wybór.

Ustawienia twardo$ci wody pojawi! sie teraz na wy$wietlaczu.

 Wskazówka: Z przyczyn produkcji, przy pierwszym uruchomieniu mo#e si% zdarzy$, #e przewody w 
urz"dzeniu s" jeszcze puste. Urz"dzenie sygnalizuje to w nast%puj"cy sposób: komunikat „Nape!nij 
system” poka#e si% na wy&wietlaczu w momencie uruchomienia urz"dzenia poprzez naci&ni%cie przy-
cisku on / off (zdj%cie 1/H).

 Nale%y ustawi' wystarcz!jaco du%e naczynie pod dysz" parow!.
 Przekre' Prawe pokr"t#o regulacji.

Instalacja zostanie nape#niona.

W momencie gdy system osi!gn!# temperatur" pracy, na wy$wietlaczu pojawi si" informacja “Prosz" 
p#uka'”.

 W tym momencie wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

 Ustawienie stopnia twardosci wody
W zale%no$ci od twardo$ci wody w miejscu u%ytkowania, wcze$niej lub pó(niej, urz!dzenie trzeba 
odkamienia'. Aby uk#ad pokaza# w odpowiednim czasie konieczno$' usuni"cia kamienia, przed pierw-
szym u%yciem urz!dzenia, nale%y ustawi' w#a$ciw! twardo$' wody. Je$li u%ywasz urz!dzenia z filtrem 
i masz w#a$ciwe ustawienia (patrz poni%ej), twardo$' wody b"dzie ustawiona domy$lnie na poziom 1. 
Fabrycznie twardo$' wody zosta#a ustawiona na POZIOM 3.

Po pierwsze zrób test twardo$ci twojej wody za pomoc! do#!czonego testu paskowego.

 Zanurz pasek w wodzie i delikatnie go potrz!$nij.
 Po minucie, mo%esz odczyta' wynik testu poprzez policzenie czerwonych kropek na pasku.
 Ustawienia twardo$ci wody dla poszczególnych poziomów s! nast"puj!ce: 

Test paskowy/ stopie' twardo&ci = wy&wietlacz 
1 czerwona kropka / 1–7° = (TWARDO*+) POZIOM 1 
2 czerwone kropki / 8–14° = (TWARDO*+) POZIOM 2 
3 czerwone kropki / 15–21° = (TWARDO*+) POZIOM 3 
4 czerwone kropki / 21° = (TWARDO*+) POZIOM 4

 Wskazówka: Je&li na twoim pasku nie pojawi si% #adna czerwona kropka ustaw twardo&$ wody na 
poziom 1.

Ustaw poziom twardo$ci na twoim urz!dzeniu pod!%aj!c za wskazówkami:

 Przekre' pokr"t#o regulacji wybieraj!c w#a$ciwy poziom twardo$ci wody.
 Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji aby potwierdzi' swój wybór.

Informacja „Prosz" p#uka'” pojawi sie na wy$wietlaczu.

 Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

System zostanie nape#niony wod!.

Gdy urz!dzenie nagrzeje si", na wy$wietlaczu pojawi si" informacja, %e ekspres jest gotowy do u%ycia.

Parz"c pierwsz" kaw%: Po pierwszym zaparzeniu kawy, m#ynek mo%e by' ju% pusty. Wy$wietlacz mo%e 
pokaza' informacj" „Dosyp kaw"” co oznacza, %e urz!dzenie nie zaparzy wi"cej kawy.

 Dalej post"puj zgodnie z instrukcjami, które pojawi! si" na wy$wietlaczu i ponownie naci$nij Prawe 
pokr"t#o regulacji.

Urz!dzenie powtórzy proces.
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2.5 W&!czanie i przygotowanie do u$ycia
Przy wprowadzaniu urz!dzenia do u%ytku  po raz pierwszy, musz! zosta' przeprowadzone procedury 
opisane w Pkt. 2.4. Podczas korzystania z urz!dzenia przy kolejnych okazjach, nale%y wykona' nast"-
puj!ce czynno$ci:

 W#!cz urz!dzenie za pomoc! przycisku on/ off (zdj"cie 1/H).

Komunikat „System nagrzewa si"” poka%e si" na wy$wietlaczu.

W momencie kiedy urz!dzenie nagrzewa si", pojawi si" komunikat „Prosz" p#uka'”.

 Wci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Urz!dzenie zostanie przep#ukane i b"dzie gotowe do u%ycia. Na wy$wietlaczu poka%e si" nazwa ostat-
nio przygotowanego napoju.

 Wskazówka: Je&li pozostawiasz urz"dzenie nieu#ywane przez d!u#szy czas (np. podczas wakacji), 
wy!"cz je przy u#yciu przycisku on/ off ( zdj%cie 1/H) a nast%pnie wy!"cz je z g!ównego gniazda 
zasilania.

2.6 Podgrzewanie fili$anek (Model 767)
Urz!dzenie jest wyposa%one w funkcj" podgrzewania fili%anek. Przed przygotowaniem kawy umie$' 
fili%ank" na odpowiednim miejscu (zdj"cie 1/J). Urz!dzenie musi by' w#!czone, aby mo%na by#o sko-
rzysta' z funkcji podgrzewania fili%anek. Wytworzone ciep#o jest ni%sze w systemie ECO.

3. Programowanie podstawowych ustawie"
 Wskazówka: To jest sposób na przygotowanie ka#dego rodzaju kawy. Mo#esz przygotowa$ kaw% po 
prostu tak (patrz 4). Ale radzimy zacz"$ od zaprogramowania podstawowych funkcji wed!ug w!asnych 
preferencji. Post%puj zgodnie z wskazówkami poni#ej (3.1 do 3.8).

3.1 Obs&uga urz!dzenia z filtrem lub bez
3.1.1 Obs&uga urz!dzenia z filtrem
Filtr Claris jest jednym z akcesoriów dodawanych do urz!dzenia. Przy w#a$ciwym u%yciu filtra potrzeba 
odkamieniania ekspresu b"dzie znacznie rzadsza poniewa% filtr zmi"kcza wod". Ustawienia domy$lne 
urz!dzenia s! ustawione na „W#o%y' filtr? Nie”.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Wci$nij pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Ustawienia Filtra” i wci$nij.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „W#o%y' filtr? Tak”, urz!dzenie zarejestruje  %e filtr 

zosta# zainstalowany.
 Wci$nij pokr"t#o regulacji. Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja „Filtr w#o%ony”.
 Opró%nij zbiornik na wod" (zdj"cie 1/F i 2) i delikatnie wkr"' filtr do mocowania w zbiorniku za 

pomoc!  #y%eczki do odmierzania kawy z ko&cówk! do mocowania filtra (zdj"cie 4).

Uwaga: B"d( ostro#ny, nie wkr%caj zbyt mocno, aby nie spowodowa$ p%kni%cia.

 Nape#nij zbiornik $wie%! wod! do poziomu maximum  i umie$' z powrotem w urz!dzeniu.
 Umie$' pojemnik o pojemno$ci co najmniej 0,5 l pod wylotem (zdj"cie 1/E) i naci$nij Prawe 

pokr"t#o regulacji.

Nast!pi przep#ukanie systemu. Informacja „Filtr p#ucze si"” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Poczekaj a% woda przestanie wyp#ywa' z wylotu.

Teraz nast!pi nagrzewanie systemu. Wtedy pojawi sie g#ówne menu na wy$wietlaczu i system b"dzie 
gotowy do u%ycia.

 Wskazówka: Je&li urz"dzenie pracuje z filtrem, ustawione jest na „Filtr w!o#ony? Tak”, nie mo#esz usta-
wi$ twardo&ci wody. Urz"dzenie domy&lnie ustawione jest na poziom 1. Oznacza to #e potrzeba odka-
mieniania jest znacznie rzadsza – ale nale#y je odkamienia$ gdy b%dzie to konieczne. ZAWSZE WYJMIJ 

FILTR przed procesem odkamieniania! Filtr traci swoje w!a&ciwo&ci po przep!ywie oko!o 50 l wody.

 Uwaga: Nawet je&li nie wy&wietla sie informacja o konieczno&ci zmiany filtra „Wymieni$ filtr”  i nawet 
je&li urz"dzenie jest rzadko u#ywane, filtr nale#y wymienia$ przynajmniej co dwa miesi"ce (zobacz 
pkt. 3.1.1.). Nie czekaj z wymian" filtra, do momentu pojawienia si% komunikatu „Wymieni$ filtr”!

3.1.2 Obs&uga urz!dzenia bez filtra
Je$li chcesz u%ywa'  urz!dzenia bez filtra, nale%y zresetowa' ustawienie na „Filtr w#o%ony? Nie”. Jest 
to wa%ne poniewa% urz!dzenie bez filtra musi by' odkamieniane cz"$ciej, w zale%no$ci od twardo$ci 
wody (ustawienia domy$lne s! ustawione na „Filtr w#o%ony? Nie”)!

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci$nij pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Filtr”. Naci$nij pokr"t#o.
 Przekr"' pokr"t#o regulacji do pozycji „W#o%y' filtr? Nie”.
 Wci$nij pokr"t#o regulacji, aby potwierdzi' Twój wybór.

Inne ustawienia pojawi! sie teraz na wy$wietlaczu.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na “ Powrót do Ustawie&”. Naci$nij pokr"t#o regulacji. 

Pierwszy poziom menu b"dzie widoczny na wy$wietlaczu. Urz!dzenie teraz jest gotowe do u%ycia.

 Uwaga: Je#eli u#ywasz ekspresu bez filtra, prosz% pami%ta$ o ustawieniu odpowiedniego poziomu 
twardo&ci wody (patrz punkt 3.2).

3.2 Ustawianie poziomu twardo#ci wody
W zale%no$ci od twardo$ci wody w miejscu u%ytkowania, wcze$niej lub pó(niej, urz!dzenie trzeba 
odkamienia'.  Aby uk#ad pokaza# w odpowiednim czasie konieczno$' usuni"cia kamienia, przed 
pierwszym u%yciem urz!dzenia, nale%y ustawi' w#a$ciw! twardo$' wody. Je$li u%ywasz urz!dzenia 
z filtrem i masz w#a$ciwe ustawienia (patrz poni%ej), twardo$' wody b"dzie ustawiona domy$lnie na 
poziom 1. Fabrycznie twardo$' wody zosta#a ustawiona na POZIOM 3.

Po pierwsze zrób test twardo$ci twojej wody za pomoc! do#!czonego testu paskowego:

 Zanurz pasek w wodzie i delikatnie go potrz!$nij.
 Po minucie, mo%esz odczyta' wynik testu poprzez policzenie czerwonych kropek na pasku.
 Ustawienia twardo$ci wody dla poszczególnych poziomów s! nast"puj!ce: 

Test paskowy/ stopie' twardo&ci = wy&wietlacz 
1 czerwona kropka / 1–7° = (TWARDO*+) POZIOM 1 
2 czerwone kropki / 8–14° = (TWARDO*+) POZIOM 2 
3 czerwone kropki / 15–21° = (TWARDO*+) POZIOM 3 
4 czerwone kropki / 21° = (TWARDO*+) POZIOM 4

 Wskazówka: Je&li na twoim pasku nie pojawi si% #adna czerwona kropka ustaw twardo&$ wody na 
poziom 1.

Ustaw poziom twardo$ci na twoim urz!dzeniu pod!%aj!c za wskazówkami:

  Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na “Ustawienia”. Wci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na „ Ustawienia poziomu twardo$ci wody”. Wci$nij Prawe 

pokr"t#o regulacji. Obecne ustawienia poziomu twardo$ci wody poka%! si" na wy$wietlaczu. Teraz 
wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji. 

Obecne ustawienia poziomu twardo$ci b"d! migota' na wy$wietlaczu.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji aby dokona' wyboru wymaganego poziomu twardo$ci wody. 
Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do “ Powrót do stopnia twardo$ci wody”. Wci$nij Prawe pokr"t#o 
regulacji. 

 Na wy$wietlaczu poka%e si" pierwszy poziom menu.

Urz!dzenie jest gotowe do u%ycia.
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3.3 Ustawianie temperatury
W zale%no$ci od gustu mo%esz ustawi' temperatur" kawy na „Normalna”, „ Wysoka”, „Maksymalna” 
oraz „Indywidualna”. Ustawienia fabryczne maj! wska(nik „Wysoka”. Pod!%aj!c za poni%szym opisem 
mo%esz ustawi' taka sam! temperatur" dla ka%dego rodzaju kawy.  Mo%esz jednak te%  ustawi' tem-
peratur" indywidualnie dla ka%dej kawy (patrz pkt.4). Wybierz „Indywidualne” ustawienia w menu jak 
ni%ej:

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia” i naci$nij je.
 Przekr"' pokr"t#o regulacji na „Ustawienia temperatury” i naci$nij je.

Przekr"' pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dan! temperatur".

 Wci$nij pokr"t#o regulacji potwierdzaj!c swój wybór.

Obecne ustawienia temperatury urz!dzenia b"d! miga' na wy$wietlaczu.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dan! temperatur". Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Powrót do Temperatury”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Komunikat „Ustawienia Temperatury” uka%e si" na wy$wietlaczu.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Powrót do ustawie&”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu poka%e si" pierwszy poziom menu. Urz!dzenie jest gotowe do u%ycia.

3.4 Wybór j'zyka
 Przekr"' Prawe pokret#o regulacji do symbolu „Ustawienia” i naci$nij je.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na „Wybór j"zyka” i naci$nij je.

Aktualne ustawienia j"zyka pojawi! si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji

Obecne ustawienia j"zyka urz!dzenia b"d! miga' na wy$wietlaczu.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dany j"zyk.
 Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji potwierdzaj!c swój wybór.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Powrót do ustawie&”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu poka%e si" pierwszy poziom menu. Urz!dzenie jest gotowe do u%ycia.

3.5 Ustawienie funkcji p&ukania
Masz mo%liwo$' wyboru funkcji automatycznego p#ukania, która jest aktywowana, kiedy urz!dzenie jest 
wy#!czone.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Ustawienia” i je naci$nij. 
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „P#ukanie”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji dla 

potwierdzenia wyboru.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na „P#ukanie?Tak”. Zostanie aktywowana funkcja p#ukania 

systemu, po tym, kiedy urz!dzenie by#o wy#!czone. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji dla potwier-
dzenia wyboru.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na „Powrót do P#ukanie”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu poka%e si" pierwszy poziom menu. Urz!dzenie jest gotowe do u%ycia.

3.6 Ustawienie trybu ECO
Urz!dzenie jest wyposa%one w funkcj" oszcz"dzania pr!du, tryb ECO.

Funkcja ta jest ustawiona przez producenta i oznacza, %e urz!dzenie przechodzi na tryb ECO po 3 
minutach (ustawienie fabryczne), dzi"ki czemu zu%ywa znacznie mniej energii. Je$li zechcesz u%y' 
ekspresu b"d!cego w trybie ECO, mo%e to zaj!' jedynie kilka sekund d#u%ej.

Funkcja trybu ECO mo%e zosta' wy#!czona lub zmieniona. Je$li funkcja jest wy#!czona, urz!dzenie 
pozostanie w dzia#aniu ca#y czas na pe#nej mocy.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci$nij pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na „Tryb ECO”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Czas po którym urz!dzenie automatycznie powinno prze#!czy' si" na tryb ECO pojawi si" na wy$wie-
tlaczu.

 Naci$nij Prawe pokr"t#o, aby potwierdzi' wybór.

Czas po którym urz!dzenie automatycznie powinno prze#!czy' si" na tryb ECO b"dzie miga' na 
wy$wietlaczu.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji, aby wybra' %!dany czas wyzwalania. Naci$nij Prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Powrót do trybu ECO”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Komunikat “Ustawienia Trybu ECO” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Na wy$wietlaczu poka%e si" pierwszy poziom menu. Urz!dzenie jest gotowe do u%ycia.

 Wskazówka: Je&li urz"dzenie pracuje w trybie ECO, komunikat  „ECO” pojawi si% na wy&wietlaczu.

 Je$li urz!dzenie pracuje w trybie “ECO”, wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji, aby powróci' do obs#u-
gi ca#! moc!. Spowoduje to uruchomienie cyklu ogrzewania i urz!dzenie b"dzie ponownie gotowe 
do u%ytku.

3.7 Ustawianie automatycznego wy&!czania
Programuj!c t" funkcj" mo%esz okre$li' jak d#ugo urz!dzenie b"dzie w#!czone po u%yciu i przed auto-
matycznym wy#!czeniem. Ustawienia fabryczne to 5 minut.

 Przekr"' Prawe  pokr"t#o regulacji do „Ustawienia”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do funkcji „Automatyczne wy#!czenie”. Naci$nij Prawe pokr"t#o 

regulacji.

Aktualne ustawienia automatycznego wy#!czania pojawi! si" na wy$wietlaczu.

 Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Obecne ustawienia automatycznego wy#!czania b"d! miga' na wy$wietlaczu.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dany czas wy#!czenia. Naci$nij Prawe pokr"t#o 
regulacji.

Komunikat „Ustawienia automatycznego wy#!czania” pojawi si" na wy$wietlaczu

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Powrót do Ustawie&”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu poka%e si" pierwszy poziom menu. Urz!dzenie jest gotowe do u%ycia.

3.8 Czytanie statystyk
U%ycie w menu pozycji „Statystyki” pozwoli odczyta' jak du%o napojów przyrz!dzi# ekspres od pierw-
szego uruchomienia:

“Espresso”, “Café Crème”, “Cappuccino”, “Latte Macchiato”,”Mleko”, „P#ukanie”, „Czyszczenie”, 
„Odkamienianie”, „Wymiana filtra”.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Ustawienia”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Statystyki”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu pojawi si" komunikat „Espresso”, wraz  z liczb! wskazuj!c! ile razy espresso zosta#o 
przygotowane.

 Wielokrotne naciskanie Prawego pokr"t#a regulacji, pozwala przej$' ca#! list" napojów i funkcji 
urz!dzenia i odczyta' odpowiednie warto$ci.

Aby wyj$' z podmenu „Statystyki”  prosz" post"powa' w nast"puj!cy sposób:
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 Przekr"' Prawe  pokr"t#o regulacji na „Powrót do Statystyk”.  Naci$nij Prawe  pokr"t#o regulacji.

Komunikat „Statystyki”  pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na „Powrót do Ustawienia”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu poka%e si" pierwszy poziom menu. Urz!dzenie jest gotowe do u%ycia.

3.9 Powrót do ustawie" fabrycznych
Aby powróci' do ustawie& fabrycznych, post"puj w nast"puj!cy sposób:

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Ustawienia”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Powrót do ustawie&”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Ustawienia fabryczne zosta#y przywrócone. Urz!dzenie zostanie automatycznie wy#!czone.

4. Parzenie kawy specjalnej
Ekspres Nivona umo%liwia parzenie ró%nych rodzajów kawy – takich jak lubisz. Jednak%e najwa%niejsze 
ustawienia i ich podstawowe funkcje s!  podobne dla wszystkich rodzajów kawy:

Przekr"' i wci$nij Lewe pokr"t#o regulacji, (zdj"cie 1/B), które s#u%y do wyboru mocy i ilo$ci kawy. 
Przekr"cenie Lewego pokr"t#a regulacji zmienia ilo$'  kawy serwowanej w ml. Za pomoc! Lewego 
pokr"t#a regulacji mo%na zmienia' moc kawy (symbol ziarna, zdj"cie 1/D). Im wi"cej pokazanych 
ziaren na wy$wietlaczu, tym mocniejsza kawa.

Przekr"' i wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji, (zdj"cie 1/C). Przekr"cenie Prawego pokr"t#a regulacji 
pozwala wybra' napój z menu. Naci$ni"cie Prawego pokr"t#a regulacji uruchomi przygotowanie 
napoju pokazanego na wy$wietlaczu oraz pozwala powróci' do podmenu z wybranej pozycji menu. 
Naci$ni"cie Lewego pokr"t#a regulacji powoduje powrót  do poprzedniego menu.

Wylot kawy z regulowan! wysoko$ci! (zdj"cie 1/E) – wysoko$' wylotu kawy mo%na pionowo regulo-
wa', aby dostosowa' go do fili%anek.

Wybór specjalnej kawy jest pokazany na wy$wietlaczu poprzez konkretne symbole np. espresso poprzez 
tekst „Espresso”.

 Przekr"cenie Prawego pokr"t#a regulacji pozwala na przej$cie przez spis kaw i wybór jednej do 
przygotowania.

 Wskazówka: Obecne ustawienia do wyboru rodzaju kawy s" pokazane w dolnej linii wy&wietlacza.

Ka%dy rodzaj kawy mo%e by' zaparzany na dwa ró%ne sposoby:

a)   Mo%esz u%y' standardowych ustawie& z menu „Przepisy na kaw"”. S! to ustawienia fabryczne, które 
mo%na indywidualnie modyfikowa' wed#ug w#asnego gustu, jak opisano w punktach 4.1 do 4.8.

b)  Mo%na tak%e zmieni' ustawienia indywidualnie dla ka%dego rodzaju parzenia kawy, jak opisano  w 
punktach 4.1 do 4.8. Standardowe ustawienia pozostan! niezmienione.

Poszczególne ustawienia pozwalaj! na zmian":

mocy aromatu
ilo$ci napoju do ka%dej z fili%anek (w ml)
ilo$ci kawy (dla kaw mlecznych) w ml
ilo$ci mleka lub pianki (dla kaw mlecznych) w ml
temperatury

Procedury przygotowywania ró%nych opcji napojów zosta#y opisane w pkt. 4.1 do 4.8.

Parz"c pierwsz" kaw%: kiedy kawa jest parzona pierwszy raz, m#ynek jest wci!% pusty. Po pierwszym mie-
leniu wy$wietlacz mo%e pokaza' informacj"  „Dosyp ziaren” a urz!dzenie mo%e nie zaparzy' wi"cej kaw.

 W tym wypadku post"puj zgodnie z instrukcjami na wy$wietlaczu i  naci$nij powtórnie Prawe 
pokr"t#o regulacji.

Wówczas proces zostanie powtórzony.

Instrukcja sporz"dzania dwóch kaw na raz:

 Aby zaparzy' dwie fili%anki kawy jedn! po drugiej, wci$nij dwukrotnie Prawe pokr"t#o regulacji, gdy 
zacznie sie proces zaparzania.

Informacja „2 Fili%anki kawy” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Wskazówka: Mo#liwo&$ przygotowania jednocze&nie dwóch fili#anek kawy naraz istnieje tylko przy 
„Espresso” i „Cafe Creme”.

Aby zaparzy' dwie fili%anki, urz!dzenie automatycznie zaprogramuje proces mielenia ziaren, któ-
ry nast!pi równie% jeden po drugim. Je$li pomi"dzy dwoma mieleniami kawy urz!dzenie wykryje 
niedostateczn! ilo$' wody lub ziaren kawy lub je$li tacka wymaga opró%nienia, b"dzie to pokazane na 
wy$wietlaczu i druga fili%anka kawy nie zostanie przygotowana.

 W tym wypadku post"puj zgodnie z instrukcjami na wy$wietlaczu i naci$nij powtórnie Prawe pokr"-
t#o regulacji. Wówczas proces zostanie powtórzony.

4.1 Parzenie Espresso
Standardowe ustawienia fabryczne dla Espresso s! nast"puj!ce: ilo$' na fili%ank" 40 ml, moc aromatu 
„Maksymalna”.

Informacja „40ml ooo lub ooooo” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Mo%esz zaparzy'  swoje Espresso na dwa sposoby:

1.  Mo%esz u%y' standardowych ustawie' z menu „Przepisy na kaw"”. To s! ustawienia fabryczne, które 
mo%esz zmieni' jak opisano poni%ej.

2.  Mo%esz zmieni' ustawienia  wed#ug w#asnego gustu,  dla ka%dego rodzaju kawy. Standardowe usta-
wienia fabryczne pozostan" niezmienione.

4.1.1 Przygotowywanie Espresso przy u$yciu standardowych ustawie".
 Umie$' fili%ank" pod wylotem kawy (zdj"cie 5)
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji. Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.

Twoja fili%anka zostanie pod$wietlona (tylko w modelu 767). Urz!dzenie zaparzy Espresso zgodnie ze 
standardowymi  ustawieniami.

Mo#esz zmieni$ standardowe ustawienia na jeden z dwóch sposobów wymienionych poni#ej:

a)  Programowanie pocz"tkowe

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione i zapisane podczas przygotowywania mleka w nast"-
puj!cy sposób:

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Ustawienia”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Ustawienia Przepisów”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Przepisy Espresso”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Programowanie pocz!tkowe”.
 Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' standardowe ustawienia.

Komunikat  „Moc aromatu” pojawi si" na wy$wietlaczu i migaj!cy symbol ziarenek. 

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji aby dokona' wyboru mocy (od lewej strony s#absza do prawej 
strony mocna).

 Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji aby potwierdzi' swój wybór.

Komunikat “Prosz" czeka'” pojawi si" na wy$wietlaczu. Zosta# uruchomiony cykl nagrzewania, urz!-
dzenie rozpocznie przygotowywanie kawy.

Komunikat “ Zatrzyma' Zaparzanie?” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji gdy odpowiednia ilo$' kawy zosta#a przygotowana.

Standardowe ustawienia dla “Espresso” zosta#y zmienione i zapisane. Komunikat „Tworzenie Przepi-
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sów” pojawi si" na wy$wietlaczu po pierwszym poziomie menu z nowymi ustawieniami standardowymi.

b)  Programowanie r%czne

Ustawienia standardowe mog! zosta' zmienione r"cznie w nast"puj!cy sposób: 

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci$nij pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Ustawienia Przepisów”. Naci$nij pokr"t#o regulacji.
 Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji do „Przepisy Espresso”. Naci$nij pokr"t#o regulacji.

 Wybór mocy
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Moc”. Naci$nij pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na aromat i wybierz (wybór od „bardzo #agodny” do „bardzo 

mocny”).
 Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji aby potwierdzi' swój wybór.

 Wybór ilo#ci kawy
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Ilo$' razem”. Naci$nij pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na ilo$' i wybierz (od 20 ml do 240 ml).
 Naci$nij pokr"t#o regulacji aby potwierdzi' swój wybór.

Wa#na wskazówka: Powiniene& wzi"$ pod uwag% rozmiar swoich fili#anek.

 Wybór temperatury 
 (Aby „Ustawienia Temperatury” zosta#y ustawione na „Indywidualne” zobacz punkt 3.3)

 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Temperatura”. Naci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji i wybierz temperatur" (Normalna, Wysoka, Maksymalna). Naci-
$nij Prawe pokr"t#o regulacji aby potwierdzi' swój wybór .

 Aby wyj$' z menu, przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do „Powrót”. Wci$nij Prawe pokr"t#o regulacji.
 Powtarzaj!c te czynno$ci mo%esz powróci' do pierwszego poziomu menu ( tylko jeden wiersz z 

menu jest pokazany na wy$wietlaczu).

 Wskazówka: Je&li nie dokonano #adnych zmian, urz"dzenie mo#e automatycznie powróci$ do pierwsze-
go poziomu menu.

4.1.2 Wybór indywidualnych ustawie" dla kawy Espresso
Niezale%nie od standardowych ustawie& w menu „Przepisy na kaw"„ mo%esz wybra' indywidualne 
ustawienia dla ka%dego Espresso jakie parzysz.

 W g#ównym menu, przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji na symbol „Espresso”.
 Przekr"' Lewe pokr"t#o regulacji aby zmieni' ilo$' kawy (w ml).
 Naci$nij Lewe pokr"t#o regulacji aby zmieni' moc aromatu. Im wi"cej ziarenek pokazano na wy-
$wietlaczu tym mocniejszy aromat kawy.

 Wskazówka: Nie zapomnij postawi$ wymaganej ilo&ci fili#anek pod dozownik kawy gdy zaczniesz 
parzenie (zdj%cie 6).

 Naci$nij pokr"t#o regulacji, aby zaparzy' kaw".

 Wskazówka: Je&li zaczniesz zaparzanie kawy za wcze&nie lub przez nieuwag%, mo#esz dokona$ zmian 
parametrów podczas parzenia kawy. Parametry które mo#esz zmieni$ b%d"  miga$ w dolnej linii wy-
&wietlacza.

 Podczas gdy symbol ziarna miga, przekr"' Prawe pokr"t#o regulacji do wyboru %!danego ustawienia.

Po symbolu ziarna kawy, „ml” dla ilo$ci zacznie miga' po$rodku, wiec mo%esz zmieni' te parametry w 
ka%dej chwili. 

 Je$li chcesz przerwa'  proces zaparzania, naci$nij przycisk Prawe pokr"t#o regulacji.

Komunikat “ Parzenie przerwane” pojawi si" na wy$wietlaczu.

4.2 Parzenie Café Crème
Ustawienia fabryczne dla Café Crème maj! pojemno$' 120ml, aromat „Maksymalna”.

Informacja „120ml ooo lub ooooo” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Kawa Café Crème mo%e zosta' przygotowane na dwa sposoby:

1.  Mo%esz u%y' standardowych ustawie' z menu „Przepisy na kaw"”. To s! ustawienia fabryczne, które 
mo%esz zmieni' jak opisano poni%ej.

2.  Mo%esz zmieni' ustawienia  wed#ug w#asnego gustu,  dla ka%dego rodzaju kawy. Standardowe usta-
wienia fabryczne pozostan" niezmienione.

4.2.1 Parzenie Café Crème wed&ug standardowych ustawie"
 Podstaw fili%ank" lub szklank" pod wylot kawy (Zdj. 5).
 Obró' prawe pokr"t#o regulacji to symbolu „Café Crème”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 

regulacji.

Fili%anki zostan! pod$wietlone (tylko model 767). Urz!dzenie przygotuje Café Crème wed#ug standar-
dowych ustawie&.

Mo#esz zmieni$ standardowe ustawienia fabryczne na dwa sposoby, jak poni#ej:

a)  Programowanie pocz"tkowe 

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione (i nowe ustawienia zapami"tane) podczas przygoto-
wywania mleka jak poni%ej:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia przepisów”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Café Crème”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Rozpocz"cie Programowania pocz!tkowego.” 
 Aby zmieni' standardowe ustawienia naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja “aromat” pojawi si" na wy$wietlaczu, a symbol ziaren kawy b"dzie miga#.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji, aby wybra' %!dany aromat.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybór aromatu. 
 Informacja “Prosz" czeka'” pojawi si" na wy$wietlaczu. Uruchomiony zostanie cykl grzania i 

urz!dzenie rozpocznie przygotowywanie kawy.
 Informacja “Zako&czy' parzenie kawy?” pojawi si" na wy$wietlaczu.
 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji kiedy w#a$ciwa ilo$' kawy zostanie przygotowana.

Standardowe ustawienia dla kawy Café Crème zosta#y zmienione i zapami"tane. Informacja „Przepis 
zapami"tany” pojawi si" na krótko na wy$wietlaczu, a nast"pnie pierwszy poziom menu pokazuj!cy 
nowe ustawienia standardowe.

b)  Programowanie r%czne

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione r"cznie, zgodnie z poni%szymi wskazówkami:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia przepisów”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przepis na Café Crème ”. Nast"pnie naci$nij 
prawe pokr"t#o regulacji.
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 Wybór aromatu
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Aromat”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganego aromatu.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

 Wybór ilo#ci kawy
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Kawa”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganej ilo$ci (pomi"dzy 20 a 240ml).
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ swoich fili#anek i szklanek.

 Wybór temperatury 
 (gdzie „Ustawienia temperatury” zosta#y ustawione na „Indywidualne”, punkt 3.3)

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Temperatura”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na %!dane ustawienie temperatury (Normal, High, Maximum).
 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! temperatur". 
 Aby wyj$' z menu przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „exit”. Nast"pnie naci$nij prawe 

pokr"t#o regulacji.
 Powrót do pierwszego poziomu menu poprzez naciskanie symbolu „exit” (tylko jedna linijka menu 

jest pokazywana na wy$wietlaczu).

 Wskazówka: Je&li zmiany w menu nie s" dokonywane, urz"dzenie automatycznie powróci do pierwsze-
go poziomu.

4.2.2 Parzenie Café Crème wed&ug w&asnych preferencji
Niezale%nie od standardowych ustawie& w “Ustawieniach przepisów”, ekspres umo%liwia przygotowa-
nie Café Crème wed#ug indywidualnych preferencji. 

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Café Crème” w g#ównym menu.
 Przekr"' lewe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' ilo$' kawy (w ml). 
 Naci$nij lewe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' moc kawy. Im wi"cej ziarenek kawy pokazanych na 

wy$wietlaczu tym kawa mocniejsza.

 Wskazówka: Sprawd( ile fili#anek kawy jest przygotowywane i umie&$ odpowiedni" ilo&$ fili#anek pod 
wylotem (Zdj. 6). 

 Rozpocznij przygotowywanie napoju poprzez naci$ni"cie prawego pokr"t#a regulacji (raz dla jednej 
fili%anki, dwa razy dla dwóch).

 Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywa$ napój za wcze&nie mo#esz dokona$ zmian podczas 
przygotowywania. Parametry, które mo#esz zmieni$ migaj" w dolnej linii wy&wietlacza. Dopóki migaj" 
mo#esz je zmieni$.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dane ustawienia.

Na wy$wietlaczu na pocz!tku b"dzie miga# symbol „ziarna kawy” (aromat), nast"pnie symbol „ml” 
(najpierw dla ilo$ci mleka, nast"pnie dla ilo$ci pianki, a na ko&cu ilo$ci kawy). Dopóki migaj! mo%esz 
je zmieni'.

 Je$li chcesz przerwa' przygotowywanie napoju naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja „Przygotowywanie napoju przerwane”.

4.3 Parzenie Cappuccino
Ustawienia fabryczne dla Latte Macchiato maj! pojemno$' 200ml, aromat „normal”.

Informacja „200ml oo lub ooo” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Specjalny Spieniacz do mleka pozwala spienia' mleko z kartonu lub innego pojemnika bezpo$rednio 
do fili%anki lub szklanki.

 Pod#!cz w!% do wylotu kawy z regulowan! wysoko$ci! (Zdj. 7).
 W#ó% drugi koniec w"%a (Zdj. 8) do kartonu lub innego pojemnika z mlekiem (Model 767, Pojem-

nik na mleko Zdj. 8).

 UWAGA! Zaschni%te mleko jest trudne do usuni%cia. Nale#y oczy&ci$ Spieniacz do mleka zaraz po 
ostygni%ciu. Zawsze post%puj zgodnie z instrukcjami na wy&wietlaczu w menu „Op!ucz Spieniacz”.

Cappuccino mo%e zosta' przygotowane na dwa sposoby:

1.  Mo%esz u%y' standardowych ustawie' z menu „Przepisy na kaw"”. To s! ustawienia fabryczne, które 
mo%esz zmieni' jak opisano poni%ej.

2.  Mo%esz zmieni' ustawienia  wed#ug w#asnego gustu,  dla ka%dego rodzaju kawy. Standardowe usta-
wienia fabryczne pozostan" niezmienione.

4.3.1 Parzenie Cappuccino wed&ug standardowych ustawie"
 Podstaw fili%ank" lub szklank" pod wylot kawy (Zdj. 5).
 Obró' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Cappuccino”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 

regulacji.

Fili%anki zostan! pod$wietlone (tylko model 767). Urz!dzenie przygotuje Cappuccino wed#ug standar-
dowych ustawie&.

Mo#esz zmieni$ standardowe ustawienia fabryczne na dwa sposoby, jak poni#ej:

a)  Programowanie pocz"tkowe

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione (i nowe ustawienia zapami"tane) podczas przygoto-
wywania mleka jak poni%ej:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia przepisów”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Cappuccino”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Rozpocz"cie Programowania pocz!tkowego.” 
 Aby zmieni' standardowe ustawienia naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja “aromat” pojawi si" na wy$wietlaczu, a symbol ziaren kawy b"dzie miga#.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji, aby wybra' %!dany aromat.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybór aromatu.

Informacja “Prosz" czeka'” pojawi si" na wy$wietlaczu. Uruchomiony zostanie cykl grzania i urz!dze-
nie rozpocznie przygotowywanie pianki.

Informacja “Zako&czy' przygotowywanie pianki?” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji kiedy w#a$ciwa ilo$' pianki zostanie przygotowana.

Urz!dzenie rozpocznie przygotowywanie kawy.

Informacja “Zako&czy' parzenie kawy?” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji kiedy w#a$ciwa ilo$' kawy zostanie przygotowana.

Standardowe ustawienia dla kawy Cappuccino zosta#y zmienione i zapami"tane. Informacja „Przepis 
zapami"tany” pojawi si" na krótko na wy$wietlaczu, a nast"pnie pierwszy poziom menu pokazuj!cy 
nowe ustawienia standardowe.

b)  Programowanie r%czne

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione r"cznie, zgodnie z poni%szymi wskazówkami:
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 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia przepisów”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przepis na Cappuccino”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Wybór aromatu
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Aromat”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganego aromatu.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

 Wybór ilo#ci kawy
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Kawa”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganej ilo$ci (pomi"dzy 20 a 240ml).
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ swoich fili#anek i szklanek.

 Wybór ilo#ci pianki
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Pianki”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganej ilo$ci (pomi"dzy 20 a 240ml).
 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ swoich fili#anek.

 Wybór temperatury 
 (w menu „Ustawienia temperatury” zosta#a ustawiona na „Indywidualne”, punkt 3.3)

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Temperatura”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na %!dane ustawienie temperatury (Normal, High, Maximum).
 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji aby zatwierdzi' wybran! temperatur". 
 Aby wyj$' z menu przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „exit”. Nast"pnie naci$nij prawe 

pokr"t#o regulacji.
 Powrót do pierwszego poziomu menu poprzez naciskanie symbolu „exit” (tylko jedna linijka menu 

jest pokazywana na wy$wietlaczu).

 Wskazówka: Je&li zmiany w menu nie s" dokonywane, urz"dzenie automatycznie powróci do pierwszego 
poziomu.

4.3.2 Parzenie Cappuccino wed&ug w&asnych preferencji
Niezale%nie od standardowych ustawie& w “Ustawieniach przepisów”, ekspres umo%liwia przygotowanie 
Cappuccino wed#ug indywidualnych preferencji. 

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Cappuccino” w g#ównym menu.
 Przekr"' lewe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' ilo$' kawy (w ml). W trakcie zmiany pojemno$ci 

kawy, proporcja mleka do pianki i kawy pozostanie niezmieniona.
 Naci$nij lewe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' moc kawy. Im wi"cej ziarenek kawy pokazanych na 

wy$wietlaczy tym kawa mocniejsza.

 Wskazówka: Urz"dzenie nie mo#e zosta$ zaprogramowane do przygotowania wi%cej ni# jednej fili#anki 
lub szklanki napoju z mlekiem.

 Umie$' fili%ank" lub szklank" bezpo$rednio pod wylotem (Zdj. 5).
 Rozpocznij przygotowywanie napoju poprzez naci$ni"cie prawego pokr"t#a regulacji.

 Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywa$ napój za wcze&nie mo#esz dokona$ zmian podczas 
przygotowywania. Parametry, które mo#esz zmieni$ migaj" w dolnej linii wy&wietlacza. Dopóki migaj" 
mo#esz je zmieni$.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dane ustawienia.

Na wy$wietlaczu na pocz!tku b"dzie miga# symbol „ziarna kawy” (aromat), nast"pnie symbol „ml” 
(najpierw dla ilo$ci mleka, nast"pnie dla ilo$ci pianki, a na ko&cu ilo$ci kawy). Dopóki migaj! mo%esz 
je zmieni'.

 Je$li chcesz przerwa' przygotowywanie napoju naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja „Przygotowywanie napoju przerwane”.

4.4 Parzenie Latte Macchiato
Ustawienia fabryczne dla Latte Macchiato maj! pojemno$' 300ml, aromat „normal”.

Informacja „300ml oo lub ooo” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Specjalny Spieniacz do mleka pozwala spienia' mleko z kartonu lub innego pojemnika bezpo$rednio 
do fili%anki lub szklanki.

 Pod#!cz w!% do wylotu kawy z regulowan! wysoko$ci! (Zdj. 7).
 W#ó% drugi koniec w"%a (Zdj. 8) do kartonu lub innego pojemnika z mlekiem (Model 767, Pojem-

nik na mleko Zdj. 8).

 UWAGA! Zaschni%te mleko jest trudne do usuni%cia. Nale#y oczy&ci$ Spieniacz do mleka zaraz po 
ostygni%ciu. Zawsze post%puj zgodnie z instrukcjami na wy&wietlaczu w menu „Op!ucz Spieniacz”.

Latte Macchiato mo%e zosta' przygotowane na dwa sposoby:

1.  Mo%esz u%y' standardowych ustawie' z menu „Przepisy na kaw"”. To s! ustawienia fabryczne, które 
mo%esz zmieni' jak opisano poni%ej.

2.  Mo%esz zmieni' ustawienia  wed#ug w#asnego gustu,  dla ka%dego rodzaju kawy. Standardowe usta-
wienia fabryczne pozostan" niezmienione.

4.4.1 Parzenie Latte Macchiato wed&ug standardowych ustawie"
 Podstaw fili%ank" lub szklank" pod wylot kawy (Zdj. 5).
 Obró' prawe pokr"t#o regulacji to symbolu „Latte Macchiato”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 

regulacji.

Fili%anki zostan! pod$wietlone (tylko model 767). Urz!dzenie przygotuje Latte Macchiato wed#ug 
standardowych ustawie&.

Mo#esz zmieni$ standardowe ustawienia fabryczne na dwa sposoby, jak poni#ej:

a)  Programowanie pocz"tkowe

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione (i nowe ustawienia zapami"tane) podczas przygoto-
wywania mleka jak poni%ej:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia przepisów”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Latte Macchiato”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Rozpocz"cie Programowania pocz!tkowego.” 
 Aby zmieni' standardowe ustawienia naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja “aromat” pojawi si" na wy$wietlaczu, a symbol ziaren kawy b"dzie miga#.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji, aby wybra' %!dany aromat.
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 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybór aromatu. 

Informacja “Prosz" czeka'” pojawi si" na wy$wietlaczu. Uruchomiony zostanie cykl grzania i urz!dze-
nie rozpocznie przygotowywanie mleka.

Informacja “Zako&czy' parzenie mleka?” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji kiedy w#a$ciwa ilo$' mleka zostanie przygotowana.

Urz!dzenie rozpocznie przygotowywanie pianki.

Informacja “Zako&czy' przygotowywanie pianki?” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji kiedy w#a$ciwa ilo$' pianki zostanie przygotowana.

Urz!dzenie rozpocznie przygotowywanie kawy.

Informacja “Zako&czy' parzenie kawy?” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji gdy odpowiednia ilo$' kawy zosta#a przygotowana.

Standardowe ustawienia dla kawy Latte Macchiato zosta#y zmienione i zapami"tane. Informacja 
„Przepis zapami"tany” pojawi si" na krótko na wy$wietlaczu, a nast"pnie pierwszy poziom menu 
pokazuj!cy nowe ustawienia standardowe.

b)  Programowanie r%czne

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione r"cznie, zgodnie z poni%szymi wskazówkami:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia przepisów”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przepis na Latte Macchiato”. Nast"pnie naci$nij 
prawe pokr"t#o regulacji.

 Wybór aromatu
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Aromat”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganego aromatu.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

 Wybór ilo#ci kawy
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Kawa”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganej ilo$ci (pomi"dzy 20 a 240ml).
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ swoich fili#anek i szklanek.

 Wybór ilo#ci mleka
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Mleko”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganej ilo$ci (pomi"dzy 20 a 240ml).

 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ swoich fili#anek i szklanek.

 Wybór ilo#ci pianki
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Pianki”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganej ilo$ci (pomi"dzy 20 a 240ml).
 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ swoich fili#anek.

 Wybór temperatury 
 (w menu „Ustawienia temperatury” zosta#a ustawiona na „Indywidualne”, punkt 3.3)

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Temperatura”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na %!dane ustawienie temperatury (Normal, High, Maximum).
 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji aby zatwierdzi' wybran! temperatur". 
 Aby wyj$' z menu przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „exit”. Nast"pnie naci$nij prawe 

pokr"t#o regulacji.
 Powrót do pierwszego poziomu menu poprzez naciskanie symbolu „exit” (tylko jedna linijka menu 

jest pokazywana na wy$wietlaczu).

 Wskazówka: Je&li zmiany w menu nie s" dokonywane, urz"dzenie automatycznie powróci do pierwsze-
go poziomu.

4.4.2 Parzenie Latte Macchiato wed&ug w&asnych preferencji
Niezale%nie od standardowych ustawie& w “Ustawieniach przepisów”, ekspres umo%liwia przygotowa-
nie Latte Macchiato wed#ug indywidualnych preferencji. 

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Latte Macchiato” w g#ównym menu.
 Przekr"' lewe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' pojemno$'  gor!cego mleka (w ml). W trakcie zmia-

ny pojemno$ci kawy, proporcja mleka do pianki i kawy pozostanie niezmieniona.
 Naci$nij lewe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' moc kawy. Im wi"cej ziarenek kawy pokazanych na 

wy$wietlaczu tym kawa mocniejsza.

 Wskazówka: Urz"dzenie nie mo#e zosta$ zaprogramowane do przygotowania wi%cej ni# jednej fili#an-
ki lub szklanki napoju z mlekiem.

 Umie$' fili%ank" lub szklank" bezpo$rednio pod wylotem (Zdj. 5).
 Rozpocznij przygotowywanie napoju poprzez naci$ni"cie prawego pokr"t#a regulacji.

 Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywa$ napój za wcze&nie mo#esz dokona$ zmian podczas 
przygotowywania. Parametry, które mo#esz zmieni$ migaj" w dolnej linii wy&wietlacza. Dopóki migaj" 
mo#esz je zmieni$.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dane ustawienia.

Na wy$wietlaczu na pocz!tku b"dzie miga# symbol „ziarna kawy” (aromat), nast"pnie symbol „ml” 
(najpierw dla ilo$ci mleka, nast"pnie dla ilo$ci pianki, a na ko&cu ilo$ci kawy). Dopóki migaj! mo%esz 
je zmieni'.

 Je$li chcesz przerwa' przygotowywanie napoju naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja „Przygotowywanie napoju przerwane”.

4.5 Przygotowywanie ciep&ego mleka
Ustawienia fabryczne dla ciep#ego mleka maj! pojemno$' 150ml.

Informacja „150ml” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Specjalny Spieniacz do mleka pozwala spienia' mleko z kartonu lub innego pojemnika bezpo$rednio 
do fili%anki lub szklanki.

 Pod#!cz w!% do wylotu kawy z regulowan! wysoko$ci! (Zdj. 7).
 W#ó% drugi koniec w"%a (Zdj. 8) do kartonu lub innego pojemnika z mlekiem (Model 767, Pojem-

nik na mleko Zdj. 8).

 UWAGA! Zaschni%te mleko jest trudne do usuni%cia. Nale#y oczy&ci$ Spieniacz do mleka zaraz po 
ostygni%ciu. Zawsze post%puj zgodnie z instrukcjami na wy&wietlaczu w menu „Op!ucz Spieniacz”.

Ciep#e mleko mo%e zosta' przygotowane na dwa sposoby:
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1.  Mo%esz u%y' standardowych ustawie' z menu „Przepisy na kaw"”. To s! ustawienia fabryczne, które 
mo%esz zmieni' jak opisano poni%ej.

2.  Mo%esz zmieni' ustawienia  wed#ug w#asnego gustu,  dla ka%dego rodzaju kawy. Standardowe usta-
wienia fabryczne pozostan" niezmienione.

4.5.1 Przygotowywanie ciep&ego mleka wed&ug standardowych ustawie" fabrycznych
 Podstaw fili%ank" pod wylot kawy (Zdj. 5).
 Obró' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ciep#e mleko”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 

regulacji.

Fili%anki zostan! pod$wietlone (tylko model 767). Urz!dzenie przygotuje jedn! fili%ank" lub szklank" 
ciep#ego mleka przy u%yciu standardowych ustawie&.

Mo#esz zmieni$ standardowe ustawienia fabryczne na dwa sposoby, jak poni#ej:

a)  Programowanie pocz"tkowe

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione (i nowe ustawienia zapami"tane) podczas przygotowy-
wania mleka jak poni%ej:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia przepisów”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przepis na mleko”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"-
t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Rozpocz"cie Programowania pocz!tkowego.” 
 Aby zmieni' standardowe ustawienia naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja “Prosz" czeka'” pojawi si" na wy$wietlaczu. Uruchomiony zostanie cykl grzania i urz!dze-
nie rozpocznie przygotowywanie mleka.

Informacja “Zako&czy' parzenie mleka?” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji kiedy w#a$ciwa ilo$' mleka zostanie przygotowana.

Urz!dzenie rozpocznie przygotowywanie pianki.

Informacja “Zako&czy' przygotowywanie pianki?” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji kiedy w#a$ciwa ilo$' pianki zostanie przygotowana.

Urz!dzenie rozpocznie przygotowywanie napoju.

Standardowe ustawienia dla ciep#ego mleka zosta#y zmienione i zapami"tane. Informacja „Przepis 
zapami"tany” pojawi si" na krótko na wy$wietlaczu, a nast"pnie pierwszy poziom menu pokazuj!cy 
nowe ustawienia standardowe.

b)  Programowanie r%czne

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione r"cznie, zgodnie z poni%szymi wskazówkami:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia przepisów”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przepis na mleko”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"-
t#o regulacji.

 Wybór ilo#ci mleka
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Mleko”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganej ilo$ci (pomi"dzy 20 a 240ml).
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ swoich fili#anek i szklanek.

 Wybór ilo#ci pianki
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Pianki”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do wymaganej ilo$ci (pomi"dzy 20 a 240ml).
 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji, aby zatwierdzi' wybran! ilo$'.

Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ swoich fili#anek.

 Aby wyj$' z menu przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „exit”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Powrót do pierwszego poziomu menu poprzez naciskanie symbolu „exit” (tylko jedna linijka menu 
jest pokazywana na wy$wietlaczu).

 Wskazówka: Je&li zmiany w menu nie s" dokonywane, urz"dzenie automatycznie powróci do pierwsze-
go poziomu.

4.5.2 Przygotowywanie ciep&ego mleka wed&ug w&asnych preferencji
Niezale%nie od standardowych ustawie& w “Przepisach na kaw"”, ekspres umo%liwia przygotowanie 
ciep#ego mleka wed#ug indywidualnych preferencji. 

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ciep#e mleko” w g#ównym menu.
 Przekr"' lewe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' pojemno$'  gor!cego mleka (w ml). W trakcie zmia-

ny pojemno$ci gor!cego mleka, proporcja mleka do pianki pozostanie niezmieniona.

 Wskazówka: Urz"dzenie nie mo#e zosta$ zaprogramowane do przygotowania wi%cej ni# jednej fili#anki 
lub szklanki napoju z mlekiem.

 Umie$' fili%ank" lub szklank" bezpo$rednio pod wylotem (Zdj. 5).
 Rozpocznij przygotowywanie napoju poprzez naci$ni"cie prawego pokr"t#a regulacji.

 Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywa$ napój za wcze&nie mo#esz dokona$ zmian podczas przygo-
towywania. Parametry, które mo#esz zmieni$ migaj" w dolnej linii wy&wietlacza. Dopóki migaj" mo#esz 
je zmieni$.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dane ustawienia.

Na wy$wietlaczu b"dzie miga# symbol „ml” (najpierw dla ilo$ci mleka, nast"pnie dla ilo$ci pianki).
Dopóki migaj! mo%esz je zmieni'.

 Je$li chcesz przerwa' przygotowywanie napoju naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja „Przygotowywanie napoju przerwane”.

4.6 Przygotowywanie “Mojej kawy” (tylko Model 767)
Dzi"ki ekspresowi mo%esz stworzy' swoj! ulubion! kaw" niezale%nie od standardowych ustawie&.

Standardowo w ustawieniach dla „Mojej kawy” s!: Latte Macchiato, Volume 300ml, Aroma „normal”.

Na wy$wietlaczu pojawi si" symbol „Moja kawa”.

Mo%esz przygotowa' “Moj! kaw"” na dwa sposoby:

1.  Mo%esz u%y' standardowych ustawie' z menu „Przepisy na kaw"”. To s! ustawienia fabryczne, które 
mo%esz zmieni' jak opisano poni%ej.

2.  Mo%esz zmieni' ustawienia  wed#ug w#asnego gustu,  dla ka%dego rodzaju kawy. Standardowe usta-
wienia fabryczne pozostan" niezmienione.

4.6.1 Przyrz!dzanie “Mojej kawy” u$ywaj!c standardowych ustawie"
 Podstaw fili%ank" pod wylotem kawy (Zdj.5).
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Moja kawa”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 

regulacji.
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Fili%anki zostan! pod$wietlone (Model 767). Urz!dzenie zacznie parzy' “Moj! kaw"” zgodnie z 
ustawieniami.

Mo#esz zmieni$ standardowe ustawienia jak opisano poni#ej.

a)  Programowanie pocz"tkowe

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione (nowe ustawienia zapami"tane) podczas przygotowy-
wania mleka jak poni%ej:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przepisy na kaw"”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przepis na Moj! kaw"”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

“Moja kawa” i nazwa ostatnio zapami"tanego napoju pojawi! si" na wy$wietlaczu.

 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji. Obró' w prawo prawe pokr"t#o regulacji i wybierz 
%!dany napój.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji aby zatwierdzi' wybór napoju.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Rozpocz"cie Programowania pocz!tkowego” .
 Aby zmieni' ustawienia standardowe naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Aby ustawi' %!dane parametry nale%y post"powa' zgodnie z zasadami w punkcie 4.1.1 do 4.5.1 
Programowanie pocz!tkowe.

b)  Programowanie r%czne

Standardowe ustawienia mog! zosta' zmienione r"cznie, zgodnie z poni%szymi wskazówkami:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przepisy na kaw"”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Moja kawa”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

„Moja kawa” i nazwa zapami"tanego napoju pojawi! si" na wy$wietlaczu.

 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji. Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu %!da-
nego napoju.

Aby ustawi' %!dane parametry nale%y post"powa' zgodnie z zasadami w punkcie 4.1.1 do 4.5.1 
Programowanie r"czne.

4.6.2 Parzenie “Mojej kawy” wed&ug w&asnych preferencji
Dzi"ki ekspresowi mo%esz stworzy' swoj! ulubion! kaw" „Moja kawa” niezale%nie od standardowych 
ustawie&.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Moja kawa”
 Nast"pnie przyci$nij lewe pokr"t#o regulacji. Na krótki czas parametry napoju zostan! zachowane 

pod nazw! „Moja kawa”. 

 Wskazówka: Nast%puj"ce ustawienia” mog" by$ zmieniane tylko gdy napój zosta! zapisany pod nazw"  
„Moja kawa”, a ustawienia dla tego napoju pokazane na wy&wietlaczu. Po krótkim czasie, wy&wietlacz 
powróci do symbolu „Moja kawa”. Nast%pnie naci&nij lewe pokr%t!o regulacji w razie potrzeby.

 Przekr"' lewe pokr"t#o regulacji, aby zmieni' ilo$' mleka (ml). Dla napojów z mlekiem, proporcje 
mleka do pianki i kawy pozostaj! niezmienione.

 Naci$nij lewe pokr"t#o regulacji aby wybra' moc kawy. Im wi"cej ziaren kawy pokazanych na 
wy$wietlaczu tym kawa mocniejsza.

 Wskazówka: Urz"dzenie nie mo#e by$ zaprogramowane do przygotowywania wi%cej ni# jednej fili#anki 
lub szklanki napoju z mlekiem. Umie&$ fili#ank% lub szklank% pod wylotem kawy (Zdj. 5).

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji aby rozpocz!' przygotowywanie napoju.

 Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywa$ kaw% za wcze&nie mo#esz dokona$ zmian podczas przygo-
towywania. Parametry, które mo#esz zmieni$ migaj" w dolnej linii wy&wietlacza. Dopóki migaj" mo#esz 
je zmieni$.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji aby wybra' %!dane ustawienia.

Na wy$wietlaczu migaj! w nast"puj!cej kolejno$ci symbol “ziarna kawy” (aromat), pojemno$' ml. 
(ilo$' kawy). Parametry mog! by' zmieniane dopóki migaj!.

 Aby przerwa' przygotowywanie napoju nale%y nacisn!' prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy&wietlaczu pojawi si% informacja „Przygotowywanie przerwane”.

4.7 Przygotowywanie gor!cej wody (np. na herbat')
Ustawienia fabryczne dla gor!cej wody maj! 150 ml.

Wy$wietlacz poka%e „150 ml”.

 W menu g#ównym, przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na symbol “Gor!ca woda”.
 Przekr"' prawe pokr"t#o, aby zmieni' ustawienia i wybra' potrzebn! pojemno$' (od 20 do 240ml). 

 Wa#na wskazówka: Sprawd( pojemno&$ fili#anki lub szklanki. Umie&$ fili#ank% lub szklank% pod wylo-
tem kawy.  

 Pomimo zmiany parametrów, urz!dzenie zapami"ta ustawienia fabryczne.
 Rozpocznij przygotowywanie napoju poprzez naci$ni"cie prawego pokr"t#a regulacji.

 Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywanie kawy za wcze&nie, mo#esz dokona$ zmian podczas 
przygotowywania gor"cej wody. Symbol pojemno&ci „ml”, któr" mo#esz zmieni$ migaj" w dolnej linii 
wy&wietlacza.  

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do %!danego ustawienia.
 Je$li chcesz przerwa' przygotowywanie napoju, naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

4.8 Ustawienia stopnia zmielenia kawy
UWAGA! M!ynek do kawy mo#e by$ resetowany tylko podczas mielenia.

Stopie& zmielenia mo%e by' ustawiany tylko podczas pracy mechanizmu m#ynka. Zaleca si" stosowa' 
$rednie ustawienia dla m#ynka.

Aby zmieni' stopie& mielenia, post"puj zgodnie z poni%sz! instrukcj!:

 Otwórz klapk" serwisow! po prawej stronie urz!dzenia (Zdj. 1/L).

Ustawienie regulacji m#ynka jest na górze po prawej stronie (Zdj.9).

 Podstaw fili%ank" pod wylot kawy (Zdj.6).
 W g#ównym menu, przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na symbol „Espresso”.
 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Ustawienia stopnia zmielenia kawy nale%y ustawia' podczas pracy m!ynka (Zdj.9).

Im mniejsza kropka tym drobniejsze zmielenie kawy. Wskazówka:

s#abe wypalenie (jasne kolor) wymaga dok#adniejszego ustawienia  (mniejszych warto$ci) – kontrol-
ka bardziej w lewo,
silne wypalenie (ciemniejszy kolor) wymaga ustawie& wi"kszych warto$ci – kontrolka bardziej w 
prawo.

Mo%esz spróbowa' ró%nych ustawie&, aby znale(' najlepszy dla siebie smak.

 Zamknij klapk" serwisow! pod!%aj!c za wy$wietlaczem z ty#u klapki w odpowiednie miejsce i naci$nij 
drzwi, a% us#yszysz klikni"cie zamkni"cia.
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4.9 Parzenie kawy zmielonej
 Otwórz pokryw" komory na zmielon! kaw" po prawej stronie urz!dzenia (Zdj.1/M).

Na wy$wietlaczu migaj! informacje „Kawa zmielona gotowa” i „Tylko jedna fili%anka”.

 Wsyp jedn! #y%k" kawy zmielonej i zamknij pokryw". 

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja „Kawa zmielona”.

 Podstaw fili%ank" pod wylot kawy (Zdj. 5).
 W menu g#ównym przekr"' prawe pokr"t#o regulacji, aby wybra' rodzaj napoju.
 Rozpocznij przygotowywanie napoju poprzez naci$ni"cie pokr"t#a regulacji.

 Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywanie kawy za wcze&nie, mo#esz dokona$ zmian parametrów 
w trakcie parzenia. Parametry s" pokazane na wy&wietlaczu. Mo#esz je zmieni$ do momentu kiedy 
migaj".

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do %!danych ustawie&.

Je$li chcesz mo%esz zmieni' parametry kiedy migaj!.

 Je$li chcesz przerwa' proces przygotowywania napoju naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja „Przerwanie parzenia kawy” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Wskazówka: Je&li komora na zmielon" kaw% zostanie otwarta przez przypadek (lub je&li nie nacisn"-
!e& prawego pokr%t!a regulacji po nasypaniu zmielonej kawy), urz"dzenie automatycznie rozpocznie 
p!ukanie wylotu kawy (Zdj. 1/E) kiedy komora zostanie ponownie zamkni%ta i b%dzie ponownie gotowa 
do pracy oko!o minuty pó(niej.

 UWAGA! Komora na zmielon" kaw% nie mo#e by$ u#ywana jako pojemnik na kaw%. Nie nale#y wrzuca$ 
wi%cej ni# jedn" porcj% zmielonej kawy do komory. Nale#y u#ywa$ tylko &wie#ych ziaren kawy. Nie 
wolno u#ywa$ kawy rozpuszczalnej.

5. Konserwacja i utrzymanie w nale$ytym stanie
 Uwaga: Na wy&wietlaczu pojawi si% informacja tekstowa w kolorze czerwonym o koniecznej czynno&ci. 
Przekr%$ prawe pokr%t!o do pozycji wymaganej czynno&ci (informacja tekstowa w kolorze niebieskim) 
i naci&nij prawe pokr%t!o regulacji. Post%puj zgodnie z poni#szymi instrukcjami na wy&wietlaczu. W 
Punktach 5.1 – 5.5 znajduj" si% szczegó!owe instrukcje. 
Je&li chcesz rozpocz"$ czyszczenie lub konserwacj% w dowolnym momencie, post%puj zgodnie z poni#-
szymi punktami 5.1 – 5.5. 

5.1 P&ukanie Spieniacza do mleka
UWAGA! Nie przerywa$ programu p!ukania podczas jego trwania!

Zaleca si" czyszczenie Spieniacza do mleka po ka%dym przygotowaniu napoju z mlekiem. Spieniacz do 
mleka powinien by' p#ukany najpó(niej jak taka informacja pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Konserwacja”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „Program p#ukania”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do pozycji „P#ukanie Spieniacza do mleka”. Naci$nij prawe 

pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja “Pod#!cz w!% do odp#ywu” i “w#ó% do tacki na skropliny”.

 Pod#!cz w!% do Wylotu kawy z regulowan! wysoko$ci! (Fig 7).
 W#ó% woln! ko&cówk" w"%a do otworu z ty#u tacki na skropliny po prawej stronie (Zdj. 10).
 Nale%y umie$ci' pojemnik o pojemno$ci najmniej 0.5 litra pod wylotem kawy.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja “P#ukanie Spieniacza do mleka” pojawi si" na wy$wietlaczu. Urz!dzenie rozpocznie auto-
matyczne p#ukanie. Proces p#ukania zajmie oko#o 20 sekund.   

Po zako&czeniu procesu p#ukania, rozpocznie si" proces grzania i urz!dzenie b"dzie gotowe do dzia#ania.

5.2 P&ukanie wylotu kawy
Wylot kawy powinien by' p#ukany regularnie. Nale%y post"powa' zgodnie z poni%szymi instrukcjami:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Konserwacja”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Program p#ukania”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Przep#ucz spieniacz”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

Informacja “P#ukanie systemu” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Po zako&czeniu procesu p#ukania rozpocznie si" proces grzania i urz!dzenie b"dzie gotowe do dzia#ania.

5.3 Czyszczenie spieniacza do mleka
UWAGA: Nie przerywa$ programu czyszczenia podczas jego trwania!

Zaleca si" regularne czyszczenie Spieniacza do mleka. Post"puj zgodnie z poni%szymi instrukcjami:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Konserwacja”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Program czyszczenia”. Nast"pnie naci$nij prawe 
pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Czyszczenie Spieniacza do mleka”. Nast"pnie 
naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja “Pod#!cz w!% do wylotu” i “zako&czenie czyszczenia” pojawi! si" na wy$wietlaczu.

 Pod#!cz w!% do wylotu kawy z regulowan! wysoko$ci! (Zdj. 7).
 Rozpu$' troch" p#ynu czyszcz!cego (dost"pny jako wyposa%enie dodatkowe, patrz punkt 9) w 

pojemniku z wod! aby przygotowa' co najmniej 0.3l roztworu czyszcz!cego. Stosunek p#ynu 
czyszcz!cego do wody podany jest w instrukcji producenta.

 Umie$' ko&cówk" w"%a w roztworze czyszcz!cym.
 Podstaw du%y pojemnik (o pojemno$ci co najmniej 0.5l) pod wylotem.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Urz!dzenie rozpocznie proces czyszczenia. Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja “Czyszczenie 
rozpocz"te”.

Po chwili informacja “Pod#!cz w!% do wylotu kawy i “ko&cówk" do tacki na skropliny” b"d! miga#y na 
wy$wietlaczu.

 Pod#!cz w!% do wylotu kawy z regulowan! wysoko$ci! (Zdj. 7). W#o%y' woln! ko&cówk" w"%a do 
otworu w tylnej cz"$ci tacki na skropliny po prawej stronie. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

Informacja “Czyszczenie rozpocz"te” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Po sko&czeniu cyklu czyszczenia, informacja “Opró%nij tacki” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Opró%nij i wyczy$' tacki na skropliny i fusy (Zdj. 1/N i 1/O).

Rozpocznie si" cykl grzania i urz!dzenie b"dzie gotowe do pracy.
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5.4 Program czyszczenia
 Wskazówka: Gdy urz"dzenie wymaga czyszczenia na wy&wietlaczu pojawi" si% instrukcje post%powa-
nia. Aby nie narusza$ ewentualnych roszcze' gwarancyjnych nale#y post%powa$ zgodnie z poni#sz" 
instrukcj".  

 Na wy&wietlaczu pojawi si% informacja “Prosz% czy&ci$”. Mo#na nadal parzy$ kaw% i przygotowywa$ 
napoje. Nie wolno przerywa$ realizowanego programu czyszczenia. Jedynie dodawa$ tabletki czysz-
cz"ce je&li zostanie to zasygnalizowane przez urz"dzenie.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji. 
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Konserwacja”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Program czyszczenia”. Naci$nij prawe pokr"t#o 

regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Przeczy$' system”. Naci$nij prawe pokr"t#o regu-

lacji.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja “Opró%nij tacki”.

 Wyjmij i opró%nij tacki na skropliny i fusy (Zdj. 1/N i 1/O).
 Je$li to konieczne przep#ucz tack" na skropliny i fusy $wie%! wod! i w#ó% z powrotem do urz!dzenia.

Urz!dzenie zacznie podwójne p#ukanie.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja “Tabletka czyszcz!ca w przew. zmiel. kawy”.

 Podstaw pojemnik (o pojemno$ci co najmniej 0,5l) pod wylot kawy (Zdj. 1/E).
 Otwórz pojemnik na zmielon! kaw" (Zdj. 1/M).
 Wrzu' tabletk" czyszcz!c! do pojemnika na zmielon! kaw" i zamknij pokryw".

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja „Rozpocz!' czyszczenie”.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

W momencie kiedy urz!dzenie rozpocznie proces czyszczenia, na wy$wietlaczu pojawi si" informacja 
“Opró%nij tacki”.

 Wyjmij, opró%nij i oczy$' tack" na skropliny, a tak%e pojemnik na fusy (Zdj. 1/N i 1/O) i w#ó% z 
powrotem do urz!dzenia.

 Je$li jest taka konieczno$' przep#ucz tack" $wie%! wod!.

Rozpocznie si" cykl grzania i urz!dzenie b"dzie gotowe do u%ycia.

5.5 Odkamienianie systemu
Je$li urz!dzenie wymaga odkamieniania, informacja “Prosz" odkamieni'” pojawi si" na wy$wietlaczu.

Mo%esz rozpocz!' odkamienianie r"czne w ka%dej chwili.

 UWAGA! Nale#y kierowa$ si% wskazówkami dotycz"cymi odkamieniania i wykonywa$ je w podanej 
kolejno&ci. Nadal mo#na przygotowywa$ napoje z urz"dzenia.  Zalecane jest jednak realizowanie 
programu usuwania kamienia mo#liwie jak najwcze&niej. Je&li si% tego nie uczyni, dzia!anie ekspresu 
mo#e sta$ si% wadliwe, a roszczenia gwarancyjne nieuwzgl%dnione. 

 UWAGA! Nigdy nie nale#y przerywa$ procesu odkamieniania. Nale#y u#ywa$ tylko odkamieniaczy 
zalecanych do u#ywania w ekspresach do kawy. Nie wolno u#ywa$ octu ani #adnych odkamieniaczy 
na bazie octu. 

 UWAGA! Filtr musi by$ wyj%ty z pojemnika na wod% przed rozpocz%ciem procesu odkamieniania.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Ustawienia”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Konserwacja”. Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o 
regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Program odkamieniania”. Nast"pnie naci$nij 
prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja “Opró%nij tacki” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Wyjmij i opró%nij tacki na skropliny i fusy (Zdj. 1/N i 1/O).
 Umie$' z powrotem tacki.

Informacja “Wyjmij pojemnik na wod"” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Wyjmij pojemnik na wod" i delikatnie wyjmij filtr u%ywaj!c ko&cówki #y%ki do odmierzania kawy (Zdj. 4).
 Uzupe#nij pojemnik na wod" $wie%! wod! do oznaczenia 0.5l.
 Dodaj odkamieniacz i w#ó% pojemnik na wod". 

 UWAGA! Zawsze uzupe!nij pojemnik na wod% PRZED dodaniem odkamieniacza. Nie wolno dodawa$ 
odkamieniacza do pustego pojemnika! Nale#y zapozna$ si% z regulaminem producenta.

Informacje „Pod#!cz w!% do wylotu” i „Pod#!cz ko&cówk" do tacki na skropliny” b"d! miga#y zamien-
nie na wy$wietlaczu.

 Pod#!cz w!% do wylotu kawy z regulacja wysoko$ci (Zdj. 7).
  Pod#!cz woln! ko&cówk" w"%a do otworu w tylnej cz"$ci tacki na skropliny po prawej stronie (Zdj. 10).
 Umie$' pojemnik o pojemno$ci co najmniej 0.5l pod wylotem kawy (Zdj. 1/E).
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji. Informacja „Rozpocznij odkamienianie” pojawi si" 

na wy$wietlaczu.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji. Informacja „Odkamienianie rozpocz"te” pojawi si" 

na wy$wietlaczu.

Urz!dzenie rozpocznie process odkamieniania. Informacja “Odkamienianie rozpocz"te” pojawi si" 
na wy$wietlaczu. Proces odkamieniania jest automatyczny i trwa oko#o 20 minut. Podczas procesu, 
rozwi!zania dotycz!ce odkamieniania b"d! miga#y nieregularnie.

Po sko&czeniu procesu odkamieniania informacja “Opró%nij tacki” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Wyjmij i opró%nij tacki na skropliny i fusy (Zdj. 1/N i 1/O).
 Umie$' tacki na skropliny i fusy.

Informacja “Uzupe#nij wod"” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Wyjmij pojemnik na wod". Op#ucz pojemnik czyst! wod!.
 Wymie& filtr (je$li wymagane).
 Uzupe#nij pojemnik $wie%! wod! i w#ó% na miejsce.

Informacje “Pod#!cz w!% do wylotu” i “Pod#!cz ko&cówk" do tacki na skropliny” b"d! miga#y na 
wy$wietlaczu.

 Pod#!cz w!% do wylotu kawy z regulowan! wysoko$ci!.
 W#ó% woln! ko&cówk" w"%a do otworu w tylnej cz"$ci tacki na skropliny po prawej stronie (Zdj. 10).
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Informacja “Rozpocznij p#ukanie” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji aby rozpocz!' p#ukanie.

Informacja “System p#ucze si"” pojawi si" na wy$wietlaczu. Cykl p#ukania b"dzie trwa# oko#o 2 minut. 
Po sko&czeniu cyklu p#ukania informacja „Opró%nij tacki” pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Opró%nij tacki na skropliny i fusy i umie$' z powrotem (Zdj. 1/N i 1/O).

Rozpocznie si" cykl grzania i urz!dzenie b"dzie gotowe do pracy.

 UWAGA! Resztki odkamieniacza nale#y usun"$  z obudowy ekspresu za pomoc" wilgotnej szmatki.
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5.6 Regularne czyszczenie r'czne
 Wskazówka: Post%puj zgodnie z instrukcj" czyszczenia – przyrz"dzanie napojów wymaga najwy#szej 
czysto&ci i higieny.

 UWAGA! Ekspresu nie wolno wk!ada$ do wody! Nie u#ywa$ #r"cych &rodków czyszcz"cych. 

 Opró%niaj tack" na skropliny i pozosta#o$ci z kawy (rys. 1/N i 1/O) regularnie. Ilo$' wody w tacce 
jest pokazywana za pomoc! czerwonego miernika p#ywaj!cego po prawej stronie z ty#u. Ilo$' wody 
w tacce pokazywana jest, za pomoc! czerwonego wska(nika umieszczonego z ty#u, po prawej 
stronie.

 Czy$ci' ekspres z zewn!trz tylko mi"kk! $cierk!.
 Opró%nia' tack" na skropliny (Zdj. 1/N) i pojemnik na fusy (Zdj. 1/O) zaraz po wy$wietleniu infor-

macji na wy$wietlaczu (informacja jest widoczna tylko przy w#!czonym ekspresie).

Po opró%nieniu tacki nale%y oczy$ci' czyst! wod! z p#ynem.

 Pojemnik na wod" nale%y p#uka' codziennie czyst! wod! i nape#nia' $wie%! zimn! wod!.

 UWAGA! Zaschni%ty osad z mleka mo#e by$ trudny do usuni%cia.

 Pojemnik na mleko, Spieniacz, w"%yk i wylot kawy nale%y czy$ci' regularnie.

 Wskazówka: Regularnie (najlepiej po tym jak ekspres nie b%dzie u#ywany przez d!u#szy czas) nale#y 
roz!"czy$ Spieniacz do mleka i przep!uka$ wszystkie elementy czyst" wod".

 Zdejmij panel maskuj!cy (Zdj. 1/P) z wylotu kawy z regulowan! wysoko$ci!.
 Usu& Spieniacz do mleka ci!gn!c go w dó# (Zdj. 11a) i rozmontuj go.
 Wyczy$' wszystkie elementy (Zdj. 1/R) dok#adnie i ponownie go zamontuj.
 Zamontuj Spieniacz do mleka w urz!dzeniu (Zdj. 11b).
 Zamontuj panel z powrotem na wylocie kawy z regulowan! wysoko$ci!.

 Wskazówka: Ekspres jest wyposa#ony w ruchome rolki (tylko Model 767, Zdj. 1/Q). U!atwiaj" one 
przesuwanie ekspresu na blacie kuchennym. Dzi%ki temu mo#na tak#e utrzyma$ czysto&$ pod urz"dze-
niem.

5.7 Czyszczenie jednostki zaparzania
UWAGA! Wyjmuj jednostk% zaparzania tylko wtedy, gdy ekspres jest wy!"czony.

Je$li wyst!pi taka potrzeba jednostk" zaparzania mo%na wyj!' i op#uka' pod bie%!c! wod!. Mo%na 
u%ywa' tylko czystej wody! Ze wzgl"dów higienicznych radzimy zdj!' i wyczy$ci' jednostk" zaparzania 
po ka%dym programie czyszcz!cym (patrz 5.4). 

 Otwórz i zdejmij klapk" serwisow! po prawej stronie urz!dzenia (Zdj. 1/L).
 Aby odblokowa' jednostk" zaparzania naci$nij czerwony przycisk i przekr"' r!czk" do ko&ca w 

lewo a% si" zablokuje (Zdj. 12).
 Ostro%nie wyjmij jednostk" zaparzania u%ywaj!c r!czki.
 Op#ucz jednostk" zaparzania pod bie%!c! wod! i zostaw do wyschni"cia.
 Ostro%nie w#ó% jednostk" zaparzania z powrotem do ekspresu i zablokuj naciskaj!c czerwony 

przycisk i przekr"caj!c r!czk" do ko&ca w prawo a% us#yszysz klikni"cie.
 Zamknij klapk" serwisow! (Zdj. 1/L), zgodnie z instrukcjami naci$nij klapk" do zamkni"cia i 

us#yszenia klikni"cia.

5.8 Wymiana filtra
Filtry trac! swoj! wydajno$' po przefiltrowaniu oko#o 50 litrów wody. Na wy$wietlaczu pojawi si" 
informacja „WYMIENI+ FILTR”.

Mo%na nadal przygotowywa' napoje. Zalecana jest wymiana filtra natychmiast po pojawieniu si" infor-
macji o konieczno$ci wymiany filtra.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu „Ustawienia filtra”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji do symbolu “Filtr tak”. Urz!dzenie zapami"ta, %e filtr zosta# 

zainstalowany. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji. Informacja  „Wymiana filtra” pojawi si" na 
wy$wietlaczu.

 Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji. 
 Opró%nij zbiornik wody (Zdj. 1/F i 2), odkr"' stary filtr przy u%yciu ko&cówki z drugiej strony #y%ki 

do odmierzania kawy.
 Wyrzu' stary filtr do kosza na $mieci.
 Ostro%nie wkr"' nowy filtr w wyznaczone miejsce w zbiorniku na wod" u%ywaj!c ko&cówki na 
#y%ce do odmierzania kawy (Zdj.4)

UWAGA! Nale#y uwa#a$, aby nie przekr%ci$ za daleko i nie uszkodzi$ zaczepów. 

 Nape#nij pojemnik z wod! do poziomu “maximum” i w#ó% do urz!dzenia.
 Podstaw pojemnik o pojemno$ci co najmniej 0,5l pod wylot kawy (Zdj. 1/E) i naci$nij prawe 

prawe pokr"t#o regulacji. 

System zostanie przep#ukany. Informacja “Filtr p#ucze si"”  pojawi si" na wy$wietlaczu.

 Poczekaj a% woda przestanie wylatywa' z dozownika. 

System b"dzie si" nagrzewa#. Urz!dzenie jest gotowe do pracy.

 UWAGA! Filtr powinien by$ wymieniany co dwa miesi"ce, nawet je&li urz"dzenie jest rzadko u#ywane. 
Nawet je&li nie wy&wietla si% informacja o konieczno&ci zmiany filtra. Ustaw dat% kolejnej wymiany 
filtra u#ywaj"c miesi%cznego wska(nika na górze filtra. 
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Informacja Znaczenie )rodki zaradcze

NAPE)NIJ SYSTEM
REGULACJI

Nape#ni' instalacj" wodn!  Naci$nij prawe pokr"t#o 

Filtr do wody mo%e by' uszkodzony  Usu& lub wymie& filtr

DOLEJ WOD, Zbiornik na wod" jest pusty  Dolej wod"

Brak zbiornika na wod"  
lub zosta# nieprawid#owo 
zamontowany

 Zamontowa' prawid#owo  
zbiornik na wod" (patrz 
punkt 2.3)

DOSYP KAW,  Brak ziaren kawy  Nape#ni' zbiornik z ziarna-
mi kawy (patrz punkt 2.3)

Ziarna kawy utkn"#y w pojemniku  Zamiesza' #y%k! ziarna w 
zbiorniku 

Wskazówka: komunikat “DOSYP KAW*” zniknie dopiero przy przygotowywaniu kolejnej kawy.

OPRÓ-NIJ TACKI Tacka na skropliny i/lub 
fusy jest pe#na 

 Opró%nij tacki na skropliny 
i/lub fusy

BRAK TACKI Tacki na skropliny i fusy s! puste lub 
nieprawid#owo zamontowane

 Zainstaluj tacki na skropliny 
i fusy 

PROSZ, CZY*CI+ Niezb"dne czyszczenie instalacji  Program czyszczenia   
(patrz punkt 5.4)

PROSZ, ODKAMIENI+ Niezb"dne jest odkamienienie 
Instalacji

 Program odkamieniania 
(patrz punkt 5.5)

WYMIENI+ FILTR Filtr uleg# zu%yciu  Wymiana filtra  
(patrz punkt 5.8)

WYJ,TY ZAPARZACZ Jednostka zaparzania jest  
nieprawid#owo zamontowana 

 W#ó% i zabezpiecz jednost-
k" zaparzania prawid#owo 
(patrz punkt 5.7)

  

6. Komunikaty systemu

Usterka Znaczenie  )rodki zaradcze

Otrzymanie gor!cej wody 
i pary nie jest mo%liwe 

Dysza gor!cej wody/pary 
(Zdj.1/R) jest zatkana

 Dysz" roz#o%y' na cz"$ci i do-
k#adnie wyczy$ci' (Zdj. 1/R)

Za ma#o pianki Instalacja mo%e by' zanieczysz-
czona kamieniem 

 Odkamieni' u%ywaj!c max. daw-
kowania (punkt 6)

Nieodpowiednie mleko  U%ywa' sch#odzone mleko

Zatkana dysza (Zdj. 1/R)  Dysz" roz#o%y' na cz"$ci i 
dok#adnie wyczy$ci' (Zdj. 
1/R) 

Kawa wyp#ywa tylko 
kropla po kropli 

Instalacja mo%e by' zanieczysz-
czona kamieniem

 Odkamieni' u%ywaj!c max. daw-
kowania (punkt 6)

M#ynek mieli zbyt drobno  Nastawi' na grubsze mielenie

Zbyt drobno zmielona kawa   Nastawi' na grubsze mielenie

Kawa bez pianki Instalacja mo%e by' zanieczysz-
czona kamieniem

 Odkamieni' u%ywaj!c max. daw-
kowania (punkt 6)

Nieodpowiedni rodzaj kawy  Zmieni' rodzaj kawy

G#o$na praca m#ynka Ziarna nie s! $wie%e  U%y' $wie%ych ziaren kawy

Stopie& mielenia nie jest dosto-
sowany do ziaren kawy 

 Zmieni' ustawienia m#ynka

Cia#a obce (np.kamyczki) w 
m#ynku

 Nale%y skontaktowa' si" z ser-
wisem, mo%na w dalszym ci!gu 
przygotowywa' kaw"

7. Post'powanie w przypadku problemów

Je&li nie mo#na samodzielnie usun"$ usterki nale#y skontaktowa$ si% z serwisem – wskazówki mo#na 
znale($ w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej.

Usterki stwierdzone przez system pojawi! si" na wy$wietlaczu w formie komunikatu z numerem 
b#"du.

Je&li na wy&wietlaczu pojawi si% informacja “B!"d/Tel. do serwisu” zapisz numer b!%du. Wy!"cz urz"dzenie 
i wyjmij wtyczk% z gniazdka. Zadzwo' do serwisu.
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8. Cz'#ci zamienne i akcesoria
Filtr NIRF 700: 
Nowy filtr mo%na zakupi' w dobrze zaopatrzonych punktach sprzeda%y lub skontaktowa' si" z dystry-
butorem na Polsk".

Tabletki czyszcz"ce NIRT700: 
Dostawcy tabletek czyszcz!cych mo%na zakupi' w dobrze zaopatrzonych punktach sprzeda%y lub 
skontaktowa' si" z dystrybutorem na Polsk".

P!yn do odkamieniania NIRK 703: 
Dostawcy tabletek czyszcz!cych mo%na zakupi' w dobrze zaopatrzonych punktach sprzeda%y lub 
skontaktowa' si" z dystrybutorem na Polsk".

Oczyszczacz w p!ynie NICC 705: 
Oczyszczacz w p#ynie przeznaczony do czyszczenia Spieniacza do mleka mo%na zakupi' w dobrze 
zaopatrzonych punktach sprzeda%y lub skontaktowa' si" z dystrybutorem na Polsk".

Milk cooler NICT 500: 
Termos wykonany z wysokiej jako$ci stali nierdzewnej zapewnia mleku odpowiedni! temperatur" i 
warunki do spieniania.

9. Serwis klienta, gwarancja, warunki
Serwis Klientów 
Urz!dzenia NIVONY spe#niaj! najwy%sze wymagania jako$ci. W razie pojawiaj!cych si" w!tpliwo$ci 
pojawiaj!cych si" podczas korzystania z urz!dzenia zach"camy do skontaktowania si" z producentem. 
Dzi"ki pomocy u%ytkowników producent mo%e udoskonala' i rozwija' wyroby tak, aby spe#ni#y wszyst-
kie oczekiwania u%ytkowników.

W przypadku zwrotu wadliwego urz!dzenia nale%y post"powa' zgodnie z poni%sz! instrukcj!, aby 
upewni' si" %e woda nie pozosta#a w instalacji:

 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na „Ustawienia”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na „Konserwacja”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.
 Przekr"' prawe pokr"t#o regulacji na “Program odparowania”. Naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Urz!dzenie przemyje instalacje.

 Pod#!cz w!% do wylotu kawy z regulacj! wysoko$ci.
 W#ó% woln! ko&cówk" w"%yka do otworu w tylnej cz"$ci tacki na skropliny po prawej stronie (Zdj. 10).
 Umie$' pojemnik o pojemno$ci co najmniej 0.5 l pod wylotem kawy.
 Nast"pnie naci$nij prawe pokr"t#o regulacji.

Na wy$wietlaczu pojawi si" informacja “Op#ucz spieniacz”. Urz!dzenie rozpocznie automatyczne 
p#ukanie. Proces p#ukania trwa oko#o 20 sekund.

Po sko&czeniu p#ukania na wy$wietlaczu pojawi sie informacja “Wyjmij pojemnik”.

 Wyjmij pojemnik na wod".  

Urz!dzenie rozpocznie odparowanie. Informacja “Prosz" czeka'” pojawi si" na wy$wietlaczu. Po 
odparowaniu urz!dzenie wy#!czy si" automatycznie.

 Wyjmij i opró%nij tacki na skropliny i fusy (Zdj. 1/N i 1/O).
 W#ó% pojemnik na wod", tacki na skropliny i fusy.

Urz!dzenie jest gotowe do wysy#ki.

 Wa#na instrukcja: prosz% zapakowa$ urz"dzenie ostro#nie i je&li to mo#liwe w oryginalnym opakowanie. 
Nie mo#emy przej"$ odpowiedzialno&ci za zniszczenia powsta!e podczas transportu.

Warunki gwarancji i obs!ugi klientów 
Warunki gwarancji i obs#ugi klientów znajduj! si" w odpowiedniej instrukcji.

Filtry mog" by$ utylizowane jak zwyk!e domowe odpady. 
Obowi!zuje zakaz umieszczania zu%ytego urz!dzenia #!cznie z innymi odpadami komunalnymi. Zu%yte 
urz!dzenia nale%y utylizowa' w sposób w#a$ciwy i fachowy, zgodnie z przepisami i ustawami obowi!-
zuj!cymi w danym kraju.

  Urz!dzenie nale%y doprowadzi' do stanu nieu%ywalno$ci.
  Wyci!gn!' wtyk sieciowy z gniazda.

10. Specyfikacje techniczne
Napi"cie 220-240V AC, 50/60Hz 
Zu%ycie energii: 1455W

NIVONA Apparate GmbH 
Südwestpark 90 
D-90449 Nürnberg 
www.nivona.com 
© 2012 by NIVONA
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