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Gerbiamas kliente, 

sveikiname ir nuoširdžiai dėkojame, kad nusprendėte įsigyti kokybišką NIVONA namų produktą. 

Kad pilnai mėgautumėtės NIVONA prietaiso teikiamais privalumais, prieš naudodamiesi juo atidžiai 

perskaitykite naudojimosi instrukciją ir prieš pirmą sąranką įsidėmėkite saugos nurodymus. 

Pasidėkite naudojimosi instrukciją saugioje vietoje, kad galėtumėte pasiskaityti ar perduoti kitiems 

prietaiso naudotojams. 
 

 

     DĖMESIO: karštas paviršius 

 

 
„Apple-App-Store“ arba „Google Play-Store“ galite įsigyti NIVONA pilnai automatiniam kavos 

aparatui skirtą programėlę, per kurią galėsite valdyti ir naudotis savo pilnai automatiniu kavos 

aparatu. Per meniu BLUETOOTH galėsite leisti arba išjungti prietaiso ryšį su jūsų išmaniuoju 

telefonu (žr. 3.11. pastabą). 

Jūsų pardavėjas ir jūsų NIVONA komanda linki jums daug kavos gėrimo malonumų ir 

džiaugsmo naudojantis mūsų aukštos kokybės NIVONA produktu. 

 
 
 

nusipirkta 

 
 

vieta, data 
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Šioje instrukcijoje pateikti šie simboliai turi tokią nuolatinę reikšmę:

Perspėjimas: šis simbolis nurodo galimus pavojus. 

Informacija: šiuo simboliu skatinama atkreipti dėmesį į savybes. 

Patarimas: šiuo simboliu žymimi papildomi patarimai. 
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1. Saugos instrukcijos 
 
 

1. Saugos instrukcijos 

•   Prietaisu galima naudotis tik pagal numatytąją paskirtį (buitinėms 

reikmėms), jis nėra skirtas komercinėms reikmėms (žiūrėkite garantijos 

sąlygas). Kitu atveju nustos galioti garantija. 

•   Darbinė įtampa ir ant prietaiso nurodyta įtampa turi būtinai sutapti.            

Atkreipkite dėmesį į prietaiso tipo etiketę (žiūrėkite paveikslėlį 1/S). 

•   Nenaudokite prietaiso, jeigu maitinimo laidas arba korpusas yra pažeistas. 

Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų su karštomis dalimis. 

•   Netraukite kištuko iš elektros lizdo, paėmę už maitinimo laido. 

•   Griežtai vadovaukitės valymo ir nuosėdų šalinimo informacija. 

Nesivadovaudami prarasite garantiją. 

•   Prieš atlikdami priežiūros ir valymo veiksmus įsitikinkite, kad prietaisas  

išjungtas, o kištukas atjungtas nuo maitinimo tinklo. 

•   Jokiu būdu neleiskite, kad kištukas sudrėktų, ir apsaugokite jį nuo drėgmės. 

•   Padėkite prietaisą ant lygaus, stabilaus paviršiaus ir naudokite tik patalpų 

viduje. Jokiu būdu nestatykite prietaiso ant karštų paviršių ar šalia atviros 

ugnies. 

•   Šiuo prietaisu vaikai nuo 8-ių metų, taip pat žmonės su fizine, jutimų ar 

protine negalia, stokojantieji patirties ir žinių gali naudotis tik tada, jei yra 

prižiūrimi ir apmokyti saugiai naudotis prietaisu ir supranta kylančius 

pavojus. Neleiskite vaikams prietaisu žaisti. Naudotojo atliekamų valymo 

ir priežiūros darbų vaikams nepatikėkite, nebent jiems jau būtų suėję 8-

eri metai ir jie būtų prižiūrimi. Prietaisas ir jo maitinimo laidas vaikams iki 

8-erių metų turėtų būti nepasiekiami. 

•   Jei prietaisu ketinate bent keletą dienų nesinaudoti, atjunkite jį nuo maitinimo 

tinklo. 

•   Nepalikite prietaiso įjungto, jei nebūtina. Neįmerkite prietaiso į vandenį. 

•   Jokiu būdu neplaukite prietaiso ar jo dalių indaplovėje. Jei to nepaisysite, 

prarasite garantiją. 

•   Jei prietaisas ima netinkamai veikti, iš karto atjunkite kištuką (jokiu būdu  

netempkite už maitinimo laido ar traukdami patį prietaisą). 

•   Atsakomybės už žalą neprisiimsime, jei prietaisu naudotasi netinkamai 

arba jis remontuotas ne įgalioto specialisto. Tokiu atveju garantijos 

neteksite. 
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1. Saugos informacija / 2 Sąranka 
 
 

•   Vidinę kavamalę naudokite malti tik skrudintas ir neapdorotas kavos 

pupeles, jokiems kitiems maisto produktams! Visada įsitikinkite, kad 

tarp kavos pupelių neįsimaišę kokių kitų dalykų – 

kitaip negalios garantija. 

•   Jei prietaisą prireiktų remontuoti, susisiekite su aptarnavimo telefonu 

linija arba pardavėju, iš kurio prietaisą pirkote, o prietaisą siųskite tik 

po konsultacijos ir pagal šio vadovo 9 skyrelio nurodymus adresu 

IVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 90, D-90449 

Nürnberg. 

• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo 

įgaliotas klientų aptarnavimo centras arba atitinkamai kvalifikuotas 

asmuo, kad tai nekeltų pavojaus. 

Perspėjimas: elektroninių prietaisų remontą turi atlikti tik 

specialistai! Dėl netinkamo remonto naudotojui kyla 

pavojus. Jei prietaisas buvo gadinamas, juo buvo 

naudotasi arba jis buvo prižiūrėtas netinkamai, jokios 

atsakomybės už galimą žalą neprisiimsime! 

Perspėjimas: spausdami įj. / išj. mygtuką (1/H pav.) 

ruošimo metu galite sugadinti prietaisą! Prietaisą galima 

išjungti tik jam veikiant parengties režimu. 

    Perspėjimas: galite nusideginti! Tiekiant garus ar karštą 

vandenį iš garų-karšto vandens purkštuvo / spumatore 

įtaiso gali ištrykšti karšto vandens. Metalinę spumatore 

išleidimo angos dalį lieskite tik jai atvėsus. 
 

 

2. Sąranka 

2.1. Paruošimas 

➔   Atsargiai išimkite prietaisą ir visas pateiktas dalis iš pakuotės. Pateikiamą 

komplektą sudaro šios dalys: 

•     Naudotojo vadovas 

•     Garantijos kortelė 

•     Matavimo šaukštelis su filtro kasetės įdėjimo pagalbine priemone 

•     Dvi plovimo tabletės 

•     Vienas „Claris“ filtras 

•     Viena vandens kietumo testo juostelė 

•     Viena pieno talpa su prijungimo vamzdeliu (tik modeliuose 670 ir 680) 
 
 

 



2. Sąranka 
 

 
 

Informacija: prireikus prietaisą nusiųsti į klientų aptarnavimo centrą, jį reiktų supakuoti į 

originalią pakuotę. Pasilikite pakuotę kartu su polistirolo dalimis. 

➔   Padėkite prietaisą ant lygaus, sauso ir tinkamo darbinio paviršiaus. 
➔   Prijunkite prie specialisto įrengto lizdo. 
➔   Jūsų prietaise yra laido saugykla – nereikalingą laido dalį galite sustumti 

į saugyklą, kad laidas nebūtų per ilgas (1/T pav.). 

2.2. Svarbiausi valdikliai 

Jūsų NIVONA prietaisas suteikia aibes galimybių paruošti įvairias kavos rūšis pagal skonį. 

Svarbiausi valdikliai ir jų pagrindinės funkcijos skirtingoms kavos rūšims nesiskiria: 

• Įj. / išj. jungiklis (1/H pav.): paspausdami įjungiate prietaisą, o dar kartą paspausdami – vėl 

išjungiate. 

• Sukamasis reguliatorius - sukamasis-spaudžiamasis parinkiklis (trumpai, sukamasis 

reguliatorius) (1/B pav.): sukamuoju reguliatoriumi pasirinkite mėgstamą gėrimą iš meniu. 

Paspaudus sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu, gėrimas pradedamas ruošti. Ruošiant 

gėrimą sukamuoju reguliatoriumi galite pakeisti kavos kiekį ir stiprumą. Keičiamos reikšmes 

atitinkamai užsižiebia. 

• Garų-karšto vandens sukamoji rankenėlė (1/C pav.): kai ekrane rodoma OPEN VENT 

(atidaryti išleidimo angą), prieš naudodami po garų-karšto vandens purškikliu / spumatore įtaisu 

padėkite talpą. Pasukdami pagal laikrodžio rodyklę iki galo atidarote karšto vandens ar garų 

tiekimo išleidimo angą. Tiekimą sustabdysite pasukę prieš laikrodžio rodyklę. 

• Garų-karšto vandens purškiklis / spumatore įtaisas (1/P pav.): kai spumatore įtaiso čiaupas 

nustatytas vertikaliai su garų-karšto vandens tiekimo sukamąja rankenėle (1/C pav.), 

priklausomai nuo gėrimo pasirinkimo formuojama pieno puta arba eina karštas vanduo. Kai 

spumatore įtaiso čiaupas yra horizontaliai su garų-karšto vandens tiekimo sukamąja rankenėle 

(1/C pav.), pieno tiekimo vamzdelis praskalaujamas. 

• Reguliuojamojo aukščio piltuvėlis (1/E pav.): perkeldami į viršų ar apačią reguliuojate 

piltuvėlio aukštį pagal naudojamus puodelius ar stiklines. Piltuvėlį suimkite nykščiu ir rodomuoju 

pirštu, o tada pakelkite arba nuleiskite (11 pav.). 

• Pieno talpa (tik modeliams 670 ir 680): pripildykite pieno talpą šviežiu, šaltu ir neriebiu pienu. 

Uždarykite pieno talpos dangtelį ir prijunkite vieną siurbimo vamzdelio galą prie pieno talpos, o 

kitą – prie pieno putos ruošimo įtaiso / spumatore įtaiso. 

2.3. Vandens ir pupelių įpylimas 

➔   Atidarykite kairėje prietaiso dalyje esantį dangtį (1/F pav.) ir išimkite vandens talpą (2 pav.). 

Praskalaukite šaltu, švariu vandeniu iš čiaupo. 

➔   Pripildykite vandens talpą virš minimalaus lygio žymos (0,5 l) ir vėl įstatykite į prietaisą. Įsitikinkite, 

kad vandens talpą statote teisingai. 

➔   Vėl uždarykite kairėje prietaiso dalyje esantį dangtį. 

Perspėjimas: visada pilkite tik švarų, šaltą vandenį! Niekada nepilkite gazuoto vandens ar 

kitų skysčių! Kitu atveju prarasite garantiją. 

➔   Atidarykite pupelių talpos dangtį (1/G ir 3 pav.). 
➔   Įpilkite tik neapdorotų, apskrudintų kavos pupelių. 
➔   Vėl uždarykite dangtį. Įsitikinkite, kad gerai uždarėte. 
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2. Sąranka 
 

 
 

Perspėjimas: nenaudokite sudėtinėmis dalimis, tokiomis kaip cukrus ar pan., 

skrudinimo metu ar po jo apdorotų kavos pupelių. Taip galite pažeisti kavamalę. Dėl to 

kilusių remonto išlaidų garantija nepadengs. 

2.4. Įjunkite prietaisą ir pripildykite sistemą 

➔   Įjunkite prietaisą įj. / išj. jungikliu (1/H pav.). 

Prieš pirmą kartą ruošdami kavą nustatykite šiuos bazinius nustatymus: 

Nusistatykite kalbą 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nustatytumėte kalbą. 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte kalbą. 

Ekrane rodoma INSERT FILTER? (įdėti filtrą?). 

2.4.1 Prietaiso naudojimas su filtru 

Pristatytame komplekte pateikiamas „Claris“ filtras. Kai prietaise naudojamas filtras, nuosėdas 

reikia šalinti rečiau, nes filtras suminkština vandenį. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties YES (taip), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, kad 

prietaisas atpažintų, jog filtras įdėtas. 

➔   Ekrane rodoma INSERT FILTER (įdėkite filtrą). 
➔   Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir atsargiai priveržkite filtrą įdėjimo pagalbos priemone, 

esančia matavimo šaukštelio (4 pav.) gale, į atitinkamą tvirtinimą vandens talpoje. 

Perspėjimas: nesuspauskite arba nesulenkite. 

➔   Pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu virš minimalaus lygio žymos (0,5 l) ir vėl įstatykite į 

prietaisą. 
➔   Vėl uždarykite kairėje prietaiso pusėje esantį dangtį. 
➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) po vandens išleidimo anga (1/P pav.) ir 

atidarykite ją garų-karšto vandens reguliavimo sukamąją rankenėlę pasukę pagal laikrodžio rodyklę. 

Sistema skalaujama. Ekrane rodoma FILTER RINSING (filtras skalaujamas). 

➔   Palaukite, kol po kurio laiko iš vandens išleidimo angos netekės vanduo. Tada uždarykite garų-

karšto vandens angą sukamąją rankenėlę sukdami prieš laikrodžio rodyklę. 

Ekrane rodoma PLEASE RINSE (praskalaukite). 

➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma SYSTEM RINSING (sistema skalaujama). 

Prietaisui pašilus, ekrane rodomas pagrindinis meniu su gėrimų simboliais – taip nurodoma, kad 

prietaisu galima naudotis. 

Pirmą kartą ruošiant: jeigu kavą ruošiate pirmą kartą, kavamalės kamera bus tuščia. Gali būti, kad 

prietaisas neruoš kavos, o ekrane po pirmo malimo bus rodoma FILL BEANS (įpilti kavos pupelių). 

➔   Tokiu atveju vadovaukitės pastabomis ekrane ir dar kartą paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. Procesas kartojamas. 

Informacija: jeigu prietaisą naudojate su filtru ir užprogramavote sistemą kaip INSERT 

FILTER? YES (įdėti filtrą? taip), galimybės reguliuoti vandens kietumą neturėsite. Iš 

pradžių vandens kietumas automatiškai nustatomas kaip 1 laipsnio! Tokiu atveju 

prietaise nuosėdas šalinti reikės rečiau, tačiau tai visada reikės padaryti, kai to 

paprašoma, ir visada su IŠIMTU FILTRU. 

Po maždaug 50 l vandens pratekėjimo filtras tampa nebeefektyvus (pakeiskite filtrą, žr. 3.1 skyrelį). 
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2. Sąranka 
 

 
Perspėjimas: net jei ekrane nėra prašoma PLEASE CHANGE FILTER (pakeiskite filtrą), 

filtrą reikia pakeisti bent jau po dviejų mėnesių – net ir naudojant retai. 

2.4.2 Prietaiso naudojimas be filtro 

Jei norite prietaisą naudoti be filtro, filtro nustatymas turi būti nustatytas kaip INSERT FILTER? 

NO (įdėti filtrą? ne) Tai svarbu, nes nuosėdas be filtro reikia šalinti dažniau, priklausomai nuo 

vandens kietumo (gamyklinis nustatymas yra INSERT FILTER? NO (įdėti filtrą? ne). 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties NO (ne) ir paspauskite. 

Ekrane rodomas vandens kietumas. 

Informacija: gamybos sumetimais gali būti, kad pirminės sąrankos metu vamzdynai vis 

dar bus tušti. Prietaisas rodo: prietaisą įjungus įj./ išj. jungikliu (1/H pav.) pasirodo 

ekrane rodinys PLEASE FILL/OPEN VENT (pripildykite / atidarykite išleidimo angą). 

➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) po garų-karšto vandens purkštuvu / spumatore 

įtaisu. 
➔   Atidarykite angą garų-karšto vandens reguliavimo sukamąją rankenėlę pasukę pagal laikrodžio 

rodyklę. 

Dabar sistema pildoma. Iš garų-karšto vandens purkštuvo / spumatore įtaiso 

(1/P pav.) gali išeiti vandens. 

➔   Uždarykite angą garų-karšto vandens reguliavimo sukamąją rankenėlę pasukę prieš laikrodžio 

rodyklę. 

Kai sistema pašildoma, ekrane rodoma PLEASE RINSE (praskalaukite). 

➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma SYSTEM RINSING (sistema skalaujama). 

Kai prietaisas bus parengtas naudoti, ekrane pamatysite pagrindinį meniu. 

2.4.3 Vandens kietumo nustatymas 

Priklausomai nuo vandens kietumo jūsų gyvenamoje vietoje prietaise dažniau ar rečiau reikia šalinti 
nuosėdas. 

Kad sistema galėtų nurodyti nuosėdų šalinimo laiką, prieš pirmą kartą naudodamiesi turite 

tinkamai nustatyti vandens kietumą. 

Pagrindinis gamyklinis vandens kietumo nustatymas yra 3 lygio. 

Iš pradžių ištirkite vandens kietumą pateikta testo juostele: 

➔   Trumpam įmerkite testo juostelę į vandenį ir lengvai pamaišykite. 
➔   Po maždaug vienos minutės suskaičiavę raudonus taškelius ant testo juostos galėsite įvertinti 

rezultatą. 

➔   Skirtingi lygiai padalijami ir reguliuojami taip: 
Testo juostelė / kietumo lygis = ekranas 

1 raudonas taškas / 1–7° = 1 LYGIS 

2 raudoni taškai / 8–14° = 2 LYGIS 

3 raudoni taškai / 15–21° = 3 LYGIS 

4 raudoni taškai / >21° = 4 LYGIS 

Informacija: jei neatsiranda nei vieno raudono taško, nustatykite 1 lygį. 

Vandens kietumą prietaise reikia nustatyti taip: 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties savo vandens kietumo lygiu. 

Ekrane rodoma PLEASE FILL/OPEN VENT (pripildykite / atidarykite išleidimo angą). 

➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) po garų-karšto vandens purkštuvu / spumatore 

įtaisu. 
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2. Sąranka / 3. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas 
 
 

➔   Atidarykite angą garų-karšto vandens reguliavimo sukamąją rankenėlę pasukę pagal laikrodžio 

rodyklę. Ekrane rodoma SYSTEM FILLING (sistema pildoma). 

Sistema papildoma vandeniu, o tada pašildoma. Iš garų-karšto vandens purkštuvo / spumatore 

įtaiso (1/P pav.) gali išeiti vandens. 

➔   Uždarykite angą garų-karšto vandens reguliavimo sukamąją rankenėlę pasukę prieš laikrodžio 

rodyklę. Ekrane rodoma PLEASE RINSE (praskalaukite). 

➔   Paspauskite dešinįjį sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodoma SYSTEM RINSING (sistema 

skalaujama). Kai prietaisas bus parengtas naudoti, ekrane pamatysite pagrindinį meniu. 

Pirmą kartą ruošiant: jeigu kavą ruošiate pirmą kartą, kavamalės kamera bus tuščia. Gali būti, kad 

prietaisas neruoš kavos, o ekrane po pirmo malimo bus rodoma FILL BEANS (įpilti kavos pupelių). 

➔   Tokiu atveju vadovaukitės pastabomis ekrane ir dar kartą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Procesas kartojamas. 

2.5. Prietaiso įjungimas naudojimo metu 

Jeigu jau atlikote pirmo paleidimo veiksmus per pirminę sąranką (2.4 skyrelis), norėdami įjungti 

atlikite šiuos žingsnius: 

➔   Įjunkite prietaisą įj. / išj. jungikliu (1/H pav.). Ekrane rodomas pranešimas NIVONA, 

SYSTEM HEATING (NIVONA, sistema šildoma). Kai prietaisas įšyla, ekrane rodoma PLEASE 

RINSE (praskalaukite). 

➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Dabar sistema skalaujama. Ekrane rodoma SYSTEM RINSING (sistema skalaujama). Po to 

prietaisu galima naudotis. Ekrane rodomas pagrindinis meniu (1/A pav.). 

Informacija: kai prietaiso ketinate kurį laiką nenaudoti (pvz., per atostogas), išjunkite 

prietaisą įj./ išj. jungikliu (1/H pav.) ir atjunkite kištuką. 

Informacija: kiekvienai kavos rūšiai nustatytas gamyklinis nustatymas. Tad kavą galite 

ruošti iš karto (žr. 4 skyrelį). Tačiau rekomenduojame iš anksto pakeisti pagrindinius 

nustatymus pagal savo norus (žr. 3 skyrelį). 

2.6. Režimas ECO 

Kai sukamojo reguliatoriaus kurį laiką nenaudojate, prietaisas persijungia į ECO režimą. Ekrane 

rodoma ENERGY SAVING (energijos taupymas). 

➔   Paspaudę sukamąjį reguliatorių iš ECO režimo išeisite. Ekrane rodomas pagrindinis meniu. 

3. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas 
Informacija: kiekvienai kavos rūšiai nustatytas gamyklinis nustatymas. Todėl kavą galite 

ruošti iš karto (žr. 4 skyrelį). Vis dėlto rekomenduojame iš anksto pakeisti pagrindinius 

nustatymus pagal savo norus. 

➔   Norėdami pakeisti pagrindinius nustatymus, pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį reguliatorių 

pasirinkite meniu parinktį SETTINGS (nustatymai). 

➔   Į meniu SETTINGS (nustatymai) nueisite paspaudę sukamąjį reguliatorių. 
➔   Parinktyje SETTINGS (nustatymai) pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite meniu parinktį, kurios 

nustatymus norite pakeisti. 
➔   Į pasirinktą meniu parinktį įeisite paspaudę sukamąjį reguliatorių. 
➔   Atitinkamą atitinkamo meniu nustatymą galite keisti pasukę sukamąjį reguliatorių. 

 

 
 

10   



3. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas 
 
➔   Pasirinktą nustatymą patvirtinsite paspaudę sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasirinkę EXIT (išeiti) ir tada paspaudę sukamąjį reguliatorių grįšite į ankstesnį meniu lygmenį: iš 

pasirinkto nustatymo per meniu SETTINGS (nustatymai) į pagrindinį meniu. 

3.1. Nustatymas naudoti su filtru arba be jo 

➔   Norėdami pakeisti nustatymą naudoti su filtru arba be jo, pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį 

reguliatorių pasirinkite meniu parinktį SETTINGS (nustatymai), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite. 

➔   Meniu parinktyje SETTTINGS (nustatymai) pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite FILTER (filtras). 

Prietaiso naudojimas su filtru: Vadovaukitės skyrelio 2.4.1. procedūra.  

Prietaiso naudojimas be filtro: Vadovaukitės skyrelio 2.4.2. procedūra. 

➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 
išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

3.2. Vandens kietumo nustatymas 

➔   Norėdami pakeisti vandens kietumą, pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite 

meniu parinktį SETTINGS (nustatymai), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite. 

➔   Meniu parinktyje SETTTINGS (nustatymai) pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite WATER 

HARDNESS (vandens kietumas). Tada vadovaukitės skyrelio 2.4.3. procedūra. 

➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

3.3. Skonio pasirinkimas 

Priklausomai nuo pageidavimų, galite pasirinkti skonį. Todėl galite pakeisti kavos skonį pagal norus. 

Dėl to ties parinktimi FLAVOUR (skonis) galite rinktis tris vandens srauto perėjimo per maltą kavą 

greičio profilius. 1-as profilis DYNAMIC (dinaminis) užtikrina dinamišką srautą, 2-as profilis 

CONSTANT (pastovus) reiškia pastovų srautą, o 3-as profilis INTENSE (intensyvus) – intensyvų 

srautą. Gamyklinis nustatymas yra INDIVIDUAL (atskiras), kas reiškia, kad galite pakeisti skonio 

nustatymą kiekvieno kavos puodelio ruošimo metu. Tačiau jei pasirinksite skonį kaip 1-ą, 2-ą ar 3-ą 

profilį, tai bus taikoma visoms kavos rūšims. 

Patarimas: išbandykite, koks gėrimų skonio profilis jums labiausiai patinka. 

➔   Norėdami pakeisti skonio nustatymą, pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite 

meniu parinktį SETTINGS (nustatymai), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties FLAVOUR (skonis). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu profiliu. 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte nustatymą. 
➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

3.4. Nustatykite temperatūrą 

Galite nustatyti kavos temperatūrą, pasirinkę naudoti šiltą arba karštą vandenį – 

nustatymą NORMAL (įprasta), HIGH (aukšta), MAXIMUM (maksimali) arba INDIVIDUAL 

(atskira). Numatytoji reikšmė yra HIGH (aukšta). Nustačius temperatūrą kaip aprašyta toliau, ji 

bus nustatyta visoms kavos rūšims. 

Tačiau galite nustatyti temperatūrą kaip INDIVIDUAL (atskira) kiekvienai kavos rūšiai (žr. 4 

skyrelį toliau). Tada pasirinkite nustatymą INDIVIDUAL (atskira) šiame meniu štai taip: 
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3. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas 
 
 

➔   Norėdami pakeisti temperatūrą, pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite 

meniu parinktį SETTINGS (nustatymai), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties TEMPERATURE (temperatūra). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties INDIVIDUAL (atskira). 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte kalbą. 
➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

Informacija: jei nustatymuose pasirinkote INDIVIDUAL (atskira), temperatūrą galėsite 

rinktis kiekvieną kartą ruošdami kavą. 

3.5. Nusistatykite kalbą 

➔   Norėdami pakeisti kalbą, pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite meniu 

parinktį SETTINGS (nustatymai), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite. 

➔   Meniu parinktyje SETTTINGS (nustatymai) pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite 

LANGUAGE (kalba). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukę sukamąjį reguliatorių galite pakeisti kalbą. 
➔   Pasirinktą kalbą patvirtinsite sukamąjį reguliatorių paspaudę. 
➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

3.6. Automatinio išsijungimo laiko nustatymas 

Naudodamiesi šia funkcija galite nustatyti, ar jūsų prietaisas automatiškai išsijungs po tam tikro 

laiko nenaudojimo, ir jei taip, – po kurio laiko. Numatytoji reikšmė yra 10 MINUTES (10 minučių). 

➔   Norėdami pakeisti išsijungimo laiką, pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį reguliatorių 

pasirinkite meniu parinktį SETTINGS (nustatymai), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties DEVICE AUTO-OFF (automatinis prietaiso išsijungimas). 

Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodomi galimi išsijungimo laikai. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių nustatyti pageidaujamą išsijungimo laiką. 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą. 

Jūsų prietaisas dabar nustatytas išsijungti praėjus išsijungimo laikui. 

➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

3.7. Praskalavimas po išsijungimo 

Skalavimo įsijungus funkcija visam laikui įdiegta gamykloje. Įsijungus šaltos būkles prietaisas 

pašyla ir paragina praskalauti, kad vanduo visada būtų šviežias. 

Ekrane rodoma ši skalavimo užklausa, ir ji gali būti paleista rankiniu būdu. Gamyklinis 

nustatymas skalavimo po išsijungimo nustatytas kaip ON (įjungta). 

Galite išjungti skalavimo po išsijungimo funkciją. 

➔   Norėdami pakeisti nustatymą, pagrindiniame meniu pasukę sukamąjį reguliatorių pasirinkite 

meniu parinktį SETTINGS (nustatymai), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties SWITCH-OFF RINSING (skalavimas po išsijungimo). 

Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu ON (įjungta) arba OFF (išjungta). 
Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
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3. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas 
 
 

Ekrane rodomi tolesni nustatymai. 

➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

Informacija: skalavimas po išsijungimo atliekamas tik tada, kai prieš tai buvo ruošiamas 

bent vienas kavos ar pieno gėrimas, net jei skalavimo po išsijungimo funkcija nustatyta 

kaip ON (įjungta). 

3.8. Gamykliniai nustatymai 

Ties parinktimi FACTORY SETTINGS (gamykliniai nustatymai) galite atstatyti receptus, 

nustatymus ar „Bluetooth“. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties FACTORY SETTINGS (gamykliniai nustatymai). Paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. 
➔   Sukamąjį reguliatorių paspauskite ties RESET RECIPES (atstatyti receptus), RESET SETTINGS 

(atstatyti nustatymus) ar RESET BLUETOOTH (atstatyti „Bluetooth�“). 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą. 
➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

3.9. Statistikos užklausa 

Meniu parinktyje STATISTICS (statistika) galite sužinoti, kaip dažnai po prietaiso sąrankos buvo 

ruošiami gėrimai ir atliktos kitos funkcijos. Be to, progreso juosta nurodo, ar laukiama valymo ar 

priežiūros programos paleidimo, ar filtro keitimo. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties STATISTICS (statistika). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pamatytumėte skirtingą statistiką. 
➔   Norėdami išeiti, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodomi tolesni nustatymai. 

➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

3.10. „Bluetooth“ 

„Apple-App-Store“ arba „Google Play-Store“ galite įsigyti NIVONA pilnai automatiniam kavos 

aparatui skirtą programėlę, per kurią galėsite valdyti ir naudotis savo pilnai automatiniu kavos 

aparatu. Savo prietaiso ir išmaniojo telefono ryšį galite patvirtinti arba išjungti meniu parinktyje 

BLUETOOTH („Bluetooth“). 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties BLUETOOTH („Bluetooth�“). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Norėdami patvirtinti ryšį su išmaniuoju telefonu pasukite sukamąjį reguliatorių ties CONNECT (jungtis), 

o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Dabar atidarykite programėlę išmaniajame telefone. Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ ryšys yra įjungtas. 
➔   Dauguma atvejų programėlė pati prisijungs prie prietaiso. Tai atpažinsite iš  

nedidelio pilnai automatinio kavos aparato simbolio viršutiniame dešiniajame išmaniojo telefono 

programėles pradinio puslapio kampe – jis bus baltas ir pažymėtas varnele. 
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3. P. nustatymų atlikimas / keitimas / 4 Kavos rūšių paruošimas 
 
 

➔   Jei programėlė pati neprisijungs, spustelėkite pilnai automatinio kavos aparato simbolį 
programėlės viršuje, dešinėje. Atsiras prieinamų automatinių kavos aparatų arba jų serijos 
numerių sąrašas. Pasirinkite savo prietaiso serijos numerį (serijos numerį galite pamatyti tipo 
etiketėje, pavaizduotoje 1/S pav.). 

➔   Jei norite atšaukti išmaniojo telefono ryšį ar ryšį uždrausti, pasukite sukamąjį reguliatorių ties 

DEACTIVATE (atjungti). 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą. 
➔   Nuo šio taško galite iš karto toliau programuoti tolesnius nustatymus arba galite 

išeiti iš nustatymų pasirinkę EXIT (išeiti) ir paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

4. Kavos rūšių paruošimas 
Jūsų NIVONA prietaisas suteikia aibes galimybių paruošti įvairias kavos rūšis pagal skonį. 

Svarbiausi valdikliai ir jų pagrindinės funkcijos skirtingoms kavos rūšims nesiskiria: 

• Įj. / išj. jungiklis (1/H pav.): paspausdami įjungiate prietaisą, o dar kartą paspausdami – vėl 

išjungiate. 

• Sukamasis reguliatorius - sukamasis-spaudžiamasis parinkiklis (trumpai, sukamasis 

reguliatorius) (1/B pav.): sukamuoju reguliatoriumi pasirinkite mėgstamą gėrimą iš meniu. 

Paspaudus sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu, gėrimas pradedamas ruošti. Ruošiant 

gėrimą sukamuoju reguliatoriumi galite pakeisti kavos kiekį ir stiprumą. Keičiamos reikšmes 

atitinkamai užsižiebia. 

• Garų-karšto vandens sukamoji rankenėlė (1/C pav.): kai ekrane rodoma OPEN VENT 

(atidaryti išleidimo angą), prieš naudodami po garų-karšto vandens purškikliu / spumatore įtaisu 

padėkite talpą. Pasukdami pagal laikrodžio rodyklę iki galo atidarote karšto vandens ar garų 

tiekimo išleidimo angą. Tiekimą sustabdysite pasukę prieš laikrodžio rodyklę. 

• Garų-karšto vandens purškiklis / spumatore įtaisas (1/P pav.): kai spumatore įtaiso čiaupas 

nustatytas vertikaliai su garų-karšto vandens tiekimo sukamąja rankenėle (1/C pav.), 

priklausomai nuo gėrimo pasirinkimo formuojama pieno puta arba eina karštas vanduo. Kai 

spumatore įtaiso čiaupas yra horizontaliai su garų-karšto vandens tiekimo sukamąja rankenėle 

(1/C pav.), pieno tiekimo vamzdelis praskalaujamas. 

• Reguliuojamojo aukščio piltuvėlis (1/E pav.): perkeldami į viršų ar apačią reguliuojate 

piltuvėlio aukštį pagal naudojamus puodelius ar stiklines. Piltuvėlį suimkite nykščiu ir rodomuoju 

pirštu, o tada pakelkite arba nuleiskite (11 pav.). 

• Pieno talpa (tik modeliams 670 ir 680): pripildykite pieno talpą šviežiu, šaltu ir neriebiu pienu. 

Uždarykite pieno talpos dangtį ir prijunkite vieną siurbimo vamzdelio galą prie pieno talpos, o kitą 

– prie pieno putos ruošimo įtaiso / spumatore įtaiso. 

Informacija: ekrano apatinėje eilutėje rodomas esamas pasirinktos kavos rūšies 

nustatymas. Stiprumas rodomas kairėje pusėje, skonio profilis viduryje, o kiekis – 

dešinėje. 

Kiekvienas kavos gėrimas gali būti ruošiamas dviem būdais. 

a) Galite keisti nustatymą atskirai kiekvieną kartą ruošdami, kaip aprašyta skyrelyje 4.1. 

Proceso metu išliks standartinis nustatymas. 

b) Taip pat meniu SETTINGS (nustatymai) meniu parinktyje BEVERAGE RECIPES (gėrimų 
nustatymai) galite pritaikyti standartinius nustatymus. 

Čia išsaugomi gamykliniai nustatymai, kuriuos galite atskirai keisti pagal pageidavimus, kaip 

aprašyta skyreliuose nuo 4.2. iki 4.5. 

Pirmą kartą ruošiant: jeigu kavą ruošiate pirmą kartą, kavamalės kamera bus tuščia. Gali būti, 

kad prietaisas neruoš kavos, o ekrane po pirmo malimo bus rodoma FILL BEANS (įpilti kavos 

pupelių). 

➔   Tokiu atveju vadovaukitės pastabomis ekrane ir dar kartą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
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Procesas kartojamas. 

Dviejų puodelių ruošimo ypatybės: 

Informacija: ruošiant gėrimus be pieno ir ne tik karštam vandenį galima ruošti 2 puodelius 

iš karto. Cappuccino ir Cafe Americano atveju keletą gėrimų galima ruošti vieną po kito, o 

ne tuo pačiu metu. 

➔   Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu. 
➔   Ruošti pradėsite paspaudę sukamąjį reguliatorių. 
➔   Jei norite ruošti du puodelius vieną po kito iš karto greitai dar kartą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Jei tuo pačiu metu ruošiami du kavos puodeliai, automatiškai vienas po kito eina du kavos 

malimai. Jei nelieka vandens ar pupelių, arba jei indą reiktų ištuštinti per abi malimo eigas, tai 

parodoma, o antras kavos puodelis daugiau nėra ruošiamas. 

➔   Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių tik antram 

kavos puodeliui. 

4.1. Espresso ir įprasta kava turėtų būti ruošiamos atskirai. 

Informacija: dėl gėrimų su pienu (CAPPUCCINO) žr. 4.3. skyrelį. Dėl gėrimų be 
vandens (CAFFÈ AMERICANO) žr. 4.4. skyrelį. 

Nepriklausomai nuo standartinio nustatymo meniu parinktyje SETTINGS (nustatymai) ir BEVERAGE 

RECIPES (gėrimų receptai), kiekvieno ruošimo metu galite nustatymus atlikti atskirai. 

➔   Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., ESPRESSO). 

Informacija: ekrano apatinėje eilutėje rodomas esamas pasirinktos kavos rūšies 

nustatymas. Stiprumas rodomas kairėje, skonio profilis viduryje, o kiekis – dešinėje. 

Informacija: nepamirškite, kad ruošdami vieną ar du gėrimus, atitinkamai turėsite 

puodelius padėti po išleidimo anga (5 ir 6 pav.). 

➔   Norėdami gauti pasirinktą gėrimą, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Informacija: keičiamas parametras rodomas kaip mirksintis apatinėje ekrano 
eilutėje. 

➔   Kai mirksi stiprumo simbolis, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nureguliuotumėte stiprumą. Pagal 

laikrodžio rodyklę – stipresnei kavai, o prieš laikrodžio rodyklę – silpnesnei. 

➔   Kai mirksi kiekio ml rodinys, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nureguliuotumėte kiekį. Pagal  

laikrodžio rodyklę – stipresnei kavai, o prieš laikrodžio rodyklę – silpnesnei. 

Informacija: turėkite omenyje puodelių / stiklinių dydį. 

Informacija: tokiu būdu galite keisti apatinėje ekrano eilutėje rodomus nustatymus jau 

ruošdami gėrimą, be skonio profilio. 

Informacija: nustatymai taikomi tik esamam gėrimui ir nėra 
išsaugomi. 

➔   Jei norite ruošimo eigą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma CANCELLED (atšaukta). Prietaisas atšaukia ruošimą ir grįžta prie pagrindinio meniu. 

4.2. Standartinių nustatymų keitimas espresso ir įprastai kavai 

Gamyklinis nustatymas espresso kavai yra: įprastas stiprumas, 3 skonio profilis, 40 ml kiekis. Ekrane 
rodoma „ooo III 40ml“, įprastai kavai tai yra: įprastas stiprumas, 1 skonio profilis, 120 ml kiekis. Ekrane 
rodoma „ooo I 120ml“. 
➔   Padėkite puodelį arba stiklinę po išleidimo anga (5 pav.). 
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➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., ESPRESSO). 

Informacija: ekrano apatinėje eilutėje rodomas esamas pasirinktos kavos rūšies nustatymas. 

Stiprumas rodomas kairėje pusėje, skonio profilis viduryje, o kiekis – dešinėje. 

Informacija: nepamirškite, kad ruošdami vieną ar du gėrimus, atitinkamai turėsite puodelius padėti 

po išleidimo anga (5 ir 6 pav.). 

➔   Kad gėrimas būtų ruošiamas, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Įsijungia puodelių apšvietimas (tik modeliams 670 ir 680). Prietaisas ruošia pasirinkto gėrimo 

puodelį standartiniu nustatymu. 

Dviejų puodelių ruošimas 

Informacija: ruošiant gėrimus be pieno ir ne tik karštam vandenį galima ruošti 2 puodelius 

iš karto. Cappuccino ir Cafe Americano atveju keletą gėrimų galima ruošti vieną po kito, o 

ne tuo pačiu metu. 

➔   Jei norite ruošti du puodelius iš karto pradėjus ruošti greitai dar kartą paspauskite sukamąjį 
reguliatorių. 

➔   Jei norite ruošimo eigą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma CANCELLED (atšaukta). Prietaisas atšaukia ruošimą ir grįžta prie pagrindinio meniu. 

Standartinį nustatymą galite keisti dviem būdais: 

4.2.1 Programavimas realiu laiku espresso ir įprastai kavai (tik modeliams 
670 ir 680) 

Standartinį nustatymą galite keisti ir išsaugoti ruošimo metu kaip nurodyta toliau. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties BEVERAGES RECIPES (gėrimų receptai). Paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., ESPRESSO). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties LIVE PROGRAMMING (programavimas realiu laiku). 
➔   Padėkite puodelį arba stiklinę po išleidimo anga (5 pav.). 

Informacija: jei norite atšaukti programavimą realiu laiku jį pradėję, palaikykite 

paspaudę sukamąjį reguliatorių ilgiau nei tris sekundes. 

➔   Norėdami pakeisti standartinį nustatymą, dabar paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma SELECT STRENGTH (pasirinkite stiprumą). 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pasirinktumėte stiprumą (silpnesnės kavos – į kairę, o 

stipresnės į dešinę). 
➔   Norėdami patvirtinti pasirinktą stiprumą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma SELECT FLAVOUR’ (pasirinkite skonį). 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu skoniu (paaiškinimo apie skonio profilius 

ieškokite 3.3. skyrelyje). 

➔   Norėdami patvirtinti pasirinktą skonį paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma PLEASE WAIT (palaukite). Prietaisas sumala kavos pupeles, pašyla ir 

pradeda ruošti kavą. Ekrane rodoma STOP COFFEE? (sustabdyti kavą?). 

➔   Kai paruošiamas pageidaujamas kavos kiekis, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Standartinis jūsų pasirinkto gėrimo (pvz., espresso) nustatymas dabar pakeistas ir išsaugotas. Kurį 

laiką ekrane parodoma RECIPE CREATED (receptas sukurtas), o tada grįžtama prie pagrindinio 

meniu su naujais standartiniais nustatymais. 
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4.2.2 Rankinis espresso ir įprastos kavos programavimas 

Standartinį nustatymą galite keisti ir rankiniu būdu kaip aprašyta toliau. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties BEVERAGES RECIPES (gėrimų receptai). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., ESPRESSO). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. 

Pasirinkite stiprumą 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties STRENGTH (stiprumas). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pasirinktumėte stiprumą (silpnesnės kavos – į kairę, o stipresnės į 

dešinę). 
Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą. 

Pasirinkite skonį (jei FLAVOUR (skonis) (žr. 3.3, skyrelį) meniu SETTINGS (nustatymai) nustatytas kaip 
INDIVIDUAL (atskiras) 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties FLAVOUR (skonis). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu skoniu (paaiškinimo apie skonio profilius 

ieškokite 3.3. skyrelyje). Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą. 

Pasirinkite kiekį 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties SETTINGS (kavos kiekis). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu kiekiu (nuo 20 ml ikio 240 ml). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą. 

Informacija: turėkite omenyje puodelių dydį. 

Pasirinkite temperatūrą (jei TEMPERATURE (temperatūra) ir COFFEE (kava) (žr. 3.4. skyrelį) 

meniu SETTINGS (nustatymai) nustatyta kaip INDIVIDUAL (atskiras) 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties TEMPERATURE (temperatūra). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta temperatūra (NORMAL (įprasta), HIGH (aukšta), 

MAXIMUM (maksimali)). Norėdami patvirtinti savo nustatymą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Norėdami išeiti iš meniu lygmens, kiekviename meniu lygmenyje pasukite sukamąjį reguliatorių ties 

EXIT (išeiti). Tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu. 

Informacija: jei ilgą laiką nebus atliekama jokių nustatymų, prietaisas automatiškai grįš 

prie pagrindinio meniu. 

4.3. Cappuccino ir pieno putos ruošimas, nustatymų ruošimas cappuccino ir 
pieno putai 

Gamyklinis nustatymas cappuccino kavai yra: įprastas stiprumas, 2 skonio profilis, 200 ml kiekis. Ekrane 
rodoma „ooo I 200ml“. 

Perspėjimas: galite nusideginti! Išeinantis vanduo gali taškytis! Garų-karšto vandens 

purškiklis / spumatore naudojant labai įkaista. Prieš liesdami leiskite garų-karšto vandens 

purškikliui / spumatore atvėsti. Lieskite tik gumines dalis. 

Informacija: jei ruošiate tik pieno putą (be kavos), būdami pagrindiniame meniu sukamąjį 

reguliatorių pasukite ties pieno puta ir atlikite tolesnius žingsnius. 

Perspėjimas: pridžiūvusius pieno likučius sunku pašalinti. Todėl atvėsus viską švariai 

išplaukite! Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis RINSE MILK FROTHER 

(praskalaukite pieno putos ruošimo įtaisą).Perspėjimas: higienos sumetimais reguliariai 

(idealiu atveju prieš ilgesnę pertrauką prieš ruošimą, bet būtinai reguliariai!) pieno putos 

ruošimo įtaisą reikia pilnai išrinkti į atskiras dalis (1/R pav.) ir išplauti švariu vandeniu. 
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Su specialiu pieno putos ruošimo įtaisu galite pieną tiesiai iš pakuotės arba iš kitos talpos ruošti 

tiesiai į puodelį ar stiklinę. 

➔   Prijunkite siurbimo vamzdelį prie pieno putos ruošimo įtaiso (10 pav.). 
➔   Kitą siurbimo vamzdelio galą prijunkite prie pieno talpos (tik modeliams 670 ir 680) 

(8 pav.) arba tiesiog įmerkite į kartoninę pieno pakuotę ar kitą talpą. 

Perspėjimas: įsitikinkite, kad spumatore čiaupas nustatytas vertikaliai. Štai kaip ruošiama 
pieno puta. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CAPPUCCINO. 

Informacija: ekrano apatinėje eilutėje rodomi dabartiniai nustatymai. Stiprumas rodomas 

kairėje pusėje, skonio profilis viduryje, o pieno putos kiekis – dešinėje. 

➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodoma PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH THE 

MILK FROTHER (po pieno putos ruošimo įtaisu padėkite puodelį). Prietaisas jau mala kavos pupeles. 

➔   Padėkite puodelį po pieno putos ruošimo įtaisu (1/P pav.) 

Informacija: mirksintis stiprumo žymėjimas ekrano apatinėje eilutėje nurodo, kad 

dabar pasukę sukamąjį reguliatorių galite keisti šį parametrą. 

➔   Kai mirksi stiprumo simbolis, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nureguliuotumėte stiprumą. 

Pagal laikrodžio rodyklę stipresnei kavai, o prieš laikrodžio rodyklę – silpnesnei. 

Prietaisas šyla. Ekrane rodoma OPEN VENT (atidaryti išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Informacija: ekrano apatinėje eilutėje rodomi dabartiniai nustatymai. Stiprumas rodomas 

kairėje pusėje, skonio profilis viduryje, o pieno putos kiekis – dešinėje. 

Informacija: mirksintis pieno putos kiekio žymėjimas ekrano apatinėje eilutėje nurodo, 

kad dabar galite keisti šį parametrą. 

➔   Kol ml rodinys pieno putai mirksi, pasukite sukamąjį reguliatorių ir pakeiskite pieno putos kiekį. 

Pagal laikrodžio rodyklę stipresnei kavai, o prieš laikrodžio rodyklę – silpnesnei. 

Kai tik bus paruoštas pageidaujamas pieno putos kiekis, ekrane parodoma CLOSE VENT (uždarykite 
išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) prieš laikrodžio rodyklę iki 0. 

Kai išbėgs pakankamas kiekis pieno, pasukite garų-karšto vandens čiaupą (1c pav.) 

prieš laikrodžio rodyklę iki nulinės pozicijos. 

Ekrane rodoma PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH COFFEE OUTLET (po kavos išleidimo anga 
padėkite puodelį). 

➔   Dabar padėkite puodelį arba stiklinę po kavos išleidimo anga (5 pav.). 

Informacija: mirksintis kavos kiekio žymėjimas ekrano apatinėje eilutėje nurodo, kad 

dabar galite keisti šį parametrą. 

➔   Kai mirksi kiekio ml rodinys, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nureguliuotumėte kiekį. Pagal 

laikrodžio rodyklę – stipresnei kavai, o prieš laikrodžio rodyklę – silpnesnei. 

Standartinį nustatymą galite keisti dviem būdais: 

4.3.1 Programavimas realiu laiku cappuccino kavai ir pieno putai (tik 
modeliams 670 ir 680) 

Standartinį nustatymą galite keisti ir išsaugoti ruošimo metu kaip nurodyta toliau. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
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➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties BEVERAGES RECIPES (gėrimų receptai). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CAPPUCCINO. Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties LIVE PROGRAMMING (programavimas realiu laiku). 
➔   Padėkite puodelį arba stiklinę po išleidimo anga (5 pav.). 

Informacija: jei norite atšaukti programavimą realiu laiku jį pradėję, palaikykite 

paspaudę sukamąjį reguliatorių ilgiau nei tris sekundes. 

➔   Norėdami pakeisti standartinį nustatymą, paspauskite sukamąjį reguliatorių ilgiau nei trim 

sekundėms. Ekrane rodoma SELECT STRENGTH (pasirinkite stiprumą). 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu stiprumu. Silpnesnės kavos – į kairę, o stipresnės į 

dešinę. 
➔   Norėdami patvirtinti pasirinktą stiprumą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma SELECT FLAVOUR’ (pasirinkite skonį). 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu skoniu (paaiškinimo apie skonio profilius ieškokite 

3.3. skyrelyje). 

➔   Norėdami patvirtinti pasirinktą skonį paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH COFFEE OUTLET (po kavos išleidimo anga 
padėkite puodelį). 

➔   Padėkite puodelį arba stiklinę po kavos išleidimo anga. 

Ekrane rodoma PLEASE WAIT (palaukite). Prietaisas sumala kavos pupeles, pašyla ir pradeda 

ruošti kavą. Pirma ruošiama kava. Ekrane rodoma STOP COFFEE? (sustabdyti kavą?). 

➔   Kai paruošiamas pageidaujamas kavos kiekis, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Informacija: jei norite ruošti tik pieno putą (be kavos), pasukite sukamąjį reguliatorių ties 

SETTINGS (nustatymai), BEVERAGE RECIPES (gėrimų receptai), MILK FROTH (pieno puta), o 
tada vadovaukitės tolesniais žingsniais. 

Kai cappuccino kavos dalis paruošiama, ekrane rodoma PLEASE PLACE CUP UN- DERNEATH 

MILK FROTHER (po pieno putos ruošimo įtaisu padėkite puodelį). 

➔   Padėkite puodelį po pieno putos ruošimo įtaisu (1/P pav.) 

Perspėjimas: įsitikinkite, kad spumatore čiaupas nustatytas vertikaliai. Štai kaip ruošiama 
pieno puta. 

Ekrane rodoma OPEN VENT (atidarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Perspėjimas: pirma iš spumatore išteka vandens, o paskui pieno puta. 

Ekrane rodoma STOP MILK FROTH? (sustabdyti pieno putą?). 

➔   Kai paruošiamas pageidaujamas pieno putos kiekis, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Uždarykite garų-karšto vandens reguliavimo sukamąją rankenėlę pasukę prieš laikrodžio rodyklę. 

Informacija: prieš pasiimdami puodelį palaukite, kol išvarvės paskutiniai lašeliai. 

Standartinis CAPPUCCINO nustatymas dabar pakeistas ir išsaugotas. Kurį laiką ekrane parodoma 

RECIPE CREATED (receptas sukurtas), o tada grįžtama prie pagrindinio meniu su naujais 

standartiniais nustatymais. 

4.3.2 Rankinis cappuccino kavos ir pieno putos programavimas 

Standartinį nustatymą galite keisti ir rankiniu būdu kaip aprašyta toliau. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
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➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties BEVERAGES RECIPES (gėrimų receptai). Paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CAPPUCCINO. Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Pasirinkite stiprumą 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties STRENGTH (stiprumas). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu stiprumu. Silpnesnės kavos – į kairę, o stipresnės į 

dešinę. Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad savo nustatymą patvirtintumėte. 

Pasirinkite skonį (jei FLAVOUR (skonis) (žr. 3.3, skyrelį) meniu SETTINGS (nustatymai) nustatytas 
kaip INDIVIDUAL (atskiras) 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties FLAVOUR (skonis). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu skoniu (paaiškinimo apie skonio profilius 

3,3). Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad  patvirtintumėte savo nustatymą. 

Pasirinkite kavos kiekį 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties SETTINGS (kavos kiekis). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu kiekiu. Paspauskite sukamąjį reguliatorių patvirtinti. 

Informacija: turėkite omenyje puodelių ar stiklinių dydį. 

Informacija: jei norite paruošti tik pieno putą (be kavos), pasukite sukamąjį 

reguliatorių ties SETTINGS (nustatymai), BEVERAGE RECIPES (gėrimų receptai), 

MILK FROTH (pieno puta) ir vadovaukitės pateiktais žingsniais SELECT AMOUNT 

OF FROTH (pasirinkite pieno putos kiekį). 

Pasirinkite pieno putos kiekį 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties AMOUNT OF FROTH (pieno putos kiekis). Paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu kiekiu. Paspauskite sukamąjį reguliatorių patvirtinti. 

Informacija: turėkite omenyje puodelių ar stiklinių dydį. 

PASIRINKITE BENDRĄ KIEKĮ 

Informacija: jūsų anksčiau nustatyti nustatymai atitinkamai pasikeis. Taip 
užtikrinama, kad gėrimo sudėtinių dalių (kavos ir pieno putos) santykis pasikeitus 
bendram kiekiui būtų išlaikytas. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties TOTAL AMOUNT (bendras kiekis) ir paspauskite. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu kiekiu. Paspauskite sukamąjį reguliatorių patvirtitni. 

Informacija: turėkite omenyje puodelių ar stiklinių dydį. 

Pasirinkite temperatūrą (jei TEMPERATURE (temperatūra) (žr. 3.4. skyrelį) meniu SETTINGS 
(nustatymai) nustatyta kaip INDIVIDUAL (atskiras) 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties TEMPERATURE (temperatūra). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta temperatūra (NORMAL (įprasta), HIGH (aukšta), 

MAXIMUM (maksimali)). Norėdami patvirtinti savo nustatymą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Norėdami išeiti iš meniu lygmens, kiekviename meniu lygmenyje pasukite sukamąjį reguliatorių 

ties EXIT (išeiti). Tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu. 

Informacija: jei ilgą laiką nebus atliekama jokių nustatymų, prietaisas automatiškai 

grįš prie pagrindinio meniu. 

4.4. Cafe Americano ruošimas ir cafe Americano standartiniai nustatymai 

Gamyklinis nustatymas cafe Americano yra: įprastas stiprumas, 2 skonio profilis, 120 ml kiekis. 
Ekrane rodoma „ooo II 120ml“. 
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➔   Padėkite puodelį arba stiklinę po išleidimo anga (5 pav.). 

Ekrane rodoma PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH COFFEE OUTLET (po kavos išleidimo anga 
padėkite puodelį). 

➔   Padėkite puodelį po kavos išleidimo anga. 

Informacija: ekrano apatinėje eilutėje rodomas esamas pasirinktos kavos rūšies 

nustatymas. Stiprumas rodomas kairėje pusėje, skonio profilis viduryje, o kiekis – 

dešinėje. 

➔   Kad gėrimas būtų ruošiamas, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Įsijungia puodelių apšvietimas (tik modeliams 670 ir 680). Prietaisas sumala kavos pupelių ir 

paruošią kavos dalį (apie 40 ml) cafe Americano standartiniu nustatymu. 

➔   Jei norite ruošimo eigą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma CANCELLED (atšaukta). Prietaisas atšaukia ruošimą ir grįžta prie pagrindinio meniu. 

Informacija: jei ruošiate tik karštą vandenį (be kavos), pvz., arbatai, būdami 

pagrindiniame meniu sukamąjį reguliatorių pasukite ties HOT WATER (karštas 

vanduo) ir atlikite tolesnius žingsnius. 

Kai cafe Americano kavos dalis paruošiama, ekrane rodoma PLEASE PLACE CUP 

UNDERNEATH THE WATER OUTLET (po vandens išleidimo anga padėkite puodelį). 

➔   Padėkite puodelį po pieno putos ruošimo įtaisu (1/P pav.) 

Perspėjimas: įsitikinkite, kad spumatore čiaupas nustatytas vertikaliai. Štai kaip ruošiamas 
karštas vanduo. 

Ekrane rodoma OPEN VENT (atidarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Informacija: ekrano apatinėje eilutėje rodomi dabartiniai nustatymai. Stiprumas rodomas 

kairėje pusėje, skonio profilis viduryje, o karštas vanduo – dešinėje. 

Informacija: mirksintis karšto vandens kiekio žymėjimas ekrano apatinėje eilutėje 

nurodo, kad dabar galite keisti šį parametrą. 

➔   Kai mirksi kiekio ml rodinys, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nureguliuotumėte karšto vandens 

kiekį. Pagal laikrodžio rodyklę stipresniam gėrimui, o prieš laikrodžio rodyklę – silpnesniam. Kai bus 
paruoštas reikiamas karšto vandens kiekis, ekrane parodoma CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) prieš laikrodžio rodyklę iki 0 nustatymo. 

Informacija: karštą vandenį naudoti apie 2 minutes. Paskui prietaisas automatiškai 

išjungs paruošimą. Pasukus garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę atgal ir į priekį 

ruošiama iš pradžių. 

Patarimas: karštą vandenį galite ruošti ir spumatore įtaisu (1/P pav.), pvz., arbatai, 

prieš tai neruošdami kavos. 

Standartinį nustatymą galite keisti dviem būdais: 

4.4.1 Programavimas realiu laiku cafe Americano (tik modeliams 670 ir 680) 

Standartinį nustatymą galite keisti ir išsaugoti ruošimo metu kaip nurodyta toliau. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties BEVERAGES RECIPES (gėrimų receptai) ir paspauskite. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties AMERICANO. Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties LIVE PROGRAMMING (programavimas realiu laiku). 
➔   Padėkite puodelį arba stiklinę po kavos išleidimo anga (5 pav.). 
➔   Norėdami pakeisti standartinį nustatymą, paspauskite sukamąjį reguliatorių ilgiau nei trim sekundėms. 
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Informacija: jei norite atšaukti programavimą realiu laiku jį pradėję, palaikykite 

paspaudę sukamąjį reguliatorių ilgiau nei tris sekundes. 

Ekrane rodoma SELECT STRENGTH (pasirinkite stiprumą). 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pasirinktumėte stiprumą (silpnesnės kavos – į kairę, o 

stipresnės į dešinę). 
➔   Norėdami patvirtinti pasirinktą stiprumą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma SELECT FLAVOUR’ (pasirinkite skonį). 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu skoniu (paaiškinimo apie skonio profilius ieškokite 

3.3. skyrelyje). 

➔   Norėdami patvirtinti pasirinktą skonį paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH COFFEE OUTLET (po kavos išleidimo anga 
padėkite puodelį). 

➔   Po kavos išleidimo anga padėkite puodelį, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių patvirtinti. 

Ekrane rodoma PLEASE WAIT (palaukite). Prietaisas sumala pupeles, pašyla ir ruošia kavą. 

Pirma ruošiama kava. Ekrane rodoma STOP COFFEE? (sustabdyti kavą?). 

➔   Kai paruošiamas pageidaujamas kavos kiekis, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Informacija: jei norite ruošti tik karštą vandenį (be kavos), pvz., arbatai, pasukite sukamąjį 
reguliatorių ties SETTINGS (nustatymai), BEVERAGE RECIPES (gėrimų receptai), HOT 
WATER (karštas vanduo), o tada vadovaukitės tolesniais žingsniais. 

Kai cafe Americano kavos dalis paruošiama, ekrane rodoma PLEASE PLACE CUP 

UNDERNEATH THE WATER OUTLET (po vandens išleidimo anga padėkite puodelį). 

➔   Po vandens išleidimo anga (1P pav.) padėkite puodelį, o tada paspauskite  sukamąjį 

reguliatorių, kad patvirtintumėte. Ekrane rodoma OPEN VENT (atidarykite išleidimo angą). 

Perspėjimas: įsitikinkite, kad spumatore čiaupas nustatytas vertikaliai. Štai kaip 
ruošiamas karštas vanduo. 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Ekrane rodoma STOP HOT WATER? (sustabdyti karštą vandenį?). 

➔   Kai paruošiamas pageidaujamas karšto vandens kiekis, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Paruošus reikiamą kiekį karšto vandens uždarykite angą garų-karšto vandens reguliavimo 

sukamąją rankenėlę pasukę prieš laikrodžio rodyklę. Standartinis CAFE AMERICANO nustatymas 

dabar pakeistas ir išsaugotas. Kurį laiką ekrane parodoma RECIPE CREATED (receptas sukurtas), 

o tada grįžtama prie pagrindinio meniu su naujais standartiniais nustatymais. 

4.4.2 Rankinis cafe Americano programavimas 

Standartinį nustatymą galite keisti ir rankiniu būdu kaip aprašyta toliau. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties BEVERAGES RECIPES (gėrimų receptai). Paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties AMERICANO. Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Pasirinkite stiprumą 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties STRENGTH (stiprumas). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
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➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu stiprumu. Silpnesnės kavos – į kairę, o stipresnės į 

dešinę. Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad savo nustatymą patvirtintumėte. 

Pasirinkite skonį (jei FLAVOUR (skonis) (žr. 3.3, skyrelį) meniu SETTINGS (nustatymai) nustatytas kaip 
INDIVIDUAL (atskiras) 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties FLAVOUR (skonis). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu skoniu (paaiškinimo apie skonio profilius 

3.3. skyrelyje). Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą. 

Pasirinkite kavos kiekį 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties SETTINGS (kavos kiekis). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu kiekiu. Paspauskite sukamąjį reguliatorių patvirtinti. 

Informacija: turėkite omenyje puodelių ar stiklinių dydį. 

Informacija: jei ruošiate tik karštą vandenį (be kavos), pvz., arbatai, sukamąjį 

reguliatorių pasukite ties SETTINGS (nustatymai), BEVERAGE RECIPES (gėrimų 

receptai), HOT WATER (karštas vanduo) ir atlikite tolesnius žingsnius „Select amount 

of hot water“ (pasirinkite karšto vandens kiekį). 

Pasirinkite karšto vandens kiekį 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties AMOUNT OF HOT WATER (karšto vandens kiekis) ir paspauskite. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu kiekiu. Paspauskite sukamąjį reguliatorių patvirtinti. 

Informacija: turėkite omenyje puodelių ar stiklinių dydį. 

Pasirinkite bendrą kiekį 

Informacija: jūsų anksčiau nustatyti nustatymai atitinkamai pasikeis. Taip užtikrinama, 

kad gėrimo sudėtinių dalių (kavos ir pieno putos) santykis pasikeitus bendram kiekiui 

būtų išlaikytas. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties TOTAL AMOUNT (bendras kiekis). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu kiekiu. Paspauskite sukamąjį reguliatorių patvirtinti. 

Informacija: turėkite omenyje puodelių ar stiklinių dydį. 

Pasirinkite temperatūrą (jei TEMPERATURE (temperatūra) (žr. 3.4. skyrelį) meniu SETTINGS 
(nustatymai) nustatyta kaip INDIVIDUAL (atskiras) 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties TEMPERATURE (temperatūra). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta temperatūra (NORMAL (įprasta), HIGH (aukšta), 

MAXIMUM (maksimali)). Norėdami patvirtinti savo nustatymą paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Norėdami išeiti iš meniu lygmens, kiekviename meniu lygmenyje pasukite sukamąjį reguliatorių ties 

EXIT’ (išeiti). Tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu. 

Informacija: jei ilgą laiką nebus atliekama jokių nustatymų, prietaisas automatiškai 

grįš prie pagrindinio meniu. 

4.5. My coffee nustatymas sau ir kitiems pagal skonį 

Šiame prietaise galite nustatyti kavą ruošti tiksliai pagal skonį (modeliuose 670 ir 680 iki 5 žmonių 

ar gėrimų). 

Kaip gamyklinis nustatymas kavos gėrimas be pieno nustatytas standartiniais nustatymais MY 

COFFEE: įprastas stiprumas, 2 skonio profilis, 120 ml kiekis. Ekrane rodoma: „ooo II 120ml“. 

Standartinį nustatymą galite keisti ir rankiniu būdu kaip aprašyta toliau. 

➔   Pasukdami sukamąjį reguliatorių pagrindiniame meniu pasirinkite meniu parinktį SETTINGS 

(nustatymai), o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
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➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties BEVERAGES RECIPES (gėrimų receptai). Paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties MY COFFEE (mano kava). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Dabar galite keisti esamą receptą arba kurti naują. 

4.5.1 Recepto redagavimas 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties EDIT (redaguoti). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties norimu redaguoti receptu (modeliui 660: tik vienas receptas).  

          MY COFFEE nustatyta gamykliniais nustatymais. Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ties parinktimi CHANGE RECIPE galite keisti nustatymus kaip aprašyta nuo 4.2. iki 4.4. Papildomai 

ties parinktimi SELECT BEVERAGE (pasirinkite gėrimą) galite keisti pasirinktą gėrimą ir jo receptą. 

Kad tai padarytumėte, atlikite veiksmus, aprašytus nuo 4.2. iki 4.4. 

Ties parinktimi CHANGE NAME (keisti pavadinimą) galite keisti kiekvieno recepto pavadinimą 

(pvz., vieno iš keturių šeimos narių vardu). 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta raide ar simboliu.  

➔   Norėdami įvesti pasirinktą raidę ar simbolį, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

➔   Kartokite šiuos veiksmus, kol pilnai įvesite recepto pavadinimą. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties SELECT ICON (pasirinkite piktogramą) (trečias nuo galo 

elementas apatinėje eilutėje), kad priskirtumėte savo receptą ekrano piktogramai. Paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu simboliu. Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Jei norite baigti ir patvirtinti įvestį, pasukite sukamąjį reguliatorių ties CONFIRM NAME 

(patvirtinkite pavadinimą) (priešpaskutinis simbolis apatinėje eilutėje). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. Parinktimi REMOVE (pašalinti) pasirinktas receptas ištrinamas. Iš meniu galite išeiti 

pasirinkę EXIT (išeiti) (paskutinis simbolis apatinėje eilutėje). 

4.5.2 Naujo recepto pridėjimas (tik modeliams 670 ir 680) 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties ADD (pridėti). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Prietaisas pritaiko pagrindinio meniu nustatymus jūsų pasirinktam gėrimui. 

Dabar galite keisti receptą kaip aprašyta nuo 4.2. iki 4.5., o tada receptą pavadinti (pvz., vieno iš 

keturių šeimos narių vargu) kaip aprašyta 4.5.1. 

4.6. Sumalimo laipsnio nustatymas 

Perspėjimas: sumalimo laipsnį galima keisti tik kavamalei veikiant. 

Galite nureguliuoti kavamalę pagal kavos pupelių apskrudinimo laipsnį. Mes rekomenduojame 

kavamalei visada naudoti vidutinį nustatymą. Norėdami pakeisti sumalimo laipsnį, atlikite šiuos 

veiksmus: 

➔   Atidarykite techninės priežiūros dureles (1/L pav.) švelniai patraukdami atrakinimo 

įtaisą rankenoje į save, o tada lėtai nuimdami priežiūros dureles nuo prietaiso korpuso. 

Sumalimo laipsnio reguliatorius yra viršuje (9 pav.). 

➔   Padėkite puodelį po reguliuojamo aukščio išleidimo anga. 
➔   Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties ESPRESSO. 
➔   Norėdami pradėti ruošti espresso, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Kol kavamalė mala, pakeiskite sumalimo laipsnį pasukdami reguliatorių (9 pav.). 

Pasukus reguliatorių į kairę, malama smulkiau, o į dešinę – rupiau. Pasirinkimo rekomendacijos: 

• švelniai skrudintas kavos pupeles malkite smulkiau (reguliatorių sukite į kairę), 

• stipriai skrudintas kavos pupeles malkite rupiau (reguliatorių sukite į dešinę). 
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Patarimas. nustatykite nustatymą, kuris labiausiai atitinka jūsų skonį. 

➔   Vėl uždarykite techninės priežiūros dureles, įstatydami gale esančius techninės priežiūros durelių 

kaiščius į angas. Tada uždarykite techninės priežiūros dureles, kol užsifiksuos. 

4.7. Kavos ruošimas iš maltos kavos (pvz., be kofeino) 

➔   Atidarykite sumaltos kavos kameros atvartą (13 pav.). 

Ekrane vienas po kito rodoma FILL IN COFFEE POWDER (įpilkite maltos kavos) ir CLOSE 

GROUND COFFEE CHAMBER (uždarykite maltos kavos kamerą). 

➔   Įpilkite lygiai vieną matavimo šaukštelį maltos kavos ir vėl uždarykite atvartą. Ekrane rodoma: 
COFFEE POWDER IS READY (malta kava paruošta). 

➔   Padėkite puodelį arba stiklinę po kavos išleidimo anga (5 pav.). 
➔   Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu. 
➔   Ruošti pradėsite paspaudę sukamąjį reguliatorių. 

Informacija: Jei pradėjote ruošti atsitiktinai arba per anksti, ruošimo metu galite 

keisti kiekį ml. 

➔   Kol ml rodinys mirksi, pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu. 
➔   Jei norite ruošimo eigą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Informacija: jei maltos kavos kamerą atidarėte netyčia ar įpylę kavos nepaspaudėte 

sukamojo reguliatoriaus, prietaisas uždarius atvartą maždaug vieną minutę bus 

automatiškai praskalautas per išleidimo angą (1/E pav.), ir bus parengtas naudoti. 

Perspėjimas: maltos kavos kamera nėra laikykla. Todėl niekada nepilkite daugiau nei 

vieną porciją į kamerą ir naudokite tik šviežią arba vakuume supakuotą maltą kavą iš 

šviežių kavos pupelių. Vandenyje tirpios kavos naudoti negalima! 

5. Valymas ir priežiūra 
Jūsų NIVONA ekrane paprašo atlikti toliau nurodytus valymo ir priežiūros veiksmus (pvz., 

PLEASE RINSE THE MILK FROTHER (praskalaukite pieno putos ruošimo įtaisą). 

➔   Kai tokių valymo ar priežiūros veiksmų užklausa parodoma, pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį 

reguliatorių ties rankos simboliu su iškeltu rodomuoju pirštu. 

➔   Tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Prasideda atitinkama valymo ar priežiūros eiga, o ekrane pasirodo tolesni atliktini veiksmai. 

➔   Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei dėl ko nors dvejojate, detalesnius paaiškinimus rasite 
skyreliuose nuo 5.1 iki 5.9. 

5.1. Pieno putos ruošimo įtaiso skalavimas 

Perspėjimas: nepertraukite veikiančios programos! 

Pieno putos ruošimo įtaisą reikia praskalauti po kiekvieno gėrimo su pienu ir vėliausiai, kai 

ekrane to paprašoma. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus: 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CARE (priežiūra). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties RINSE MILK FROTHER (praskalauti pieno putos ruošimo įtaisą). 

Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodoma TUBE ON MILK FROTHER AND IN DRIP PAN 

(vamzdelis pieno putų ruošimo įtaise ir nuvarvėjimo padėkle). 

➔   Prijunkite vieną pateikto vamzdelio galą prie pieno putos ruošimo įtaiso (10 pav.). 
➔   Kita vamzdelio galą padėkite ant nuvarvėjimo padėklo dešinėje pusėje gale (7 pav.). 
➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) po pieno putos ruošimo įtaisu. 
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➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma OPEN VENT (atidarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Retkarčiais ekrane parodoma TURN MILK FROTHER TO RINSE SETTING (pasukite pieno putos 

ruošimo įtaisą ties skalavimo nustatymu). 

➔   Pasukite spumatore čiaupą į horizontalią padėtį. 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Informacija: norėdami atšaukti skalavimo programą, paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma MILK FROTHER IS RINSING, DO NOT REMOVE THE TUBE (pieno putos ruošimo 

įtaisas skalaujamas, neištraukite vamzdelio). Prietaisas pradeda skalavimo eigą. Kai tik skalavimo 

ciklas baigiasi, ekrane parodoma CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Ekrane parodoma TURN MILK FROTHER TO MILK SETTING (pasukite pieno putos ruošimo įtaisą 

ties pieno nustatymu). 

➔   Pasukite spumatore čiaupą į vertikalią padėtį. 

Prietaisas įšyla ir vėl yra parengtas naudoti. Ekrane rodomas pagrindinis meniu. 

5.2. Sistemos skalavimas 

Reguliariai sistemą reikia praskalauti. Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus: 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CARE (priežiūra). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties RINSE SYSTEM (praskalauti sistemą). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. Ekrane rodoma SYSTEM RINSING (sistema skalaujama). Kai tik skalavimo ciklas 

baigiasi, prietaisas įšyla ir vėl gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu. 

5.3. Pieno putos ruošimo įtaiso plovimas 

Perspėjimas: nepertraukite veikiančios programos! 

Informacija: jei prietaisą reikia išplauti, ekrane rodoma PLEASE CLEAN MILK FROTHER 
(išplaukite pieno putos ruošimo įtaisą). 

Norėdami tai padaryti, atlikite šiuos veiksmus: 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CARE (priežiūra). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CLEAN MILK FROTHER (išplauti pieno putos ruošimo įtaisą). 

Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane vienas po kito rodoma EMPTY BOWLS (ištuštinkite indus) 

ir FILL UP WATER TANK (pripildykite vandens talpą). 

➔   Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite. 
➔   Jei reikia, į vandens talpą įpilkite šviežio vandens, tada pirma įdėkite vandens talpą, o paskui 

nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. Ekrane rodoma TUBE ON MILK FROTHER AND IN 

CLEANING AGENT (vamzdelis pieno putų ruošimo įtaise ir valymo priemonėje). 

➔   Prijunkite vieną vamzdelio galą prie pieno putos ruošimo įtaiso (10 pav.). 
➔   Į vandens talpą įpilkite šiek tiek valymo priemonės (galima įsigyti kaip priedą, žr. 8 skyrelį) ir 

vandens, kad bendras kiekis būtų bent jau 0,3 l. Maišymo santykio klausimu vadovaukitės valymo 

priemonės gamintojo pateikta informacija. 

➔   Kitą vamzdelio galą įkiškite į valymo priemonės tirpalą. 
➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) po pieno putos ruošimo įtaisu. 

Informacija: įsitikinkite, kad spumatore čiaupas nustatytas vertikaliai, ties pieno nustatymu. 

➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane parodoma START CLEANING (pradėti plovimą) ir 

OPEN VENT (atidaryti išleidimo angą). 

➔   Atidarykite angą garų-karšto vandens reguliavimo rankenėlę pasukę pagal laikrodžio rodyklę.  
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Prietaisas pradeda plovimo eigą. Ekrane rodoma MILK FROTHER IS CLEANING, DO NOT 

REMOVE THE TUBE (pieno putos ruošimo įtaisas plaunamas, neištraukite vamzdelio). 

➔   Kai toks prašymas pasirodys ekrane, uždarykite angą garų-karšto vandens reguliavimo 

sukamąja rankenėle. Po kurio laiko ekrane rodoma TUBE ON MILK FROTHER AND IN DRIP 

PAN (vamzdelis pieno putų ruošimo įtaise ir nuvarvėjimo padėkle). 

➔   Prijunkite vieną vamzdelio galą prie pieno putos ruošimo įtaiso (10 pav.). Kitą vamzdelio galą 
padėkite ant nuvarvėjimo padėklo dešinėje pusėje gale (7 pav.). 

➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma OPEN VENT (atidarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Ekrane rodoma MILK FROTHER IS RINSING, DO NOT REMOVE THE TUBE (pieno putos ruošimo 

įtaisas skalaujamas, neištraukite vamzdelio). Retkarčiais ekrane parodoma TURN MILK FROTHER TO 

RINSE SETTING (pasukite pieno putos ruošimo įtaisą ties skalavimo nustatymu). 

➔   Pasukite spumatore čiaupą į horizontalią padėtį. 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Kai tik plovimo ciklas baigiasi, ekrane parodoma CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Ekrane parodoma TURN MILK FROTHER TO MILK SETTING (pasukite pieno putos ruošimo įtaisą 

ties pieno nustatymu). 

➔   Pasukite spumatore čiaupą į vertikalią padėtį, ties pieno nustatymu. 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma EMPTY BOWLS (ištuštinkite indus). 

➔   Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite, 

o tada vėl įdėkite. 

Prietaisas įšyla ir vėl yra parengtas naudoti. Ekrane rodomas pagrindinis meniu. 

5.4. Sistemos plovimas 

Informacija: jei prietaisą reikia išplauti, ekrane rodoma PLEASE CLEAN SYSTEM 

(išplaukite sistemą). Vis tiek galėsite ruošti gėrimus. Tačiau, kad nekiltų problemų su 

garantija, rekomenduojame kiek tik galima anksčiau paleisti plovimo programą. 

Perspėjimas: nepertraukite veikiančios plovimo programos! Plovimo tabletę dėkite tik 

tada, kai prietaisas to paprašo. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CARE (priežiūra). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CLEAN SYSTEM (plauti sistemą). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. Ekrane vienas po kito rodoma EMPTY BOWLS (ištuštinkite indus) ir FILL UP WATER TANK 

(pripildykite vandens talpą). 

➔   Jei reikia, į vandens talpą įpilkite šviežio vandens, tada pirma įdėkite vandens talpą. 
➔   Tada išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite, 

o tada vėl įdėkite. Prietaisas du kartus praskalaujamas. Ekrane rodoma SYSTEM RINSING 
PLEASE WAIT (sistema skalaujama, palaukite). Ekrane rodoma CLEANING TABLET INTO 
GROUND COFFEE CHAMBER (plovimo tabletė maltos kavos kameroje). 

➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) po išleidimo anga (1/E pav.) 
➔   Atidarykite sumaltos kavos kameros atvartą (13 pav.). 
➔   Į maltos kavos kamerą įstatykite plovimo tabletę, o tada uždarykite atvartą. 

Ekrane rodoma START CLEANING (pradėkite plovimą). 

➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
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Prietaisas pradeda plovimo eigą. Ekrane rodoma SYSTEM CLEANING (sistema plaunama). 

Plovimo eiga yra automatinė ir trunka maždaug 10 minučių. 

Informacija: vykdykite per valymo ciklą ekrane pateikiamus nurodymus. Po jų 

prietaisas automatiškai tęsia plovimo ciklą. 

Kai tik plovimo ciklas baigiasi, ekrane parodoma EMPTY BOWLS (ištuštinkite indus). 

➔   Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir išplovę vėl įdėkite. 

➔   Jei reikia, į vandens talpą įpilkite šviežio vandens. 

Informacija: jei plovimo ciklas pertraukiamas, ekrane rodoma PLEASE RINSE (praskalaukite). 

➔   Tada paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane rodoma SYSTEM RINSING PLEASE WAIT (sistema skalaujama, palaukite). Kai tik plovimo 
ciklas baigiasi, ekrane parodoma EMPTY BOWLS (ištuštinkite indus). 

➔   Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir išplovę 

vėl įdėkite. 

➔   Jei reikia, į vandens talpą įpilkite šviežio vandens. Prietaisas įšyla ir vėl yra parengtas naudoti. 

Ekrane rodomas pagrindinis meniu. 

5.5. Nuosėdų šalinimo sistema 

Kai prietaise prireikia pašalinti nuosėdas, ekrane parodoma PLEASE DESCALE SYSTEM 

(pašalinkite nuosėdas sistemoje). Tačiau paleisti nuosėdų šalinimo programą galite bet kada. 

Perspėjimas: šalinkite nuosėdas atlikdami veiksmus toliau nurodyta tvarka! Net jei 

prietaisas prašo pašalinti nuosėdas, vis dar galite ruošti gėrimus. Tačiau nuosėdų 

šalinimo programą rekomenduojame kuo greičiau paleisti. Kitaip jums gali negalioti 

garantija. 

Perspėjimas: nepertraukite veikiančios nuosėdų šalinimo programos! Jokiu būdu 
nešalinkite nuosėdų actu ar acto pagrindo priemonėmis, naudokite standartinius 
tirpiklius, rekomenduojamus pilnai automatiniams kavos aparatams. 

Perspėjimas: prieš paleisdami nuosėdų šalinimo programą, iš vandens talpos išimkite 
filtrą. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CARE (priežiūra). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties DESCALE SYSTEM (šalinti nuosėdas sistemoje) ir paspauskite. 

Ekrane rodoma EMPTY BOWLS (ištuštinkite indus). 

➔   Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite. 
➔   Vėl įdėkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. 

Ekrane vienas po kito rodoma REMOVE WATER TANK (išimkite vandens talpą) ir REMOVE FILTER 
(išimkite filtrą). 

➔   Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir atsargiai atsukite filtrą įdėjimo pagalbos priemone, 

esančia matavimo šaukštelio (4 pav.) gale, nuo tvirtinimo vandens talpoje. Išimkite 

filtrą. 

Ekrane pakaitomis rodoma FILL WATER TANK UP TO THE 0,5 L MARK (pripildykite vandens talpą 
iki 0,5 l žymėjimo) ir ADD DESCALER AND INSERT TANK (įdėkite nuosėdų šalinimo priemonės ir 
įstatykite vandens talpą). 

➔   Išimkite filtrą. Vandens talpą pripildykite šviežiu vandeniu iki 0,5 l žymėjimo ir vėl įstatykite. 

Perspėjimas: pirmiausia įpilkite atitinkamą kiekį vandens iki 0,5 l žymėjimo, o tada 

pridėkite nuosėdų šalinimo priemonės. Niekada nedarykite atvirkščiai. Laikykitės 

nuosėdų šalinimo priemonės gamintojo naudojimo nurodymų. 
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➔   Tik dabar įdėkite nuosėdų šalinimo priemonės. 

Ekrane vienas po kito rodoma START DESCALING (pradėti nuosėdų šalinimą) ir OPEN VENT (atidaryti 
išleidimo angą). 

➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) centre po pieno putos ruošimo įtaisu (1/P pav.). 

Informacija: įsitikinkite, kad spumatore čiaupas nustatytas horizontaliai, ties skalavimo 
nustatymu. 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Prietaisas pradeda nuosėdų šalinimo eigą. Ekrane rodoma SYSTEM IS DESCALING (šalinamos 

nuosėdos sistemoje). Nuosėdų šalinimas vyksta automatiškai. Nuosėdų šalinimo tirpalas dabar su 

pertraukom teka per pieno putos ruošimo įtaisą. Kai tik nuosėdų šalinimas pienų putos ruošimo 

įtaisą baigiasi, ekrane parodoma CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) centre po pieno putos ruošimo įtaisu (1/P pav.). 
➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Prietaisas pradeda nuosėdų šalinimo eigą. Ekrane rodoma SYSTEM IS DESCALING 

(šalinamos nuosėdos sistemoje). Nuosėdų šalinimas vyksta automatiškai. Nuosėdų šalinimo 

tirpalas dabar su pertraukom teka per vidinę sistemą. Kai nuosėdų šalinimas baigiasi, ekrane 

vienas po kito rodoma EMPTY BOWLS (ištuštinkite indus), FILL WATER TANK (pripildykite 

vandens talpą) ir INSERT FILTER (įdėti filtrą). 

➔   Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite. 
➔   Vėl įdėkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą. 
➔   Išimkite vandens talpą. Praskalaukite vandens talpą švariu vandeniu. 
➔   Jei reikia, į vandens talpą vėl įstatykite filtrą. 
➔   Į vandens talpą įpilkite šviežio vandens ir vėl įstatykite. 
➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) centre po pieno putos ruošimo įtaisu (1/P pav.). 

Ekrane vienas po kito rodoma PLEASE RINSE (praskalaukite) ir OPEN VENT (atidaryti išleidimo angą). 

➔   Norėdami paleisti skalavimo eigą, pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal 

laikrodžio rodyklę iki galo. Ekrane rodoma SYSTEM RINSING (sistema skalaujama). Skalavimo eiga 
pasileidžia ir vyksta automatiškai. Kai tik pieno putos ruošimo įtaiso skalavimo ciklas baigiasi, ekrane 
parodoma CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) centre po pieno putos ruošimo įtaisu (1/P pav.). 
➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Ekrane rodoma SYSTEM RINSING (sistema skalaujama). Vidaus skalavimo ciklas vyksta automatiškai. 

Informacija: jei nuosėdų šalinimo ciklas pertraukiamas, ekrane vienas po kito rodoma 

EMPTY BOWLS (ištuštinkite indus) ir CHANGE WATER (pakeiskite vandenį). 

➔   Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir išplovę vėl įdėkite. 

➔   Į vandens talpą įpilkite šviežio vandens ir vėl įstatykite. 
➔   Jei reikia, į vandens talpą vėl įstatykite filtrą. 

Prietaisas įšyla ir vėl yra parengtas naudoti. Ekrane rodomas pagrindinis meniu. 

Perspėjimas: galop būtinai pilnai nušluostykite nuosėdų šalinimo likučius nuo korpuso 

drėgna šluoste. 

5.6. Reguliarus valymas ranka 

Informacija: atidžiai laikykitės šių valymo nurodymų. Juk ruošiant gėrimus būtina 

visiška švara. 

Perspėjimas: niekada nemerkite prietaiso į vandenį! Valydami nenaudokite šveičiamųjų valymo 
priemonių. 
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➔   Korpuso vidines ir išorines dalis nušluostykite tik minkšta, drėgna šluoste be ploviklių. 
➔   Bent jau tada, kada toks prašymas parodomas ekrane, ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) 

ir kavos tirščių talpą (1/O pav.) (tai darykite tik, kai prietaisas įjungtas, nes tik tada prietaisas atpažįsta, 

kad indai buvo ištuštinti). 

Informacija: retkarčiais nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) nuplaukite nedideliu kiekiu 
muiluoto vandens. 

➔   Vandens talpą galima tik skalauti švariu vandeniu ir papildyti šviežiu, šaltu vandeniu. 

Informacija: pridžiūvusius pieno likučius sunku pašalinti. 

➔   Todėl reguliariai plaukite pieno putos ruošimo įtaisą, vamzdelį ir išleidimo angą. 

Informacija: reguliariai (idealiu atveju prieš ilgesnį nenaudojimo laikotarpį, bet būtinai 
reguliariai!) išmontuokite pieno putos ruošimo įtaisą į atskiras dalis ir išplaukite švariu 
vandeniu. 

➔   Patraukite pieno putos ruošimo įtaisą žemyn (10/11 pav.) ir išrinkite į atskiras dalis 1/R pav.). 

➔   Rūpestingai išplaukite atskiras dalis (1/R pav.) ir vėl surinkite pieno putos ruošimo įtaisą. 
➔   Surinktą pieno putos ruošimo įtaisą tada užstumkite ant garų vamzdelio iki galo (10/11 pav.). 

Informacija: jūsų prietaise sumontuoti galiniai ratukai (1/Q pav.) (tik modeliams 670 ir 

680). Dėl jų prietaisą lengva perkelti ant darbinių paviršių. Taip paprasta ir pavalyti po 

prietaisu. 

5.7. Ruošimo įrenginio valymas 

Perspėjimas: ruošimo įrenginį nuimkite tik prietaisą išjungę. 

Perspėjimas: ruošimo įrenginį plaukite, pvz., po plovimo programos, bet bent jau vieną 

kartą per mėnesį. Kitu atveju nustos galioti garantija. 

Jei reikia, ruošimo įrenginį išimkite ir išplaukite po tekančiu vandeniu. Jokiu atveju nenaudokite 

ploviklių, tik švarų vandenį! Higienos sumetimais rekomenduojame ruošimo įrenginį išimti, pvz., po 

valymo programos (žr. 5.4 skyrelį), ir rūpestingai išplauti. 

➔   Atidarykite techninės priežiūros dureles (1/L pav.) švelniai patraukdami atrakinimo 

įtaisą rankenoje į save, o tada lėtai nuimdami priežiūros dureles nuo prietaiso korpuso. 

➔   Atfiksuokite ruošimo įrenginį paspausdami raudoną jungiklį į viršų ir pasukdami rankeną į kairę 
iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas (12 pav.). 

➔   Tada už rankenos atsargiai išimkite ruošimo įrenginį. 
➔   Ruošimo įrenginį plaukite šaltame vandenyje, paskui palaukite, kol nudžius. 
➔   Atsargiai vėl įstatykite ruošimo įrenginį ir užfiksuokite raudoną jungiklį nuspausdami žemyn ir 

pasukdami rankeną į dešinę iki galo, kol pasigirs spragtelėjimas. 

➔   Vėl uždarykite techninės priežiūros dureles, įstatydami gale esančius techninės priežiūros durelių 

kaiščius į angas. Tada uždarykite techninės priežiūros dureles (1/L pav.), kol užsifiksuos. 

5.8. Filtro keitimas 

Po maždaug 50 l vandens pratekėjimo filtras tampa nebeefektyvus. Ekrane rodoma: 

CHANGE FILTER (pakeiskite filtrą). 

Vis tiek galėsite ruošti gėrimus. Tačiau rekomenduojame visada iš karto pakeisti filtrą. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties SETTINGS (nustatymai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties FILTER (filtras). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
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5. Valymas ir priežiūra 
 
 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties INSERT FILTER? YES (įdėti filtrą? taip), kad prietaisas atpažintų, 

jog filtras įdėtas. 

➔   Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir atsargiai atsukite seną filtrą įdėjimo pagalbos priemone, 
esančia matavimo šaukštelio (4 pav.) gale, nuo tvirtinimo vandens talpoje. 

➔   Seną filtrą išmeskite su buitinėmis atliekomis. 
➔   Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

INSERT FILTER (įdėkite filtrą) arba, jei filtras įdėtas, FILTER INSERTED? (filtras įdėtas?). 

➔   Atsargiai priveržkite naują filtrą pagalbine priemone matavimo šaukštelio gale  
į atitinkamą tvirtinimą vandens talpoje (4 pav.). 

Perspėjimas: nesuspauskite arba nesulenkite. 

➔   Pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu ir vėl įstatykite į prietaisą. Ekrane vienas po kito 

rodoma CHANGE FILTER (keisti filtrą) ir OPEN VENT (atidaryti išleidimo angą). 

➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) po pieno putos ruošimo įtaisu (1/P pav.) ir pasukite 

karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Filtras dabar praskalaujamas. Ekrane rodoma FILTER RINSING (filtras skalaujamas). 

➔   Palaukite, kol po kurio laiko iš pieno putos ruošimo įtaiso netekės vanduo. Ekrane rodoma 

CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 

Sistema šyla. Prietaisas paruoštas naudoti. Ekrane rodomas pagrindinis meniu. 

Perspėjimas: mažai naudodami vandenį filtrą turite keisti bent jau kas du mėnesius. 

Tokiu atveju ekrane nerodomas joks pranešimas. Ties filtro galvute esančiu 

sukamuoju disku galite nustatyti keitimo datą (nurodydami mėnesį) 

5.9. Priežiūros būklė 

Jūsų prietaisas nurodo, kada būtina atlikti plovimą ar nuosėdų šalinimą. 

➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties CARE (priežiūra). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties STATISTICS (statistika). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Ekrano apačioje rodoma: CLEANING SYSTEM (sistemos plovimas), CLEANING MILK FROTHER 

(pieno putos ruošimo įtaiso plovimas), DESCALE (nuosėdų šalinimas), FILTER CHANGE (filtro 

keitimas). Atitinkama eigos juosta nurodo, kada būtina atlikti plovimą ar nuosėdų šalinimą. Kuo 

eigos juosta toliau nuėjusi į dešinę, tuo arčiau plovimo ar nuosėdų šalinimo laikas. 

➔   Norėdami išeiti iš MAINTENANCE STATUS (priežiūros būsena), paspauskite sukamąjį reguliatorių. 

Perspėjimas: reguliariai plaukite ir šalinkite nuosėdas, bet bent jau tada, kai ekrane 

to paprašoma. Kitu atveju nustos galioti garantija.



6. Sistemos pranešimai 
 
 

6. Sistemos pranešimai 
 

Pranešimas Reikšmė Sprendimas 
 

 ➔ Išimkite filtrą arba pakeiskite 

 

 Vandens talpa tuščia  ➔ Užpildykite vandens talpą 

Vandens talpa neįdėta 

arba įdėta neteisingai 

Pupelės talpoje įstrigo ➔ Šaukštu pamaišykite talpoje 

esančias pupeles 

➔ Išvalykite pupelių talpą 
šluoste 

Informacija: rodinys REFILL BEANS (papildykite pupelių) išsijungia tik vėl paruošus kavą! 
 

➔   Ištuštinkite 
nuvarvėjimo padėklą ir 
(arba) kavos tirščių 
talpą 

tirščių talpą neįdėti arba 

netinkamai įdėti 

➔   Įdėkite nuvarvėjimo 

padėklą ir kavos tirščių 
talpą 

(žr. 5.4 punktą) 
 

Būtina pašalinti 

nuosėdas sistemoje 

(žr. 5.8 skyrelį) 
 

Ruošimo įrenginys 

įdėtas neteisingai 

➔ Įdėkite ir užfiksuokite 

ruošimo įrenginį teisingai 

(žr. 5.7 skyrelį) 
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                                                 ➔ Paspauskite sukamąjį         
                                                                                                               reguliatorių

                                                    Užpildykite vamzdyno sistemą
Filtras galimai sugadintas

„Fill system“ 

(Užpildykite sistemą)                                    

„Fill with water“ 
(užpildykite vandeniu)

➔ Tinkamai įdėkite vandens 
      talpą (žr. 2.3 punktą) 

          „Refill beans“ (įpilkite pupelių)    Trūksta kavos pupelių        ➔ Įpilkite kavos pupelių (žr. 2.3
 punktą) 

ir (arba) kavos tirščių 
talpa prisipildė 

„Empty bowls“ (ištuštinti indus) Nuvarvėjimo padėklas                                                      

 
„Bowls are missing“ (Indai neįdėti)  Nuvarvėjimo padėklas ir 
kavos 

 
„Cleaning is necessary“ 
(būtina išplauti)  

➔ Išplaukite sistemą 
sistemą 

„Descaling is necessary“ 

(būtina pašalinti nuosėdas) 
➔ Pašalinkite nuosėdas 

 

„Change filter“ (pakeiskite filtrą) Filtro naudojimo laikas baigėsi ➔ Pakeiskite filtrą 

     sistemoje (žr. 5.5 punktą) 

„Remove brewing unit“

(išimkite ruošimo įrenginį) 

DELL
Typewritten text
Būtina išplauti



7. Problemų sprendimas 
savo jėgomis 

 
 

7. Problemų sprendimas savo jėgomis 
 

Gedimas Reikšmė Sprendimas 

 
Karštas vanduo 

arba garai neina 

Pieno putos ruošimo 

įtaisas (11 pav.) 

užblokuotas 

Sistema gali būti užkalkėjusi ➔ Pašalinkite nuosėdas 

naudodami didelę dozę 
nuosėdų šalinimo priemonės 
(5.5 skyrelis) 

 
Per mažai pieno ar skysta 

puta 

Netinkamas pienas ➔ Naudokite šaltą pieną 

Pieno putos ruošimo 

įtaisas (11 pav.) 

užblokuotas 

(5.5 skyrelis) 

Kava vos varva Per smarkiai sumalta ➔ Nustatykite rupesnį sumalimo laipsnį 

(4.6 skyrelis) 

Malta kava per smulki ➔ Naudokite rupesnę kavą 

Sistema gali būti užkalkėjusi ➔ Pašalinkite nuosėdas 
naudodami didelę dozę 
nuosėdų šalinimo priemonės 
(5.5 skyrelis) 

Kava be putos  ➔ Pakeiskite kavos tipą  
 

Pupelės nebėra šviežiai 

apskrudintos 
➔ Naudokite šviežias kavos pupeles 

 
Triukšmas kavamalėje Sumalimo laipsnis 

neatitinka naudojamų 

kavos pupelių 

Kavamalėje su kava yra 

kažkas įkritę, pvz., akmenėlių 

➔ Pritaikykite sumalimo laipsnį 

➔ Paskambinkite karštąja 

aptarnavimo linija, tokia 
malta kava gali vis dar būti 
gaminama 

 
Ekrane rodomas 
klaidos kodas „8 

ir priežiūros skyriaus 
telefonas 

vėl įjunkite kavos aparatą. 
Jei klaidos kodas vėl 
atsiranda, paskambinkite 
priežiūros skyriaus karštąja 
linija 0911-25266390. 

 

 

➔ Rūpestingai išplaukite 
pieno putos ruošimo įtaisą 

pilnai išrinkę (1/R ir 11 pav.) 

 
pilnai išrinkę (1/R ir 11 pav.) 

➔ Rūpestingai išplaukite 
pieno putos ruošimo įtaisą

Sistema gali būti užkalkėjusi ➔ Pašalinkite nuosėdas naudodami 

                                                     didelę dozę nuosėdų šalinimo       
                                                     priemonės 

 Naudojama netinkama kava

Paskambinkite priežiūros skyriui ➔ Išjunkite ir 



priežiūros centro karštąja linija: 0911-25266390. 

Jei sistema aptinka triktį, parodo klaidos pranešimą. 

Perspėjimas: užsirašykite klaidos pranešimą. Išjunkite ir atjunkite prietaisą. Tada 

paskambinkite numeriu 0911-25266390 ir pasakykite modelį, serijos numerį (rasite ant 

tipo etiketės 1/S pav.) ir klaidos numerį. Mūsų priežiūros centras aptars su jumis 

tolesnius žingsnius. 
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Jeigu trikties, gedimo ar klaidos pranešimo neišsprendžiate patys, svarbu paskambinti 



8. Atsarginės dalys / priedai / 9 Klientų aptarnavimas, garantija... 
 
 

8. Atsarginės dalys / priedai 
Šviežio vandens filtras NIRF 700: 

naują šviežio vandens filtrą galite įsigyti pas gerai organizuotą pardavėją arba centriniame klientų 
aptarnavimo centre. 

Plovimo tabletės NIRT 701: 

naujų plovimo tablečių galite įsigyti pas gerai organizuotą pardavėją arba centriniame klientų 
aptarnavimo centre. 

Nuosėdų šalinimo priemonė NIRK 703: 

naują nuosėdų šalinimo priemonę galite įsigyti pas gerai organizuotą pardavėją arba centriniame klientų 
aptarnavimo centre. 

Speciali pieno likučių plovimo priemonė NICC 705: 

specialią pieno likučių plovimo priemonę pieno putų ruošimo įtaisui galite įsigyti pas gerai 

organizuotą pardavėją arba centriniame klientų aptarnavimo centre. 

Pieno šaldytuvas NICT 500: 

aukštos kokybės nerūdijančiojo plieno šaldytuvas ilgai išlaiko jūsų pieną šaltą, taip užtikrindamas 

geriausios pieno putos rezultatus. 

Pieno talpa NIMC 1000: 

pieno talpa pagaminta iš permatomo plastiko, todėl iš karto matote, kiek yra pieno. 

Pieno vamzdelis NIMA 330: 

trys atsarginiai vamzdeliai visiems NIVONA modeliams su „OneTouch spumatore“ funkcija. 

NIVONA šaldytuvas NICO 100: 

minišaldytuvas su autonominiu maitinimu. Atšaldo vieną litrą supakuoto plieno. 

9. Klientų aptarnavimas, garantija, aplinkos apsauga 
Klientų aptarnavimo centras 

NIVONA produktams taikomi aukščiausios kokybės standartai. Jei vis tiek kyla klausimų dėl 

prietaiso naudojimo, parašykite mums. Tik su jūsų pagalba mes galime vystyti ir tobulinti 

produktus, kad šie pilnai atitiktų jūsų poreikius. 

Prietaiso išgarinimas 

Jeigu prireiktų siųsti prietaisą dėl gedimo, pirmiausia išgarinkite jį, kad sistemoje neliktų vandens: 

➔   Įjunkite prietaisą pagrindiniu jungikliu (1/H pav.). 
➔   Pirmiausia vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 
➔   Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties CARE (priežiūra). Paspauskite sukamąjį 

reguliatorių. 
➔   Pasukite sukamąjį reguliatorių ties EVAPORATE SYSTEM (išgarinti sistemą). Paspauskite 

sukamąjį reguliatorių. 

Ekrane vienas po kito rodoma REMOVE WATER TANK (išimkite vandens talpą) ir REMOVE BOWLS 
(išimkite indus). 

➔   Išimkite vandens talpą (2 pav.). 
➔   Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą (1/N ir 1/O pav.) ir išplovę vėl įdėkite. 

Ekrane rodoma TUBE ON MILK FROTHER AND IN DRIP PAN (vamzdelis pieno putų ruošimo įtaise ir 
nuvarvėjimo padėkle). 

➔   Prijunkite vieną vamzdelio galą prie pieno putos ruošimo įtaiso (10 pav.). 
➔   Kita vamzdelio galą padėkite ant nuvarvėjimo padėklo dešinėje pusėje gale (7 pav.). 
➔   Padėkite pakankamai didelę talpą (bent jau 0,5 l) centre po pieno putos ruošimo įtaisu (1/E pav.). 

Ekrane rodoma OPEN VENT (atidarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) pagal laikrodžio rodyklę iki galo. 
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9. Klientų aptarnavimas, garantija... / 10 Techniniai duomenys 
 
 

Ekrane rodoma EVAPORATING DO NOT REMOVE TUBE (išgarinama, neištraukite vamzdelio). 

Prietaisas dabar išgarinamas. 

Ekrane rodoma CLOSE VENT (uždarykite išleidimo angą). 

➔   Pasukite garų-karšto vandens sukamąją rankenėlę (1/C pav.) prieš laikrodžio 

rodyklę iki galo. Dabar prietaisas išsijungia ir yra parengtas siųsti. 

Informacija: pieš siųsdami rūpestingai supakuokite prietaisą, geriausiai – originalioje 

pakuotėje. Mes nebūsime atsakingi už transportuojant patirtą žalą. 

Garantija ir klientų aptarnavimo sąlygos 

Perskaitykite detalų garantijos ir klientų aptarnavimo sąlygų informaciją pateikiamame 

informacijos lape. 

Filtro kasetes išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.  

Prietaiso ir pakuotės išmetimas 

Pasilikite prietaiso pakuotę. Ji pravers apsaugant prietaisą prireikus siusti į priežiūros centrą. 

Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna vertingų ir aplinkai kenksmingų medžiagų, 

todėl su jais negalima elgtis kaip su įprastomis buitinėmis atliekomis. Išmesti kaip atliekos ar kai su 

jais elgiamasi netinkamai, jie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Todėl jokiu būdu 

nemeskite galimai sugedusio prietaiso kartu su buitinėmis atliekomis, o nuvežkite į vietinį surinkimo 

punktą. 

Daugiau informacijos galite gauti savivaldybėje, atliekų tvarkymo įmonėje ar iš savo pardavėjo, 

iš kurio pirkote produktą. 

10. Techniniai duomenys 
Įtampa 220–240 V, 50 / 60 Hz 

Išvestis 1 455 W 

Parengties režimu: Automatinio išsijungimo funkcija išjungta ir  

BT modulis veikia perdavimo / gavimo režimu: 

1,7 W Atitikties žymėjimas: CE 

Siurblio slėgis, statistiškai iki: 15 barų 

Vandens talpos dydis: apie 2,2 litro 

Pupelių talpos dydis: apie 250 g 

Sumaltos kavos talpos dydis: iki 11 porcijų 

Laido ilgis: apie 1,1 metro 

Svoris: maždaug 9 kg 

Matmenys (PxAxS): 39,5x29,6x53,6 cm 
 

 
NIVONA Apparate GmbH 

Südwestpark 90 

D-90449 Nürnberg 

www.nivona.com 

© 2017 by NIVONA 
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