
CafeRomatica
Pilnīgi automātisks kafijas centrs
Ekspluatācijas instrukcija un lietderīgi padomi

Kaislība pret kafiju.

NICR8..

LV



A

B

L

H

C

M

D

N

J

E

O

K

F

P

G

Q

R

S

T

U 

Displejs   
(galvenā izvelne)

Vadības rokturis

Poga  „>“

Poga  „Izeja“ 

Pēc augstuma regulējams kafijas dozators 

Ūdens tvertnes vāks

Kafijas pupiņu konteinera vāks  
(iekšpusē)

Ieslēgsanas/Izslēgsanas poga
Tasīšu paliktnis
Tasīšu uzildīšanas paliktnis 
(tikai modelim 858)

Servisa durtiņas

Maltās kafijas nodalījuma vāks  
(iekšpusē)

Notekpaplāte

Konteiners izmantotajai kafijai  
(iekšpusē)
 

Putošanas palīgierīces (saliekamās daļas)

Rūpnīcas plaksnīte 
(kad izņemta notekpaplāte)

Strāvas vada niša 
(aizmugurē)

Piena dzesēšanas tvertne 
(nerūsējošais tērauds: 858,  sintētika: 848)

32 33! !

1

A

B

C

D

E

S

O

P

N

R

H

F

G
M

K

L

Q

T

U

J

Rotējošie skrituļi  
(aizmugurē)

Vāks 



Cienījāmais pircēj!
Mēs pateicamies Jums par NIVONA augsti kvalitatīvās produkcijas izvēli.
Lai izmantotu visas NIVONA mašīnas iespējas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet doto ekspluatācijas instrukciju. 
Pirmkārt, ir jāiepazīstas ar drošības instrukciju.
Glabājiet instrukciju drošā vietā. Jūs varat izmantot to atsaucēm un nodot nākamajam produkta 
īpašniekam.

Baudiet kafiju ar augstākās kvalitātes ierīci no NIVONA. 
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Pirkums veikts

Vieta, datums
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Drošības instrukcija
Dotā mašīna var būt izmantota tikai tiem mērķiem, kuriem tā ir 
paredzēta (izmantošanai mājās), bet ne komerciālajam pielietojumam. 
Pretējā gadījumā garantijas saistības skaitās par spēkā neesošām. 
Darba spriegumam ir jāatbilst spriegumam tīklā. Skat. plāksnīti/uzlīmi 
ar mašīnas modeļa nosaukumu (zīm. 1/S).
Ir aizliegts izmantot ierīci, gadījumā kad bojāts barošanas kabelis vai 
ierīces korpuss. Turiet barošanas kabeli tālu no karstām virsmām. 
Aizliegts atslēgt ierīci no tīkla, turot aiz strāvas vada
Izpildiet zemāk norādītās instrukcijas tīrīšanai un atkaļķošanai. Pretējā 
gadījumā garantijas saistības skaitās par spēkā neesošām.
Pirms mašīnas tehniskās apkalpošanas un tīrīšanas ir nepieciešams 
pārliecināties, ka mašīna ir izslēgta un atslēgta no elektriskā tīkla. 
Uzstādiet mašīnu tikai uz taisnas horizontālas virsmas un izmantojiet 
to tikai iekštelpās. Neuzstādiet mašīnu uz karstas virsmas vai atvērtas 
uguns tuvumā.
Šo ierīci var izmantot bērni sākot ar 8 gadu vecumu un personas ar 
fiziskiem vai garīgiem traucējumiem, kā arī ar nepietiekamu pieredzi 
un zināšanām, kamēr viņi atrodas atbilstošā uzraudzība vai saņēma 
atbilstošo instruktāžu par drošu ierīces izmantošanu, tādējādi saprotot 
iespējamos riskus. Bērniem nav jārotaļājas ar ierīci. Bērni nedrīkst 
veikt ierīces tīrīšanu un apkopi to bez uzraudzības.
Mašīnu un tās elektrotīkla savienojumus jātur prom no bērniem, kas 
jaunāki par astoņiem gadiem.

• Vienmēr atslēdziet mašīnu no tīkla ilglaicīgas prombūtnes laikā.
• Neatstājiet mašīnu ieslēgtu bez nepieciešamības. Nekad

neigremdējiet mašīnu ūdenī.
• Aizliegts ievietot mašīnu vai tās atsevišķās daļas trauku mazgājamajā

mašīnā. Pretējā gadījumā garantijas saistības skaitās par spēkā neesošām.
• Defekta rašanās gadījumā nekavējoties atslēdziet mašīnu (nevelciet aiz

kabeļa vai mašīnas tās atslēgšanai).
• Kompānija nenes atbildību par mašīnas bojājumiem, kas radušies

mašīnas nepareizas izmantošanas vai neprofesionālas apkalpošanas
rezultātā. Šajos gadījumos mašīnas garantijas apkalpošana netiek veikta.

•
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2.2. Vadības elementi
Kafijas mašīna NIVONA gatavo kafiju pēc dažādām receptēm atbilstoši Jūsu personiskajām vēlmēm. 
Pamatā visi vadības elementi un kafijas pagatavošanas funkcijas ir vienādas: 

• Pagriežamais-spiežamais vadības rokturis (zīm. 1/B) ļauj izvēlēties nepieciešamo vērtību un apstiprināt 
to.

• Poga ">" (zīm. 1/C) kalpo navigācijai pa izvēlni.
• Poga "Izeja” (zīm. 1/D) ļauj iziet no tekošās izvēlnes un pāriet uz iepriekšējo izvēlni. Turklāt ar šīs 

pogas palīdzību var pārtraukt tekošo kafijas vārīšanas procesu.
• Pēc augstuma regulējams kafijas dozators (zīm. 1/E): kafijas dozators var būt pacelts vai nolaists 

atkarībā no tasītes vai glazes izmēra. 

2.3. Ūdens tvertnes un kafijas pupiņu konteinera uzpilde 
£    Atveriet vāciņu no kreisās puses (att. 1/F) un noņemiet ūdens tvertni (att. 2). Noskalojiet to vēsā ūdenī.
£    Pēc tam maksimāli piepildiet ūdens tvertni un ielieciet to atpakaļ mašīnā. Pārliecināties, ka tvertne ir 

droši nofikseta sava vietā.

 Piezīme: Ūdens tvertni piepildiet tikai ar aukstu saldūdeni. Neizmantojiet gāzētu ūdeni vai citus 
šķīdumus. Neivērošanas gadījumā garantijas apkalposana netiks veikta.

£ Atveriet kafijas pupiņu konteinera vāku (zīm. 1/G un 3).
£ Piepildiet to, izmantojot tikai apceptās kafijas pupiņas.
£ Aizveriet vāku.

Piezīme: Neizmantojiet pupiņas, kas satur piedevas (piemēram, cukuru). Piedevas var sabojāt kafijas 
dzirnaviņu mehānismu. Remonta izdevumi dotajā gadījumā nav sedzami ar garantiju. 

2.4. Mašīnas pirmā palaišana
£ Ieslēdziet mašīnu, piespiežot Ieslēgsanas/Izslēgšanas pogu (zīm. 1/H).
Lūgums uzstādīt sekojošos parametrus pirms Jūsu pirmās kafijas tasītes pagatavošanas.:
Valodas izvēle
£ Pagrieziet vadības rokturi, lai izvelētos valodu.
£ Piespiediet vadibas rokturi, lai apstiprinātu savu izvēli.

Displejā parādīsies ziņojums "INSERT FILTER?" ("Ievietot filtru?")

2.4.1. Darbibas režīms ar filtru
Filtrs Claris ūdens attīrīšanai ietilpst Jūsu mašīnas komplektā. Pareizi izmantojot šo filtru, jums vajadzēs retāk 
veikt atkaļķošanu, jo tas mīkstina udeni.

£ Pagrieziet vadības rokturi līdz "INSERT FILTER? YES"("Ievietot filtru? Jā") parametram, lai mašīna zinātu, 
ka filtrs ir uzstādīts.
£ Piespiediet vadibas rokturi.  Displejā parādīsies ziņojums "INSERT FILTER" ("Ievietojiet filtru").
£ Iztukšojiet ūdens tvertni (zīm. 1/F un 2) un uzmanīgi ieskrūvējiet filtru piestiprinājuma vietā tvertnes 

iekšienē ar speciāla instrumenta palīdzību mērkarotes galā. (zīm. 4).
BRĪDINĀJUMS: Neskrūvējiet filtru pārāk stipri piestiprinājuma vietā un nelaužiet to!

£   Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to atpakal mašīnā.
£   Ievietojiet tilpni (ar tilpumu ne mazāku par 0,5l) zem kafijas dozatora (zīm.E), pēc tam piespiediet  
vadibas rokturi.
Mašīna veiks sistēmas skalošanu. Displejā parādīsies paziņojums "FILTER FLUSHES" ("Filtra skalošana").
£   Uzgaidiet, līdz ūdens pārstās tecēt no dozatora.
Displejā parādisies uzraksts "NIVONA".

• Iekšējās kafijas dzirnaviņas izmantojiet tikai apceptu kafijas pupiņu
samalšanai. Aizliegts tās izmantot citu produktu samalšanai. Katru
reizi pārbaudiet, vai kafijas pupiņu konteinerā nav nekas cits, izņemot
pupiņas, citādi garantija tiks uzskatīta par spēkā neesošu.

• Ja nepieciešams remonts, tajā skaitā barošanas kabeļa nomaiņa, lūdzu,
vispirms sazinieties ar izplatītāju. Pēc tam sūtiet mašīnu izplatītājam,
no kura tā iegādāta vai uz autorizēto servisa centru.

• Ja ierīces strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina ražotājam, tā servisa
centram vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no briesmām. 
BRĪDINĀJUMS: Elektriskā aprīkojuma remontu var veikt tikai
kvalificēts profesionālis. Neprofesionāls remonts var pakļaut
lietotājus ievērojamām briesmām. Gadījumā, ja mašīna tika
pakļauta nepareizai izmantošanai, apkalpošanai vai remontam,
garantijas saistības tiek uzskatītas par spēkā neesošām.
BRĪDINĀJUMS: Pogas "Iesl./Izsl." (zīm.1/E) izmantošana
vārīšanas procesa gaitā var sabojāt mašīnu. Veiciet izslēgšanu tikai
tad, kad ierīce atrodas bezdarbības stāvoklī.
Apdegumu bīstamība! Izlaižot tvaiku vai karsto ūdeni, sargieties no
šļakstiem no kapučinatora/dozatora snīpīša. Pirms pieskaršanās
tam ļaujiet tam atdzist dažu minūšu laikā.

2. Uzstādīšana
2.1. Sagatavosana
£ Uzmanīgi izņemiet kafijas mašīnu un tās komplektējošās detaļas no 
iepakojuma. Jūsu iepakojumā ir sekojoši priekšmeti:

• Ekspluatācijas instrukcija 
• Garantijas talons
• Mērkarote ar ierīci filtra uzstādīšanai
• Divas tīrīšanas tabletes
• Viens Claris filtrs
• Viena testa strēmele ūdens cietības noteikšanai
• Viena piena dzesēšanas tvertne (nerūsējošais tērauds: 858, sintētika: 848)

 Piezīme: Servisa nepieciešamibas gadījumā prēci ir jānosuta oriģinālajā iepākojuma. Lūgums 
saglabāt iepakojumu un iepakošanas putuplastu.

£   Novietojiet kafijas mašīnu uz stabilas un sausas virsmas.
£   Pieslēdziet ierīci tīklam, iespraužot kontaktdakšu rozetē. 
£ Jūsu mašīnā ir nodalījums barošanas vadam. Ja Jūsu ierīce ir novietota ļoti tuvu rozetei, notiniet 
barošanas kabeli noteiktā garumā, bet atlikumu ievietojiet barošanas vada nodalījumzā (zīm.1/T). 
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 Svarīgi: Ja jūs lietojat filtru un esat izmainījuši filtra funkcijas uzstādījumu uz "FILTER INSERTED? 
YES" ("Filtrs ievietots? Jā”), tad mašīna automātiski uzstādīs ūdens cietību uz vērtību "līmenis 1". Tas 
nozīmē, ka atkaļķosanas procedūru ir nepieciešams veikt retāk – tikai tad, kad uz ekrāna parādīsies 
atbilstošs ziņojums. Atkaļķošanas procedūru VIENMĒR ir jāveic atbilstoši ekspluatācijas instrukcijai un 
TIKAI pēc filtra izņemšanas no ūdens rezervuāra (skat. nod. 3.1 "Filtra maiņas instrukcija"). Filtrs zaudē 
savu efektivitāti pēc apmēram 50 l ūdens apstrādes.

Piezīme: Pat ja displejs nerāda paziņojumu “PLEASE CHANGE FILTER“, filtru ir nepieciešams mainīt ne 
retāk kā reizi divos mēnešos (ja mašīna tiek izmantota neregulāri).

2.4.2. Darbība bez filtra
Ja jūs vairs nevēlaties izmantot filtru, ir nepieciešams izmainīt filtra uzstādījumus uz "FILTER 
INSERTED? NO"("Filtrs ievietots? Nē”). Tas ir svarīgi, jo bez filtra mašīnu bus jāatkaļķo biežāk (kafijas 
mašīnā pēc noklusējuma ir uzstādīts darbības režīms "FILTER INSERTED? NO" ("Filtrs ievietots? Nē”)!
£      Pagrieziet vadības rokturi līdz "FILTER INSERTED? NO" ("Filtrs ievietots? Nē”).
£      Piespiediet vadibas rokturi, lai apstiprinātu savu darbību.

Displejs parādīs ūdens cietības līmeni.
Piezīme: pēc pirmās mašīnas palaišanas, ūdens padeves sistēma var būt tukša. Šajā 
gadījumā, ieslēdzot mašīnu ar pogu Iesl./Izsl. (zīm. 1/H), displejā parādīsies paziņojums 
"PLEASE FILL" ("Lūdzu, piepildiet sistēmu”). 

Testa strēmelīte / cietība = līmenis
1 sarkans punkts / 1-7° = cietības līmenis 1
2 sarkani punkti / 8-14° = cietības līmenis 2
3 sarkani punkti / 15-21° = cietības līmenis 3
4 sarkani punkti / >21° = cietības līmenis 4

Padoms: Ja neviens punkts uz testējamās strēmeles nekļūst sarkans, cietības līmeni ir nepieciešams 
uzstādīt uz minimālo līmeni 1. 
Uzstādiet ūdens cietības līmeni sekojošā veidā:
£    Pagrieziet vadības rokturi, uzstādot ūdens cietības vērtību.
£    Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu dotā parametra izvēli.
Displejā parādīsies uzraksts "NIVONA".
Displejā parādīsies paziņojums "PLEASE RINSE" ("Lūdzu, noskalojiet sistēmu”).
£    Piespiediet vadības rokturi. Displejā parādīsies paziņojums "SYSTEM IS CLEANING" ("Lūdzu, noskalojiet 
sistēmu”).
Sistēma piepildīsies ar ūdeni un uzsildīsies.
Kad kafijas mašīna būs gatava darbam, displejā parādīsies galvena izvēlne. . 
Pirmā kafijas tasīte: gatavojot pirmo kafiju, atcerieties, ka kafijas dzirnaviņas ir tukšas. Pēc pirmā maluma 
displejā var parādīties uzraksts "REFILL BEANS" ("Ieberiet kafijas pupiņas”), un kafijas vārīšana netiks turpināta. 
£   Sekojiet instrukcijām, kas atspoguļotas displejā, un atkārtoti piespiediet vadības rokturi. 
Mašīna atkārtoti uzsāks kafijas pagatavošanu. 

2.5. Mašīnas palaišana pēc pirmās izmantošanas
Punktā 2.4 aprakstītas darbības mašīnas pirmās palaišanas laikā. Pie nākamās ekspluatācijas rīkojieties sekojošā veidā:  
£     Ieslēdziet mašīnu ar Ieslēgšanas/Izslēgšanas pogu (zīm. 1/H).
Displejā parādīsies uzraksts "NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP" ("Sistēma sildās").
Kad sistēma sasniegs darba temperatūru, uz displeja paradīsies paziņojums "PLEASE RINSE" ("Lūdzu, noskalojiet 
sistēmu). Nospiediet vadības rokturi. Kafijas mašīna noskalos sistēmu, pēc tam tā būs gatava darbam. Displejā 
parādīsies galvenā izvēlne (zīm. 1/A) 

£   Novietojiet tilpni (ne mazāku par 0.5 l) zem kafijas dozatora. 

£   Pēc tam piespiediet vadības rokturi. 

Sistēma piepildīsies ar ūdeni, kas var iztekt no dozatora snīpiša (zim. 1/E).

Kad sistēma sasniegs darba temperatūru, uz displeja paradīsies paziņojums "PLEASE RINSE" ("Lūdzu, 
noskalojiet sistemu").

£  Piespiediet vadības rokturi.
Sistēma piepildīsies ar ūdeni.

2.4.3. Ūdens cietības līmeņa uzstādīšana
Atkarībā no ūdens cietības Jūsu dzīvesvietas apkaimē, mašīnas atkaļķošanu ir jāveic retāk vai biežāk. Lai 
sistēma pareizi rādītu, kad ir nepieciešams atbrīvoties no kaļķakmens, ir nepieciešams veikt pareizu ūdens 
cietības līmeņa uzstādīšanu pirms pirmās izmantošanas. Pēc noklusējuma ūdens cietības līmenis ir nostādīts 
vērtībā 3. 
Veiciet ūdens cietības analīzi, ar testēšanas strēmelītēm, kuri ietilpst kafijas mašīnas komplektā:
£    Iegremdējiet strēmelīti ūdenī, izņemiet un nedaudz sapuriniet to.
£   Apmēram pēc minūtes var iegūt rezultātu, saskaitot sarkano punktiņu skaitu uz testēšanas strēmelītes. 
£    Ūdens cietības līmeņa noteikšana un uzstādīšana tiek veikta sekojošā veidā:

        Padoms: Uzstādījumi dzērienu pagatavošanai jau ir ieprogrammēti kafijas mašīnā, tādējādi mašīna 
jau ir gatava kafijas pagatavošanai (skat.punktu 4). Taču rekomendējam iepazīsties ar uzstādījumiem un, 
ja ir vēlme, mainīt tos pēc savas gaumes. (skat.punktu 3)

2.6. Tasīšu uzsildīšanas funkcija (tikai modelim 858) 
Jūsu mašīna ir aprīkota ar iepriekšēju tasīšu uzsildīšanas ierīci. 
£   Nospiežot pogu (zim. 1/K), Jus aktivējat tasīšu uzsildīšanas funkciju. Lai to izdarītu, ieslēgšanas/izslēgšanas 
pogai ir jābūt ieslēgtai (zīm. 1/H).
Displejā parādīsies paziņojums "CUP HEATING ON" ("Tasīšu uzsildīšana ieslēgta"). Atkārtoti nospiežot pogu 
(zim. 1/K), Jūs izslēgsiet tasīšu uzsildīšanas funkciju. 
Displejā parādīsies paziņojums "CUP HEATING OFF" ("Tasīšu uzsildīšana izslēgta")

       Piezīme: Ja mašīnai ir ieslēgts automatiskas ieslēgšanas rezīms un jūs vēlaties, lai tasīte arī   
uzsildītos automātiski, lūdzu, islēdziet autopmatisko ieslēgšanu arī tasīšu uzsildīšanas funkcijai 
(skat. punktu 3.6.).
2.7. Enerģijas taupīšanas (ECO) režīms 
Jā vadības rokturis vai jebkada cita poga nav izmantoti ilga laikā periodā, mašīna automātiski pārslēdzas 
ECO režīmā.
Displejā parādisies uzraksts “SAVING ENERGY” ("Enerģijas taupīšana").    
£ Izmantojot rotācijas kontroli vai jebkuru citu pogu, mašīna pārslēgsies atpakaļ standarta režīmā. 
Displejā parādīsies galvenā izvēlne.
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Kurai sekos paziņojums "PLEASE flush" ("Lūdzu, noskalojiet sistemu").
£          Piespiediet vadības rokturi. 
Displejā parādīsies paziņojums "SYSTEM FLUSHES" ("Notiek skalošana").
Kad sistēma sasniegs darba temperatūru, displejā parādīsies galvenā izvēlne un mašīna būs gatava darbam. 
Pirmā kafijas tasīte: gatavojot pirmo kafiju, atcerieties, ka kafijas dzirnaviņas ir tukšas. Pēc pirmā maluma displejā 
var parādīties uzraksts "REFILL BEANS" ("Ieberiet kafijas pupiņas”), un kafijas vārīšana netiks turpināta. 
£      Šajā gadījumā sekojiet instrukcijām, kas atspoguļotas displejā, un atkārtoti piespiediet vadības rokturi. 
Mašīna atkārtoti uzsāks kafijas pagatavošanu. 

2. Uzstādīšana

Padoms: gadījumā, ja mašīna ilgu laiku nebūs izmantojama, izslēdziet to ar pogu Iesl./Izsl.
(zīm.H) un atslēdziet no elektriskā tīkla.

Padoms: Uzsildiet tasītes atbilstoši jūsu personiskajām vēlmēm, lai optimizētu stiprumu un temperatūru.



3. Programmēšanas funkcijas
Pezīme: Uzstādījumi dzērienu pagatavošanai jau ir ieprogrammēti kafijas mašīnā, tādējādi Jūsu 
mašīna jau ir gatava kafijas pagatavošanai (skat.punktu 4). Taču rekomendējam iepazīsties ar 
uzstādījumiem un, ja ir vēlme, mainīt tos pēc savas gaumes. (skat.punktu 3)

£    Pagrieziet vadības rokturi, lai pārietu uz "SETTINGS" („iestatījumi”) pozīciju, pēc tam piespiediet to. 
£    Pagriežot vadības rokturi, izvēlēties izvelnes elementu, kuru velaties noregulet. P
£    Pēc tam nospiediet vadības rokturi.
£    Vadības roktura pagriezieni regulē iestātījumus.
£    Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto iestatījumu.
£    Nospiežot pogu "Izeja" jūs pārvietoties uz augšu vienā izvēlnes līmenī: no izvēlētā iestatījuma  

uz "Settings" līdz galvenās izvēlnes.

3.1. Filtra ielikšana, darbība bez filtra
£    Lai izvēlētos režīmu, pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" ("iestatījumi") parametram.  

£      Piespiediet vadības rokturi, lai ieietu "SETTINGS" izvēlnē.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "FILTER" ("Filtrs") parametram.

Darbība ar filtru: sekojiet procedūrai punktā 2.4.1.
Darbība bez filtra: sekojiet procedūrai punktā 2.4.2.

£    Jūs varat regulēt citus iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

3.2. Ūdens cietības līmeņa uzstādīšana
£   Lai regulētu ūdens cietību, pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" ("iestatījumi") 
parametram.  

       £       Ieejiet "SETTINGS" ("iestatījumi") izvēlnē, piespiežot vadības rokturi.
£     Izvēlieties izvēlnes elementu "WATER HARDNESS" ("Ūdens cietība"), pagriežot vadības rokturi.

Pēc tam sekojiet procedūrai punktā 2.4.3.

£     Jūs varat regulēt citus iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

3.3. Temperatūras regulēšana 
Jūs varat regulēt nepieciešamo temperaturu līdz “NORMAL” ("Vidējai"), “HIGH” ("Kārstai"), 
“MAXIMUM” (""Maksimālai") un “INDIVIDUAL” ("Individuālai"). Pēc noklusējuma ir mašīnā ir uzstadīts 
"HIGH" režīms. Ja temperatūra ir noregulēta kā norādīts zemāk, tad tā attiecas uz visiem kafijas šķirnēm.
Tomēr Jūs varat iestatīt temperatūru katrai kafijas šķirnei kā "Individuālo" (skat 4. zemāk). Jus varat noregulēt 
temperatūras iestatījumus "INDIVIDUAL" izvēlnē šādi:
£    Pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to. £ 
Pagrieziet vadības rokturi līdz "TEMPERATURE" ("Temperatūra”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi lai atrastu vēlamo temperatūru.
£    Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu Jūsu iestatījumu.

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.

£ Jūs varat regulēt citus iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

3.4. Valodas izvēle
£    Lai mainītu valodu, pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" ("iestatījumi”) parametram
        Piespiediet vadības rokturi.
£    "SETTINGS" izvēlnē pagrieziet vadības rokturi līdz "LANGUAGE" ("Valoda") parametram.

Piespiediet vadības rokturi.
£   Pagriežot vadības rokturi, Jūs varat mainīt valodu.
£   Piespiediet vadibas rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto valodu.
£   Jūs varat regulēt citus iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

3.5. Laika uzstādīšana
3.5.1. Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana
Šī funkcija ļauj noteikt mašīnas automātiskās izslēgšanās laiku pēc tās pēdējās izmantošanas. Pēc noklusējuma ir 
izvēlēta parametra vērtība "AFTER 10 MINUTES" ("Pēc 10 minūtēm”). 
£   Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£   Pagrieziet vadības rokturi līdz "TIMES" ("Laiks”) parametram un piespiediet to.
£   Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.

Displeja parādīsies pieejamie izslegšanas laiki.

£ Piespiediet vadības rokturi, lai uzstadītu nepieciešamo izslēgšanas laiku. 

Displejā parādīsies pārējie laika iestatījumi.  Jūsu mašīna tagad izslēgsies pēc izmantošanas atbilstoši izslēgšanas 
laikam

£    Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

3.5.2. Automātiskā ieslēgšanās laika uzstādīšana
Mašīnai ir automātiskās ieslēgšanas funkcija katru dienu uzdotajā laikā. Piemēram, mašīna var pagatavot kafiju 
brokastīm. Lai uzstādītu ieslēgšanās laiku, izpildiet sekojošu procedūru: 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "TIMES" ("Laiks”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "APPLIANCE AUTO-ON"("Māšīnas auto iesl.”) parametram un piespiediet to.  
 £   Pagrieziet vadības rokturi līdz "AUTO-ON SETTINGS"("Auto iesl. iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
Displejā parādīsies pašreizējais dienas laiks  

£    Pagrieziet vadības rokturi līdz tekošajai stundai un piespiediet to. 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz tekošajai minutei un piespiediet to.

Dienas laiks ir uzstadīts. Displejā parādīsies automātiskais mašīnas ieslēgšanas laiks.
 Uzmanību: Ja mašīna bija izņemta no elektrotīkla vai notika strāvas zūdums, būs nepieciešami 
atietatīt laiku, lai tālāk izmantotu automātiskās ieslēgšanas funkciju, 

Kad laiks ir uzstādīts, displejā parādīsies uzraksts "APPLIANCE AUTO-ON HOURS" (Mašīnas auto iesl. laiks"). 
Uzstādiet automātiskās ieslēgšanas laiku šādi:
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz automātiskās ieslēgšanas stundai un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz automātiskās ieslēgšanas minūtei un piespiediet to.

Automātiskās ieslēgšanas laiks ir tagad uzstādīts un parādās displejā. 

£ If necessary press the exit button several times to leave the time menu.
Kā izslēgt automātiskas ieslēgšanas laiku:
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "TIMES" ("Laiki”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "APPLIANCE AUTO-ON"("Māšīnas auto iesl.”) parametram un piespiediet to. 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "DEACTIVATED" ("Deaktivizēts) parametram un piespiediet to.

Automātiskās ieslēgšanas laiks ir tagad izslēgts.

£    Ja nepieciešams, vairākas reizes piespiediet pogu "Izeja", lai izietu no laika izvēlnes.

3.6. Automātiskā tasīšu uzsildīšana (modelis 858)
Ar šīs funkcijas palīdzību tasīšu uzsildīšana automātiski sāksies pēc mašīnas ieslēgšanas. Ja "CUP HEATING AUTO-
ON" ("Tasīšu uzsildīšanas automātiskā ieslēgšana) opcija ir uzstādīta kopā ar automātiskās ieslēgšanas laiku, tasīšu 
uzsildīšana sāksies pēc mašīnas ieslēgšanas. Pretējā gadījumā tasīšu uzsildīšanu var manuāli ieslēgt var izslēgt ar pogu 
(zīm. 1/K)
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 Piezīme: pat ja izlēgšanas skalošana ir uzstādīta uz "ON", tā tiks izpildīta tikai tad, ja būs pagatavots 
vismaz viens dzēriens.

3.8. Atgriešanās pie sākotnējiem uzstādījumiem
Visas veiktās izmaiņas uzstādījumos no 3.1. līdz 3.7. un visas receptes (skat 4.) var būt atiestatīti uz sākotnējiem iestātījumiem.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("Iestātījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "FACTORY SETTINGS" ("Sākotnējie iestātījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "RESET RECIPES" ("Recepšu atiestātīšana”) vai "RESET SETTINGS" ("Iestātījumu 
atiestātīšana”) pozīcijām un piespiediet to.
£    Nospiediet vadibas rokturi, lai apstiprinatu savu izvēli.

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.

£    Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

3.9. Statistika
Statistikas izvēlne ļauj caurskatīt informāciju par pagatavotajiem dzērieniem vai izmantotajām funkcijām no mašīnas pirmās 
palaišanas brīža:
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("Iestātījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "STATISTICS ("Statistika) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi, lai aplūkotu pieejamo statistiku.
£    Piespiediet vadības rokturi, lai aizvertu izvēlni
Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.
£   Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

4. Kafijas pagatavošana
NIVONA kafijas mašīna gatavo kafiju pēc dažādām receptēm atbilstoši Jūsu personīgajām vēlmēm. 
Pamatā vadības elementi un kafijas pagatavošanas funkcijas ir vienādas:   

•  Vadības rokturis (zīm 1/B): Vadības roktura pagriezieni maina iestatījumus. Vadības roktura 
piespiešana apstiprina izvēlēto iestatījumu.

• Poga ">" (zīm 1/C): Nospiežot pogu ">", Jūs pārvietoties vienu izvēlnes elementu uz priekšu.
•  Poga "Izeja" (zīm 1/D): Nospiežot pogu "Izeja", Jūs atstāsiet izvēlni un doties uz vienu izvēlnes elementu 

atpakaļ. Ja dzēriens jau tiek gatavots, šis process tiks apturēts.
•  Pēc augstuma regulējams kafijas dozators (zīm. 1/B): kafijas dozators var būt pacelts vai nolaists atkarībā 

no tasītes vai glāzes izmēra.

Pagatavošanai izvēlētās kafijas nosaukums būs redzams simbola un tekstadisplejā (piem. "ESPRESSO").           
£ Kafijas veida izvēle tiek īstenota ar vadības roktura pagriešanas un piespiešanas palīdzību. 

       Piezīme: tekošie parametri izvēlētajam kafijas veidam ir norādīti displeja lejasdaļā. 

Katram kafijas veidam ir iespējamas 2 pagatavošanas iespējas.
a) Var uzstādīt savus personīgos parametrus katrai kafijas pagatavošanai individuāli (ka norādīts punktā 4.1). 

Šaja gadījumā standarta iestātījumu būs saglabāti. 
b) Var izmantot standarta iestatījumus no "COFFEE RECIPES" ("Kafijas receptes”) izvēlnes. Priekšiestatījumi 

ir ierakstīti pēc noklusējum; ka norādīts no 4.2. līdz 4.5., Jus varat regulet tos atbilstoši Jūsu personiskajām 
velmēm. 

Pirmā kafijas tasīte: gatavojot pirmo kafiju, atcerieties, ka kafijas dzirnaviņas ir tukšas. Pēc pirmā maluma 
displejā var parādīties uzraksts "REFILL BEANS" ("Ieberiet kafijas pupiņas”), un kafijas vārīšana netiks 
turpināta. 

£     Sekojiet instrukcijām, kas atspoguļotas displejā, un atkārtoti piespiediet vadības rokturi. 
Mašīna atkārtoti uzsāks kafijas pagatavošanu. 

Divu tasīšu pagatavošana (modeļi 848 un 858):

£     Lai pagatavotu divas tasītes vienu pēc otras, ir jāpiespiež taustiņš uz vadības roktura divas reizes pēc 
kartas.

Vienlaikus pagatavojot divas kafijas tasītes, mašīna no sākuma veic vienas porcijas samalšanu un vārīšanu, pēc 
tam otras porcijas samalšanu un vārīšanu. Ja pēc pirmās pagatavotās porcijas sistēmā ir beidzies ūdens vai 
kafijas pupiņas vai pārpildījusies izmantotās kafijas konteiners, uz ekrāna parādīsies atbilstošs BRĪDINĀJUMS 
un kafijas vārīšana būs apstādināta.  

£      Šaja gadījumā sekojiet instrukcijām, kas atspoguļotas displejā un tikai vienu reizi piespiediet vadibas 
rokturi otras tasītes pagatavosanai.

4.1. Individualo dzērienu pagatavošana 
Neatkarīgi no standarta parametriem "SETTINGS" ("Iestatījumi") izvēlnes elementā, Jums ir iespēja izvēlēties 
individuālos parametrus katra dzēriena pagatavošanas laikā. 

£    Galvenajā izvēlnē, izmantojot vadības rokturi, izvēlieties vēlamo dzērienu (piem. Latte makiato).
£    Spiediet pogu ">" (zīm. 1/C), kamēr mirgojošs kafijas pupiņa simbols nenorādīs, ka Jūs varat mainīt 
kafijas stiprumu.
 £     Kamēr simbols mirgo, pagrieziet vadības rokturi līdz vēlamajam parametram
Vēlaties mainīt citus parametrus, piemēram, kafijas tilpumu vai tasīšu skaitu?
£    Spiediet pogu ">" (zīm. 1/C), kamēr displejā neparādīsies vēlamais parametrs
£   The new settings are stored when you press the exit button or if you do not carry out any further

 Piezīme: Esiet piesardzīgi, kad gatavojiet vienu vai divas tasītes un ievietojiet tāš zem kafijas dozatora snīpiša 
(zīm. 5. un 6).
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£    Pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" ("iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi izvēlnē līdz "CUP HEATING" ("Tasīšu uzsildīšana”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi izvēlnē līdz "AUTO-ON" ("Auto ieslēgšana”) parametram un piespiediet to.

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.

£    Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

Piezime: Ja ir uzstādīta automātiska ieslēgšana. tasīšu uzsildīšana sāksies 30 minūtes pirms masīnas starta. 
Kā izslēgt automatisko tasīšu uzsildīšanu:
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi izvēlnē līdz "CUP HEATING" ("Tasīšu uzsildīšana”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi izvēlnē līdz "MANUALLY ONLY" ("Tikai manuāli) parametram un piespiediet to.

Automātiska ieslēgšana ir tagad izslēgta.
£    Atgriezieties galvenajā izvēlnē, izmantojot pogu "Izeja"

3.7. Skalošanas programmas uzstādīšana
Skalošanas programmu programmē un uzstāda ražotājs. Katru reizi, ieslēdzot mašīnu, tā pati uzsildās un pieprasa 
skalošanu. Uz ekrāna parādās ziņojums par skalošanas nepieciešamību, pēc tā manuāli ir jāpalaiž skalošanas programma, 
nospiežot taustiņu uz vadības roktura.

Pēc noklusējuma izslēgšanas skalošana ir uzstādīta uz "ON" ("Ieslēgts"). 
Pēc izvēles automātiskā izslēgšanas skalošanas funkcija var būt deaktivizēta pēc mašīnas izslēgšanas:
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SWITCH-OFF RINSING" ("Skalošana pēc izslēgšanas”) parametram un 
piespiediet to. £    Pagrieziet vadības rokturi līdz "ON" ("Ieslēgt”) vai "OFF" ("Izslēgt") pozīcijām un piespiediet to.

Displejā parādīsies visi pārējie iestatījumi.
£ Jūs varat regulēt citus laika iestatījumus šajā izvēlnē vai iziet no tās, izmantojot pogu "Izeja".

4. Kafijas pagatavošana



£   Piespiediet vadības rokturi, lai uzsāktu kafijas pagatavošanas procesu.

 Piezīme: ja Jūs esat uzsākuši pagatavošanu par agru vai arī esat kļūdījušies ar parametra izvēli, Jūs 
varat izmainīt dažus parametrus Jūsu kafijas pagatavošanas gaitā. 

£   Kamēr simbols mirgo, Jums ir laiks izvēlieties vajadzīgo parametru, pagriežot vadības rokturi. 
Pēc kafijas pupiņa simbola stiprumam, mirgojošs displejs tagad rāda ml-indikatoru tilpumam. Jūs varat mainīt 
tos jebkurā laikā.
£    Ja Jūs vēlaties apstādināt procesu, piespiediet pogu "Izeja" (zīm. 1/D).

4.2. Standarta iestātījumu pielāgošana dzērieniem bez piena
(ESPRESSO (Espreso), CAFE CREME (Krēm-kafija), CAFE LUNGO (Lungo kafija)

Pēc noklusējuma standarta parametri ir:
• Espresso pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 40ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 40ml" 
• Cafe Creme (Krēm-kafijas) pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 120ml, DIsplejā parādīsies 

uzraksts "ooo 120ml"“M 
• Cafe Lungo (Lungo kafijas) pagatavošanai  stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 180ml, DIsplejā 
parādīsies uzraksts "ooo 180ml".
£    Novietojiet tasīti zem kafijas dozatora (zīm. 5).
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. Espreso) un piespiediet to. 
Ieslēgsies tasītes apgaismojums un mašīna uzsāks Jūsu izvēlēta dzēriena pagatavošanu pēc standarta 
parametriem.

Divu tasīšu pagatavošana
£   Lai pagatavotu divas tasītes vienu pēc otras, ir jāpiespiež taustiņš uz vadības roktura divas reizes pēc kartas. 
Standarta parametrus ir iespējams mainīt divos dažādos veidos:

4.2.1. Ātrā uzstādīšana
Tajā laikā, kad mašīna gatavo dzērienu, Jūs varat mainīt standarta parametrus un saglabāt jaunos. Priekš tam 
izpildiet sekojošas funkcijas:  
£    Pagrieziet vadības rokturi galvenajā izvēlnē līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to. 

£     Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. "ESPRESSO")  un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "LIVE PROGRAMMING" ("Programmēšana") parametram.
£    Lai mainītu standarta iestātījumu, piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies uzraksts "SELECT AROMA" ("Izvēlēties stiprumu").

£      Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto stipruma līmeni (pa kreisi - vājākai, pa labi - stiprākai 
kafijai). 
£    Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

Displejā atspoguļosies paziņojums "PLEASE WAIT" ("Lūdzu uzgaidiet”). Ieslēdzas uzsildīšanas process un mašīna 
uzsāk kafijas pagatavošanu. 
Displejā parādīsies paziņojums "STOP COFFEE?" ("Vai pietiekami kafijas?”).

£   Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais kafijas daudzums un piespiediet vadības rokturi. 
Jūsu izvēlētā dzēriena (piem. Espreso) pagatavošanas standarta parametri bija izmainīti un saglabāti. Displejā 
parādīsies paziņojums "RECIPE SAVED" ("Recepte saglabāta”), un pēc ta parādīsies galvenā izvēlne ar jaunajiem 
standarta parametriem.

4.2.2. Manuālā uzstādīšana
Standarta parametrus var mainīt un saglabāt manuāli. To var izdarīt sekojošā veidā: 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" ("iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētā dzēriena (piem. "ESPRESSO") un nospiediet to.

Stipruma izvēle
£ Pagrieziet vadības rokturi, līdz AROMA ('Aromāts”) parametram un piespiediet to.
£ Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto stipruma līmeni (pa kreisi - vājākai, pa labi - stiprākai kafijai). 
Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.
Tilpuma izvēle
£ Pagrieziet vadības rokturi, līdz COFFEE QUANTITY ('Kopējais tilpums") parametram un piespiediet to.
£ Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties vienu no pieejamiem kopēja tilpuma parametriem (no 20ml līdz 240ml). 
Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.

 Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.
Temperatūras izvēle  
(tajā gadījumā, kad izvēlnē „Temperatūra” bija izvēlēts parametrs „Individuāla”, skat.punktu 3.3)

£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "TEMPERATURE" ("Temperatūra”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētai temperatūrai (“NORMAL”("Vidējai"), “HIGH”("Kārstai"), 

AXIMUM”("Maksimālai")) un piespiediet to, lai apstiprinātu iestātījumu.

£    Lai izietu no viena izvēlnes līmeņa, katrā līmenī pagrieziet vadības rokturi līdz "EXIT" ("Izeja") parametram.  
Pēc tam piespiediet vadības rokturi vai pogu "Izeja".
£  Atkārtojot šo darbību, Jūs nokļūsiet galvenajā izvēlnē

 Piezīme: ja parametri netika mainīti, pēc kada laika displejā parādīsies galvenā izvēlne. 
4.3.  Standarta iestātījumu pielāgošana dzērieniem ar pienu 
(CAPPUCCINO ("Kapučino"), LATTE MACCHIATO ("Latte makiato"), KARSTS PIENS)
Pēc noklusējuma standarta parametri ir: 

• Kapučīno pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 200ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 
200ml"

• Latte makiato pagatavošanai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 300ml, DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 
300ml

•  Karstā piena pagatavošanaiai: stiprums – standard („vidēja”), tilpums – 150ml, DIsplejā parādīsies uzraksts 
"ooo 150ml" 

Ar automātiskā kapučinatora palīdzību var saputot pienu no pakas vai citas tilpnes un tad pievienot to tasītē.  
£   Savienojiet caurulīti šķidruma savākšanai ar pēc augstuma regulējamo kafijas dozatoru (zīm. 7).).
£   Nolaidiet citu caurulītes galu piena dzēsēšanas tvertnē (modeļiem 858 un 848/ zīm. 8) vai iegriemdējiet to. 

 BRĪDINĀJUMS: Izžuvušais pēc putošanas piens ir grūti notīrāms. Tāpēc ierīces tīrīšana ir veicama 
uzreiz pēc tās atvēsināšanas! Vienmēr sekojiet instrukcijām, kas parādās displejā "CLEAN  
FROTHER" („Kapučinatora skalošana) izvelnē.

£   Novietojiet tasīti zem kafijas dozatora (zīm. 5) 
£   Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. "LATTE MACCHIATO") un piespiediet to.

Ieslēgsies tasītes apgaismojums un mašīna uzsāks Jūsu izvēlēta dzēriena pagatavošanu pēc standarta 
parametriem.
Divu tasīšu pagatavošana (modeļi 858 un 848)

£    Lai pagatavotu divas tasītes vienu pēc otras, ir jāpiespiež taustiņš uz vadības roktura divas reizes pēc kartas. 
Standarta parametrus ir iespējams mainīt divos dažādos veidos:

4.3.1. Ātrā uzstādīšana
Tajā laikā, kad mašīna gatavo dzērienu, Jūs varat mainīt standarta parametrus un saglabāt jaunos. Priekš tam 
izpildiet sekojošas funkcijas:  
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. "LATTE MACCHIATO") un piespiediet to. 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "LIVE PROGRAMMING" ("Programmēšana") parametram. 
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      Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.
 Putu tilpuma izvēle (visi dzērieni ar pienu)
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "FROTH QUANTITY" ("Putu tilpums") parametram un piespiediet to. 
£    Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto kafijas tilpumu. Piespiediet vadības rokturi, lai 
apstiprinātu izvēlēto parametru.

Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.
Temperatūras izvēle  
(tajā gadījumā, kad izvēlnē „Temperatūra” bija izvēlēts parametrs „Individuāla”, skat.punktu 3.3)
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "TEMPERATURE" ("Temperatūra”) parametram un piespiediet to. 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētai temperatūrai (“NORMAL”("Vidējai"), “HIGH”("Kārstai"), 
“MAXIMUM”("Maksimālai")) un piespiediet to, lai apstiprinātu iestātījumu.
£    Lai izietu no viena izvēlnes līmeņa, katrā līmenī pagrieziet vadības rokturi līdz "EXIT" ("Izeja") 
parametram.  Pēc tam piespiediet vadības rokturi vai pogu "Izeja".
£    Atkārtojot šo darbību, Jūs nokļūsiet galvenajā izvēlnē

 Piezīme: ja parametri netika mainīti, pēc kada laika displejā parādīsies galvenā izvēlne.

4.4. Karstā ūdens padeves regulēšana (piem. tējai)
Pēc noklusējuma karstā ūdens pagatavošanas standarta iestatījums ir 150ml tilpums.
Sisplejā parādās uzraksts "150ml"
£    Ievietojiet tasīti zem kafijas dozatora (zīm. 5).
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "HOT WATER ("KARSTĀ ŪDENS”) parametram un piespiediet to.

Ieslēgsies tasītes apgaismojums un mašīna uzsāks karstā ūdens pagatavošanu pēc standarta parametriem.
Standarta parametrus ir iespējams mainīt divos dažādos veidos:

4.4.1. Ātrā uzstādīšana
Tajā laikā, kad mašīna gatavo dzērienu, Jūs varat mainīt standarta parametrus un saglabāt jaunos. Priekš 
tam izpildiet sekojošas funkcijas:  
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestātījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet 
to.  £   Pagrieziet vadības rokturi līdz "HOT WATER" ("Karstā ūdens”) parametram un piespiediet to. 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "LIVE PROGRAMMING" ("Programmēšana") parametram.
£    Lai mainītu standarta iestātījumu, piespiediet vadības rokturi.

Displejā atspoguļosies paziņojums "PLEASE WAIT" ("Lūdzu uzgaidiet”). Ieslēgsiess uzsildīšanas process 
un mašīna uzsāks karstā ūdens pagatavošanu. 
Displejā parādīsies paziņojums "STOP HOT WATER?" ("Vai pietiekami karstā ūdens?”).
£    Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais karstā ūdens daudzums un piespiediet vadības rokturi. 
Standarta parametri bija izmainīti un saglabāti. Displejā parādīsies paziņojums "RECIPE 
SAVED" ("Recepte saglabāta”), un pēc ta parādīsies galvenā izvēlne ar jaunajiem standarta parametriem.

4.4.2. Manuālā uzstādīšana
Standarta parametrus var mainīt un saglabāt manuāli. To var izdarīt sekojošā veidā: 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestātījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet 
to.  £   Pagrieziet vadības rokturi līdz "HOT WATER" ("Karstā ūdens”) parametram un piespiediet to.
Karstā ūdens tilpuma izvēle
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "WATER QUANTITY" ('Karstā ūdens tilpums") parametram un 
piespiediet to.  
£   Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto karstā ūdens tilpumu. Piespiediet vadības 

rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.
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£    Lai mainītu standarta iestatījumu, piespiediet vadības rokturi.
Kapučīno un latte makiato:
Displejā parādīsies uzraksts "SELECT AROMA" ("Izvēlēties stiprumu").
£   Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto stipruma līmeni (pa kreisi - vājākai, pa labi - stiprākai kafijai). 
£   Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.
Displejā atspoguļosies paziņojums "PLEASE WAIT" ("Lūdzu uzgaidiet”). Ieslēgsies uzsildīšanas process un mašīna uzsāks 
kafijas pagatavošanu. 
Latte Makiato un karsts piens:
Sākumā tiek pagatavots piens.
Displejā parādīsies paziņojums "STOP MILK?" ("Vai pietiekami piena?”).
£     Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais piena daudzums un piespiediet vadības rokturi. 
Visi dzērieni ar pienu:
Pēc tam tiek pagatavoti puti.
Displejā parādīsies paziņojums "STOP FROTH?" ("Vai pietiekami putu?”).  
£     Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais putu daudzums un piespiediet vadības rokturi. 
Kapučīno un latte makiato:
Visbeidzot tiek pagatavota kafija.
Displejā parādīsies paziņojums "STOP COFFEE?" ("Vai pietiekami kafijas?”).
£     Uzgaidiet līdz pagatavots nepieciešamais kafijas daudzums un piespiediet vadības rokturi. 
Jūsu izvēlētā dzēriena (piem. Latte makiato) pagatavošanas standarta parametri bija izmainīti un saglabāti. Displejā 
parādīsies paziņojums "RECIPE SAVED" ("Recepte saglabāta”), un pēc ta parādīsies galvenā izvēlne ar jaunajiem standarta 
parametriem.
4.3.2. Manuālā uzstādīšana
Standarta parametrus var mainīt un saglabāt manuāli. To var izdarīt sekojošā veidā: 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestātījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētam dzērienam (piem. "LATTE MACCHIATO") un piespiediet to.

Stipruma izvēle (kapučīno un latte makiato)
£    Pagrieziet vadības rokturi, līdz AROMA ("Aromāts”) parametram un piespiediet to.
£    Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto stipruma līmeni (pa kreisi - vājākai, pa labi - stiprākai kafijai).
Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu izvēlēto parametru.
Kopējā tilpuma izvēle (visi dzērieni ar pienu)
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "TOTAL QUANTITY" ('Kopējais tilpums") parametram un piespiediet to.
£    Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto kopējo tilpumu.  Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu 
izvēlēto parametru.
         Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.
Kafijas tilpuma izvēle (kapučīno un latte makiato)
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "COFFEE QUANTITY" ('Kafijas tilpums") parametram un piespiediet to.
£    Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto kafijas tilpumu. Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu 
izvēlēto parametru.

  Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.
Piena tilpuma izvēle (late makiato un karsts piens)
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "MILK QUANTITY" ('Piena tilpums") parametram un piespiediet to.
£    Pagriežot vadības rokturi, izvēlieties Jums piemēroto piena tilpumu. Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu 

izvēlēto parametru.
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 Piezīme: ja parametri netika mainīti, pēc kada laika displejā parādīsies galvenā izvēlne.

4.5. “My coffee” programma un personiskie iestatījumi
Jūsu mašīna var uzglabāt kafijas iestatījumus līdz 9 personām vai dzērienu šķirnēm.
Pēc noklusējuma tikai viens dzēriens ir ieprogrammēts ar standarta parametru zem "MY COFFEE" ("Mana Kafija"): 
stiprums standard ("Vidēja"), tilpums - 120ml.

DIsplejā parādīsies uzraksts "ooo 120ml" 
Standarta parametrus var mainīt un saglabāt manuāli. To var izdarīt sekojošā veidā: 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestātījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "DRINK RECIPES" ("Dzērienu receptes”) parametram un piespiediet to. £    
Pagrieziet vadības rokturi līdz "MY COFFEE" ("Mana kafija”) parametram un piespiediet to.

Tagad jūs varat mainīt esošo recepti vai izveidot jaunu.

4.5.1. Mainīt recepti
£ Pagrieziet vadības rokturi līdz "EDIT ("Mainīt”) parametram un piespiediet to.
£ Pagrieziet vadības rokturi līdz receptam, kuru Jūs gribat mainīt. Pēc noklusējuma zem "MY COFFEE" ir 
uzstādīta tikai viena recepte. Piespiedidet vadības rokturi. 

£ 

£ 
£ 

£ 
£ 

4.5.2. 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "ADD" ("Pievienot”) parametram un piespiediet to.
£    

Mašīna pārņems visus Jūsu izvēlēta dzēriena iestatījumus no galvenās izvēlnes.
Sekojot punktiem no 4.2. līdz 4.4. Jūs tagad varat mainīt receptu un uzglabāt zem cita nosaukuma (piem. Jūsu 
ģimenes locekļu vārdā), kā norādīts punktā 4.5.1.

4.6. Kafijas pupiņu sasmalcināšanas pakāpes regulēšana
BRĪDINĀJUMS: Kafijas pupiņu sasmalcināšanas pakāpi ir ļauts mainīt tikai kafijas malšanas procesā. 

Jūs varat regulēt kafijas dzirnaviņas atbilstoši konkrētajam pupiņu maisījumam. Tiek rekomendēts atstāt kafijas 
dzirnaviņas uz vidējiem uzstādījumiem. 

Maluma pakāpes izmainīšanai izpildiet sekojošo: 
£   Atveriet servisa durtiņas kafijas mašīnas labajā pusē (zīm. 1/L).
Maluma pakāpes regulators atrodas labējā augšējā stūrī (zīm. 9).
£    Novietojiet tasīti zem kafijas dozatora.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "ESPRESSO" parametram un piespiediet to.
£    Kafijas dzirnaviņu darbības laikā, uzstādiet nepieciešamo maluma pakāpi ar regulatora palīdzību (zīm. 9).

Jo mazāks punkta izmērs regulatorā, jo smalkāks kafijas malums. Ir jāatceras sekojošais:
• Vieglā apcepšana prasa smalkāku malumu (pārbīdiet regulatoru pa kreisi).
• Stiprā apcepšana prasa rupjāku malumu (pārbīdiet regulatoru pa labi).
Izmēģiniet dažādus uzstādījumus, lai atrastu variantu, kas apmierinātu Jūsu gaumi.
£ Verot ciet servisa durtiņas, pārliecinieties, ka izvirzījumi aizmugurējā sieniņā iegājuši attiecīgajās gropēs,

 pēc tam piespiediet durtiņas, ir jāatskan klikšķim.

4.7. Maltās kafijas pagatavošana (piem. bezkofeīna kapučīno)
£   Atveriet kafijas pupiņu konteinera vāku mašīnas labajā pusē (zīm.1/G).

£   Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku (zīm 1/M) 
DIsplejā parādīsies uzraksts “INSERT GROUND COFFEE” ("Ieberiet malto kafiju").

£    Displejā parādīsies paziņojums "GROUND COFFEE READY" (“Maltā kafija gatava”).
£    Novietojiet tasīti zem kafijas dozatora (zīm. 5).
£    Pagrieziet vadības rokturi, lai izvēlētos vajadzīgo dzērienu.
£    Piespiediet pogu ">", kāmēŗ uzraksts "ml" displejā nesāks mirgot.
£    Kāmēr "ml" mirgo, pagrieziet vadības rokturi, lai izvēlētos nepieciešamo parametra vērtību.
£    Lai pielietotu uzstādījumus, piespiediet pogu Exit („Izeja”) vai nedaudz uzgaidiet.
£    Piespiediet vadības rokturi, lai uzsāktu kafijas pagatavošanas procesu.

 Piezīme: ja Jūs esat uzsākuši pagatavošanu par agru vai arī esat kļūdījušies ar parametra izvēli, Jūs 
varat izmainīt dažus parametrus Jūsu kafijas pagatavošanas gaitā. 

£    Kamēr "ml" uzraksts mirgo, Jums ir laiks mainīt izvēlieties vajadzīgo parametru, pagriežot vadības rokturi.
 £   Ja Jūs vēlaties apstādināt procesu, piespiediet pogu EXIT ("Izeja") (zīm. 1/D).

Piezīme: ja maltās kafijas nodalījums netīšām atvēries (vai ja pēc kafijas pulvera pievienošanas, Jūs 
nepiespiedāt vadības rokturi), apmēram pēc vienas minūtes pēc vāka aiztaisīšanas mašīna automātiski 
veiks skalošanu caur kafijas dozatoru (zīm. 1/E). Pēc tam mašīna būs atkal gatava darbam.

BRĪDINĀJUMS: Maltās kafijas nodalījums nav paredzēts ilgstošai kafijas glabāšanai. Nekad neberiet 
VAIRĀK PAR VIENU MĒRKAROTI kafijas vienā reizē. Izmantojiet tikai svaigi samalto kafiju vai 
malto kafiju, kas glabājas hermētiskā iepakojumā. Aizliegts iebērt šķīstošo kafiju! 

5. Tīrīšana un tehniskā apkalpošana
5.1. Kapučinatora skalošana 

 BRĪDINĀJUMS: aizliegts pārtraukt skalošanas programmu! 
Kapučinators ir jāskalo pēc katra dzēriena ar pienu pagatavošanas, turklāt to ir nepieciešams skalot, ja 
displejā ir izvadīts attiecīgs BRĪDINĀJUMS. Kapučinatora skalošanas procedūra: 
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Piezīme: Tasītes izmēram ir jāatbilst dzēriena tilpumam.
Temperatūras izvēle  
(tajā gadījumā, kad izvēlnē „Temperatūra” bija izvēlēts parametrs „Individuāla”, skat.punktu 3.3)
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "TEMPERATURE" ("Temperatūra”) parametram un piespiediet to. 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz Jūsu izvēlētai temperatūrai (“NORMAL”("Vidējai"), “HIGH”("Kārstai"), 
“MAXIMUM”("Maksimālai")) un piespiediet to, lai apstiprinātu iestātījumu.
£    Lai izietu no viena izvēlnes līmeņa, katrā līmenī pagrieziet vadības rokturi līdz "EXIT" ("Izeja") 
parametram.  Pēc tam piespiediet vadības rokturi vai pogu "Izeja".
£    Atkārtojot šo darbību, Jūs nokļūsiet galvenajā izvēlnē

4. Kafijas pagatavošana /  5. Tīrīšana un tehniskā apkalpošana



£  Iztīriet un iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O) un 
novietojiet tos atpakaļ mašīnā. Displejā parādīsies galvenā izvēlne.

5.4. Sistēmas tīrīšana 
Piezīme: kad mašīnai vajadzīga tīrīšana, uz ekrāna parādīsies ziņojums "PLEASE CLEAN 
SYSTEM" ("Izpildiet sistēmas tīrīšanu”). Jūs varat turpināt kafijas pagatavošanu, taču tiek rekomendēts 
veikt tīrīšanas programmas palaišanu pēc iespējas ātrāk. Citādi bojājuma gadījumā garantijas saistības 
skaitās par spēkā neesošām

 BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā nepārtrauciet tīrīšanas programmas izpildi! Pievienojiet 
tīrīšanas tabletes, saņemot atbilstošus norādījumus.

£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "CLEAN SYSTEM" ("Sistēmas tīrīšana") un piespiediet to. 
Displejā parādīsies paziņojumi "EMPTY TRAYS" ("Iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai 
kafijai”) un "FILL WATER" ("Piepildiet ar ūdeni").
£    Noņemiet un iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
£    Ja nepieciešams, piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un novietojiet to atpakaļ mašīnā. Pēc tam novietojiet 
atapakaļ notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai.
Mašīna divreiz palaidīs skalošanas procedūru. un displejā parādīsies ziņojums "CLEANING 
SYSTEM" ("Sstēmas tīrīšana)"
Displejā parādīsises paziņojums "CLEANING TAB IN GROUND COFFEE CHUTE" ("Ielieciet tīrīšanas 
tabletes maltās kafijas nodalījumā”).
£    Novietojiet tilpni ar tilpumu ne mazāku par 0,5 l zem kafijas dozatora snīpīša (zīm. 1/E).).
£    Atveriet vāku mašīnas labajā pusē (zīm. 1/G).
£    Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāku (zīm. 1/M).
£    Ievietojiet vienu tīrīšanas tableti maltās kafijas nodalījumā, pēc tam aizveriet abus vākus.
Displejā parādīsies paziņojums "START CLEANING" ("Tīrīšanas sākums").
£    Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu.
Mašīna uzsāks tīrīšanas procesu. Displejā parādīsies ziņojums "CLEANING SYSTEM" ("Sistēmas tīrīšana”). 
Programma sāksies automātiski, tās ilgums ir apmēram 10 minūtes.

Ja tīrīšanas procesa laikā displejā parādīsies paziņojumi, sēkojiet norādītajām instrukcijām. Pēc tam 
mašīna automātiski tupinās tīrīšanu.

Kad process būs pabeigts, displejā parādīsies paziņojums "EMPTY TRAYS" ("Iztukšojiet notekpaplāti un 
konteineru izmantotajai kafijai”).
£    Noņemiet un iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
£    Ja nepieciešams, piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un novietojiet to atpakaļ mašīnā. Pēc tam novietojiet 
atapakaļ notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai.
Pēc tam mašīna izpildīs skalošanu, uzsildīšanu un atkal būs gatava darbam. DIsplejā parādīsies galvenā izvēlne.

5.5. Atkaļķošana
Ja ir nepieciešams veikt mašinas atkaļķosanu, displejā parādīsies ziņojums "PLEASE DESCALE SYSTEM" ("Lūdzu, 
veiciet atkaļķošanu”). Ir iespējams manuāli palaist atkaļķošanas procedūru jebkurā laikā.

 BRĪDINĀJUMS: Var turpināt dzērienu pagatavošanu, taču tiek rekomendēts palaist atkaļķošanas 
programmu uzreiz, kā parādījies ziņojums uz ekrāna. Citādi bojājuma gadījumā garantijas saistības 
skaitās par spēkā neesošām.

 BRĪDINĀJUMS: Nekādā gadījumā nepārtrauciet atkaļķošanas programmu! Nekādā gadījumā 
atkaļķošanai neizmantojiet etiķi vai tīrīšanas līdzekļus uz etiķa bāzes. Ir jāizmanto šķidrie tīrīšanas 
līdzekļi, kas rekomendēti kafijas mašīnām.

 BRĪDINĀJUMS: Pirms atkaļķošanas programmas sākuma izņemiet filtru no ūdens tvertnes! 
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "DESCALING SYSTEM" ("Sistēmas atkaļķošana”) parametram un 
piespiediet to.

Displejā parādīsies ziņojums "EMPTY TRAYS" ("Iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai”).
£    Noņemiet, iztukšojiet un iztīriet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
£    Novietojiet tos atpakaļ mašīnā
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£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana”) parametram un piespiediet to.
£     Pagrieziet vadības rokturi līdz  "RINSE FROTHER" (“Kapučinatora skalošana”)  parametram un piespiediet to.

Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas 
dozatoram un nolaidiet otru galu notekpaplātē”). 
£    Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).
£    Novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10).
£    Novietojiet tilpni ar apjomu ne mazāku par 0,5 l zem dozatora snīpīša.
£    Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies ziņojums "RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE" ("Kapučinatora skalošana. 
Nenovāciet cauruli!”). Pēc tam mašīna sāks skalošanas procesu. Pēc skalošanas beigām mašīna izpildīs uzsildīšanu 
un atkal būs gatava darbam. DIsplejā parādīsies galvenā izvēlne.

5.2. Sistēmas skalošana
Ir nepieciešams regulāri izpildīt kafijas dozatora skalošanu. Kafijas dozatora skalošanas procedūra:
£ Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SYSTEM RINSING" ("Sistēmas skalošana”) parametram un piespiediet to.

DIsplejā parādīsies paziņojums "RINSING SYSTEM " ("Sistēmas skalošana”)
Pēc procesa beigām mašīna izpildīs uzsildīšanu un atkal būs gatava darbam. DIsplejā parādīsies galvenā izvēlne.

5.3. Kapučinatora tirīšana
BRĪDINĀJUMS: aizliegts pārtraukt tīrīšanas programmu!        
Piezīme: Tīrīšanai ir jābūt veiktai KATRU REIZI, kad displejā parādās attiecīgais pieprasījums.

Veiciet sekojošas darbības:

£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "CLEAN FROTHER" ("Kapučinatora tīrīšana").
Displejā parādīsies paziņojumi "EMPTY TRAYS" ("Iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai”) 
un "FILL WATER" ("Piepildiet ar ūdeni").
£    Noņemiet un iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
£    Ja nepieciešams, piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un novietojiet to atpakaļ mašīnā. Pēc tam novietojiet 
atapakaļ notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai.
Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND IN CLEANER" ("Pieslēdziet cauruli kafijas 
dozatoram un nolaidiet otru galu tīrīšanas līdzekļa šķīdumā”).
£    Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).
£    Izšķīdiniet nedaudz tīrīšanas līdzekļa (ietilpst kafijas mašīnas komplektācijā, skat.punktu 8) jebkādā ūdens 
tilpumā, lai saņemtu šķīdumu ar tilpumu ne mazāku par 0,3 l. Ūdens un tīrīšanas līdzekļa attiecības rekomendācija 
ir uzrakstīta ražotāja instrukcijā.
£    Ievietojiet otru caurules galu iegūtajā tīrīšanas šķīdumā.
£    Novietojiet tilpni ar apjomu ne mazāku par 0,5 l zem dozatora snīpīša.
£    Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies paziņojums "START CLEANING" ("Uzsākt tīrīšanu")
£    Piespiediet vadības rokturi.
Tīrīšanas process ir sācies. Displejā parādīsies ziņojums "CLEANING FROTHER, DO NOT REMOVE 
HOSE" ("Kapučinatora tīrīšana. Nenovāciet cauruli!”). 
Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas 
dozatoram un nolaidiet otru galu notekpaplātē”). 
£ Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7) un novietojiet otru caurules galu 
speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10). Piespiediet vadības rokturi.
Displejā parādīsies ziņojums "CLEANING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE" ("Kapučinatora tīrīšana. 
Nenovāciet cauruli!”). 
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BRĪDINĀJUMS: Vienmēr piepildiet ūdens tvertni pirms atkaļķošanas līdzekļa pievienošanas, 
nevis otrādi!  Lūdzu, ievērojiet ražotāja ieteikumus, kā izmantot atkaļķošanas līdzekli.

£ Tikai tagad pievienojiet atkaļķošanas līdzekli.
Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas 
dozatoram un nolaidiet otru galu notekpaplātē”). 
£   Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).
£   Novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10).
£   Piespiediet vadības rokturi.

Displejā parādīsies ziņojums "START DESCALING" ("Atkaļķošanas programmas sākums”).
£   Novietojiet tilpni ar tilpumu vismaz 0,5 l zem kafijas dozatora (zīm. 1/E).
£   Piespiediet vadības rokturi.

Mašīna palaidīs atkaļķošanas programmu, turklāt displejā parādīsies ziņojums "SYSTEM DESCALING" („Sistēmas 
Atkaļķošana”). Programma sāksies automātiski, tās ilgums ir apmēram 30 minūtes. Atkaļķošanas līdzeklis tiks laists 
cauri sistēmai ar noteiktiem intervāliem. 

Pēc programmas beigām displejā parādīsies ziņojums "EMPTY TRAYS" („Iztukšojiet notekpaplāti un konteineru 
izmantotajai kafijai”).
£   Noņemiet un iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
£   Novietojiet tos atpakaļ mašīnā.
£   Noņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar tīru ūdenī.
£   Uzstādiet filtru atpakaļ (tā derīguma gadījumā) ūdens tvertnē.
£   Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un novietojiet to atpakaļ mašīnā.
Displejā parādīsies paziņojums "CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas 
dozatoram un nolaidiet otru galu notekpaplātē”). 
£   Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).
£   Novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10).
£   Novietojiet tilpni ar apjomu ne mazāku par 0,5 l zem dozatora snīpīša.
£   Piespiediet vadības rokturi.
Displejā parādīsies ziņojums - PLEASE RINSE" ("Lūdzu, noskalojiet sistēmu").
£   Piespiediet vadības rokturi, lai sāktu skalošanas procesu.
Displejā parādīsies ziņojums "SYSTEM RINSING, DO NOT REMOVE HOSE" ("Sistēmas skalošana. Nenovāciet 
cauruli!”). Mašīna uzsāks automātisko tīrīšanas procesu, tā ilgums ir apmēram 10 minūtes. Kad cikls būs pabeigts, 
displejā parādīsies ziņojums "EMPTY TRAYS" („Iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai”).
£ Iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O) un novietojiet tos atpakaļ mašīnā.
Pēc tam mašīna izpildīs uzsildīšanu un atkal būs gatava darbam. DIsplejā parādīsies galvenā izvēlne.

 Piezīme: Lūgums, sekot līdzi mašīnas tīrīšanas instrukcijai, lai nodrošinātu nepieciešamo higiēnas 
līmeni dzērienu pagatavošanai.  

 Brīdinājums: Neiegremdējiet mašīnu ūdenī! Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus!
£    Ārējai un iekšējai tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu un mitru lupatiņu.
£    Iztukšojiet notekpaplāti (zīm. 1/N) un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/O) pēc tam, kad displejā 

 parādīsies attiecīgs ziņojums (ziņojums parādīsies tikai tad, kad mašīna būs ieslēgta).

Piezīme: Notekpaplātes (zīm. 1/N) tīrīšanas laikā pārliecinieties par to, ka metāliskie kontakti un 
apgabali starp tiem notekpaplātes aizmugurē ir tīri un sausi. Periodiski ir jāveic notekpaplātes 
tīrīšana ar ziepjūdeni.

£   Ūdens tvertni ir jāskalo ar tīru ūdeni un katru dienu jāpiepilda ar svaigu aukstu ūdeni.
     Piezīme: Piekaltis piens ir grūti notīrāms.

£ Tadēļ iztīriet kapučinatorum cauruli un kafijas dozatoru regulāri.  

 Piezīme: Regulāri (vēlams pirms katra ilgstoša kafijas mašīnas ekspluatācijas pārtraukuma) noņemiet 
kapučinatoru un izskalojiet kapučinatora sastāvdaļas zem ūdens strūklas. 

£    Noņemiet apakšējo paneli no kafijas dozatora (zím 1/P).
£    Noņemiet kapučinatoru (zīm.11) un izjauciet to pa sastāvdaļām (zīm. 1/R).
£    Uzstādiet kapučinatoru atpakaļ kafijas mašīnā (zīm. 11).
£    Pievienojiet paneli kafijas dozatoram (zīm.1/P).

 Piezīme: mašīna ir aprīkota ar rotējošiem skrituļiem (zīm. 1/Q), tie ir novietoti aizmugurējā pusē, ar 
šo skrituļu palīdzību kafijas mašīnu var pārvietot pagludu darba virsmu.Pārvietojiet mašīnu un 
attīriet tās dibenu.

5.7. Vārīšanas bloka tīrīšana.
BRĪDINĀJUMS:  Noņemiet vārīšanas bloku tikai tad, kad mašīna ir izslēgta! 

Lai izskalotu vārīšanas bloku, noņemiet to no mašīnas un izskalojiet to zem tekoša ūdens. Neizmantojiet 
tīrīšanas līdzekļus! Izmantojiet tikai tīru ūdeni! Higiēnas apsvērumu dēļ tiek rekomendēts noņemt un kārtīgi 
iztīrīt vārīšanas bloku katru reizi pēc sistēmas attīrīšanas programmas izpildīšanas (skat. punktu 5.4). 
£    Atveriet servisa durtiņas kafijas mašīnas labajā pusē (zīm. 1/L).
£    Atbloķējiet vārīšanas bloku, piespiežot sarkano slēdzi un pagriežot kloķi pa kreisi līdz klikšķim (zīm.12). 
£    Uzmanīgi izvelciet vārīšanas bloku ar roktura. 
£    Izskalojiet vārīšanas bloku zem tekoša ūdens un ļaujiet tam izžūt.
£    Novietojiet vārīšanas bloku atpakaļ un nobloķējiet to, piespiežot sarkano slēdzi un pagriežot kloķi pa labi 
līdz klikšķim.
£    Verot ciet servisa durtiņas, pārliecinieties, ka izvirzījumi uz aizmugurējās sieniņas ir iegājuši attiecīgajās

gropēs, pēc tam piespiediet durtiņas, ir jāatskan klikšķim (zīm.1/L).

5.8. Filtra maiņa
Filtra maiņa ir jāveic pēc tam, kad tas ir apstrādājis apmēram 50 l ūdens. Displejā parādīsies paziņojums 
"CHANGE FILTER" ("Nomainiet filtru”).

Jūs var turpināt kafijas pagatavošanu, taču tiek rekomendēts veikt filtra maiņu, kā tikko paziņojums parādījies 
displejā.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "SETTINGS" („Iestatījumi”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "FILTER" („Filtrs) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz “INSERT FILTER? YES” ("Ievietot filtru? Jā"), lai mašīna atpazītu 
jauno filtru:
£ Iztukšojiet ūdens tvertni (zīm. 1/F un 2) un uzmanīgi izkrūvējiet filtru, izmantojot salikšanas instrumentu 
mērkarotes galā. (zīm. 4).
£ Izmetiet filtru.
£    Piespiediet vadības rokturi.
Displejā parādīsies paziņojumi "INSERT FILTER" ("Ievietojiet filtru")" vai "FILTER INSERTED" ("Filtrs 
ievietots") gadījumam, ja filtrs jau ir nomainīts.
£     Ieskrūvējiet filtru piestiprinājuma vietā tvertnes iekšienē, zmantojot salikšanas instrumentu mērkarotes galā. 

(zīm. 4).

 Piezīme: Neskrūvējiet filtru pārāk stipri piestiprinājuma vietā un nelociet to!
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Displejā parādīsies ziņojums "REMOVE WATER TANK" ("Noņemiet ūdens tvertni”).
£    Noņemiet ūdens tvertni
Displejā parādīsies paziņojums “FILL WATER TANK TO 0,5 l MARK" ("Piepildiet ūdens tvertni līdz 
0,5l atzīmei") un “INSERT DESCALER TO TANK” ("Pievienojiet atkaļķošanas līdzekli").
£    Noņemiet filtru. Piepildiet ūdens tvertni līdz 0,5l atzīmei un atkal novietojiet to mašīnā.

5. Tīrīšana un tehniskā apkalpošana

          BRĪDINĀJUMS: Atlikumus no atkaļķošanas līdzekļa jānotīra ar mitru lupatiņu!
5.6. Regulāra manuāla tīrīšana



 BRĪDINĀJUMS! Pat pie neregulāras kafijas mašīnas izmantošanas, filtrs jāmaina vismaz reizi 2 
mēnešos. Paziņojums par filtra maiņas nepieciešamību var neparādīties, ja Jūs reti izmantojat 
kafijas mašīnu. Norādiet filtra maiņas datumu uz indikatora filtra augšpusē.

5.9. Apkalpošanas statuss 
Māšīnā parādīš Jums, vai tīrīšana un atkaļķošana ir nenovēršamas.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE STATUS" ("Apkalpošanas statuss”) parametram un piespiediet to.
Displejā parādīsies:
“CLEANING SYSTEM” ("Sistēmas tīrīšāna")
“CLEANING LATER”    ("Veikt tīrīšanu vēlāk")
“DESCALING” ("Atkaļķošana")
“CHANGE FILTER” ("Mainīt filtru")
Attiecīgā strīpa parādīs Jums, vai tīrīšana un atkaļķošana ir nenovēršamas. Jo tālāk pa labi tā progrees, jo agrāk būs jāveic 
abas procedūras.

Piezīme: Lūdzu, veiciet tīrīšanu un atkaļķošanu regulāri, vismaz tad, kad displejā parādās 
atbilstošas instrukcijas! Pretējā gadījumā Jūsu garantija tiks uzskatīta par spēkē neesošu.

6. Sistēmas ziņojumi
Paziņojums  Nozīme Rīcība

FILL SYSTEM 
("Piepildiet sistēmu”) 

Uzpildiet cauruļu sistēmu 
Ūdens filtrs ir bojāts 

£ Piespiediet vadības rokturi

£ Noņemiet vai nomainiet filtru
(skat. punktu 5.8.

FILL WATER 
("Piepildiet ar ūdeni”) 

Ūdens tvertne ir tukša

Ūdens tvertne trūkst vai ir 
uzstādīta nepareizi 

£ Piepildiet tvertni ar ūdeni

£ Uzstādiet ūdens tvertni pareizi

FILL BEANS  
("Ieberiet kafijas pupiņas”) 

Nav kafijas pupiņu

Kafijas pupiņas ir iestrēgušas

£ Papildiniet kafijas pupiņu konteineri
     (skat. punktu 2.3.)
£ Apmaisiet kafijas pupiņas ar karoti
£ Iztīriet kafijas pupiņu konteineru    
ar lupatiņu 

Piezīme: paziņojums "FILL BEANS"("Ieberiet kafijas pupiņas”) pazūdīs no displeja tikai tad, kad mašīna 
atkal uzsāk kafijas pagatavošanu! 
EMPTY TRAYS 
("Iztukšojiet notekpaplāti un 
konteineru izmantotajai kafijai”) 

Notekpaplāte un/vai konteiners 
izmantotajai kafijai ir pārpildīti 
vai kontakti ir nereaģē

£  Iztukšojiet notekpaplāti un
konteineru izmantotajai 
kafijai, iztīriet kontaktus

NO TRAYS
("Trūkst notekpaplāte un 
konteiners izmantotajai kafijai””)  

Notekpaplāte un/vai konteiners 
izmantotajai kafijai trūkst vai ir 
uzstādīti nepareizi vai kontakti ir 
nereaģē

£ Ievietojiet notekpaplāti un/vai 
konteineru izmantotajai kafijai 
atpakaļ
£ Iztīriet kontaktus

CLEANING NECESSARY 
("Izpildiet tīrīšanu”) 

Nepieciešams palaist tīrīšanas 
programmu £ Veiciet sistēmas tīrīšanu (skat. 

punktu 5.4.)
DESCALING NECESSARY
(„Lūdzu, veiciet atkaļķošanu”) 

Nepieciešams palaist 
atkaļķošanas programmu

£ Veiciet atkaļķošanu
(skat. punktu 5.5.)

CHANGE FILTER 
("Nomainiet filtru”) 

Filtra derīguma termiņš ir beidzies  

BREWING UNIT MISSING  
("Trūkst vārīšanas bloks”)

Vārīšanas bloks ir uzstādīts 
nepareizi 

£ Nomainiet filtru (skat. punktu 
5.8.) 
£ Pareizi uzstādiet un ievietojiet 
ar klikšķi (see 5.7.) 
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£    Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojiet to atpakal mašīnā.
£    Ievietojiet tilpni (ar tilpumu ne mazāku par 0,5l) zem kafijas dozatora (zīm.1/E) un piespiediet vadības rokturi. 
Mašīna veiks sistēmas skalošanu. Displejā parādīsies paziņojums "FILTER RINSES" ("Filtra skalošana").
£    Uzgaidiet, līdz ūdens pārstās tecēt no dozatora.
Kad sistēma sasniegs darba temperatūru, uz displeja parādīsies galvenā izvēlne un mašīna būs gatava darbam.

6. Sistēmas ziņojumi

(skat. punktu 2.3.)



7. Problēmu risināšana
Paziņojums  Nozīme Rīcība

Netiek padots karstais ūdens 
vai tvaiks 

Kapučinators ir aizsprostojies 
(zīm. 11)  

£ Noņemiet un rūpīgi iztīriet 
kapučinatoru  (zīm. 11)  

Maz piena putu vai putas ir pārāk 
šķidras 

Sistēma ir aizsprostojusies 
kaļķakmens nogulšņu dēļ
Nederīgs piens   
Kapučinators ir aizsprostojies 
(zīm. 11)

£ Veiciet atkaļķošanu (skat. 5.5)

£ Izmantojiet aukstu pienu

£ Noņemiet un rūpīgi iztīriet 
kapučinatoru  (zīm. 11)  

Vājš kafijas spiediens Sistēma ir aizsprostojusies 
kaļķakmens nogulšņu dēļ 

Uzstādīts pārāk smalks 
kafijas malums 

Pārāk smalka maluma maltā 
kafija

£ Veiciet atkaļķošanu (skat. 5.5)

£ Uzstādiet kafijas dzirnaviņas 
uz rupjāku malumu (skat. 4.6)

£ Izmantojiet rupjāka maluma 
kafiju

Kafija bez putām Sistēma ir aizsprostojusies 
kaļķakmens nogulšņu dēļ 

Nepiemērota kafijas šķirne 
Nesvaigas kafijas pupiņas

£ Veiciet atkaļķošanu (skat. 5.5)

£ Nomainiet kafijas šķirni
£ Izmantojiet svaigas kafijas 
pupiņas

Kafijas dzirnaviņas rada skaļu troksni          Kafijas dzirnaviņu iestādījumi 
neatbilst izmantotajām kafijas 
pupiņām 
Kafijas dzirnaviņās atrodas sīki 
svešķermeņi (piem. sīki akmentiņi) 

£ Noregulējiet kafijas  
dzirnaviņu iestātījumus

£ Vērsieties servisa dienestā, 
turpiniet kafijas pagatavošanu

Displejā parādās paziņojums 
"error 8 Service Tel"

Nepareizi uzstādīts vārīšanas bloks £ Noņemiet un rūpīgi iztīriet
vārīšanas bloku (skat. 5.7.) 

Ja Jums nav izdevies novērst bojājumus, obligāti vērsieties servisa dienestā. 

Brīdinājums: Ja uz ekrāna parādījies ziņojums Error/Service-Tel („Kļūda / servisa telefons”), lūdzu, 
atcerieties vai pierakstiet kodu. 

8. Rezerves daļas un aksesuāri
Filtrējošais elements NIRF 700: 
Jauno filtrējošo dokumentu var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu 
apkalpošanas nodaļā. 
Tīrošās tabletes NIRT 701:
Tīrošās tabletes var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu apkalpošanas 
nodaļā.  
Kaļķakmens iznīcināšanas līdzeklis NIRK 703:
Kaļķakmens iznīcināšanas līdzekli var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu 
apkalpošanas nodaļā. 
Piena atlieku tīrīšanas līdzeklis NICC 705:
Piena atlieku tīrīšanas līdzekli var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu 
apkalpošanas nodaļā. 
Termoss pienam NICT 500
Augstas kvalitātes termoss no nerūsējoša tērauda uztur noteiktu piena temperatūru labākai piena putošanai 
(var iegādāties jebkurā specializētā veikalā vai arī var pasūtīt mūsu klientu apkalpošanas nodaļā). 
Konteiners pienam NIMC 900  
Konteiners pienam ir izgatavota no caurspīdīgā sintētiska materiāla, lai labāk parādītu ukonteinera zpildes 
līmeni.

9. Klientu serviss, garantija, vides aizsardzība
Klientu serviss
Ja Jums rodas jautājumi attiecībā uz jūsu mašīnu, lūdzu, nevilcinieties un rakstiet mums. Tikai ar Jūsu aktīvu 
atbalstu mēs varēsim uzlabot mūsu produktus un turpmāk attīstīt tos, lai tie pilnībā apmierinātu Jūsu 
pieprasījumu.
Mašinas maiņa vai atgriešana
Mainot vai atgriežot mašīnu, pārliecinieties, ka sistēmā nav palicis ūdens: 
£    Ieslēdziet mašīnu, izmantojot Ieslēgsanas/Izslēgsanas pogu (zīm. 1/H).
£    Sekojiet instrukcijām uz displeja
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "MAINTENANCE" ("Apkalpošana”) parametram un piespiediet to.
£    Pagrieziet vadības rokturi līdz "EMPTY SYSTEM ("Iztukšot sistēmu”) parametram un piespiediet to.
Displejā parādīsies ziņojums "REMOVE WATER TANK" ("Noņemiet ūdens tvertni”).
£    Noņemiet ūdens tvertni (zīm. 2)
Displejā parādīsies paziņojums "CHOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY" ("Pieslēdziet cauruli kafijas 
dozatoram un nolaidiet otru galu notekpaplātē”). 
£    Savienojiet vienu caurules galu ar pēc augstuma regulējamo dozatoru (zīm. 7).
£    Novietojiet otru caurules galu speciālajā režģa atverē pilieniem (zīm.10).
£    Novietojiet tilpni ar apjomu ne mazāku par 0,5 l zem dozatora snīpīša.
£    Piespiediet vadības rokturi, lai apstiprinātu.
DIsplejā parādīsies paziņojums “EMPTYING OF WATER DO NOT REMOVE HOSE” ("Iztukšošana no 
ūdens nenovāciet cauruli"). Pēc tam mašina automātiski izslēgsies.
£   Noņemiet un iztukšojiet notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai (zīm. 1/N un 1/O).
£   Ievietojiet tukšo ūdens tvertni, notekpaplāti un konteineru izmantotajai kafijai atpakaļ mašīnā.
Mašīna gatava sūtīšanai.

 Piezīme: Lūdzu, pārliecinieties, ka pirms nosūtīšanas Jūs ļoti rūpīgi iepakojiet savu mašinu, ideālā 
variantā oriģīnālajā iepākojumā. Ražotājs neuzņemas atbildību par produkcijas bojājumiem transīta 
laikā 

Garantija un klientu servisa noteikumi
Detalizētu informāciju par garantiju un klientu servisa noteikumiem un nosacījumiem Jūs varat atrast 
produkta pavaddokumentā.
Lūdzu, izmetiet  filtrus kopā ar sadzīves atkritumiem.
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9. Klientu serviss, garantija, ... /  10. Tehniskie dati
Atbrīvošanās no vecās iekārtas un iepakojuma
Lūdzu, saglabājiet oriģinālo produkta iepakojumu. Tas kalpos kā aizsardzība gadījumā, ja jums būs 
nepieciešams nosūtīt mašīnu mums.

Elektriskās un elektroniskās  ierīces bieži satur vērtīgās vai kaitīgās vielas, kuras nepieciešams apstrādāt ne tā, kā 
parastus mājturības atkritumus. Pie nepareizas pārstrādes tie var kaitēt cilvēku veselībai apkārtējai videi. Tāpēc 
neizmetiet jūsu mašīnu kopā ar citiem atkritumiem. Tā vietā to ir nepieciešams utilizēt kā "iekārtas”. Plašāku 
informāciju jūs varat iegūt atkritumu savākšanas punktos vai specializētājā veikalā, kas pārdevis jums šo 
produkciju.

10. Tehniskie dati
Spriegums: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Jauda: 1465W

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