„CafeRomatica“
Automatinis kavos ir espresso kavos aparatas
naudotojo vadovas ir naudojimo
rekomendacijos

aistra kavai.
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Gerbiamas kliente,
Sveikiname pasirinkus aukštos kokybės produktą iš NIVONA.
Kad pilnai mėgautumėtės savo NIVONA prietaisu, prieš naudodamiesi perskaitykite šias instrukcijas,
o prieš pirminę sąranką įsiminkite saugumo informaciją.
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Laikykite šias instrukcijas saugioje vietose, kad galėtumėte pasižiūrėti ateityje arba perduoti kitiems
prietaiso naudotojams.
Šiose instrukcijose dažnai naudojami šie simboliai, kurių reikšmė tokia:
Perspėjimas: šis simbolis nurodo galimas rizikas.
Informacija: šis simbolis atkreipia dėmesį į savybes.
Patarimas: šis simbolis žymi papildomus patarimus.
Perspėjimas: galite nusideginti!
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„Apple App Store“ arba „Google Play Store“ savo NIVONA pilnai automatiniam kavos aparatui galite
gauti programėlę, kuri leis jums valdyti ir naudotis pagrindinėmis kavos aparato funkcijomis. Per
BLUETOOTH meniu elementą galite įjungti arba išjungti ryšį tarp jūsų įrenginio ir išmaniojo telefono
(žr. 4.9. skyrių).
Jūsų pardavėjas ir NIVONA komanda tikisi, kad mėgausitės gardžia kava ir liksite labai patenkintas
mūsų aukštos kokybės NIVONA produktu.
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2. Saugos informacija

1. Saugos informacija
• Prietaisą reikia naudoti tik pagal numatytąją paskirtį (buitiniais tikslais), jis
nėra skirtas naudoti komerciniais tikslais (žr. garantijos sąlygas). Kitaip
garantijos pretenzijos nebus priimtos.
• Darbinė įtampa turi atitikti maitinimo tinklo įtampą. Žr. tipo etiketę / lipduką
ant prietaiso (žr. 1/S pav.).
• Nenaudokite prietaiso, jeigu maitinimo laidas arba korpusas yra pažeistas.
Neleiskite maitinimo laidui susiliesti su karštomis dalimis.
• Prietaisu negalima naudotis 2 000 m aukščiau jūros lygio.
• Netraukite kištuko iš elektros lizdo, paėmę už laido.
• Griežtai vadovaukitės plovimo ir nuosėdų šalinimo informacija. To
nepaisydami prarasite teisę į garantiją.
• Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus įsitikinkite, kas prietaisas yra
išjungtas, o maitinimo kištukas atjungtas.
• Niekada neleiskite maitinimo kištukui sušlapti ir saugokite jį nuo drėgmės.
• Prietaisą statykite ant lygaus, stabilaus paviršiaus ir naudokite tik viduje.
Niekada nestatykite prietaiso ant įkaistančių paviršių arba šalia atviros
ugnies.
• Prietaisu negalima naudotis pastačius į spintelę ar kitus uždarus baldus.
• Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys su fizinėmis, jutimo ar
protinėmis negaliomis arba asmenys, turintys mažai patirties bei žinių, tuo
atveju, jei yra prižiūrimi arba jiems nurodyta, kaip naudotis prietaisu saugiai ir
kokie yra galimi pavojai. Vaikai negali prietaisu žaisti. Valymo ir naudotojo
techninės priežiūros darbų vaikai atlikti negali, nebent jiems jau būtų
suėję 8 metai ir jie būtų prižiūrimi. Prietaisas ir jo maitinimo laidas turi būti
vaikams iki 8 metų nepasiekiami.
• Jei keletą dienų planuojate nenaudoti, atjunkite maitinimo kištuką.
• Nepalikite prietaiso įjungto, jei nebūtina. Nemerkite prietaiso į vandenį.
• Neplaukite prietaiso arba atskirų jo dalių indaplovėje. To nepaisydami
prarasite teisę į garantiją.
• Jei prietaisas ima netinkamai veikti, iš karto atjunkite maitinimo kištuką
(niekada netraukite už laido, traukite už kištuko).
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1. Saugos informacija / 2. Sąranka

• Gamintojas neprisiims atsakomybės už jokią žalą, kuri gali kilti dėl
netinkamo valdymo, netinkamo naudojimo ar prietaisą remontavus
neįgaliotiems asmenims. Taip prarasite garantiją.
• Integruota kavamale malkite tik skrudintas ir neapdirbtas kavos pupeles –
jokius kitus maisto produktus! Visada įsitikinkite, kad tarp kavos pupelių ko
nors nepateko – kitaip garantijos pretenzijos nebus priimtos.
• Jei prietaisą reikia remontuoti (įskaitant maitinimo laidą!), susisiekite per
aptarnavimo karštąją liniją arba su pardavėju, iš kurio prietaisą pirkote, ir
nusiųskite prietaisą adresu NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark
49, D-90449 Nürnberg, Germany, vadovaudamiesi 9 šio naudotojo
vadovo skyriuje pateiktomis rekomendacijomis ir reikalavimais.
• Jei elektros maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas,
gamintojo techninės priežiūros atstovas arba kitas kvalifikuotas asmuo,
kad būtų išvengta pavojaus.
Perspėjimas: elektros prietaisus remontuoti gali tik kvalifikuoti
elektrinių prietaisų technikai! Nekvalifikuotas remontas gali nulemti
didelį pavojų naudotojui. Kai prietaisas netinkamai valdomas,
naudojamas arba techniškai prižiūrimas, nebus prisiimta
atsakomybės už jokią galinčią kilti žalą.
Perspėjimas: įjungimo / išjungimo jungiklio (1/H pav.) naudojimas
jau ruošiant kavą gali sugadinti prietaisą! Išjunkite tik prietaisui
veikiant parengties režimu.
Perspėjimas: galite nusideginti! Ruošiant garus arba karštą
vandenį, per piltuvėlį gali pirmiausia ištrykšti karšto vandens.
Piltuvėlį lieskite tik jai atvėsus.
2. Sąranka
2.1.Parengimas
➔ Atsargiai išpakuokite prietaisą ir jo priedus. Pateikiamos šios dalys (2 pav.):
•
•
•
•
•
•
•
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Naudotojo vadovas
Garantijos kortelė
Matavimo šaukštelis su filtro kasetės įstatymo pagalbiniu įrankiu
Dvi plovimo tabletės
„Claris“ filtras
Vandens kietumo testo juostelė
Pieno talpa su prijungimo vamzdeliu (5 pav.)

2. Sąranka
Informacija: jei reikia klientų palaikymo paslaugos, prietaisą reikia siųsti paštu originalioje
pakuotėje. Todėl pasilikite visą pakuotę, įskaitant visas poliesterio dalis.
➔ Padėkite prietaisą ant lygaus, sauso ir tinkamo darbinio paviršiaus.
➔ Prijunkite prie profesionalų įrengto lizdo.
➔ Jūsų prietaise yra laido skyrius – jei laidas per ilgas, nereikalingą laido ilgį galite įkišti į skyrių gale
(1/T pav.).

2.2. Pirminė sąranka
➔ Įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.).
Po kurio laiko pasirodys pirminės sąrankos ekranas, kur turėsite pasirinkti kalbą.
Informacija: vadovaukitės instrukcijomis ekrane. Jos jus nukreips žingsnis po
žingsnio per sąrankos eigą.
1 veiksmas. Kalba:
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių (1/B pav.) iki reikiamos kalbos, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite,
kad pasirinkimą patvirtintumėte.
Patarimas. Jei netyčia pasirinkote ne tą kalbą, ją galėsite vėliau pakeisti
Nustatymų meniu (žr. 4.6. skyrių).
2 žingsnis. Filtras:
➔ „Claris“ filtras yra pateiktas. Naudojant filtrą, nuosėdas šalinti prietaise reikės rečiau, nes vanduo
minkštesnis. Galite nuspręsti, ar prietaisą naudosite su filtru, ar be jo. Vykdykite ekrano rodinyje
pateikiamus nurodymus.
➔ Jei prietaisą norite naudoti su filtru, įstatymo pagalbiniu įrankiu kitame matavimo šaukštelio gale
atsargiai įsukite filtrą į lizdą vandens bakelyje.
Perspėjimas: neperspauskite ir nesulankstykite filtro.
Informacija: jei prietaisu norite naudotis be filtro, nustatykite filtro nustatymą
„INSERT FILTER? NO!“ (Įdėti filtrą? Ne!). Tai labai svarbu, kadangi be filtro
nuosėdas reikės šalinti dažniau, priklausomai nuo vandens kietumo (prietaisas
pristatomas su gamykliniu nustatymu „FILTER? NO!“ (Filtras? Ne!).
Informacija: jei prietaisą naudojate su filtru, o sistemą suprogramavote „FILTER?
YES!“ (filtras? taip!), vandens kietumo nustatymo parinktis netaikoma. Iš pradžių
vandens kietumas nustatytas į 1 lygį automatiškai. Tokiu atveju jums nereikės
nuosėdų šalinti taip dažnai – bet visada turėsite šalinti nuosėdas, kai tai atlikti
būsite paraginti, ir visada, kai parodomas IŠIMTAS FILTRAS.
Po maždaug 50 l pratekėjusio vandens filtras tampa nebeefektyvus (apie filtro keitimą žr. 5.8
skyriuje).
Perspėjimas: net jei prietaisas neragina jūsų pakeisti filtrą, filtro ilgiau nei du
mėnesiai nenaudokite, net jei prietaisas nebuvo dažnai naudojamas (žr. 5.8
skyrių).
3 žingsnis. Vandens kietumas:
➔ Kiek dažnai reikės prietaise šalinti nuosėdas, priklauso nuo vandens kietumo jūsų vietovėje. Kad
sistema tinkamai rodytų laiką, kada reikia šalinti nuosėdas, prieš pirmą kartą naudodamiesi
turite tinkamai nustatyti vandens kietumą. Vadovaukitės instrukcijomis ekrane, kaip tai padaryti.
Bazinis gamyklinis vandens kietumo nustatymas yra 3 LYGIS.
Pirma nustatykite vandens kietumą pateiktą testine juostele:
➔ Trumpai įmerkite testinę juostelę į vandenį ir šiek tiek pakratykite.

3

2. Sąranka

Sąranka

2. Sąranka

➔ Po maždaug vienos minutės galėsite pasižiūrėti rezultatus, suskaičiavę raudonus taškus ant
juostelės.
➔ Skirtingi lygiai suskirstyti ir reguliuojami taip:
Testinė juostelė / kietumo lygis = rodinys ekrane
1
2
3
4

Prietaiso valdymas per

Valdymas sukamuoju

jutiklinį skydelį (1/A pav.):

reguliatoriumi (1/B pav.):

Gėrimų meniu

raudonas taškas / 1–7° = 1 LYGIS
raudoni taškai / 8–14° = 2 LYGIS
raudoni taškai / 15–21° = 3 LYGIS
raudoni taškai / >21° = 4 LYGIS

• Trumpai bakstelėjus ant gėrimo
simbolio gėrimų meniu (1/A pav.)
prietaisas paraginamas pradėti ruošti
pasirinktą gėrimą iš karto.

Informacija: jei nepasirodo jokių raudonų taškų, nustatykite 1 lygį.
4 žingsnis. Vanduo:

• Jei bakstelėję palaikysite pirštą
ant gėrimų simbolio pagrindiniame
meniu (1/A pav.), pereisite į atitinkamo
gėrimo receptų rodinį ir galėsite įvesti
asmeninius nustatymus, kaip nurodyta
toliau.

Vėl uždarykite dangtelį prietaiso kairėje pusėje (1/F pav.).
Perspėjimas: visada pilkite į bakelį tik švaraus, šalto vandens! Nepilkite gazuoto
vandens arba kitų skysčių! To nepaisydami prarasite teisę į garantiją.
5 žingsnis. Pupelės:
Atidarykite pupelių talpos dangtelį (1/G pav.). Įpilkite tik neapdorotų, skrudintų pupelių. Vėl
uždarykite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis gerai įstatytas.
Perspėjimas: nenaudokite pupelių, kurios per skrudinimą ar po to buvo apdorotos
priedais, tokiais kaip cukrus ar pan. Taip galite pažeisti kavamalę. Dėl to kilusioms
išlaidoms garantija taikoma nebus.
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
Sveikiname – sėkmingai atlikote pirminę sąranką!
Užpildykite sistemą.
Informacija: prieš ruošiant savo pirmąjį gėrimą, sistemą reikia užpildyti vandeniu.
➔ Padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) po piltuvėliu (1/E pav.) ir paspauskite
sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „START“ (Pradėti).
Sistema užpildoma. Ekrane rodoma „SYSTEM FILLS“ (Sistema užpildoma). Jei naudojate prietaisą su
filtru, dabar filtrą reikia praskalauti. Ekrane rodoma „FILTER RINSES“ (Filtras skalaujamas).
➔ Keletą akimirkų palaukite, kol iš piltuvėlio nebeištekės vandens.
Perspėjimas: kai prietaisas įšyla, ekrane pasirodo svarbus pranešimas dėl gėrimo
paruošimo. Tolimesnės informacijos ieškokite skyriuje 2.3.

Sąranka
Sąranka

Prietaiso valdymas per

Valdymas sukamuoju

jutiklinį skydelį (1/A pav.):

reguliatoriumi (1/B pav.):

trumpas bakstelėjimas arba
bakstelėjimas ir palaikymas (žr. toliau)
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pasukimas, trumpas paspaudimas ir
palaikymas (žr. toliau)

• Pasukite sukamąjį reguliatorių
ties gėrimo simboliu pagrindiniame
gėrimų meniu (1/A pav.), o tada
paspauskite ir palaikykite sukamąjį
reguliatorių,
kad
įeitumėte
į
pasirinkto gėrimo receptų rodinį , kur
galėsite
įvesti
asmeninius
nustatymus, kaip nurodyta toliau.
Recepto rodinyje

• Trumpai bakstelėjus ant
parametro recepto rodinyje šis
parametras mirksi raudonai (3 pav.),
taip nurodant, kad parametro vertę
galima keisti. Pakeiskite ir patvirtinkite
šio parametro vertę sukamuoju
reguliatoriumi (1/B pav.) taip.

• Pasukite sukamąjį reguliatorių
ties parametru recepto rodinyje , o
tada sukamąjį reguliatorių trumpai
spustelėkite. Parametras dabar ims
mirksėti
raudonai
(3
pav.),
nurodydamas, kad šio parametro vertę
galima keisti. Pakeiskite ir patvirtinkite
šio
parametro
vertę
sukamuoju
reguliatoriumi (1/B pav.) taip.

2.3.Pagrindiniai valdymo elementai ir bazinės funkcijos
Jūsų NIVONA prietaisu galima kavos rūšis ruošti įvairiais būdais – taip, kaip patinka jums.
Pagrindiniai valdymo elementai ir jų bazinės funkcijos visoms kavoms rūšims yra tokios pat:
nuo jūsų priklauso, ar norite naudotis jutikliniu ekranu ar sukamuoju-spaudžiamuoju
pasirinkimo reguliatoriumi (trumpiau – sukamuoju reguliatoriumi).

Gėrimų meniu
• Pasukite sukamąjį reguliatorių
ties gėrimo simboliu pagrindiniame
gėrimų meniu (1/A pav.), o tada
trumpai
paspauskite
sukamąjį
reguliatorių,
kad
gėrimą
pradėtumėte ruošti iš karto.

Recepto rodinyje

• Pasukite
sukamąjį
reguliatorių,
norėdami pakeisti raudonai mirksinčio
parametro vertę recepto rodinyje.
Paspauskite sukamąjį reguliatorių,
norėdami nustatytą vertę patvirtinti.

Sąranka

• Pasukite
sukamąjį
reguliatorių,
norėdami pakeisti raudonai mirksinčio
parametro vertę recepto rodinyje.
Paspauskite
sukamąjį
reguliatorių,
norėdami nustatytą vertę patvirtinti.

Persijungimas
tarp
trijų
pagrindinių meniu (1/C ir D pav.):

Persijungimas
tarp
trijų
pagrindinių meniu (1/C ir D pav.):

• Norėdami persijungti tarp skirtingų
meniu gėrimams, nustatymams ir
techninei
priežiūrai,
bakstelėkite
atitinkamą simbolį pirmoje ekrano
eilutėje (4 pav.).

• Norėdami persijungti tarp skirtingų
meniu gėrimams, nustatymams ir
techninei priežiūrai, pasukite
sukamąjį reguliatorių ties atitinkamu
simboliu pirmoje
ekrano eilutėje
(4 pav.), o
tada
sukamąjį reguliatorių
paspauskite.
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2. Sąranka

3. Įvairių gėrimų ruošimas

Prietaiso valdymas per

Valdymas sukamuoju

jutiklinį skydelį (1/A pav.):

reguliatoriumi (1/B pav.):
Nustatymų ir techninės priežiūros meniu

Jei atlikote pirminę sąranką (2.2. skyriuje), vykdykite toliau nurodytus žingsnius kiekvieną kartą, kai
prietaisas vėliau įjungiamas:

(1/C ir D pav.)

➔ Įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.). Ekrane pasirodo pranešimas „SYSTEM HEATS“

• Bakstelėjus simbolį nustatymams
(1/C pav.) arba simbolį techninei
priežiūrai (1/D pav.) viršutinėje ekrano
eilutėje (1/A pav.) pereisite į atitinkamą
meniu, kur sukamuoju reguliatoriumi
galėsite įvesti nustatymus.

• Pasukę sukamąjį reguliatorių ties
simboliu nustatymams (1/C pav.) ar simboliu
techninei priežiūrai (1/D pav.) viršutinėje
ekrano eilutėje (1/A pav.), o tada
paspaudę sukamąjį reguliatorių, pereisite į
atitinkamą meniu, kur sukamuoju
reguliatoriumi galėsite įvesti nustatymus.

(Sistema šyla).

• Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad
pasirinktumėte
meniu
elementą
nustatymų (1/C pav.) ir techninės
priežiūros
(1/D
pav.)
meniu.
Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
patvirtintumėte
pasirinktą
meniu
elementą.

• Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad
pasirinktumėte meniu elementą
nustatymų (1/C pav.) ir techninės
priežiūros (1/D pav.) meniu.
Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
patvirtintumėte pasirinktą meniu elementą.

Nustatymų ir techninės
meniu (1/C ir D pav.)

priežiūros

Sąranka

Grįžimo rodyklė:
• Bakstelėkite į kairę pusę nukreiptą
rodyklę ekrane (3), kad meniu grįžtumėte
vienu žingsniu.

Kai prietaisas įšyla, ekrane pasirodo pranešimas „Please rinse system“ (Praskalaukite sistemą).
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
Sistema praskalaujama. Ekrane pasirodo pranešimas „SYSTEM RINSES“ (Sistema skalaujama). Prietaisas tada
bus paruoštas naudoti. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu (1/A pav.).
Informacija: jei prietaiso ilgesnį laiką planuojate nenaudoti (pvz., per atostogas), išjunkite jį
įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.) ir ištraukite kištuką iš lizdo.

2.5. ECO režimas
Jei ilgesnį laiką nenaudojate sukamojo reguliatoriaus arba jutiklinio ekrano, prietaisas automatiškai
persijungia į ECO režimą. Ekrane rodoma „SAVE ENERGY“ (Energijos taupymas).
➔ Iš ECO režimo išeisite paspaudę sukamąjį reguliatorių. Tada ekrane pasirodo pagrindinis gėrimų meniu.

Grįžimo rodyklė:

3. Įvairių kavų ruošimas

• Pasukite sukamąjį reguliatorių ties į
kairę nukreipta rodykle viršutinėje
ekrano eilutėje (3 pav.), o tada
paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
meniu grįžtumėte vienu žingsniu.

Ruošiant pirmą kartą: pirmą kartą ruošiant kavą, malimo kamera bus vis dar tuščia. Po pirmo sumalimo
proceso, ekrane gali būti rodoma „FILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o prietaisas gali kavos gali neruošti.
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite reguliatorių. Procesas bus kartojamas.

3.1.Kaip valdyti

Reguliuojamo aukščio piltuvėlis (1/E pav.):

Jūsų NIVONA prietaisu galima kavos rūšis ruošti įvairiais būdais – taip, kaip patinka jums.
Pagrindiniai valdymo elementai ir jų bazinės funkcijos visoms kavoms rūšims yra tokios pat:

Pakėlę aukštyn ar žemyn galite nustatyti piltuvėlio aukštį pagal puodelius ar stiklines. Laikykite
piltuvėlį nykščiu ir rodomuoju pirštu ir kilstelėkite ar nuleiskite.

nuo jūsų priklauso, ar norite naudotis jutikliniu ekranu ar sukamuoju-spaudžiamuoju
pasirinkimo reguliatoriumi (trumpiau – sukamuoju reguliatoriumi)

Informacija: norėdami išimti nuvarvėjimo padėklą ir panaudotos kavos dėklą,
prieš tai darydami pakelkite reguliuojamo aukščio piltuvėlį į viršų.
Pieno talpa:
Pripildykite pieno talpą šviežiu, šaltu ir neriebiu pienu. Uždarykite pieno talpos dangtelį ir
prijunkite vieną siurbimo vamzdelio galą prie pieno talpos, o kitą galą prie piltuvėlio ( pav.).
Informacija: gamykliniai nustatymai programuojami kiekvienai kavos rūšiai. Tai
reiškia, kad galite ruošti kavą iš karto (3 skyrius).
Ruošiant pirmą kartą: pirmą kartą ruošiant kavą, malimo kamera bus vis dar tuščia. Po
pirmo sumalimo proceso, ekrane gali būti rodoma „FILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o prietaisas
gali kavos neruošti.
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių. Procesas
bus pakartojamas.
Informacija: gamybos sumatimais prietaiso vamzdynas gali per pirminę sąranką
gali būti tuščias. Įjungus prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.)
atsiranda pranešimas „Please fill system” (pripildykite sistemą).
Kai prietaisas bus parengtas naudotis, ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.
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2.4. Prietaiso įjungimas veikimo metu

Prietaiso valdymas per jutiklinį
skydelį (1/A pav.):
trumpas bakstelėjimas arba bakstelėjimas ir
palaikymas (žr. toliau)
Gėrimų meniu
• Trumpai bakstelėjus ant gėrimo simbolio
gėrimų meniu (1/A pav.) prietaisas
paraginamas pradėti ruošti pasirinktą gėrimą
iš karto.
• Jei bakstelėję palaikysite pirštą ant
gėrimų simbolio pagrindiniame meniu
(1/A pav.), pereisite į atitinkamo gėrimo
receptų rodinį ir galėsite įvesti asmeninius
nustatymus, kaip nurodyta toliau.

Valdymas sukamuoju
reguliatoriumi (1/B pav.):
pasukimas, trumpas paspaudimas ir palaikymas
(žr. toliau)
Gėrimų meniu
• Pasukite sukamąjį reguliatorių ties gėrimo
simboliu pagrindiniame gėrimų meniu
(1/A pav.), o tada trumpai paspauskite
sukamąjį reguliatorių, kas gėrimą
pradėtumėte ruošti iš karto.
• Pasukite sukamąjį reguliatorių ties gėrimo
simboliu pagrindiniame gėrimų meniu
(1/A pav.), o tada paspauskite ir
palaikykite sukamąjį reguliatorių, kas
įeitumėte į pasirinkto gėrimo receptų rodinį
, kur galėsite įvesti asmeninius nustatymus,
kaip nurodyta toliau.
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3. Įvairių gėrimų ruošimas
Prietaiso valdymas per

3. Įvairių gėrimų ruošimas
Valdymas sukamuoju

jutiklinį skydelį (1/A pav.):
Recepto rodinyje

reguliatoriumi (1/B pav.):
Recepto rodinyje

• Trumpai bakstelėjus ant parametro
recepto rodinyje
šis parametras mirksi raudonai (3 pav.), taip
nurodant, kad parametro vertę galima keisti.
Pakeiskite ir patvirtinkite šio parametro vertę
sukamuoju reguliatoriumi (1/B pav.) taip.

• Pasukite sukamąjį reguliatorių ties parametru
recepto rodinyje , o tada sukamąjį
reguliatorių trumpai spustelėkite.
Parametras dabar ims mirksėti raudonai (3
pav.), nurodydamas, kad šio parametro vertę
galima keisti. Pakeiskite ir patvirtinkite šio
parametro vertę sukamuoju reguliatoriumi
(1/B pav.) taip.

• Pasukite sukamąjį reguliatorių, norėdami
pakeisti raudonai mirksinčio parametro vertę
recepto rodinyje. Paspauskite sukamąjį
reguliatorių, norėdami nustatytą vertę
patvirtinti.

• Pasukite sukamąjį reguliatorių, norėdami
pakeisti raudonai mirksinčio parametro vertę
recepto rodinyje. Paspauskite sukamąjį
reguliatorių nustatytą vertę patvirtinti.

3.2. Gėrimai be pieno (espresso, coffee, caffè americano)
Gamyklinis standartinis nustatymas
•

espresso kavai yra: įprastinis stiprumas, intensyvus aromatingumas, aukšta
temperatūra, kavos kiekis 40 ml, bendras kiekis 40 ml

•

įprastai kavai: įprastinis stiprumas, dinamiškas aromatingumas, aukšta
temperatūra, kavos kiekis 120 ml, bendras kiekis 120 ml

caffè americano kavai: įprastinis stiprumas, pastovus aromatingumas, aukšta temperatūra,
kavos kiekis 40 ml, vandens kiekis 80 ml, bendras kiekis 120 ml
Gėrimo receptų rodinyje (bakstelėkite arba paspauskite ir palaikykite gėrimo simbolį) galite keisti
toliau nurodytus parametrus kiekvienam gėrimui (apie tai 3.1 skyriuje).
•

Pasirinkite stiprumą (espresso, įprasta kava, caffè americano)
➔ Norėdami pakeisti kavos stiprumą, pasirinkite pupelės simbolį.
➔ Kai pupelės simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte
kavos stiprumą: kuo daugiau rodoma pupelių, tuo stipresnis bus gėrimas.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Pasirinkite aromatingumą (espresso, įprasta kava, caffè americano)
Pagal pageidavimą galite pasirinkti kavos aromatingumą. Tam po parametru „AROMA“
(Aromatingumas) gali būti pasirenkama iš trijų srauto perėjimo per sumaltas pupeles greičio
profiliai. Profilis „DYNAMIC“ (Dinamiškas) reiškia dinamišką srautą, „CONSTANT“ (Pastovus) –
pastovų, o „INTENSE“ (Intensyvus) – intensyvų.
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Patarimas. išbandykite visus aromatingumo profilius vienam gėrimui.
Beje: jūsų mėgstamiausias profilis gali keistis pakeitus kavos rūšį.
➔ Norėdami pakeisti kavos aromatingumą, pasirinkite aromato simbolį.
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➔ Kai aromato simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte
aromatingumą.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Pasirinkite temperatūrą (espresso, įprasta kava, caffè americano)

Pasirinkite kavos kiekį (espresso, įprasta kava, caffè americano)
➔ Norėdami pakeisti kavos kiekį, pasirinkite ml rodinį rudoje puodelio simbolio srityje.
➔ Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte kavos
kiekį.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Pasirinkite karšto vandens kiekį (caffè americano)
➔ Norėdami pakeisti karšto vandens kiekį, pasirinkite ml rodinį mėlynoje puodelio simbolio srityje.
➔ Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte karšto
vandens kiekį.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Nustatymų išsaugojimas
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SAVE“ (Išsaugoti) ir paspauskite arba bakstelėkite „SAVE“
(Išsaugoti).
Informacija: dabar galite prieiti savo išsaugotus nustatymus tiesiogiai iš
pagrindinio gėrimų meniu trumpai bakstelėję atitinkamo gėrimo simbolį arba
trumpai paspaudę sukamąjį reguliatorių ties juo.
Dviejų kavos puodelių ruošimas (netinka caffè americano)
➔ Pasirinkite puodelio simbolį dešinėje receptų ekrano pusėje.
➔ Kai puodelio simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte
puodelių skaičių.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Puodelių padėjimas
➔ Padėkite vieną puodelį centre arba du puodelius kairėje ir dešinėje po piltuvėliu (6/7 pav.).
Informacija: įsitikinkite, kad jūsų puodelių / stiklinių dydis tinkamas bendram
nustatytam kiekiui (ml rodinys virš puodelio simbolio).
Gėrimo ruošimo paleidimas
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „START“ (Paleisti) ir paspauskite arba bakstelėkite „START“
(Paleisti).
Informacija: jei paleidote ruošimą netyčia ar per anksti, vis tiek galite kai kuriuos
parametrus pakeisti ruošimo metu. Parametrai, kuriuos galite keisti, mirksi
raudonai.
➔ Kol parametras mirksi raudonai, galite keisti nustatytą vertę sukamuoju reguliatorių.
➔ Jei norite ruošimą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių, o tada bakstelėkite „CANCEL“
(Atšaukti).
Informacija: taip pat galite programuoti gėrimus gyvai gėrimo ruošimo metu.
Tai darykite pagal instrukcijas 4.1 skyriuje „PROGRAMAVIMAS GYVAI“.

3.3.Gėrimai su pienu (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, PIENAS / PIENO
PUTA)
➔ Pripildykite pieno talpą šviežiu, šaltu ir neriebiu pienu. Uždarykite pieno talpos dangtelį ir prijunkite vieną
siurbimo vamzdelio galą prie pieno talpos, o kitą galą prie piltuvėlio ( pav.).

➔ Norėdami pakeisti kavos temperatūrą, pasirinkite temperatūros simbolį.
➔ Kai temperatūros simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad
pakeistumėte temperatūrą.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
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3. Įvairių gėrimų ruošimas
Gamyklinis standartinis nustatymas
•

cappuccino kavai: įprastinis stiprumas, pastovus aromatingumas, aukšta
temperatūra, pirma pienas, kavos kiekis 40 ml, pieno putos kiekis 160 ml, bendras
kiekis 200 ml.

•

caffè latte kavai: įprastinis stiprumas, pastovus aromatingumas, aukšta
temperatūra, pirma pienas, kavos kiekis 40 ml, pieno kiekis 160 ml, bendras kiekis
200 ml.

•

latte macchiato kavai: įprastinis stiprumas, pastovus aromatingumas, aukšta temperatūra, pirma
pienas, kavos kiekis 60 ml, pieno kiekis 40 ml, pieno putos kiekis 200 ml, bendras kiekis 300 ml.
pienui / pieno putai: aukšta temperatūra, pieno kiekis 0 ml, pieno putos
kiekis 150 ml, bendras kiekis 150 ml.

•

Gėrimo receptų rodinyje (bakstelėkite arba paspauskite ir palaikykite gėrimo simbolį) galite
keisti toliau nurodytus parametrus kiekvienam gėrimui (apie tai 3.1 skyriuje).
Pasirinkite stiprumą (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)
➔ Norėdami pakeisti kavos stiprumą, pasirinkite pupelės simbolį.
➔ Kai pupelės simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad
pakeistumėte kavos stiprumą: kuo daugiau rodoma pupelių, tuo stipresnis bus gėrimas.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Pasirinkite aromatingumą (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)
Pagal pageidavimą galite pasirinkti kavos aromatingumą. Tam po parametru „AROMA“
(Aromatingumas) gali būti pasirenkama iš trijų srauto perėjimo per sumaltas pupeles
greičio profiliai. Profilis „DYNAMIC“ (Dinamiškas) reiškia dinamišką srautą, „CONSTANT“
(Pastovus) – pastovų, o „INTENSE“ (Intensyvus) – intensyvų.
Patarimas. Išbandykite visus aromatingumo profilius vienam gėrimui. Beje:
jūsų mėgstamiausias profilis gali keistis pakeitus kavos rūšį.
➔ Norėdami pakeisti kavos aromatingumą, pasirinkite aromato simbolį.
➔ Kai aromato simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte
aromatingumą.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Pasirinkite temperatūrą (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, PIENAS /
PIENO PUTA)
➔ Norėdami pakeisti kavos temperatūrą, pasirinkite temperatūros simbolį.
➔ Kai temperatūros simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad
pakeistumėte temperatūrą.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Pasirinkite kavos / pieno eiliškumą (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE)
➔ Norėdami keisti kavos ir pieno eiliškumą pasirinkite eiliškumo simbolį.
➔ Kai eiliškumo simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad
pakeistumėte eiliškumą: pirma kava arba pirma pienas.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Pasirinkite pieno kiekį (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, PIENAS /
PIENO PUTA)
➔ Norėdami pakeisti pieno kiekį, pasirinkite ml rodinį apatinėje baltoje puodelio simbolio srityje.
➔ Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte pieno
kiekį.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
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Pasirinkite kavos kiekį (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)
➔ Norėdami pakeisti kavos kiekį, pasirinkite ml rodinį rudoje puodelio simbolio srityje.
➔ Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte kavos
kiekį.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Pasirinkite pieno putos kiekį (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO,
PIENAS / PIENO PUTA)
➔ Norėdami pakeisti pieno putos kiekį, pasirinkite ml rodinį viršutinėje baltoje puodelio simbolio
srityje.
➔ Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite reguliatorių, kad pakeistumėte pieno putos kiekį.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Patarimas. Jei norite karšto pieno, nustatykite pieno putos kiekį į 0 ml
(viršutinę balta puodelio simbolio sritis) ir paprasčiausiai keiskite kiekį
apatinėje baltoje puodelio srityje.
Nustatymų išsaugojimas
➔ Pasukite reguliatorių ties „SAVE“ (Išsaugoti) ir paspauskite arba bakstelėkite „SAVE“ (Išsaugoti).
Informacija: dabar galite prieiti savo išsaugotus nustatymus tiesiogiai iš
pagrindinio gėrimų meniu trumpai bakstelėję atitinkamo gėrimo simbolį arba
trumpai paspaudę sukamąjį reguliatorių ties juo.
Dviejų puodelių ruošimas
➔ Pasirinkite puodelio simbolį dešinėje receptų ekrano pusėje.
➔ Kai puodelio simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte
puodelių skaičių: vieną ar du.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.
Puodelių padėjimas
➔ Padėkite vieną puodelį centre arba du puodelius kairėje ir dešinėje po piltuvėliu (6/7 pav.).
Informacija: įsitikinkite, kad jūsų puodelių / stiklinių dydis tinkamas bendram
nustatytam kiekiui (ml rodinys virš puodelio simbolio).
Gėrimo ruošimo paleidimas
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „START“ (Paleisti) ir paspauskite arba bakstelėkite „START“
(Paleisti).
Informacija: jei paleidote ruošimą netyčia ar per anksti, vis tiek galite kai kuriuos
parametrus pakeisti ruošimo metu. Parametrai, kuriuos galite keisti, mirksi
raudonai.
➔ Kol parametras mirksi raudonai, galite keisti nustatytą vertę sukamuoju reguliatorių.
➔ Jei norite ruošimą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių, o tada bakstelėkite „CANCEL“
(Atšaukti).
Informacija: taip pat galite programuoti gėrimus gyvai gėrimo ruošimo metu.
Tai darykite pagal instrukcijas 4.1 skyriuje „PROGRAMAVIMAS GYVAI“.
Perspėjimas: pridžiuvusio pieno likučius sunku pašalinti. Todėl viską gerai
išplaukite vos ataušus! Visada vadovaukitės nurodymu „RINSE FROTHER“
(Praskalaukite pieno putos plakiklį) ekrane.
Patarimas. jei siurbimo vamzdelio nereikia, vieną galą galite palikti įkišę į
piltuvėlį, o kitą palikti laisvą piltuvėlio spaustuke.
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3.4.Karštas vanduo (pvz., arbatai)

Gamykliškai visi devyni gėrimai nustatyti su standartiniu nustatymu „MY COFFEE“ (Mano kava):

Gamyklinis standartinis nustatymas yra: aukšta temperatūra, karšto vandens kiekis 150 ml,
bendras kiekis 150 ml.

įprastinis stiprumas, intensyvus aromatingumas, aukšta temperatūra, kavos kiekis 40 ml, bendras
kiekis 40 ml.

Karšto vandens recepto rodinyje (bakstelėkite arba paspauskite ir palaikykite vandens simbolį
pagrindiniame gėrimų meniu) galite keisti toliau nurodytus parametrus kiekvienam gėrimui (apie tai
3.1 skyriuje).

Kiekvienam iš šių „MY COFFEE“ (Mano kava) gėrimų galite pasirinkti tiek vardą, tiek
receptą.

Pasirinkite temperatūrą

➔ Pasirinkite gėrimą, kurį norėtumėte pakeisti (pvz., „MY COFFEE 1“). Atsidarys galimų

➔ Norėdami pakeisti kavos temperatūrą, pasirinkite temperatūros simbolį.
➔ Kai temperatūros simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad
pakeistumėte temperatūrą.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

gėrimų rūšių apžvalga.

Pasirinkite karšto vandens kiekį
➔ Norėdami pakeisti karšto vandens kiekį, pasirinkite ml rodinį mėlynoje puodelio simbolio srityje.
➔ Kai ml simbolis ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad pakeistumėte karšto
vandens kiekį.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

➔ Pasirinkite gėrimą (pvz., LATTE MACCHIATO).
Atsidarys pasirinkto gėrimo (pvz., LATTE MACCHIATO) recepto rodinys. Recepto rodinyje
galite keisti kiekvieno gėrimo parametrus (kaip tai daryti, žr. 3.1 skyrių).
Recepto redagavimas
➔ Pasirinkite parametrą, kurį norėtumėte pakeisti.
➔ Kai šis parametras ima mirksėti raudonai, pasukite sukamąjį reguliatorių, kad parametrą.
➔ Pasirinktą vertę patvirtinkite paspaudę sukamąjį reguliatorių.

Nustatymų išsaugojimas

Redaguoti pavadinimą

➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SAVE“ (Išsaugoti) ir paspauskite arba bakstelėkite „SAVE“
(Išsaugoti).

Visiems „MY COFFEE“ (Mano kava) receptams galite priskirti atskirą pavadinimą.

Informacija: dabar galite prieiti savo išsaugotą nustatymą tiesiogiai iš
pagrindinio gėrimų meniu trumpai bakstelėję atitinkamo gėrimo simbolį arba
paspaudę sukamąjį reguliatorių ties juo.
Puodelių padėjimas
➔ Pastatykite puodelį centre po piltuvėliu (6 pav.).

➔ Bakstelėkite arba pasukite ir tada paspauskite sukamąjį reguliatorių pasirinkti „EDIT NAME“
(Redaguoti pavadinimą). Atsidarys klaviatūra.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinkta raide ar simboliu Paspauskite sukamąjį
reguliatorių, kad pasirinktą raidę ar simbolį įvestumėte. Arba bakstelėkite pasirinktą raidę ar
simbolį.
➔ Kartokite šį žingsnį, kol įvesite visą recepto pavadinimą.
➔ Įvestą pavadinimą patvirtinkite paspaudę „OK“

Informacija: įsitikinkite, kad jūsų puodelio / stiklinės dydis tinkamas bendram nustatytam
kiekiui (ml rodinys virš puodelio simbolio).

(Gerai). Vėl atsiras recepto rodinys.

Informacija: karštą vandenį galima paruošti tik vienam puodeliui / stiklinei. Paleiskite

➔ Pasirinkę „DELETE“ (Trinti) ištrinsite pasirinktą receptą kartu su vardu ir atkursite to
gėrimo gamyklinius nustatymus (žr. aukščiau).

karšto vandens ruošimą
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „START“ (Paleisti) ir paspauskite arba bakstelėkite „START“ (Paleisti).
Informacija: jei paleidote ruošimą netyčia ar per anksti, vis tiek galite kai
kuriuos parametrus pakeisti ruošimo metu. Parametrai, kuriuos galite keisti,
mirksi raudonai.
➔ Kol parametras mirksi raudonai, galite keisti nustatytą vertę sukamuoju reguliatorių.
➔ Jei norite ruošimą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių, o tada bakstelėkite „CANCEL“
(Atšaukti).
Informacija: taip pat galite programuoti gėrimus gyvai gėrimo ruošimo
metu. Tai darykite pagal instrukcijas 4.1 skyriuje „PROGRAMAVIMAS
GYVAI“.

3.5. Nustatymas „My coffee“ sau ir kitiems pagal skonį
Prietaise galima nustatyti kavos paruošimą visiškai pagal skonį iki dešimties žmonių arba
gėrimų.
Gėrimų meniu bakstelėkite arba pasukite ir paspauskite sukamąjį reguliatorių pasirinkti „MY
COFFEE“ (Mano kava). Taip pamatysite devynių „MY COFFEE“ (Mano kava) apžvalgą, nuo
„MY COFFEE 1“ iki „MY COFFEE 9“.
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➔ Norėdami pradėti ruošti „MY COFFEE“ (Mano kava) gėrimą, pasirinkite pageidaujamą gėrimą.

Recepto trynimas

Nustatymų išsaugojimas
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „SAVE“ (Išsaugoti) ir paspauskite arba bakstelėkite „SAVE“ (Išsaugoti).
Pasirodys apžvalga su devyniais „MY COFFEE“ (Mano kava) gėrimais ir jų pavadinimais nuo „MY
COFFEE 1“ iki „MY COFFEE 9“ arba jūsų ką tik užprogramuoto gėrimo naujas pavadinimas ir
simbolis.
Informacija: dabar galite prieiti savo išsaugotus nustatymus tiesiogiai iš „My Coffee“
(Mano kava) meniu trumpai bakstelėję atitinkamo gėrimo simbolį arba trumpai
paspaudę sukamąjį reguliatorių ties juo.
Informacija: tokiu būdu galima keisti pavadinimą ir receptą visiems devyniems „MY
COFFEE“ (Mano kava) nustatymams.

3.6.Sumalimo laipsnio nustatymas
Perspėjimas: sumalimo laipsnį galima keisti tik kavamalei veikiant.
Galite reguliuoti sumalimo laipsnį priklausomai nuo kavos pupelių apskrudinimo.
Rekomenduojame palikti kavamalę ties vidutiniu nustatymu.
Norėdami pakeisti sumalimo laipsnį, atlikite šiuos veiksmus:
➔ Švelniai patraukdami atrakinimo įtaisą rankenoje (1/K pav.) į viršų ir atsargiai traukdami priežiūros
dureles nuo korpuso, atidarykite priežiūros dureles korpuso dešinėje pusėje (1/L ir 8 pav.)
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3. Įvairių gėrimų ruošimas / 4. Pagrindinių nustatymų ...
Sumalimo laipsnio reguliatorius yra viršuje dešinėje pusėje.
➔ Padėkite puodelį po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ESPRESSO“. Paspauskite sukamąjį
reguliatorių.
➔ Kol kavamalė mala, pakeiskite sumalimo laipsnį reguliatoriumi (9 pav.).
Perkėlus reguliatorių į kairę, sumalama smulkiau, o į dešinę – rupiau. Čia pastebėtina, kad:
- Lengvesnis apskrudinimas reikalauja smulkesnio nustatymo (perkelkite reguliatorių į kairę), o
tamsus apskrudinimas – rupesnio (perkelkite reguliatorių į dešinę).
Patarimas: išbandykite, koks nustatymas labiausiai jums tinka pagal skonį.
➔ Vėl uždarykite priežiūros dureles įsitikindami, kad kaišteliai techninės priežiūros durelių apačioje
įeina į tarpelius (8 pav.). Prispauskite priežiūros dureles, kol užsifiksuos.

3.7.Maltos kavos paruošimas (pvz., kavos be kofeino)
➔ Atidarykite maltos kavos kameros dangtelį žemiau dangtelio viršutiniame dešiniajame įrenginio
kampe (1/M ir 10 pav.).
Ekrane bus rodoma: „1. FILL GROUND COFFEE 2. CLOSE GROUND COFFEE CHAMBER“ (1. Įpilkite
maltos kavos. 2. Uždarykite maltos kavos kamerą).
➔ Įpilkite vieną matavimo šaukštelio lygį maltos kavos ir vėl uždarykite dangtelį Ekrane pamatysite
„GROUND COFFEE IS READY“ (Malta kava paruošta).
➔ Pastatykite puodelį centre po kavos piltuvėliu (6 pav.).
➔ Pagrindiniame gėrimų meniu pasirinkite gėrimą.
➔ Paleiskite gėrimo ruošimą.
Informacija: jei paleidote ruošimą netyčia ar per anksti, vis tiek galite kai kuriuos
parametrus pakeisti ruošimo metu. Parametrai, kuriuos galite keisti, mirksi
raudonai.
➔ Kol parametras mirksi raudonai, galite keisti nustatytą vertę sukamuoju reguliatorių.
➔ Jei norite ruošimą atšaukti, vėl paspauskite sukamąjį reguliatorių, o tada bakstelėkite „CANCEL“
(Atšaukti).

4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių atitinkamame meniu elemente, kad pakeistumėte atitinkamą
nustatymą.
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį meniu,
bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju
reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.

4.1.Gėrimų receptų programavimas gyvai
Informacija: gamykliniai nustatymai programuojami kiekvienai kavos rūšiai.
Tai reiškia, kad galite ruošti kavą iš karto (žr. 3 skyrių).
Informacija: jei norite pakeisti gėrimo receptą, tai galite padaryti, kaip
aprašyta šiame skyriuje, arba atskirai receptų ekrano rodinyje (žr. 3
skyrių).
Standartinį nustatymą ruošimo metu galite pakeisti ir išsaugoti kaip aprašyta toliau.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C
pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas gyvai). Paspauskite
sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pasirinktu gėrimu (pvz., ESPRESSO). Paspauskite sukamąjį
reguliatorių.
➔ Pastatykite puodelį centre po piltuvėliu (6 pav.).
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
Kavos gėrimams: ekrane rodoma „CHOOSE STRENGTH“ (Pasirinkite stiprumą).
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti pageidaujamą stiprumą (silpnesnei kavai į kairę, o
stipresnei – į dešinę).
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą stiprumą.
Kavos gėrimams: ekrane rodoma „CHOOSE AROMA“ (Pasirinkite aromatingumą).

Informacija: jei maltos kavos kamerą atidarėte netyčia – arba jei nepradėjote
ruošti gėrimo įpylę maltos kavos – prietaisas bus automatiškai praskalautas per
piltuvėlį (1/E pav.) maždaug vieną minutę po to, kai dangtelį vėl uždarysite, o tada
bus paruoštas vėl naudoti.

➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių nustatyti pasirinktą aromatingumo profilį (aromatingumo
profilių paaiškinimo ieškokite 3.2 arba 3.3 skyriuje).
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą aromatingumą.

Perspėjimas: maltos kavos kamera nėra laikymo talpa. Todėl niekada nepilkite
daugiau nei vieną porciją į kamerą ir naudokite vakuume supakuotą maltą kavą iš
pupelių. Vandenyje tirpi kava netinka!

➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių nustatyti pasirinktą temperatūrą.
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą temperatūrą.

4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas
Informacija: gamykliniai nustatymai programuojami kiekvienai kavos rūšiai. Tai
reiškia, kad galite ruošti kavą iš karto (žr. 3 skyrių). Taip pat galite pradėti nuo
bazinių nustatymų pakeitimo pagal skonį.
➔ Norėdami pakeisti bazinius nustatymus, bakstelėkite nustatymų simbolį pagrindiniame meniu (1/C pav.)
arba pasirinkite nustatymų simbolį pasukę ir paspaudę sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties norimu pakeisti meniu elementu meniu „SETTINGS“
(Nustatymai).
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad prieitumėte pasirinktą meniu elementą.

Visiems gėrimams: ekrane rodoma „CHOOSE TEMPERATURE“ (Pasirinkite temperatūrą).

Cappuccino kavai: ekrane rodoma „CHOOSE ORDER“ (Pasirinkite eiliškumą).
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių, kad nustatytumėte eiliškumą – kava ar pienas pirma.
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą eiliškumą.
Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (Palaukite). Prietaisas pradės malti, įšils, o tada ims ruošti.

nustatymų atlikimas /
➔ Kai pageidaujamas pieno kiekis paruoštas,keitimas
sukamąjį reguliatorių paspauskite.

Gėrimams su pienu: ekrane rodoma „STOP MILK?“ (Sustabdyti pieną?).
Gėrimams su pieno puta: ekrane rodoma „STOP MILK FROTH?“ (Sustabdyti pieno
putą?).
➔ Kai pageidaujamas pieno putos kiekis paruoštas, sukamąjį reguliatorių paspauskite.
Kavos gėrimams: ekrane rodoma „STOP COFFEE?“ (Sustabdyti kavą?).
➔ Kai pageidaujamas kavos kiekis paruoštas, sukamąjį reguliatorių paspauskite.
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4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas
Gėrimams su vandeniu: ekrane rodoma „STOP WATER?“ (Sustabdyti vandenį?).
➔ Kai pageidaujamas vandens kiekis paruoštas, sukamąjį reguliatorių paspauskite.
Standartinis pasirinkto gėrimo (pvz., espresso) nustatymas dabar pakeistas ir išsaugotas. Ekrane
kurį laiką parodoma „RECIPE CREATED“ (Receptas sukurtas), o tada persijungiame į papildomą
meniu „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas gyvai), kad galėtumėte toliau programuoti
gėrimus.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu,
bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju
reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.

4.2.Laikai
Nustatykite išsijungimo laiką
Ši funkcija leidžia nustatyti ar ir po kiek laiko po paskutinio naudojimo prietaisas pats išsijungs
automatiškai. Gamyklinis nustatymas yra „10 MINUTES“ (10 minučių).
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o
tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (Laikai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „UNIT AUTO-OFF“
(Automatinis prietaiso išsijungimas). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomi galimi
išsijungimo laikai.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių nustatyti pasirinktą išsijungimo laiką.
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą.
Dabar jūsų prietaisas išsijungs automatiškai po paskutinio naudojimo praėjus nustatytam išsijungimo
laikui.

➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (Laikai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „UNIT AUTO-ON“ (Automatinis prietaiso įsijungimas).
Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DISABLE“ (Išjungti). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
Įsijungimo laikas dabar išjungtas.
Perspėjimas: jei prietaisas buvo atjungtas nuo maitinimo arba nutrūko elektros
tiekimas, laiką, norint naudoti automatinio įsijungimo funkciją, reikės atstatyti.
Informacija: nepamirškite nustatyti vasaros laiko.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite
ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada
sukamąjį reguliatorių paspauskite.

4.3. Patogumo nustatymai
Vandens bakelio apšvietimas
Ši funkcija leidžia nustatyti, ar vandens bakelis bus apšviestas ir, jei taip, kokia spalva.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C
pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (Patogumo nustatymai). Paspauskite
sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „WATER TANK LIGHTING“ (Vandens bakelio apšvietimas).
Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu – arba „OFF“
(Išjungta), arba pasirinkite spalvą. Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomi

Nustatykite įsijungimo laiką

kiti patogumo nustatymai.

Jūsų prietaisas gali būti nustatytas automatiškai įsijungti kiekvieną dieną. Tokiu būdu jūsų prietaisas
bus paruoštas naudoti, pvz., pusryčiams. Galite nustatyti įsijungimo laiką toliau nurodytu būdu.

Ekrano užrakinimas

➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį, o tada sukamąjį
reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „TIMES“ (Laikai). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „UNIT AUTO-ON“ (Automatinis prietaiso įsijungimas).
Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „ENABLE“ (Įjungti).
Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomas laikas.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties esama valanda. Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių esama minute. Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
Laikas nustatytas. Ekrane rodoma „SET AUTO-ON“ (Nustatyti automatinį įjungimą).
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujama įsijungimo valanda. Paspauskite reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių pageidaujama įsijungimo minute.
Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Įsijungimo laikas nustatytas.
Galite įsijungimo laiką išjungti toliau nurodytu būdu.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį, o tada sukamąjį
reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
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4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas

Ši funkcija leidžia nustatyti, ar jutiklinį ekraną užrakinti. Jei šią funkciją nustatysite kaip
„ON“ (Įjungta), ekranas po ilgo nenaudojimo bus užrakinamas. Taip taupoma energija ir
apsisaugoma nuo atsitiktinio įjungimo.
Informacija: jei ekranas užrakintas, jį galima vėl įjungti paspaudus sukamąjį
reguliatorių.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį, o tada
sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (Patogumo nustatymai). Paspauskite
sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „LOCK SCREEN“ (Užrakinti ekraną). Paspauskite sukamąjį
reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu – arba
„ON“ (Įjungta), arba „OFF“ (Išjungta). Paspauskite sukamąjį
reguliatorių. Ekrane rodomi kiti patogumo nustatymai.
Praskalavimas išsijungiant
Praskalavimas įsijungus yra nuolatinis gamyklinis nustatymas. Po kiekvieno įsijungimo
po gilaus parengties režimo, prietaisas vėl įšyla ir įjungia praskalavimo paraginimą, kad
visada veiktų su šviežiu vandeniu.
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4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas

4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu,
bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju
reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.

Ekrane rodomas šis skalavimo paraginimas. Jį galima paleisti rankiniu būdu
paspaudus sukamąjį reguliatorių. Gamyklinis praskalavimo išsijungiant nustatymas
nustatytas į ON (Įjungta).

4.6.Kalbos nustatymas

Galima išjungti praskalavimą išjungiant prietaisą išjungus.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį, o tada
sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „COMFORT SETTINGS“ (Patogumo nustatymai). Paspauskite
sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „OFF-RINSE“ (Praskalavimas išsijungiant). Paspauskite
sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties pageidaujamu nustatymu – arba
„ON“ (Įjungta), arba „OFF“ (Išjungta). Paspauskite sukamąjį reguliatorių. Ekrane rodomi kiti
patogumo nustatymai.

nustatymų
Informacija: praskalavimas išjungiant atliekamas, jei prieš
tai buvo atlikimas
ruoštas bent vienas kavos ar pieno gėrimas, net jei praskalavimas
keitimas išjungiant
nustatytas kaip „ON“ (Įjungta).
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➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu,
bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju
reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.

4.4.Veikimo su arba be filtro nustatymas
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o
tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) esančiu elementu „FILTER“ (Filtras).
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FILTER? YES!“ (Filtras? Taip!) arba „FILTER? NO!“ (Filtras? Ne!).
NO!“ (Filtras? Ne!). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
Prietaiso naudojimas su filtru: vadovaukitės skyriuje 2.2, 2 žingsnyje pateikta procedūra ir
ekrane pateiktais nurodymais.
Prietaiso naudojimas be filtro: vadovaukitės skyriuje 2.2, 3 žingsnyje pateikta procedūra ir
ekrane pateiktais nurodymais.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu,
bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju
reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.

4.5.Vandens kietumo nustatymas
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o
tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) esančiu elementu „WATER
HARDNESS“ (Vandens kietumas). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.

➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o
tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) esančiu elementu
„LANGUAGE“ (Kalba). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių pakeisti kalbą.
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte pasirinktą kalbą.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu,
bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju
reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.

4.7.Statistikos peržiūra
Meniu elemente „STATISTICS“ (Statistika) galite peržiūrėti, kaip dažnai ruošėte gėrimus ir
naudojotės skirtingomis funkcijomis po prietaiso sąrankos.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o
tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „STATISTICS“ (Statistika). Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių peržiūrėti skirtingą statistiką.
➔ Norėdami išeiti, paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu,
bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju
reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.

4.8.Gamykliniai nustatymai
Meniu elemente „FACTORY SETTINGS“ (Gamykliniai nustatymai) galite atstatyti receptus arba
nustatymus į gamyklinius nustatymus.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o tada
sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FACTORY SETTINGS“ (Gamykliniai nustatymai). Paspauskite
sukamąjį reguliatorių.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „RESET RECIPES“ (Atstatyti receptus) arba „RESET SETTINGS“
(Atstatyti nustatymus).
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu, bakstelėkite
ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju reguliatoriumi, o tada
sukamąjį reguliatorių paspauskite.

Vadovaukitės skyriuje 2.2, 3 žingsnyje pateikta procedūra ir ekrane pateiktais nurodymais.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
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4. Pagrindinių nustatymų atlikimas / keitimas / 5. Valymas ir...
4.9.„Bluetooth“
„Apple App Store“ arba „Google Play Store“ savo NIVONA pilnai automatiniam kavos aparatui
galite gauti programėlę, kuri leis jums valdyti ir naudotis pagrindinėmis kavos aparato
funkcijomis. Per BLUETOOTH meniu elementą galite įjungti arba išjungti ryšį tarp jūsų
įrenginio ir išmaniojo telefono.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C
pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „BLUETOOTH“. Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Norėdami prisijungti prie išmaniojo telefono, pasukite sukamąjį reguliatorių ties
„CONNECT“ (Jungtis). Vadovaukitės programėlės nurodymais išmaniajame telefone.
➔ Norėdami atšaukti ryšį su išmaniuoju telefonu, pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DISABLE“
(Išjungti).
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad patvirtintumėte savo nustatymą.
➔ Bakstelėkite arba pasirinkite rodyklinį mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį reguliatorių, kad
pereitumėte vienu meniu lygiu aukštyn.
Informacija: norėdami iš nustatymų meniu grįžti į pagrindinį gėrimų meniu,
bakstelėkite ant gėrimo simbolio arba pasirinkite gėrimo simbolį sukamuoju
reguliatoriumi, o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite.
„AROMA PRE-select“, skirta per programėlę NIVONA ruošiamoms kavoms
NIVONA, kartu su patyrusiu kavos skrudinimo meistru, sukūrė tris puikias skrudintų
kavų rūšis: „Café BERGAMO“, „Cafè MILA NO“, „Café TORI NO“.
Šių NIVONA kavų galite įsigyti pas pardavėją (taip pat žr. www.nivona.com).
Per NIVONA programėlę galite nusiųsti NIVONA rekomenduojamus aromatingumo nustatymus
į savo NIVONA prietaisą.
Viskas labai paprasta. Nusipirkite kavos iš pardavėjo, atsisiųskite programėlę į išmanųjį
telefoną ir nusiųskite aromatingumo nustatymus
Tikimės, kad mėgausitės nuostabiu aromatingumu.

5. Valymas ir techninė priežiūra
Kad paragintų jus atlikti tam tikrus plovimo ir techninės priežiūros veiksmus, pateiktus
toliau, pirmoje jūsų NIVONA prietaiso ekrano eilutėje atsiras atitinkami pranešimai (pvz.,
„PLEASE RINSE FROTHER“ (Išplaukite putų plakiklį)).
➔ Pamatę vieną iš šių plovimo ir techninės priemonės pranešimų, pasukite sukamąjį
reguliatorių ties „START“ (Paleisti) ir paspauskite sukamąjį reguliatorių. Taip pat galite
tiesiog spustelėti „START“ (Paleisti).
Jūsų prietaisas pradės atitinkamą plovimo arba techninės priežiūros procesą, o pranešimai
ekrane paragins jus atlikti bet kokius kitus veiksmus.
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Jei dvejojate, daugiau informacijos rasite
skyriuose iki 5.9 toliau.

5.1.Putų plakiklio skalavimas
Perspėjimas: veikiančios programos negalima nutraukti!
Pieno putos plakiklį turite praskalauti, jei ruošėte bent vieną gėrimą su pienu, ir bent jau tada,
kai ekrane esate raginami tai padaryti. Tam atlikite šiuos veiksmus.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D
pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
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➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „RINSE FROTHER“ (Praskalauti pieno putų plakiklį) ir paspauskite arba
bakstelėkite „RINSE FROTHER“ (Praskalauti pieno putų plakiklį).
➔ Prijunkite vieną vamzdelio galą prie reguliuojamo aukščio piltuvėlio (11 pav.).
➔ Kitą vamzdelio galą nukreipkite į galą, dešinę nuvarvėjimo padėklo pusę (11 pav.).
➔ Po reguliuojamo aukščio piltuvėliu padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l).
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „NEXT“ (Toliau).
Ekrane rodoma „FROTHER RINSES, DO NOT REMOVE TUBE“ (Pieno putų plakiklis skalaujamas,
neištraukite vamzdelio). Prietaisas pradės skalavimo procesą. Pasibaigus skalavimo ciklui, prietaisas
įšils ir vėl bus parengtas naudotis. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

5.2.Sistemos skalavimas
Reguliariai reikia skalauti sistemą. Tam atlikite šiuos veiksmus.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D
pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „RINSE SYSTEM“ (Praskalauti sistemą) ir paspauskite arba
bakstelėkite „RINSE SYSTEM“ (Praskalauti sistemą). Ekrane rodoma „SYSTEM RINSES“ (Sistema
skalaujama).
Pasibaigus skalavimo ciklui, prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudotis. Ekrane pasirodys pagrindinis
gėrimų meniu.

5.3.Pieno putų plakiklio plovimas
Perspėjimas: veikiančios programos negalima nutraukti!
Informacija: kai pieno putos plakiklį reikės išplauti, ekrano pirmoje eilutėje
pamatysite „PLEASE CLEAN FROTHER“ (Išplaukite pieno putos plakiklį).
Tam atlikite šiuos veiksmus.
➔ Įdėkite šiek tiek plovimo priemonės (galima įsigyti kaip priedą, žr. 8 skyrių) ir vandens į talpą, bent
jau 0,3 l bendrai. Dėl maišymo santykio vadovaukitės plovimo priemonės gamintojo nurodymais.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D
pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CLEAN FROTHER“ (Išplauti pieno putų plakiklį) ir paspauskite
arba bakstelėkite „CLEAN FROTHER“ (Išplauti pieno putų plakiklį).
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite
„NEXT“ (Toliau).
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus iki programos pabaigos.
Tada prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudoti. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

5.4.Sistemos plovimas
Informacija: kai prietaisą reikės išplauti, ekrano pirmoje eilutėje pamatysite „PLEASE
CLEAN SYSTEM“ (Išplaukite sistemą). Ir toliau galėsite ruošti gėrimus. Tačiau mes
rekomenduojame paleisti plovimo programą kiek įmanoma anksčiau, kad
neprarastumėte garantijos.
Perspėjimas: veikiančios plovimo programos negalima nutraukti! Pirmiausia, kai
prietaisas to pareikalaus, įdėkite plovimo tabletę į apskritą angą kavos ruošimo
bloke.
➔ Po reguliuojamo aukščio piltuvėliu padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) (1/E pav.).
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/D
pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „CLEAN SYSTEM“ (Išplauti sistemą) ir paspauskite arba
bakstelėkite „CLEAN SYSTEM“ (Išplauti sistemą).
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite
„NEXT“ (Toliau).
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Informacija: informaciją, kaip išimti kavos ruošimo bloką, rasite 5.5 skyriuje.
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus iki programos pabaigos.
Tada prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudoti. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.

5.5.Kavos ruošimo bloko išėmimas ir plovimas
Perspėjimas: kavos ruošimo bloką galima išimti tik tada, kai prietaisas išjungtas.
Perspėjimas: Plaukite kavos ruošimo bloką, pavyzdžiui, kiekvieną kartą atlikdami
plovimo programą, bet būtinai bent jau kartą per mėnesį. Kitaip garantijos pretenzijos
gali nebūti priimtos.
Prireikus kavos ruošimo bloką galima išimti ir praplauti po tekančiu vandeniu. Jokiu būdu
nenaudokite jokių valymo priemonių – tik švarų, šaltą vandenį!
➔ Švelniai patraukdami atrakinimo įtaisą rankenoje (1/K pav.) į viršų ir atsargiai traukdami
priežiūros dureles nuo korpuso, atidarykite priežiūros dureles korpuso dešinėje pusėje
(1/L ir 8 pav.)
➔ Atfiksuokite kavos ruošimo bloką paspaudę raudoną mygtuką į viršų ir pasukę rankeną į
kairę, kol užsifiksuos (12 pav.).
➔ Tada už rankenos atsargiai ištraukite kavos ruošimo bloką.
➔ Praplaukite kavos ruošimo bloką po tekančiu vandeniu, o tada palikite išdžiūti.
➔ Atsargiai įkiškite kavos ruošimo bloką laikydami nuspaudę raudoną mygtuką žemyn ir
pasukdami rankeną į dešinę, kol užsifiksuos.
➔ Vėl uždarykite priežiūros dureles įsitikindami, kad kaišteliai techninės priežiūros durelių
apačioje įeina į tarpelius (8 pav.). Prispauskite priežiūros dureles, kol užsifiksuos.

5.6.Nuosėdų šalinimo sistema
Informacija: Kai prietaise reikia šalinti nuosėdas, ekrane pasirodo pranešimas
„PLEASE DESCALE“ (Pašalinkite nuosėdas).
Tačiau galite paleisti nuosėdų šalinimą bet kada rankiniu būdu.
Perspėjimas: šalindami nuosėdas vadovaukitės nurodymais tiksliai pagal
ekrane pateiktą eiliškumą! Net jei prietaisas ragina pašalinti nuosėdas, vis
dar galite ruošti gėrimus. Tačiau rekomenduojame kiek įmanoma greičiau
paleisti nuosėdų šalinimo programą. Kitaip garantijos pretenzijos gali nebūti
priimtos.
Perspėjimas: veikiančios nuosėdų šalinimo programos negalima nutraukti!
Niekada nešalinkite nuosėdas actu ar acto bazės priemonėmis. Naudokite
standartinius, tirpius produktus, rekomenduojamus pilnai automatiniams
kavos aparatams.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį
(1/D pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės
priežiūros simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „DESCALE SYSTEM“ (Pašalinkite nuosėdas sistemoje) ir
paspauskite arba bakstelėkite „DESCALE SYSTEM“ (Pašalinkite nuosėdas sistemoje).
Perspėjimas: prieš paleisdami nuosėdų šalinimo programą, iš vandens bakelio
išimkite filtrą.
Perspėjimas: pirma įpilkite pakankamai vandens iki 0,5 l žymėjimo, o tada
įpilkite nuosėdų šalinimo priemonės. Niekada nedarykite atvirkščiai.
Vykdykite nuosėdų šalinimo priemonės pateikiamus nurodymus.
➔ Po reguliuojamo aukščio piltuvėliu padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) (1/E pav.).
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite
„NEXT“ (Toliau).
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus iki programos pabaigos.
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Tada prietaisas įšils ir vėl bus parengtas naudoti. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.
Perspėjimas: galop pasirūpinkite drėgna šluoste pašalinti bet kokius
nuosėdų šalinimo priemonės likučius nuo korpuso.

5.7.Reguliarus valymas ranka
Informacija: vadovaukitės šiomis valymo instrukcijomis, kadangi maisto
produktų sritis reikalauja aukščiausio švaros laipsnio.
Perspėjimas: niekada nemerkite prietaiso į vandenį! Nevalykite plovikliais.
➔ Prietaiso išorę valykite tik minkšta, drėgna šluoste. Nenaudokite jokių valymo priemonių.
➔ Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) ir panaudotos kavos dėklą (1/O pav.) ne vėliau, kai
ekrane to pareikalaujama (tik tada, kai prietaisas įjungtas, kadangi tik taip prietaisas atpažins, kad
jis buvo ištuštinti).
➔ Išėmę nuvarvėjimo padėklą ir panaudotos kavos dėklą išvalykite korpuso vidų minkšta, drėgna
šluoste. Nenaudokite jokių valymo priemonių.
Informacija: retkarčiais nuvarvėjimo padėklą nuvalykite šiek tiek muiluotu vandeniu
(1/N pav.).
Vandens bakelį reikia kasdien praskalauti ir pripildyti šviežiu, vėsiu vandeniu.
Perspėjimas: pridžiuvusio pieno likučius sunku pašalinti. Todėl viską gerai
išplaukite vos ataušus! Visada vadovaukitės nurodymu „RINSE FROTHER“
(Praskalaukite pieno putos plakiklį) ekrane.
➔ Taigi reguliariai plaukite pieno putos plakiklį, vamzdelį ir piltuvėlį.
Informacija: reguliariai (idealiu atveju prieš ilgesnę nenaudojimo pertrauką tarp
gėrimų ruošimo, bet būtinai reguliariai!) piemo putų plakiklį reikia pilnai išrinkti į
atskiras dalis ir praskalauti švariu vandeniu.
➔ Nuimkite dengiamąją plokštę (1/P pav.) po reguliuojamo aukščio piltuvėliu.
➔ Patraukite pieno putos plakiklį žemyn, kad išimtumėte (a), o tada išrinkite į atskiras dalis (1/R
pav.).
➔ Rūpestingai išplaukite atskiras dalis (1/R pav.) ir vėl surinkite pieno putos plakiklį.
➔ Įstumkite surinktą pieno putos plakiklį atgal (b) į reguliuojamo aukščio piltuvėlį.
➔ Uždėkite dengiamąją plokštę atgal reguliuojamo aukščio piltuvėlio srityje (1/P pav.).
Informacija: jūsų prietaisas yra su galiniais ratukais (1/Q pav.). Dėl to ant lygaus
paviršiaus jį galite perstumti. Taip galite pavalyti po prietaisu.

5.8.Pakeiskite filtrą
Po maždaug 50 l pratekėjusio vandens filtras tampa nebeefektyvus. Ekrane rodoma „PLEASE
REPLACE FILTER“ (Pakeiskite filtrą).
Informacija: ir toliau galėsite ruošti gėrimus. tačiau rekomenduojame visada iš
karto pakeisti filtrą.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o
tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „FILTER“ (Filtras) ir paspauskite arba bakstelėkite „FILTER“
(Filtras).
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „INSERT FILTER? YES“ (Įdėtas filtras? Taip), kad prietaisas
atpažintų, jos filtras įstatytas.
➔ Ištuštinkite vandens bakelį (1/F pav.) ir atsargiai išsukite seną filtrą iš lizdo įstatymo pagalbiniu
įrankiu kitame matavimo šaukštelio gale (13 pav.).
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➔ Seną filtrą išmeskite su buitinėmis atliekomis.
➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių.
➔ Įstatymo pagalbiniu įrankiu kitame matavimo šaukštelio gale rūpestingai įsukite naują filtrą į
lizdą, esantį vandens bakelyje (figure 13).

6. Sistemos pranešimai / 7. Trikčių diagnostika ir šalinimas
„Refill beans“ (Įpilkite pupelių)

Nėra kavos pupelių

➔ Įpilkite kavos pupelių

Pupelės sulipo

➔ Pamaišykite pupelės šaukšteliu.
➔ Išvalykite pupelių talpą
šluoste

Perspėjimas: neperspauskite ir nesulankstykite filtro.
➔ Pripildykite bakelį vandens ir įstatykite į prietaisą.
➔ Padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) po piltuvėliu (1/E pav.) ir paspauskite sukamąjį
reguliatorių.
Sistema praskalaujama. Ekrane rodoma „FILTER RINSES“ (Filtras skalaujamas).
➔ Keletą akimirkų palaukite, kol iš piltuvėlio nebeištekės vandens.
Sistema įšils. Prietaisas paruoštas naudotis. Ekrane pasirodys pagrindinis gėrimų meniu.
Perspėjimas: jei vandens naudota mažai, filtrą pakeiskite ne vėliau kaip po dviejų
mėnesių.
8 Tada pranešimas nebeatsiras ekrane. Galite nustatyti keitimo datą
sukamuoju disku filtro priekyje (mėnesio rodinys).
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5.9.Techninės priežiūros būsena

Informacija: pranešimas „REFILL BEANS“ dingsta tik tada, kai vėl paruošiamos kavos pupelės.
„Empty trays“ (Ištuštinkite dėklus)
Nuvarvėjimo
padėklas ir (arba)
panaudotos kavos dėklas
prisipildė
„Trays missing“ (Trūksta dėklų) Nuvarvėjimo padėklas su
panaudotos kavos dėklu
neįdėtas arba įdėtas
netinkamai
„Cleaning required“ (Reikia plauti) Sistemą reikia plauti

Prietaisas gali nurodyti, ar būtina plauti ar šalinti nuosėdas.
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti nustatymų simbolį (1/C pav.), o
tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite nustatymų simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „STATUS OF MAINTENANCE“ (techninės priežiūros būsena) ir
paspauskite arba bakstelėkite „STATUS OF MAINTENANCE“ (techninės priežiūros būsena).
Ekrane rodoma:
„CLEAN SYSTEM“ (Išplaukite sistemą),
„CLEAN FROTHER“ (Išplaukite pieno putos plakiklį),
„DESCALING“ (Nuosėdų šalinimas),
„REPLACE FILTER“ (Pakeiskite filtrą)
Atitinkama progreso juosta nurodo, ar būtina plauti ar šalinti nuosėdas. Kuo toliau dėšinėje yra
progreso juosta, tuo greičiau reikės atlikti plovimą ar nuosėdų šalinimą.
➔ Norėdami išeiti iš „STATUS OF MAINTENANCE“ (techninės priežiūros būsena), paspauskite sukamąjį
reguliatorių.
Perspėjimas: reguliariai atlikite plovimą ir nuosėdų šalinimą, ne vėliau nei
ekrane raginama tai padaryti. Kitaip garantijos pretenzijos gali nebūti
priimtos.

Reikia pašalinti nuosėdas

➔ Įstatykite nuvarvėjimo
padėklą su panaudotos kavos
dėklu
➔ Išplaukite sistemą
(5.4 skyrius)
➔ Pašalinkite nuosėdas
(5.6 skyrius)

„Change filter“ (Pakeiskite filtrą) Filtro naudojimo laikas pasibaigė ➔ Pakeiskite filtrą (5.8 skyrius)

„Brewing unit removed“
(Kavos ruošimo blokas išimtas)

Kavos ruošimo blokas
netinkamai įstatytas

➔ Įstatykite ir tinkamai užfiksuokite
kavos ruošimo bloką (5.5 skyrius)

7. Trikčių diagnostika ir šalinimas
Triktis

Reikšmė

Sprendimas

Netiekiamas karštas vanduo Pieno putos plakiklis blokuojamas ➔ Rūpestingai išplaukite pieno putos
ar garai
plakiklį pilnai išrinkę (1/R pav.)

6. Sistemos pranešimai

Pranešimas

Reikšmė

Sprendimas

„Fill the system“ (Pripildykite
sistemą)

Pripildykite vamzdyno sistemą
vandeniu

➔ Paspauskite sukamąjį reguliatorių

Filtras gali būti sugedęs

➔ Išimkite arba pakeiskite filtrą

„Fill with water“ (Įpilkite vandens) Vandens bakelis tuščias
Vandens bakelis
neįdėtas arba įdėtas
neteisingai
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„Descaling required“
(Reikia šalinti nuosėdas)

➔ Ištuštinkite nuvarvėjimo
padėklą ir (arba) panaudotos
kavos dėklas prisipildė

➔ Pripildykite vandens bakelį
➔ Tinkamai įdėkite vandens bakelį

Per mažai pieno arba skysta
puta

Sistema gali būti užsiteršusi
nuosėdomis
Netinkamas pienas

➔ Pašalinkite su didele doze
nuosėdų šalinimo priemonės (5.6
skyrius)
➔ Naudokite šaltą pieną

Pieno putos plakiklis blokuojamas ➔ Rūpestingai išplaukite pieno
putos plakiklį pilnai išrinkę (1/R pav.)
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7. Trikčių diagnostika ir šalinimas / 8. Atsarginės dalys / priedai

Terminis pieno šaldytuvas
Kava vos vos varva

Menkos kavos putos

Triukšmingai veikia kavamalė

Sistema gali būti užsiteršusi
nuosėdomis

➔ Pašalinkite su didele doze
nuosėdų šalinimo priemonės
(5.6 skyrius)

Per smulkus sumalimo laipsnis

➔ Nustatykite stambesnį
sumalimo laipsnį
(3.6 skyrius)

Per smulki malta kava

➔ Rinkitės stambesnę

Sistema gali būti užsiteršusi
nuosėdomis

➔ Pašalinkite su didele doze
nuosėdų šalinimo priemonės
(5.6 skyrius)

Netinkamas kavos tipas

➔ Keiskite kavos tipą

Pupelės nebėra šviežiai
skrudintos

➔ Naudokite šviežias pupeles

Netinkamas kavos pupelių
sumalimo laipsnis

➔ Optimaliai pritaikykite
sumalimo laipsnį (3.6
skyrius)

Įkritę smulkūs daiktai į
kavamalę,
pvz., akmenukai

➔ Paskambinkite aptarnavimo
karštąja linija, tokia kava
vis dar gali būti gamyboje

Rodoma 8 klaida ir aptarnavimo Kavos ruošimo blokas užsikimšo ➔ Išimkite iš išplaukite kavos
telefono numeris
ruošimo bloką (5.5 skyrius)
Jei problemos ar trikties negalite pašalinti patys, susisiekite su pardavėju arba eikite į
aptarnavimo sritį www.nivona.com.
Jei sistema identifikuos klaidą, ekrane pasirodys klaidos pranešimas.
Dėmesio: užsirašykite klaidos pranešimą. Išjunkite ir atjunkite prietaisą. Susisiekite su
pardavėju, nurodydami modelio tipą, serijos numerį (žr. tipo etiketę 1/S pav.) ir klaidos
numerį.

8. Atsarginės dalys / priedai
Toliau nurodytas atsargines dalis ir priedus galite įsigyti iš gerai apsirūpinusio pardavėjo arba iš
mūsų centrinio klientų aptarnavimo centro.
„Café BERGAMO“,
„Café MILANO“,
„Café TORINO“
„Claris“ filtro kasetė NIRF 700
Plovimo tabletės
NIRT 701 Nuosėdų
šalinimo priemonė
NIRK 703
Speciali plovimo priemonė pieno likučiams NICC
705 Pieno šaldytuvas NICO 100
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NICT 500 Design Pieno
talpa NIMC 1000 Pieno
vamzdelis NIMA 330
Apsilankykite www.nivona.com ir sužinokite apie atsargines dalis ir priedus daugiau.

9. Klientų aptarnavimas, garantija, aplinkos apsauga
Klientų centras
NIVONA produktai sukurti pagal aukščiausius reikalavimus. Jei dėl savo prietaiso turite klausimų,
parašykite mums. Jūsų palaikymas yra būtina mūsų tolesnių produktų, puikiai atitinkančių jūsų
poreikius, tobulinimo ir gerinimo sąlyga.
Prietaiso garinimas
Jei trikties atveju reikia prietaisą gražinti, pirma jį tinkamai išgarinkite, kad sistemoje neliktų
vandens likučių:
➔ Įjunkite prietaisą įjungimo / išjungimo mygtuku (1/H pav.).
➔ Pirma, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
➔ Po reguliuojamo aukščio piltuvėliu viduryje padėkite pakankamai didelį indą (bent jau 0,5 l) (1/E pav.).
➔ Pagrindiniame meniu pasukite sukamąjį reguliatorių pasirinkti techninės priežiūros simbolį (1/C
pav.), o tada sukamąjį reguliatorių paspauskite, arba bakstelėkite techninės priežiūros simbolį.
➔ Pasukite sukamąjį reguliatorių ties „EVAPORATING“ (Garinimas) ir paspauskite arba bakstelėkite
„EVAPORATING“ (Garinimas).
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir paspauskite sukamąjį reguliatorių arba bakstelėkite „NEXT“
(Toliau).
➔ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus iki garinimo pabaigos.
Prietaisas išgarintas ir išsijungs automatiškai.
➔ Išimkite nuvarvėjimo padėklą ir panaudotos kavos dėklą (1/N ir 1/O pav.) ir ištuštinkite.
➔ Vėl įstatykite tuščią vandens bakelį, nuvarvėjimo padėklą ir panaudotos kavos dėklą.
Prietaisas paruoštas siųsti.
Informacija: rūpestingai supakuokite prietaisą siųsti, idealiu atveju – originlioje
pakuotėje. Mes nesame atsakingi už jokius nuostolius arba pažeidimą, padarytą
transportavimo metu.
Garantija ir klientų aptarnavimo sąlygos
Perskaitykite detalias garantijos ir klientų aptarnavimo sąlygas pateiktame informaciniame lape.
Filtro kasetes išmeskite su buitinėmis atliekomis.
Prietaiso ir pakuotės išmetimas
Pasilikite prietaiso pakuotę. Tai apsaugos jūsų prietaisą transportavimo metu, jei bus reikalingas
klientų aptarnavimo pagalba.
Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna vertingų medžiagų, kurių negalima išmesti į
aplinką, todėl su jomis negalima elgtis kaip su buitinėmis atliekomis. Jos yra kenksmingos žmonių
sveikatai ir aplinkai, jei išmetamos su buitinėmis atliekomis arba jei su jomis netinkamai elgiamasi.
Todėl niekada nemeskite savo sugedusio prietaiso su buitinėmis atliekomis. Vietoje to, nugabenkite
jį į vietinį surinkimo punktą išmesti arba perdirbti kaip elektrinį ae elektroninį prietaisą.
Daugiau informacijos gausite vietinėje savivaldybėje, atliekų tvarkymo įmonėje arba pas pardavėją,
pardavusį jums prietaisą.
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10. Techniniai duomenys
Įtampa 220–240 V KS, 50–60 Hz
Galingumas 1 455 W
Atitikties žymėjimas: CE
Siurblio slėgis, statinis, maks.: 15 barų
Vandens bakelio talpa: apie 2,2 litro kavos
pupelių talpa: apie 250 g
Sumaltos kavos talpa, maks.: 11 porcijų Apytikslis laido
ilgis: 1,1 m
Apytikslis svoris: 11,44 kg
Matmenys (plotis x aukštis x gylis): 27,6 x 37,5 x 49,5 cm

NIVONA Apparate GmbH
Südwestpark 49
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com
© 2018 by NIVONA
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