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CafeRomatica
Instrukcja obs!ugi i wskazówki dotycz"ce 
sposobu u#ytkowania.

Ekspres do kawy - ca!kowicie automatyczny

Zami!owanie do kawy.

Wy!wietlacz tekstowy    
(menu g!ówne)

Pokr"t#o regulacji

Przycisk „>”

Przycisk „exit”

Wylot kawy z regulowan$ wysoko!ci$

Wyjmowany zbiornik na wod" z pokryw$

Zbiornik na ziarna kawy z pokryw$  
(wewn"trz)

G#ówny w#$cznik/wy#$cznik

Przycisk w#$cz/wy#$cz

Taca na fili%anki

Taca do podgrzewania fili%anek  
(model 850)

Klapka serwisowa  
(#ciana boczna)

Zbiornik kawy zmielonej z pokryw$  
(wewn"trz)

Korytko na skropliny

Wewn"trzny zbiornik na fusy

Panel maskuj$cy

Rolki obrotowe od spodu 
(z ty!u)

Spumatore (spieniacz do mleka) w oddzielnych cz"!ciach

Tabliczka znamionowa z parametrami  
(w #rodku)

Schowek na zwini"ty kabel (z ty!u)

Termos na ch#odne mleko    
(model 850)
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Spis tre"ci

Szanowni Klienci!
dzi%kujemy za zakup naszego wysokiej jako#ci ekspresu firmy 
NIVONA. Aby w pe!ni cieszy& si% urz"dzeniem NIVONA, prosimy o 
uwa$ne przeczytanie niniejszej instrukcji jeszcze przed uruchomie-
niem i o przestrzeganie od samego pocz"tku zalece' dotycz"cych 
bezpiecznego u$ywania ekspresu.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji do korzystania w pó(niejszym 
czasie i ewentualnie przekazania jej nast%pnym u$ytkownikom eks-
presu.

Dobrego smaku kawy oraz czerpania rado#ci z u$ytkowania wysokiej 
jako#ci produktu NIVONA $ycz" Pa'stwu Dystrybutor oraz zespó! 
firmy NIVONA.

Zakupiono w

Miejscowo#&, data

Instrukcja obs#ugi i wskazówki dotycz$ce sposobu korzystania



 1.  Wskazówki dotycz$ce bezpiecze%stwa
•  Urz"dzenie mo$e by& u$ywane tylko w warunkach domowych,  i 

nie jest ono przewidziane do profesjonalnego stosowania. W innym 
przypadku roszczenia do napraw gwarancyjnych nie b%d" akcepto-
wane.

• Napi%cie sieci i napi%cie robocze musz" by& takie same. Prosimy 
zwróci& uwag% na tabliczk% znamionow" na urz"dzeniu (zdj%cie 
1/S).

• Nie wolno uruchamia& urz"dzenia, je#li ma ono uszkodzony prze-
wód zasilaj"cy lub obudow%.

• Przewód zasilaj"cy nie mo$e styka& si% z gor"cymi przedmiotami.
• Przy wyjmowaniu wtyczki z gniazdka nie nale$y ci"gn"& za prze-

wód.
• Nale$y przestrzega& zalece' odno#nie czyszczenia i odkamieniania 

urz"dzenia! W przypadku ich nieprzestrzegania, nie przys!uguj" 
prawa z tytu!u gwarancji.

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

• Ustawi& urz"dzenie na równym, stabilnym pod!o$u; z urz"dzenia 
mo$na korzysta& tylko w zamkni%tych pomieszczeniach.

• Nigdy nie wolno stawia& urz"dzenia na gor"cej powierzchni lub w 
pobli$u otwartych p!omieni.

• Dzieci nie powinny mie& dost%pu do urz"dzenia.  Nie wolno do-
puszcza& aby bawi!y si% urz"dzeniem.

• W przypadku nie korzystania z urz"dzenia przez d!u$szy czas, 
nale$y pami%ta& o wyj%ciu wtyczki z gniazdka.

• Nie pozostawia& w!"czonego urz"dzenia bez potrzeby.
• Nie zanurza& urz"dzenia w wodzie.
• Urz"dzenia ani jego poszczególnych cz%#ci nie my& w zmywarce 

do naczy'. W przeciwnym razie nie przys!uguje prawo z tytu!u 
gwarancji.

• W razie uszkodzenia nale$y natychmiast wyj"c wtyczk% z gniazdka 
(przy wyjmowaniu wtyczki nie wolno ci"gn"c za przewód zasilaj"cy 
lub za samo urz"dzenie).

• W przypadku nieprawid!owej obs!ugi, niew!a#ciwego zastosowania 
lub niefachowych napraw producent nie b%dzie ponosi! $adnej 
odpowiedzialno#ci za ewentualne szkody. )adne roszczenia gwa-
rancyjne nie b%d" w takim przypadku uwzgl%dnione.

• M!ynek do kawy mo$e by& u$ywany tylko do mielenia palonych 
ziaren kawy, a nigdy innych produktów $ywno#ciowych. Prosimy 
zwraca& uwag% na to, czy w m!ynku do kawy nie znajduj" si% 
$adne obce elementy – wówczas nie przys!uguje prawo z tytu!u 
gwarancji.

• Urz"dzenie to nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) z upo-
#ledzeniem psychicznym sensorycznym lub umys!owym, a tak$e 
osób nieposiadaj"cych wystarczaj"cego do#wiadczenia w obs!udze 
urz"dzenia. 

• W razie konieczno#ci naprawy urz"dzenia (w tym tak$e wymiany 
przewodu zasilaj"cego!), nale$y skontaktowa& si% z serwisem 
telefonicznym lub punktem sprzeda$y, gdzie urz"dzenie to zosta!o 
nabyte – a po uzgodnieniu dostarczy& do centrali obs!ugi klientów 
firmy NIVONA.

• Je$eli przewód zasilaj"cy zostanie uszkodzony, musi zosta& wymie-
niony. Wymiany mo$e dokona& wy!"cznie autoryzowany serwis lub 
producent.

Uwaga: Wszelkie naprawy podzespo!ów elektrycznych mog" by$ dokony-
wane tylko przez wykwalifikowanych pracowników. Nieprawid!owo wyko-
nywane naprawy gro#" wielkim niebezpiecze%stwem dla u#ytkowników! 
Je&li urz"dzenie b'dzie u#ywane niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
b'dzie nieprawid!owo obs!ugiwane lub nieodpowiednio konserwowane, 
producent nie mo#e przyj"$ odpowiedzialno&ci za ewentualne szkody.

Uwaga: U#ycie wy!"cznika sieciowego (zdj'cie 1/I) w trakcie parzenia 
kawy mo#e spowodowa$ uszkodzenie urz"dzenia. Urz"dzenie mo#na 
wy!"czy$ dopiero wówczas, gdy znajduje si' ono w stanie spoczynku!

Uwaga: Niebezpiecze%stwo oparzenia. Przy korzystaniu z pary lub gor"-
cej wody z dyszy parowej/wodnej najpierw mo#e wytrysn"$ woda/para 
(rysunek 1/E): Przed chwyceniem dyszy nale#y odczeka$ kilka minut, a# 
ostygnie. 

CE – Urz"dzenie to spe!nia wymagania norm Wspólnoty Europejskiej.

Dane techniczne
Napi%cie sieciowe: 220 – 240 V 
Pobór mocy: 1465 W
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2.  Uruchamianie
2.1 Przygotowanie urz$dzenia

 ! Ostro$nie wyj"& urz"dzenie i wszystkie za!"czone elementy z 
opakowania.

Do urz"dzenia s" do!"czane:

• Instrukcja obs!ugi
• Skrócona instrukcja obs!ugi (Uwaga: skrócona instrukcja obs!ugi 

nie mo$e zast"pi& pe!nej instrukcji obs!ugi. Prosimy o zapoznanie 
si% z pe!n" instrukcj" obs!ugi.)

• Karta gwarancyjna
• *y$ka do odmierzania z ko'cówk" do mocowania filtra
• 2 tabletki czyszcz"ce
• 1 filtr Claris
• 1 test poziomu twardo#ci wody

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

 ! Postaw urz"dzenie na suchym i równym blacie kuchennym.
 ! Pod!"cz urz"dzenie do prawid!owo zainstalowanego gniazdka 
sieciowego.

 ! Urz"dzenie posiada schowek na kabel. Nadmiar nieu$ywanego 
kabla mo$na umie#ci& pod spodem (zdj%cie 1/T).

2.2 Elementy obs#ugi

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

• Pokr't!o regulacji (zdj%cie 1/B): Potrzebn" warto#& nale$y wybra& 
poprzez przekr%cenie pokr%t!a, wybór nale$y potwierdzi& poprzez 
naci#ni%cie go.

• Przycisk > (zdj%cie 1/C): Naci#nij przycisk > aby krok po kroku 
przej#& do wymaganego menu. Naci#ni%cie przycisku „exit” przery-
wa ka$de trwaj"ce parzenie kawy.

• Przycisk „exit” (zdj%cie 1/D): Wcisn"& przycisk „exit” aby opu#ci& 
wybrane menu i cofn"& si% do poprzedniego poziomu.

• Wylot kawy z regulowan" wysoko&ci" (zdj%cie 1/D): Mo$esz regulo-
wa& wysoko#& dozownika kawy dostosowuj"c go do Twojej fili$anki. 

2.3 Uzupe#nianie wody i kawy

 ! Otwórz pokryw% z lewej strony urz"dzenia (zdj%cie 1/E) i wyjmij 
zbiornik na wod% (zdj%cie 2). Op!ucz zbiornik ch!odn", czyst" 
wod" z kranu.  

 ! Nape!nij zbiornik do poziomu zaznaczonego jako maximum i w!ó$ 
go z powrotem do urz"dzenia.

Uwaga: U#ywa$ tylko czystej, zimnej wody. Nigdy nie u#ywa$ wody gazo-
wanej lub innych p!ynów. W innym wypadku roszczenia z tytu!u gwaran-
cji nie b'd' uwzgl'dniane.

 ! Otwórz pokryw% z prawej strony urz"dzenia (zdj%cie 1/G) nast%pnie 
otwórz pokryw% zbiornika na ziarna kawy (zdj%cie 3). Dodawa& 
tylko ca!e palone ziarna kawy. Zamkn"& pokryw%. 

Uwaga: Nie dodawa$ ziaren kawy które zawieraj" suplementy np. cukier, 
dodawane zarówno przed jak i po paleniu. Suplementy mog" zniszczy$ 
m!ynek - wówczas roszczenia z tytu!u gwarancji nie b'd" uwzgl'dniane. 

2.4 W#$czanie i uruchamianie po raz pierwszy   

 ! W!"cz g!ówny w!"cznik zasilania (zdj%cie 1/H) aby ustawi& urz"-
dzenie na czuwanie, a nast%pnie wci#nij przycisk on/off (zdj%cie 
1/H). 

Na wy#wietlaczu pojawi si% „Uruchamianie systemu”. Wybierz nast%-
puj"ce podstawowe ustawienia zanim zrobisz pierwsz" kaw%. 

 ! Wybór j&zyka
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& swój j%zyk.
 !  Wci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& swój wybór.

Nast%puj"cy tekst pojawi si% na wy#wietlaczu „W!o$y& filtr?”

 ! Obs#uga urz$dzenia z filtrem lub bez

Obs!uga urz"dzenia z filtrem

Filtr Claris jest jednym z akcesoriów dostarczanych z urz"dzeniem. 
Przy u$yciu tego filtra potrzeba odkamieniania ekspresu pojawi si% 
znacznie rzadziej poniewa$ filtr zmi%kcza wod%. Fabryczne ustawienia 
domy#lne urz"dzenia s" ustawione na „W!o$y& filtr? Nie”.
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 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „W!o$y& filtr? Tak”, wtedy 
urz"dzenie zarejestruje, $e filtr zosta! zainstalowany. 

 ! Wci#nij pokr%t!o regulacji. Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja 
„Filtr w!o$ony”.

 !  Opró$nij zbiornik na wod% (zdj%cie 1/F i 2) i delikatnie wkr%& filtr 
do mocowania w zbiorniku za pomoc" ko'cówki do mocowania na 
!y$eczce do odmierzania kawy (zdj%cie 4).

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

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

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

 ! Poczekaj a$ woda przestanie wyp!ywa& z wylotu.

Informacja „Prosz% p!uka&” pojawi si% na wy#wietlaczu.

 !  Wci#nij pokr%t!o regulacji.

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

Wskazówka: Je&li urz"dzenie pracuje z filtrem, przy ustawieniu na 
„W!o#y$ filtr? Tak”, nie mo#esz ustawi$ twardo&ci wody. Urz"dzenie 
domy&lnie ustawione jest na poziom twardo&ci 1. Oznacza to #e potrzeba 
odkamieniania jest znacznie rzadsza – ale ekspres nale#y odkamienia$ 
gdy b'dzie to konieczne. ZAWSZE WYJMIJ FILTR przed procesem odka-
mieniania! Filtr traci swoje w!a&ciwo&ci po przep!ywie oko!o 50 l wody 
(Zmiana filtra, patrz 3.1.1).

Uwaga: Nawet je&li nie wy&wietla si' informacja o konieczno&ci zmiany 
filtra „Wymie% filtr” i nawet je&li urz"dzenie jest rzadko u#ywane, filtr 
nale#y wymienia$ co najmniej co dwa miesi"ce (patrz 3.1.1).

Obs!uga urz"dzenia bez filtra

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

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Filtr w!o$ony? Nie„.

 ! Wci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& swój wybór. 

Ustawienie twardo#ci wody pojawi si%  na wy#wietlaczu.

Wskazówka: Mo#liwe jest, #e system po uruchomieniu jest jeszcze pusty. 
Pojawi si' wtedy na wy&wietlaczu, po w!"czeniu urz"dzenia, informacja 
„Nape!nij system”.

 !  Umie#& dok!adnie pod dozownikiem co najmniej 0,5 l pojemnik.  
 ! Wci#nij pokr%t!o regulacji.

System zostanie nape!niony. Z dozownika mo$e wyp!ywa& woda 
(zdj%cie 1/E). Po nagrzaniu systemu pojawi si% informacja „Prosz% 
p!uka&”.

 ! Wci#nij pokr%t!o regulacji.

System zostanie nape!niony wod".

 ! Ustawianie poziomu twardo"ci wody
W zale$no#ci od twardo#ci wody w miejscu u$ytkowania, urz"dzenie 
trzeba odkamienia& wcze#niej lub pó(niej. Aby uk!ad pokaza! w od-
powiednim czasie, konieczno#& usuni%cia kamienia, przed pierwszym 
u$yciem urz"dzenia nale$y ustawi& w!a#ciw" twardo#& wody. Je#li 
u$ywasz urz"dzenia z filtrem i masz w!a#ciwe ustawienia (patrz 3.1 
poni$ej), twardo#& wody b%dzie ustawiona domy#lnie na poziom 1. 
Fabrycznie twardo#& wody zosta!a ustawiona na POZIOM 3.

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

 !  Zanurz pasek w wodzie i delikatnie go potrz"#nij.
 ! Po minucie, mo$esz odczyta& wynik testu poprzez policzenie czer-
wonych kropek na pasku.

 !  Ustawienia twardo#ci wody dla poszczególnych poziomów s" na-
st%puj"ce: 
Test paskowy/ stopie% twardo&ci = wy&wietlacz
1 czerwona kropka / 1–7° = (TWARDO+,) POZIOM 1 
2 czerwone kropki / 8–14° = (TWARDO+,) POZIOM 2 
3 czerwone kropki / 15–21° = (TWARDO+,) POZIOM 3 
4 czerwone kropki / 21° = (TWARDO+,) POZIOM 4

Wskazówka: Je&li na twoim pasku nie pojawi si' #adna czerwona kropka 
ustaw twardo&$ wody na poziom 1.  
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Ustaw poziom twardo#ci na twoim urz"dzeniu pod"$aj"c za wskazów-
kami:

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji wybieraj"c w!a#ciwy poziom  twardo#ci 
wody.

 !  Wci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& swój wybór. 

Informacja „Prosz% p!uka&” pojawi si% na wy#wietlaczu.

 ! Wci#nij pokr%t!o regulacji.

System zostanie nape!niony wod".
Napis NIVONA pojawi si% na wy#wietlaczu.
Gdy urz"dzenie nagrzeje si%, na wy#wietlaczu pojawi si% informacja, 
$e ekspres jest gotowy do u$ycia.

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

 ! Pod"$aj za informacjami pojawiaj"cymi si% na wy#wietlaczu i po 
prostu wciskaj pokr%t!o regulacji.

Proces zostanie powtórzony. 

2.5 W#$czanie i przygotowanie urz$dzenia do u!ycia

Po ustawieniu urz"dzenia (patrz 2.4), zawsze w!"cz ekspres i przygo-
tuj do u$ycia wed!ug nast%puj"cej instrukcji:

 ! Pod!"cz urz"dzenie do sieci. (zdj%cie 1/H).
 ! Naci#nij przycisk on/off (zdj%cie 1/I).

Informacja „Grzanie systemu” pojawi si% na wy#wietlaczu.
Po nagrzaniu systemu pojawi si% informacja „Prosz% p!uka&”.

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji.

System zostanie przep!ukany. Gdy b%dzie gotowy do u$ycia taka 
informacja pojawi si% na wy#wietlaczu (zdj%cie 1/A).

Wskazówka: Je&li nie b'dziesz u#ywa! ekspresu przez d!u#szy czas 
(np. wyje#d#asz na wakacje), wy!"cz urz"dzenie i wyci"gnij wtyczk' z 
gniazdka.

2.6 Podgrzewanie fili!anek

Tylko w modelu 850: Urz"dzenie jest wyposa$one w wysokiej jako#ci 
funkcj% aktywnego podgrzewania fili$anek, z mo$liwo#ci" w!"czania i 
wy!"czania podczas pracy urz"dzenia.

 ! Poprzez naci#ni%cie przycisku mo$esz w!"czy& podgrzewanie 
(G!ówny w!"cznik (zdj%cie 1/H) musi by& w!"czony).  

Wy#wietlacz poka$e informacje „Podgrz fili$ aktywne”. 

 ! Poprzez powtórne naci#ni%cie przycisku mo$esz wy!"czy& podgrze-
wanie tacki.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Podgrzewanie wy!"czone”

Wskazówka: U#ywaj ciep!ych fili#anek aby uzyska$ optymaln" tempera-
tur', aromat i delektowa$ si' unikalnym smakiem kawy wed!ug w!asnych 
preferencji.

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

3.1. Obs#uga urz$dzenia z filtrem lub bez

3.1.1 Obs#uga urz$dzenia z filtrem

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

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Wci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Filtr” i wci#nij. 
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „W!o$y& filtr? Tak”, urz"dze-
nie zarejestruje  $e filtr zosta! zainstalowany.

 !  Wci#nij pokr%t!o regulacji. Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja 
„Filtr w!o$ony”.
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 !  Opró$nij zbiornik na wod% (zdj%cie 1/F i 2) i delikatnie wkr%& filtr 
do mocowania w zbiorniku za pomoc" !y$eczki do odmierzania 
kawy z ko'cówk" do mocowania filtra (zdj%cie 4).

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

 ! Nape!nij zbiornik #wie$" wod" i umie#& z powrotem w urz"dzeniu.
 !  Umie#& pojemnik o pojemno#ci co najmniej 0,5 l pod wylotem, 
lekko w lewo (zdj%cie 1/E) i naci#nij pokr%t!o regulacji. 

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

 !  Poczekaj a$ woda przestanie wyp!ywa& z wylotu.

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

Wskazówka: Je&li urz"dzenie pracuje z filtrem, ustawione jest na 
„Filtr w!o#ony? Tak”, nie mo#esz ustawi$ twardo&ci wody. Urz"dzenie 
domy&lnie ustawione jest na poziom 1. Oznacza to #e potrzeba odkamie-
niania jest znacznie rzadsza – ale nale#y je odkamienia$ gdy b'dzie to 
konieczne. ZAWSZE WYJMIJ FILTR przed procesem odkamieniania! Filtr 
traci swoje w!a&ciwo&ci po przep!ywie oko!o 50 l wody.

Uwaga: Nawet je&li nie wy&wietla si' informacja o konieczno&ci zmiany 
filtra „Wymieni$ filtr” i nawet je&li urz"dzenie jest rzadko u#ywane, filtr 
nale#y wymienia$ przynajmniej co dwa miesi"ce.

3.1.2 Obs#uga urz$dzenia bez filtra

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

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Filtr”. Naci#nij pokr%t!o.
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „W!o$y& filtr? Nie”.
 ! Wci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& Twój wybór.

Inne ustawienia pojawi" si% teraz na wy#wietlaczu.

 ! Z tego miejsca mo$esz nadal programowa& inne ustawienia lub 
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opu#ci& ustawienia naciskaj"c „exit”.

Uwaga: Je#eli u#ywasz ekspresu bez filtra, prosz' pami'ta$ o ustawieniu 
odpowiedniego poziomu twardo&ci wody.

3.2. Ustawienie stopnia twardo"ci wody

W zale$no#ci od twardo#ci wody w miejscu u$ytkowania urz"dzenie 
trzeba odkamienia& pr%dzej lub pó(niej. Aby uk!ad pokaza! w odpo-
wiednim czasie, kiedy usuni%cie kamienia b%dzie potrzebne, przed 
pierwszym u$yciem urz"dzenia nale$y ustawi& w!a#ciw" twardo#& 
wody. Je#li u$ywasz urz"dzenia z filtrem i ustawisz w!a#ciwe usta-
wienia filtra (patrz 3.1 powy$ej), twardo#& wody b%dzie ustawiona na 
poziom 1. W domy#lnych ustawieniach fabrycznych twardo#& wody 
zosta!a ustawiona na POZIOM 3.

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

 ! Zanurz pasek w wodzie i delikatnie go potrz"#nij.
 ! Po minucie, mo$esz odczyta& wynik testu poprzez policzenie czer-
wonych kropek na pasku.

 ! Ustawienia twardo#ci wody dla poszczególnych poziomów s" 
nast%puj"ce: 
Test paskowy/ stopie% twardo&ci = wy&wietlacz
1 czerwona kropka / 1–7° = (TWARDO+,) POZIOM 1 
2 czerwone kropki / 8–14° = (TWARDO+,) POZIOM 2 
3 czerwone kropki / 15–21° = (TWARDO+,) POZIOM 3 
4 czerwone kropki / 21° = (TWARDO+,) POZIOM 4

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

Ustaw poziom twardo#ci na Twoim urz"dzeniu pod"$aj"c za wskazów-
kami:

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do poziomu „Ustawienia” i naci#nij je. 
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do poziomu „Twardo#& wody”. Naci#nij 
potwierdzaj"c wybór.

 ! Przekr%caj pokr%t!o regulacji do momentu ustawienia Twojego 
poziomu twardo#ci wody. 

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& swój wybór. 

Inne ustawienia pojawi" si% teraz na wy#wietlaczu. 

 !  Teraz mo$esz kontynuowa& programowanie innych ustawie' lub 
wyj#& z menu poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.
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3.3. Ustawianie temperatury

W zale$no#ci od gustu mo$esz ustawi& temperatur% kawy na „Nor-
maln"”, „Wysok"”, „Maksymaln"” oraz „Indywidualn"”. Ustawienia 
fabryczne maj" wska(nik „Wysoka”. Pod"$aj"c za poni$szym opisem 
mo$esz ustawi& tak" sam" temperatur% dla ka$dego rodzaju kawy. 
(patrz 4 poni$ej). Mo$esz jednak te$ ustawi& temperatur% indywidual-
nie dla ka$dej kawy. Wybierz „Indywidualne” ustawienia w menu jak 
ni$ej:

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do symbolu „Ustawienia” i naci#nij je.
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na „Temperatura” i naci#nij je.
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra&  $"dan" temperatur%.
 !  Wci#nij pokr%t!o regulacji potwierdzaj"c swój wybór.

Inne ustawienia pojawi" si% teraz na ekranie.

 ! Z tego miejsca mo$esz albo kontynuowa& programowanie innych 
ustawie' lub wyj#& z ustawie' poprzez naci#ni%cie „exit”.

3.4. Ustawianie czasu

Uwaga: W przypadku u#ycia funkcji opisanych od 3.4.2 do 3.4.4, nale#y 
najpierw ustawi$ zegar (patrz 3.4.1)

Uwaga: Je&li urz"dzenie zostanie od!"czone od sieci (zdj'cie 1/H), lub 
je&li wyst"pi zanik pr"du, zegar nale#y ustawi$ ponownie aby korzysta$ 
z funkcji opisanych od 3.4.2 do 3.4.4. 

Wskazówka: Gdy tylko godzina zostanie ustawiona (patrz 3.4.1), pojawi 
si' ona na wy&wietlaczu gdy urz"dzenie b'dzie w stanie czuwania. Je&li 
godzina nie zostanie ustawiona na  wy&wietlaczu pojawi si' symbol on/
off gdy urz"dzenie b'dzie w stanie czuwania.

3.4.1 Ustawianie zegara.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do poziomu „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do poziomu „Czas”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na „Zegar”. Naci#nij pokr%t!o regulacji.
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Nieaktywne” je#li chcesz dezak-
tywowa& zegar lub „Ustawi& zegar” je#li chcesz aktywowa& zegar. 
Naci#nij pokr%t!o regulacji.
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Pojawi si% migaj"ce wy#wietlenie godziny. 

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& $"dan" godzin%.
 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji dla potwierdzenia twojego wyboru.

Pojawi si% migaj"ce wy#wietlenie minut. 

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& $"dan" warto#& dla minut. 
 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji dla potwierdzenia Twojego wyboru.
 ! Naci#nij przycisk „exit” aby opu#ci& menu zegara.
 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& programowanie innych usta-
wie' lub wyj#& z ustawie' poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

3.4.2 Ustawienie automatycznego w#$czenia czasu

Twoje urz"dzenie mo$e zosta& zaprogramowane aby ka$dego dnia 
automatycznie uruchamia!o si% o okre#lonej godzinie. To znaczy $e 
mo$e by& gotowe do u$ycia kiedy zechcesz np. zje#& #niadanie. Mo-
$esz ustawi& czas w!"czenia jak ni$ej:

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do symbolu „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do funkcji „Czasy”. Naci#nij  pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „W!"cz o”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Nieaktywne” je#li chcesz 
dezaktywowa& automatyczne w!"czanie czasu, lub „Ustawi& 
autow!"cz.” je#li chcesz aktywowa& automatyczne w!"czanie o 
czasie. Naci#nij pokr%t!o regulacji.

Godzina pojawi si% na wy#wietlaczu.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& $"dan" godzin% do automa-
tycznego w!"czenia.

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

Minuty pojawi" si% na wy#wietlaczu. 

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do wyboru $"danej warto#ci minut do 
automatycznego w!"czenia. 

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór. 

Teraz urz"dzenie automatycznie b%dzie si% w!"cza& ka$dego dnia o 
zaprogramowanej porze. 
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 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& programowanie funkcji usta-
wie' lub wyj#& z ustawie' poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

3.4.3 Ustawianie automatycznego wy#$czania

Programuj"c t" funkcj% mo$esz okre#li& jak d!ugo urz"dzenie b%dzie 
w!"czone po u$yciu i przed automatycznym wy!"czeniem. Ustawienia 
fabryczne to 30 minut.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Ustawienia”. Naci#nij pokr%t!o regu-
lacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do funkcji „Czasy”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Wy!"cz o”. Naci#nij pokr%t!o regula-
cji.  

Mo$liwo#& wy!"czenia czasu (od 30 min do 12 godzin) pojawi si% na 
wy#wietlaczu. 

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& $"dany czas wy!"czenia. 
 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

Inne ustawienia czasu pojawi" si% na wy#wietlaczu a urz"dzenie b%-
dzie automatycznie w!"cza& si% a potem  wy!"cza& si% po czasie który 
up!yn"!. 

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

3.4.4 Ustawianie funkcji automatycznego podgrzewania fili!anek

Tylko w modelu 850: Poprzez u$ycie tej funkcji mo$esz wybra& auto-
matyczne w!"czanie podgrzewania fili$anek gdy urz"dzenie zostanie 
w!"czone. Obydwa ustawienia tj. automatyczna funkcja  w!"czenia 
dla urz"dzenia oraz „Autow!" podgrz tacki” s" aktywne, podgrzewanie 
tacki b%dzie automatycznie w!"czone 20 minut przed czasem w!"cze-
nia urz"dzenia.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do poziomu „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji. 

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do funkcji „Czasy”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Autow!" podgrz tacki”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Nieaktywne” lub „Aktywne”.

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji potwierdzaj"c wybór.

Inne ustawienia funkcji czasu pojawi" si% teraz na wy#wietlaczu. 

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

3.4.5 Ustawienia formy czasu

U$ywaj"c tej funkcji mo$esz wybra& format  wy#wietlanego czasu 
w trybie 12 lub 24 godzinnym. Ustawienia fabryczne maj" tryb 24 
godzinny.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji w narz%dziach na „Ustawienia”. Naci-
#nij pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na „Czasy”. Naci#nij pokr%t!o regulacji.
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „24 godziny” lub „Am/Pm”.
 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji dla potwierdzenia wyboru. 

Inne ustawienia funkcji czasu pojawi" si% teraz na wy#wietlaczu.

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

3.5. Wybór j&zyka

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Ustawienia”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na „J%zyki”. Naci#nij pokr%t!o regulacji.  
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na wybrany j%zyk.
 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór. 

Inne ustawienia pojawi" si% na wy#wietlaczu. 

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

3.6. Ustawienie funkcji p#ukania

Funkcja p!ukania jest zaprogramowana i zainstalowana przez pro-
ducenta. Za ka$dym razem kiedy urz"dzenie jest zimne i ponownie 
w!"czane, musi si% nagrza& i system musi zosta& przep!ukany, do tego 
zawsze jest u$ywana #wie$a woda.
Na wy#wietlaczu pojawia si% informacja o potrzebie przep!ukania sys-
temu, funkcja musi zosta& uruchomiona r%cznie poprzez naci#ni%cie 
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pokr%t!a regulacji. Jest tak$e mo$liwo#& uruchomienia funkcji p!ukania 
po tym jak urz"dzenie zostanie wy!"czone:

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia” i je naci#nij.
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Wy!"cz. p!ukania”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Nieaktywne” lub „Aktywne”.
 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji dla potwierdzenia wyboru.

Inne ustawienia pojawi" si% teraz na wy#wietlaczu.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

Wskazówka: Nawet je&li funkcja p!ukania jest wy!"czona, urz"dzenie zo-
stanie przep!ukane przed wy!"czeniem nawet po zaparzeniu jednej kawy. 

3.7. Ustawienie trybu ECO

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

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij pokr%-
t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na „Tryb ECO”. Naci#nij pokr%t!o regu-
lacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji i ustaw czas po którym urz"dzenie 
automatycznie powinno prze!"czy& si% na tryb ECO lub przekr%& 
pokr%t!o do pozycji tryb ECO „Nieaktywny”.  

 ! Naci#nij pokr%t!o aby potwierdzi& wybór.

Inne ustawienia powinny pojawi& si% na wy#wietlaczu.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

Wskazówka: Gdy urz"dzenie prze!"czy si' na tryb ECO na wy&wietlaczu 
pojawi si' informacja „Oszcz'dzaj energi'”.

 ! Je$eli urz"dzenie jest w trybie ECO, wystarczy nacisn"& pokr%t!o 
regulacji a nast"pi grzanie systemu i ekspres b%dzie gotowy do 
u$ycia.
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3.8. Czytanie statystyk

U$ycie w menu pozycji „Statystyki” pozwoli odczyta& jak du$o napo-
jów przyrz"dzi! ekspres od pierwszego uruchomienia. 

„Espresso” - „Café Crème” - „Caffè Lungo” - „Cappuccino” - „Lat-
te Macchiato” -  „Moja Kawa” -  „Kawa mielona” - „1 fili$anka” 
- „2 fili$anki” - „Razem” (= suma wszystkich kaw) - „Gor"ca woda” - 
„Mleko” - „Czyszczenie” -  „Odkamienianie” - „Wymiana filtra”

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Ustawienia”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Statystyki”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby zobaczy& ró$ne statystyki,
 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji aby zako'czy&.

Inne ustawienia pojawi" si% teraz na wy#wietlaczu.

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia  lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

4. Parzenie kawy specjalnej
Ekspres Nivona umo$liwia parzenie ró$nych rodzajów kawy – takich 
jak lubisz. Najwa$niejsze ustawienia i ich podstawowe funkcje s" 
mniej lub bardziej podobne dla wszystkich rodzajów kawy:

• Przekr%& i wci#nij pokr%t!o regulacji (zdj%cie 1/B): Wybierz $"dan" 
wielko#& poprzez przekr%canie pokr%t!a a nast%pnie naci#nij aby 
potwierdzi& wybór. 

• Przycisk > (zdj%cie 1/C): Naci#nij przycisk > aby przej#& do wybra-
nej pozycji w menu.

• Przycisk „exit” (zdj%cie 1/D):Naci#nij przycisk „exit” aby opu#ci& 
wybrane menu i cofn"& si% o poziom wy$ej (do poprzedniego 
poziomu. Aby przerwa& trwaj"cy proces parzenia nale$y tak$e naci-
sn"& przycisk „exit”.

• Dozownik do kawy z regulowan" wysoko#ci" (zdj%cie 1/E): Mo$na 
regulowa& wysoko#& dozownika do kawy i dostosowa& do wysoko#ci 
ulubionej fili$anki.

Wybór specjalnej kawy jest pokazany na wy#wietlaczu poprzez kon-
kretne symbole np. espresso poprzez tekst „Espresso”.

 ! Wybór rodzaju kawy do zaparzenia jest pokazany na wy#wietlaczu, 
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wyboru nale$y dokona& poprzez przekr%cenie pokr%t!a regulacji. 

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

Ka$dy rodzaj kawy mo$e by& zaparzany na dwa ró$ne sposoby:

a)  Mo$esz u$y& standardowych ustawie' z menu „Przepisów na 
kaw%”. To s" stawienia fabryczne które mo$na indywidualnie 
modyfikowa& wed!ug w!asnego smaku, jak opisano w punktach 4.1 
do 4.8.

b)  Mo$na tak$e zmieni& ustawienia indywidualnie dla ka$dego rodza-
ju parzenia kawy, jak opisano poni$ej w punktach 4.1 do 4.8.

Mo$esz wybra& nast%puj"ce indywidualne ustawienia:
• moc aromatu, ustawiaj"c od „bardzo !agodny” do „bardzo mocny”
• ilo#& na kubek lub fili$ank% w ml
• napoje z mlekiem, proporcje kawy w %
• napoje z mlekiem ilo#& pianki w ml
• temperatura
• ilo#& fili$anek.
Wybór ustawie' dla indywidualnych napojów jest opisana w punktach 
4. do 4.8.

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

 !  Wybierz nast%puj"ce podstawowe ustawienia i po prostu naci#nij 
powtórnie pokr%t!o regulacji.

Wówczas proces zostanie powtórzony. 

Instrukcja sporz"dzania dwóch kaw na raz:

 ! Aby zaparzy& dwie fili$anki jedna po drugiej, nale$y nacisn"& 
pokr%t!o regulacji szybko dwa razy, gdy zacznie si% proces zaparza-
nia.

Je#li zaparzane s" jednoczenie dwie fili$anki kawy, dwa kolejne 
procesy mielenia zostan" zrealizowane automatycznie. Je#li woda lub 
zapas ziaren kawy sko'cz" si% po pierwszym mieleniu, taka informa-
cja zostanie pokazana na wy#wietlaczu a druga fili$anka nie zostanie 
zaparzona.

 ! Pod"$aj za informacjami z wy#wietlacza a nast%pnie tylko naciskaj 
pokr%t!o regulacji  aby zaparzy& kolejn" fili$ank% kawy. 

Tylko model 830: Ten model mo$e zaparzy& jednocze#nie tylko napoje 
bez mleka (Espresso, Café Crème, Caffè Lungo)
Tylko model 850: Dzi%ki specjalnej technologii ten model mo$e tak$e 
zaparzy& jednocze#nie dwa napoje z mlekiem (Cappuccino, Latte 
Macchiato, ciep!e mleko).

4.1 Parzenie Espresso

Standardowe ustawienia fabryczne dla Espresso s" nast%puj"ce: moc 
aromatu  „normalny”, ilo#& na fili$ank% 40 ml, 1 fili$anka.  

Wy#wietlacz poka$e symbol 3 – ziarenek i symbol 1 – fili$anki.

Mo$esz zaparzy& swoje Espresso na dwa sposoby:

1.  Mo$esz u$y& standardowych ustawie' z menu „Przepisy na kaw%”. 
To s" ustawienia fabryczne które mo$esz zmienia& wed!ug indywi-
dualnego smaku jak opisano poni$ej.

2.  Mo$esz zmieni& ustawienia wed!ug w!asnego smaku dla ka$dego 
rodzaju kawy. To nie zmienia jednak ustawie' fabrycznych.

4.1.1 Parzenie Espresso u!ywaj$c standardowych ustawie%

 ! Umie#& fili$ank% pod dozownikiem (zdj%cie 5)
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do symbolu Espresso. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

Fili$anki zostan" pod#wietlone a urz"dzenie zaparzy Espresso zgodnie 
ze standardowymi ustawieniami.

Mo$na zmieni& ustawienia standardowe zgodnie ze wskazówkami 
poni$ej:

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Ustawienia”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Przepisy na kaw%”, Naci#nij pokr%-
t!o.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do „Espresso”. Naci#nij pokr%t!o regu-
lacji.

Mo$liwe ustawienia dla mocy aromatu, ilo#ci kawy i temperatury 
(je#li ustawienia temperatury w menu s" „Indywidualne” – patrz 3.3) 
pojawi" si% na wy#wietlaczu. 
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 ! Wybór aromatu
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Moc”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na aromat i wybierz (wybór od „bardzo 
!agodny” do „bardzo mocny”.

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór ilo"ci
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ilo#& razem”. Naci#nij po-
kr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na ilo#& i wybierz (od 20 ml do 240 ml). 
Naci#nij pokr%t!o regulacji dla potwierdzenia wyboru.

Wskazówka: Powiniene& wzi"$ pod uwag' rozmiar swoich fili#anek.

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór temperatury
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Temperatura”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji i wybierz temperatur% (Normaln", Wyso-
k", Maksymaln").

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

4.1.2 Wybór indywidualnych ustawie% dla kawy Espresso

Niezale$nie od standardowych ustawie' w menu w punkcie „Ustawie-
nia”/„Przepisy na kaw%”, mo$esz wybra& indywidualne ustawienia dla 
ka$dego Espresso jakie parzysz.

 !  W g!ównym menu, przekr%& pokr%t!o obrotowe na  symbol „Espres-
so”.

 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) dopóki symbol ziarna miga wska-
zuje $e mo$esz zmieni& moc aromatu.

 ! Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji  aby wybra& 
ustawienia. 

Chcesz ustali& inne parametry np. wielko#& lub liczb% fili$anek? 
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 ! Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) tak" ilo#& razy do czasu gdy para-
metr którego szukasz zacznie miga&.

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienie.

 ! Mo$esz zastosowa& swoje ustawienia naciskaj"c przycisk „exit” lub 
by nie dokonywa& wi%cej zmian.

Wskazówka: Nie zapomnij postawi$ wymaganej ilo&ci fili#anek pod 
dozownik kawy gdy zaczniesz parzenie.

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji aby zaparzy& kaw%.

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

 ! Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji do wyboru 
$"danego ustawienia.  

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

 !  Je#li chcesz przerwa& proces zaparzania, naci#nij przycisk „exit” 
(zdj%cie 1/D).

4.2 Parzenie Café Crème 

Ustawienia fabryczne dla Café Crème s" nast%puj"ce: moc aromatu 
„normalny”, pojemno#& na fili$ank% 120 ml, 1 fili$anka. 

Wy#wietlacz poka$e: symbol 3-ziaren kawy, „120 ml” oraz symbol 1 
fili$anki. 

Mo$esz zaparzy& Café Crème na dwa sposoby:

1.  Mo$esz u$y& standardowych ustawie' z „Przepisów na kaw%”. S" 
to ustawienia podstawowe które jednak mo$esz zmieni& indywidu-
alnie wed!ug w!asnego smaku jak opisano ni$ej.

2.   Mo$esz wybra& ustawienia zgodnie ze swoim smakiem dla ka$dego 
rodzaju kawy. To nie zmienia jednak ustawie' fabrycznych.

4.2.1 Parzenie Café Crème u!ywaj$c ustawie% standardowych

 !  Podstaw fili$ank% pod dozownik (zdj%cie 5).
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol Café Crème. Naci#nij pokr%-
t!o regulacji.

!"#$%

&'()*''+!.#$% !-

&'()*''+

190 ! 191!

4. Parzenie kawy specjalnej 4.  Parzenie kawy specjalnej



Fili$anki zostan" pod#wietlone a urz"dzenie zacznie parzy& 
CaféCrème zgodnie z ustawieniami.

Mo$esz zmieni& standardowe ustawienia jak opisano poni$ej:

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Przepisy na kaw%”. Naci-
#nij pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na pozycj% „Café Crème”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

Mo$liwe ustawienia dla mocy aromatu, wielko#ci i temperatury (je#li 
ustawienia menu s" „Indywidualne” patrz 3.3) pojawi" si% na wy-
#wietlaczu.

 ! Wybór mocy aromatu
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Moc”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& moc aromatu (od „bardzo 
!agodny” do „bardzo mocny”). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby 
potwierdzi& wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia  lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór pojemno"ci
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ilo#& razem”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji  aby wybra& wielko#& (od 20 ml do 
240 ml). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

Wskazówka: Powiniene& wzi"$ pod uwag' rozmiar swoich fili#anek.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór temperatury
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Temperatura”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji i wybierz temperatur% (Normalna, Wy-
soka, Maksymalna). Naci#nij pokr%t!o regulacji.
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 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia  lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

4.2.2 Wybór indywidualnych ustawie% dla Café Crème  

Niezale$nie od standardowych ustawie' w menu w punkcie „Ustawie-
nia”/„Przepisy na kaw%”, mo$esz wybra& indywidualne ustawienia dla 
ka$dego Café Crème  jakie przyrz"dzasz:

 !  W g!ównym menu przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol Café 
Crème.

 ! Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) dopóki symbol ziarna miga wska-
zuje $e mo$esz zmieni& aromat.

 ! Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienia.

Chcesz ustali& inne parametry np. wielko#& lub liczb% fili$anek? 

 ! Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) tak" ilo#& razy a$ parametr które-
go szukasz zacznie miga&.

 ! Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienie.

 !  Mo$esz zastosowa& swoje ustawienia naciskaj"c przycisk „exit” lub 
by nie dokonywa& wi%cej zmian. 

Wskazówka: Nie zapomnij postawi$ wymaganej ilo&ci fili#anek pod 
dozownik kawy gdy zaczniesz zaparzanie.

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji  aby zaparzy& kaw%.

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

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji do wyboru 
$"danego ustawienia.  

Po symbolu ziarna kawy, dla ilo#ci zacznie miga& „ml” po#rodku 
wy#wietlacza, wi%c mo$esz zmieni& te parametry w ka$dej chwili.

 !  Je#li chcesz przerwa& proces parzenia, naci#nij przycisk „exit” 
(zdj%cie 1/D).
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4.3 Parzenie Caffè Lungo

Ustawienia fabryczne dla Caffè Lungo s" nast%puj"ce: moc aromatu 
„normalny”, pojemno#& na fili$ank% 180 ml, 1 fili$anka. 

Wy#wietlacz poka$e: symbol 3-ziaren kawy, „180 ml” oraz symbol 1 
fili$anki.

Mo$esz zaparzy& Caffé Lungo na dwa sposoby:

1.  Mo$esz u$y& standardowych ustawie' z „Przepisów na kaw%”. To s" 
ustawienia podstawowe które jednak mo$esz zmieni& indywidualnie 
wed!ug w!asnego smaku jak opisano ni$ej.

2.  Mo$esz wybra& ustawienia zgodnie ze swoim smakiem dla ka$dego 
rodzaju kawy. To nie zmienia jednak ustawie' fabrycznych.

4.3.1 Parzenie Caffe Lungo wed#ug standardowych ustawie%

 !  Podstaw fili$ank% pod dozownik (zdj%cie 5).
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol Caffè Lungo. Naci#nij pokr%-
t!o regulacji.

Fili$anki zostan" pod#wietlone a urz"dzenie zacznie parzy& Café Lun-
go zgodnie z ustawieniami.

Mo$esz zmieni& standardowe ustawienia jak opisano poni$ej:

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij pokr%-
t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Przepisy na kaw%”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na pozycj% „Café Lungo”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

Mo$liwe ustawienia dla mocy aromatu, wielko#ci i temperatury (je#li 
ustawienia menu s" „Indywidualne” patrz 3.3) pojawi" si% na wy#wie-
tlaczu.

 ! Wybór mocy aromatu
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Moc”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& aromat (od „bardzo !agodny” 
do „bardzo mocny”). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& 
wybór.
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 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór pojemno"ci
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ilo#& razem”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& wielko#& (od 20 ml do 240 
ml). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

Wskazówka: Powiniene& wzi"$ pod uwag' rozmiar swoich fili#anek.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia  lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór temperatury
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Temperatura”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji i wybierz temperatur% (Normalna, Wyso-
ka, Maksymalna). Naci#nij pokr%t!o regulacji.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

4.3.2 Wybór indywidualnych ustawie% dla Caffe Lungo

Niezale$nie od standardowych ustawie' w menu w punkcie „Ustawie-
nia”/„Przepisy na kaw%”, mo$esz wybra& indywidualne ustawienia dla 
ka$dego Café Lungo  jakie parzysz.

 !  W g!ównym menu przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol Café Lun-
go.

 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) dopóki symbol ziarna miga wska-
zuje $e mo$esz zmieni& moc aromatu.

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienia.

Chcesz ustali& inne parametry np. wielko#& lub liczb% fili$anek? 

 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) tak" ilo#& razy a$ parametr które-
go szukasz zacznie miga&.

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienie.

 !  Mo$esz zastosowa& swoje ustawienia naciskaj"c przycisk „exit” lub 
by nie dokonywa& wi%cej zmian. 
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Wskazówka: Nie zapomnij postawi$ wymaganej ilo&ci fili#anek pod 
dozownik kawy gdy zaczniesz parzenie.

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji aby zacz"& parzenie kawy.

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

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
$"dane ustawienia.  

Po symbolu ziarna kawy, dla ilo#ci „ml” zacznie miga& po#rodku 
wy#wietlacza, wi%c mo$esz zmieni& te parametry w ka$dej chwili. 

 !  Je#li chcesz przerwa& proces parzenia, naci#nij przycisk „exit” 
(zdj%cie 1/D).

4.4 Parzenie Cappucino

Ustawienia fabryczne dla Cappucino s" nast%puj"ce: moc aromatu 
„normalny”, pojemno#& na fili$ank% 200 ml, proporcja kawy 20%, 1 
fili$anka. 
Wy#wietlacz poka$e: symbol 3-ziaren kawy, „180 ml” oraz symbol 1 
fili$anki.

U$yj Spumatore – spieniacza do mleka, dzi%ki temu mo$esz spienia& 
mleko bezpo#rednio z kartonu lub innego pojemnika bezpo#rednio do 
fili$anki lub szklanki. 

 !  Pod!"cz w"$ wlotowy do regulowanej wysoko#ci dozownika do kawy 
(zdj%cie 7).

 ! Zanurz drugi koniec w%$a bezpo#rednio w kartonie lub pojemniku 
z mlekiem.

Uwaga: Zaschni'te mleko jest trudne do usuni'cia dlatego nale#y oczy-
&ci$ cz'&ci Spumatore zaraz po ostygni'ciu! Zawsze pod"#aj za wska-
zówkami ukazuj"cymi si' na wy&wietlaczu, „Czyszczenie spieniacza”.

Mo$esz zaparzy& Cappucino na dwa sposoby:

1.  Mo$esz u$y& standardowych ustawie' z „Przepisów na kaw%”. To 
s" ustawienia podstawowe które jednak mo$esz zmieni& indywidu-
alnie wed!ug w!asnego smaku jak opisano ni$ej.

2.  Mo$esz wybra& ustawienia zgodnie ze swoim smakiem dla ka$dego 
rodzaju kawy. To nie zmienia jednak ustawie' fabrycznych.
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4.4.1 Parzenie Cappucino wed#ug standardowych ustawie%

 !  Podstaw fili$ank% pod dozownik (zdj%cie 5).
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol Cappucino. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

Fili$anki zostan" pod#wietlone a urz"dzenie zacznie parzy& Cappucino 
zgodnie z ustawieniami.

Mo$esz zmieni& standardowe ustawienia jak opisano poni$ej:

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij pokr%-
t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Przepisy na kaw%”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na pozycj% „Cappucino”. Naci#nij pokr%-
t!o regulacji.

Mo$liwe ustawienia dla mocy aromatu, wielko#ci i temperatury (je#li 
ustawienia menu s" „Indywidualne” patrz 3.3) pojawi" si% na wy#wie-
tlaczu.

 ! Wybór mocy aromatu
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Moc”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& moc aromatu (od „bardzo 
!agodny” do „bardzo mocny”). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby po-
twierdzi& wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie ”exit”.

 ! Wybór pojemno"ci
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ilo#& razem”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& wielko#& (od 20 ml do 360 
ml). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

Wskazówka: Powiniene& wzi"$ pod uwag' rozmiar swoich fili#anek.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.
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 ! Wybór proporcji kawy
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Proporcje kawy”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do $"danej propozycji kawy. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji  aby potwierdzi& wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór wielko"ci piany
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Wielko#& pianki”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do $"danej propozycji kawy. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór temperatury
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Temperatura”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& temperatur% (Normalna, 
Wysoka, Maksymalna). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& 
wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

4.4.2 Wybór indywidualnych ustawie% dla Cappucino

Niezale$nie od standardowych ustawie' w menu w punkcie „Ustawie-
nia”/„Przepisy na kaw%”, mo$esz wybra& indywidualne ustawienia dla 
ka$dego Cappucino jakie parzysz.

 !  W g!ównym menu przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol Cappucino.
 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) dopóki symbol ziarna miga wska-
zuje $e mo$esz zmieni& aromat.

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienia. 

Chcesz ustali& inne parametry np. wielko#& proporcji kawy? 

 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) tak" ilo#& razy a$ parametr którego 
szukasz zacznie miga&.
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 ! Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienie.

 ! Mo$esz zastosowa& swoje ustawienia naciskaj"c przycisk „exit” lub 
by nie dokonywa& wi%cej zmian.

Wskazówka: Nie zapomnij postawi$ wymaganej ilo&ci fili#anek pod 
dozownik kawy gdy zaczniesz parzenie.

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji aby zacz"& parzenie kawy.

Wskazówka: Je&li zaczniesz parzenie kawy za wcze&nie lub przez 
nieuwag', mo#esz dokona$ zmian parametrów podczas parzenia kawy. 
Parametry które mo#esz zmieni$ b'd" miga$ w &rodkowej linii wy&wie-
tlacza.

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji do wyboru 
$"danego ustawienia.  

Po symbolu ziarna kawy, zacznie miga& symbol „ml” dla ilo#ci oraz 
„%” dla proporcji kawy, wi%c mo$esz zmieni& te parametry w ka$dej 
chwili. 

 !  Je#li chcesz przerwa& proces parzenia, naci#nij przycisk „exit” 
(zdj%cie 1/D).

4.5 Parzenie Latte Macchiato

Ustawienia fabryczne dla Latte Macchiato s" nast%puj"ce: moc 
aromatu „normalny”, pojemno#& na fili$ank% 300 ml, proporcja kawy 
20%, 1 fili$anka. 

Wy#wietlacz poka$e: symbol 3-ziaren kawy, „300 ml”, „20%” oraz 
symbol 1 fili$anki.

U$yj Spumatore – spieniacza do mleka, dzi%ki któremu mo$esz spie-
nia& mleko bezpo#rednio z kartonu lub innego pojemnika bezpo#red-
nio do fili$anki lub szklanki.

 !  Pod!"cz w"$ wlotowy do regulowanej wysoko#ci dozownika do kawy 
(zdj%cie 7).

 !  Zanurz drugi koniec w%$a bezpo#rednio w kartonie lub pojemniku 
z mlekiem.

Uwaga: Zaschni'te mleko jest trudne do usuni'cia dlatego nale#y oczy-
&ci$ cz'&ci Spumatore zaraz po ostygni'ciu! Zawsze pod"#aj za wska-
zówkami ukazuj"cymi si' na wy&wietlaczu, „Czyszczenie spieniacza”.
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Mo$esz zaparzy& Latte Macchiato na dwa sposoby:

1.   Mo$esz u$y& standardowych ustawie' z „Przepisów na kaw%”. To 
s" ustawienia podstawowe które jednak mo$esz zmieni& indywidu-
alnie wed!ug w!asnego smaku jak opisano ni$ej.

2.  Mo$esz wybra& ustawienia zgodnie ze swoim smakiem dla ka$dego 
rodzaju kawy. To nie zmienia jednak ustawie' fabrycznych.

4.5.1 Parzenie Latte Macchiato wed#ug standardowych ustawie%

 !  Podstaw fili$ank% pod dozownik (zdj%cie 5).
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol Latte Macchiato. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

Fili$anki zostan" pod#wietlone a urz"dzenie zacznie parzy& Latte 
Macchiato zgodnie z ustawieniami.

Mo$esz zmieni& standardowe ustawienia jak opisano poni$ej:

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Przepisy na kaw%”. Naci-
#nij pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na pozycj% „Latte Macchiato”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

Mo$liwe ustawienia dla mocy aromatu, wielko#ci i temperatury (je#li 
ustawienia menu s" „Indywidualne” patrz 3.3) pojawi" si% na wy-
#wietlaczu.

 ! Wybór mocy aromatu
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Moc”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& aromat (od „bardzo !agod-
ny” do „bardzo mocny”). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwier-
dzi& wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia  lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór pojemno"ci
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ilo#& razem”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& wielko#& (od 20 ml do 
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360 ml). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

Wskazówka: Powiniene& wzi"$ pod uwag' rozmiar swoich fili#anek.

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia  lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór proporcji kawy
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Proporcje kawy”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do $"danej propozycji kawy. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór ilo"ci mleka
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ilo#& mleka”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do $"danej ilo#ci mleka. Naci#nij po-
kr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór wielko"ci pianki
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Wielko#& piany”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do $"danej ilo#ci pianki. Naci#nij po-
kr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

 ! Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia  lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór temperatury
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Temperatura”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& temperatur% (Normalna, 
Wysoka, Maksymalna). Naci#nij pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& 
wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia czasu lub 
wyj#& poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.
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4.5.2 Wybór indywidualnych ustawie% dla Latte Macchiato

Niezale$nie od standardowych ustawie' w menu w punkcie „Ustawie-
nia”/„Przepisy na kaw%”, mo$esz wybra& indywidualne ustawienia dla 
ka$dego Latte Macchiato jakie parzysz.

 !  W g!ównym menu przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji Latte Mac-
chiato.

 ! Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) dopóki symbol ziarna miga wskazu-
je $e mo$esz zmieni& moc aromatu.

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienia.

Chcesz ustali& inne parametry np. wielko#&  pianki lub proporcji kawy? 

 ! Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) tak" ilo#& razy a$ parametr którego 
szukasz zacznie miga&.

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienie.

 !  Mo$esz zastosowa& swoje ustawienia naciskaj"c przycisk „exit” lub 
by nie dokonywa& wi%cej zmian.

Wskazówka: Nie zapomnij postawi$ wymaganej ilo&ci fili#anek pod 
dozownik kawy gdy zaczniesz parzenie (model 850: tak#e dwie fili#anki) 
(zdj'cie 6).

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji aby zacz"& parzenie kawy.

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

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji do wyboru 
$"danego ustawienia. 

Po symbolu ziarna kawy, zacznie miga& symbol „ml” dla ilo#ci oraz 
„%” dla proporcji kawy, wi%c mo$esz zmieni& te parametry w ka$dej 
chwili. 

 ! Je#li chcesz przerwa& proces parzenia, naci#nij przycisk „exit” (zdj%-
cie 1/D).

4.6 Przygotowywanie ciep#ego mleka (np. na czekolad&)

Ustawienia fabryczne dla mleka maj" nast%puj"ce warto#ci: 150 ml, 
proporcja pianki 20%.
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Wy#wietlacz poka$e: „150”, „20%”..

U$yj Spumatore – spieniacza  mleka, dzi%ki któremu mo$esz spienia& 
mleko bezpo#rednio z kartonu lub innego pojemnika bezpo#rednio do 
fili$anki lub szklanki.

 ! Pod!"cz w"$ wlotowy do regulowanej wysoko#ci dozownika do kawy 
(zdj%cie 7).

 ! Zanurz drugi koniec w%$a bezpo#rednio w kartonie lub pojemniku 
z mlekiem.

Uwaga: Zaschni'te mleko jest trudne do usuni'cia dlatego nale#y oczy-
&ci$ cz'&ci Spumatore zaraz po ostygni'ciu! Zawsze pod"#aj za wska-
zówkami ukazuj"cymi si' na wy&wietlaczu, „Czyszczenie spieniacza”.

Mo$esz przygotowa& ciep!e mleko na dwa sposoby:

1.   Mo$esz u$y& standardowych ustawie' z „Przepisów na kaw%”. S" 
to ustawienia podstawowe które jednak mo$esz zmieni& indywidu-
alnie wed!ug w!asnego smaku jak opisano ni$ej.

2.   Mo$esz wybra& ustawienia odpowiadaj"ce twoim upodobaniom dla 
ka$dego rodzaju kawy. To nie zmienia jednak ustawie' fabrycz-
nych.

4.6.1 Przygotowanie ciep#ego mleka wed#ug standardowych ustawie%

 ! Podstaw fili$ank% pod dozownik (zdj%cie 5).
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol mleka. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji

Fili$anki zostan" pod#wietlone a urz"dzenie zacznie parzy& Latte 
Macchiato zgodnie z ustawieniami. 

Mo$esz zmieni& standardowe ustawienia jak opisano poni$ej:

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Przepisy na kaw%”. Naci-
#nij pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na pozycj% „Ciep!e mleko”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji. 

Mo$liwe ustawienia dla wielko#ci i ilo#ci pianki pojawi" si% na wy-
#wietlaczu. 
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 ! Wybór ilo"ci razem
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ilo#& razem”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& ilo#&. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji aby potwierdzi& wybór.

Wskazówka: Powiniene& wzi"$ pod uwag' rozmiar swoich fili#anek. 

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia lub wyj#& 
poprzez naci#ni%cie przycisku „exit”.

 ! Wybór proporcji pianki
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Proporcja pianki”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do $"danej proporcji pianki. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji aby potwierdzi& wybór.

 !  Z tego miejsca mo$esz kontynuowa& inne ustawienia  lub wyj#& 
naciskaj"c przycisk „exit”.

4.6.2 Wybór indywidualnych ustawie% dla ciep#ego mleka

Niezale$nie od standardowych ustawie' w menu w punkcie „Ustawie-
nia”/„Przepisy na kaw%”, mo$esz wybra& indywidualne ustawienia dla 
przygotowywanego mleka.

 ! W g!ównym menu przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ciep!e 
mleko”.

 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) dopóki symbol ziarna miga wska-
zuje $e mo$esz zmieni& wielko#&.

 ! Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienia.

Wskazówka: nale#y pami'ta$ aby wzi"$ pod uwag' wielko&$ fili#anek.

Chcesz ustali& inne parametry np. wielko#& lub proporcji pianki? 

 ! Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) tak" ilo#& razy a$ parametr które-
go szukasz zacznie miga&.

 !  Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienie.

 !  Mo$esz zastosowa& swoje ustawienia naciskaj"c przycisk „exit” lub 
by nie dokonywa& wi%cej zmian.
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Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywanie mleka za wcze&nie, 
mo#esz dokona$ zmian podczas przygotowywania. „ml” b'd" miga$ w 
dolnej linii wy&wietlacza.

 ! Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji do wyboru 
$"danego ustawienia. 

 ! Je#li chcesz przerwa& proces przygotowywania, naci#nij przycisk 
„exit” (zdj%cie 1/D).

4.7 Przygotowywanie gor$cej wody (np. na herbat&)

Ustawienia fabryczne dla gor"cej wody maj": 150 ml. 

Wy#wietlacz poka$e „150 ml”

 !  W menu g!ównym, przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol „Gor"ca 
woda”.

 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie1/C) gdy na wy#wietlaczu b%dzie miga! 
napis „ml” mo$esz zmieni& wielko#&.

 !  Gdy symbol miga przekr%& pokr%t!o regulacji do wybranego usta-
wienia.

Wskazówka: nale#y pami'ta$ aby wzi"$ pod uwag' wielko&$ fili#anek. 
Podstaw kubek lub fili#ank' pod wylot kawy nieznacznie z lewej strony 
poniewa# gor"ca para mo#e wyp!ywa$ z oddzielnego dozownika. 

 !  Mo$esz zastosowa& ustawienia naciskaj"c przycisk „exit”, lub 
wyj#& z nich bez wprowadzania zmian.

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji aby przyrz"dzi& gor"c" wod%.

Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywanie gor"cej wody za wcze&nie, 
mo#esz dokona$ zmian podczas przygotowywania. „ml” b'd" miga$ w 
dolnej linii wy&wietlacza.

 !  Podczas gdy symbol b%dzie miga!, przekr%& pokr%t!o obrotowe aby 
wybra& $"dane ustawienie.

 !  Je#li chcesz przerwa& proces przygotowywania, naci#nij przycisk 
„exit” (zdj%cie 1/D).

4.8 Parzenie „Mojej Kawy”

Dzi%ki ekspresowi mo$esz stworzy& swoj" ulubion" kaw% niezale$nie 
od standardowych ustawie'. 

Standardowe ustawienia dla „Mojej Kawy” s": moc aromatu „Normal-
ny”, wielko#& na fili$ank% 120 ml, 1 fili$anka. 
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Na wy#wietlaczu pojawi si%: symbol 3-ziaren, „120ml”, symbol 1 
fili$anki.

Mo$esz zaparzy& „Moj" Kaw%” na dwa sposoby:

1.  Mo$esz u$y& standardowych ustawie' z „Przepisów na kaw%”. To 
s" ustawienia podstawowe które jednak mo$esz zmieni& indywidu-
alnie wed!ug w!asnego smaku jak opisano ni$ej.

2.  Mo$esz wybra& ustawienia zgodnie ze swoim smakiem dla ka$dego 
rodzaju kawy. To nie zmienia jednak ustawie' fabrycznych.

4.8.1 Przyrz$dzanie „Mojej Kawy” u!ywaj$c standardowych ustawie%

 !  Podstaw fili$ank% pod dozownik do kawy (zdj%cie 5)
 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na „Moja Kawa”. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

Fili$anki zostan" pod#wietlone a urz"dzenie zacznie parzy& „Moj" 
kaw%” zgodnie z ustawieniami.

Mo$esz zmieni& standardowe ustawienia jak opisano poni$ej:

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Przepisy na kaw%”. Naci-
#nij pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Moja Kawa”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji. 

Na wy#wietlaczu pojawi" si% typy kaw które mo$esz zachowa& pod 
pozycj" „Moja Kawa”.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& rodzaj kawy. Naci#nij po-
kr%t!o regulacji.

Mo$liwe ustawienia dla wybranego typu kawy pojawi" si% na wy#wie-
tlaczu.  

Ustaw wybrane parametry, pod"$aj za wskazówkami aby wybra& typ 
kawy (patrz 4.1 do 4.5).

4.8.2 Wybór indywidualnych ustawie% dla „Moja Kawa”

Niezale$nie od standardowych ustawie' w menu w punkcie „Ustawie-
nia”/„Przepisy na kaw%”, mo$esz wybra& indywidualne ustawienia dla 
„Mojej Kawy”.
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 !  W menu g!ównym, przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol „Moja 
Kawa”.

 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie1/C) gdy na wy#wietlaczu b%dzie miga! 
symbol ziarna wtedy mo$esz zmieni& moc aromatu.

 ! Gdy symbol miga przekr%& pokr%t!o regulacji do wybranego ustawienia

Chcesz zmieni& inne parametry np. wielko#& lub ilo#& fili$anek?

 !  Naci#nij przycisk > (zdj%cie 1/C) tyle razy a$ parametr którego szu-
kasz zacznie miga&.

 ! Podczas gdy symbol miga, przekr%& pokr%t!o regulacji aby wybra& 
ustawienie.

 ! Mo$esz zastosowa& swoje ustawienia naciskaj"c przycisk „exit” lub by 
nie dokonywa& wi%cej zmian.

Wskazówka: Nale#y pami'ta$ aby podstawi$ pod dozownik jedn" lub dwie 
fili#anki - w zale#no&ci od wyboru (zdj'cie 6). Tylko w modelu 850 przygo-
towywane s" napoje z mlekiem.

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji aby zacz"& parzenie kawy.

Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywanie kawy za wcze&nie, mo#esz 
dokona$ zmian podczas przygotowywania. Parametry które mo#esz zmieni$ 
migaj"  w &rodkowej  linii wy&wietlacza.

 ! Podczas gdy symbol b%dzie miga!, przekr%& pokr%t!o regulacji $"dane-
go ustawienia. 

Po symbolu ziarna dla mocy, „ml” dla wielko#ci, b%d" miga!y po#rodku 
wy#wietlacza, mo$esz dzi%ki temu zmieni& parametry w ka$dej chwili. 

 !  Je#li chcesz przerwa& proces przygotowywania, naci#nij przycisk 
„exit” (zdj%cie 1/D).

4.9 Ustawienie stopnia zmielenia kawy

Uwaga: Stopie% zmielenia wolno ustawia$ tylko podczas pracy mechanizmu 
m!ynka miel"cego.

M!ynek mo$na ustawi& tak aby stopie' zmielenia, pasowa! do stopnia 
wypalenia ziaren kawy. Radzimy stosowa& #rednie ustawienie dla m!yn-
ka.
 
Aby zmieni& stopie' ustawienia m!ynka spójrz na instrukcje poni$ej:
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 !  Otwórz klapk% serwisow" po prawej stronie urz"dzenia (zdj%cie 
1/L).

Ustawienie m!ynka jest na górze po prawej stronie (zdj%cie 9).

 ! Podstaw fili$ank% pod dozownik kawy.
 ! W g!ówny menu przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol „Espresso” 
dla wyboru tego rodzaju kawy.

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji
 ! Ustawienia stopnia zmielenia kawy nale$y ustawia& podczas pracy 
m!ynka (zdj%cie 9).

Im mniejsza kropka tym drobniejsze zmielenie kawy. Wskazówka:
• s!abe wypalenie (jasny kolor) wymaga dok!adniejszego ustawienia 

(mniejszych warto#ci) – kontrolka bardziej w lewo,
• silne wypalenie (ciemniejszy kolor) wymaga ustawienia wi%kszych 

warto#ci – kontrolka bardziej w prawo.

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

 ! Zamknij klapk% serwisow" pod"$aj"c za wy#wietlaczem z ty!u klap-
ki w odpowiadaj"ce miejsce i naci#nij drzwi a$ us!yszysz klikni%cie 
zamkni%cia.

4.10 Parzenie kawy zmielonej

 ! Otwórz klapk% po prawej stronie urz"dzenia (zdj%cie 1/G).
 !  Otwórz pokryw% komory na kaw% zmielon" (zdj%cie 1/M).

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Wsypa& kaw% zmielon"”.

 ! Wsyp jedn" !y$k% kawy zmielonej i zamknij pokryw% i klapk%. Na 
wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Kawa zmielona”.

 !  Podstaw fili$ank% pod wylot kawy (zdj%cie 5).
 !  W menu g!ównym przekr%& pokr%t!o regulacji aby dokona& wyboru 
rodzaju kawy.

 !  Naci#nij przycisk > do czasu gdy zacznie miga& symbol „ml”.
 ! Podczas gdy miga symbol „ml”, przekr%& pokr%t!o regulacji aby 
wybra& $"dane ustawienia.

 !  Mo$esz zastosowa& ustawienia naciskaj"c przycisk „exit”, lub wyj#& 
z nich bez wprowadzania zmian.

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji aby zacz"& parzy& kaw%.

Wskazówka: Je&li zaczniesz przygotowywanie kawy za wcze&nie, mo#esz 
dokona$ zmian wielko&ci w trakcie parzenia.

 !  Podczas gdy symbol „ml” b%dzie miga!, przekr%& pokr%t!o regulacji 
do $"danego ustawienia.

 ! Je#li chcesz przerwa& proces przygotowywania, naci#nij przycisk 
„exit” (zdj%cie 1/D).

Wskazówka: Je&li przez pomy!k' otwarty zosta! pojemnik z porcj" kawy, 
lub te# nie wci&ni'to pokr't!a regulacji po dodaniu kawy zmielonej - 
urz"dzenie b'dzie automatycznie domaga!o si' przep!ukania przez do-
zownik kawy (zdj'cie 1/E) oko!o minut' po zamkni'ciu pokrywy i b'dzie 
gotowe do ponownej pracy.  

Uwaga: Nape!niany zbiornik nie jest zbiornikiem zapasowym. Dlatego 
te# nale#y wsypa$ do niego nie wi'cej ni# jedn" porcj' kawy, przy czym 
nale#y u#ywa$ tylko &wie#ej, zmielonej kawy lub kawy pakowanej pró#-
niowo. Nie wolno u#ywa$ kawy instant!

5. Konserwacja i utrzymanie w nale!ytym stanie
5.1 P#ukanie Spumatore – spieniacza do mleka

Uwaga: Nie przerywa$ programu p!ukania podczas jego trwania!

Po ka$dym przygotowaniu napoju z mlekiem nale$y oczy#ci& Spuma-
tore (spieniacz mleka) – najpó(niej jak taka informacja pojawi si% na 
wy#wietlaczu. P!ucz Spumatore (spieniacz mleka) zgodnie z poni$szy-
mi wskazówkami: 

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do symbolu „Konserwacja” Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Czyszczenie spieniacza”. 
Naci#nij pokr%t!o regulacji.

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

 !  Pod!"cz jedn" stron% w%$a do dozownika kawy (zdj%cie 7).
 !  W!ó$ drug" stron% w%$a do otworu w tacce na skropliny po prawej 
stronie (zdj%cie 10).

 !  Podstaw co najmniej 0,5 l pojemnik pod wylot kawy.
 !  Wci#nij pokr%t!o regulacji.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „System p!ucze si% nie zdej-
mowa& w%$a”. Cykl p!ukania w!"czy si% automatycznie trwa oko!o 20 
sekund. Po zako'czeniu p!ukania urz"dzenie nagrzeje si% i b%dzie 
gotowe do pracy.
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5.2 P#ukanie dozownika

Nale$y od czasu do czasu p!uka& dozownik. Nale$y post%powa& jak 
ni$ej.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na symbol czyszczenia. Naci#nij pokr%-
t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na pozycj% „Przep!ucz dozownik”. 
Naci#nij pokr%t!o regulacji.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „P!ukanie systemu”
Po zako'czeniu p!ukania, urz"dzenie nagrzeje si% i b%dzie gotowe do 
pracy. 

5.3 P#ukanie Spumatore (spieniacza mleka)

Uwaga: Nie przerywa$ programu czyszczenia podczas jego trwania!

Od czasu do czasu nale$y czy#ci& Spumatore (spieniacz mleka). 
Czyszczenie wed!ug poni$szych wskazówek:

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do symbolu „Konserwacja”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Czyszczenie spieniacza”. 
Naci#nij pokr%t!o regulacji.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Pod!"cz w"$ do odp!ywu i 
w!o$y& do oczyszcza”.

 !  Pod!"cz jeden koniec w%$a do dozownika (zdj%cie 7).
 ! Podstaw wod% ze #rodkiem czyszcz"cym (dost%pny oddzielnie, 
patrz 9) w pojemniku o pojemno#ci co najmniej 0,3 l.

 !  Umie#& drugi koniec w%$a w roztworze czyszcz"cym.
 ! Podstaw co najmniej 0,5 l pojemnik pod dozownik.
 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji.

Urz"dzenie rozpocznie proces czyszczenia a na wy#wietlaczu pojawi 
si% informacja „Spieniacz czy#ci si% nie zdejmowa& w%$a”.
Po chwili na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Pod!"cz w"$ do 
odp!ywu i w!o$y& do tacki na skropliny”.

 !  Po!"cz jeden koniec w%$a do dozownika (zdj%cie 7). W!ó$ drugi 
koniec do otworu w tacce na skropliny – po prawej stronie.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Czyszczenie spieniacza nie 
wyjmowa& w%$a”.
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Gdy cykl p!ukania zostanie zako'czony, urz"dzenie nagrzeje si% i 
b%dzie gotowe do pracy.

 !  Wyjmij i opró$nij tack% na skropliny i tack% ze zu$ytymi fusami 
kawy (zdj%cie 1/N i 1/O) i w!ó$ z powrotem do urz"dzenia. 

5.4 Program czyszczenia

Wskazówka: Gdy urz"dzenie musi zosta$ oczyszczone, na wy&wietlaczu 
pojawia si' informacja „Prosz' czy&ci$„. Mo#na nadal parzy$ kaw' lub 
otrzymywa$ gor"c" wod' i par'. Zaleca si' jednak, aby mo#liwie jak 
najwcze&niej zrealizowa$ program czyszczenia, gdy#  je&li si' tego nie 
uczyni, dzia!anie urz"dzenia mo#e sta$ si' wadliwe i roszczenia gwaran-
cyjne mog" nie zosta$ uwzgl'dnione. 

Uwaga: Nie wolno przerywa$ realizowanego programu czyszczenia. 
Jedynie dodawa$ tabletki czyszcz"ce je&li zostanie to zasygnalizowane 
przez urz"dzenie.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na wskazany symbol. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na pozycj% „Przeczy#& system”. Naci-
#nij pokr%t!o regulacji.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Opró$nij tacki” i „Dolej 
wod%”.

 !  Wyjmij i opró$nij tack% na skropliny i pojemnik na fusy (zdj%cie 
1/N i 1/O).

 ! Je#li jest to konieczne przep!ucz tack% na skropliny i fusy #wie$" 
wod" i w!ó$ z powrotem do urz"dzenia.

Urz"dzenie zacznie podwójne p!ukanie.
Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Tabletka czyszcz. w przew. 
zmiel. kawy”.

 ! Podstaw co najmniej 0,5 l pojemnik pod dozownik kawy (zdj%cie 
1/E).

 ! Otwórz pokryw% z prawej strony urz"dzenia (zdj%cie G).
 ! Otwórz pojemnik na zmielon" kaw% (zdj%cie 1/M).
 !  Wrzu& jedn" tabletk% czyszcz"c" (dost%pne oddzielnie, patrz 9) do 
pojemnika na zmielon" kaw% i zamknij pokryw%.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Rozpocz"& czyszcz.”

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji.
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Urz"dzenie zacznie proces czyszczenia a na wy#wietlaczu pojawi si% 
informacja „System czy#ci si%”. Cykl czyszczenia zacznie dzia!a& 
automatycznie i b%dzie trwa& oko!o 10 minut. Po zako'czeniu cyklu 
na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Opró$nij tack%”.

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

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

Ekspres nagrzeje si% i b%dzie gotowy do pracy.

5.5 Odkamienianie systemu

Gdy nale$y przeprowadzi& odkamienianie na wy#wietlaczu pojawi 
si% informacja: „Prosz% odkamieni&”. Mo$na tak$e przeprowadzi& 
program odkamieniania w ka$dym czasie.

Uwaga: Prosz' kierowa$ si' wskazówkami podanymi poni#ej! Mo#na 
nadal parzy$ kaw' lub otrzymywa$ gor"c" wod' i par'. Zalecane jest 
jednak, realizowanie programu usuwania kamienia mo#liwie jak naj-
wcze&niej, gdy# je&li si' tego nie uczyni, dzia!anie ekspresu mo#e sta$ 
si' wadliwe i roszczenia gwarancyjne mog" nie zosta$ uwzgl'dnione.

Uwaga: Nigdy nie nale#y przerywa$ procesu odkamieniania. Do usuwania 
kamienia w urz"dzeniu nigdy nie wolno u#ywa$ octu, ani te# &rodków 
na bazie kwasu mrówkowego. Nale#y stosowa$ specjalne p!ynne &rodki 
dost'pne w handlu, przeznaczone dla ekspresów do kawy.

Uwaga: Nale#y wyj"$ filtr z pojemnika na wod' przed rozpocz'ciem 
procesu odkamieniania. 

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na w!a#ciwy symbol. Naci#nij pokr%t!o 
regulacji.

 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji na pozycje „Odkamie' system”. Naci-
#nij pokr%t!o regulacji.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Opró$nij tacki”.

 !  Opró$nij tack% na skropliny a tak$e pojemnik na fusy po kawie 
(zdj%cie 1/N i 1/O).

 ! W!ó$  z powrotem tack% do ekspresu.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Wyj"& zbiornik”.

 !  Nape!nij zbiornik #wie$" wod" z #rodkiem do odkamieniania (do-
st%pny oddzielnie, patrz 9) do znaku 0,5 l, w!ó$ do ekspresu.
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Uwaga: Zawsze najpierw wlej wod' a nast'pnie &rodek do odkamienia-
nia, nigdy w odwrotnej kolejno&ci! Pod"#aj za wskazówkami producenta.

 ! Pod!"cz jeden koniec w%$a do dozownika o regulowanej wysoko#ci 
(zdj%cie 7).

 ! Umie#& drugi koniec w%$a w otworze tacki na skropliny, po prawej 
stronie (zdj%cie 10).

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Rozpocz"& odkam.”

 !  Podstaw pod wylot do kawy pojemnik o co najmniej 0,5 l pojem-
no#ci delikatnie z lewej strony (zdj%cie 1/E).

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji.

Ekspres rozpocznie proces odkamieniania a na wy#wietlaczu pojawi 
si% informacja „Sys odkamienia si%”.
Po odkamienieniu ca!ego system na wy#wietlaczu pojawi si% informa-
cja „Opró$ni& tacki”.

 !  Wyjmij i opró$nij tack% na skropliny i pojemnik na fusy (zdj%cie 
1/N i 1/O).

 ! W!ó$ tack% z powrotem do ekspresu.
 !  Wyjmij pojemnik na wod% i op!ucz go #wie$" wod". 
 !  W!ó$ filtr na jego miejsce w zbiorniku.
 ! Nape!nij zbiornik #wie$" wod" i w!ó$ go z powrotem do ekspresu.
 ! Pod!"cz jeden koniec w%$a do dozownika o regulowanej wysoko#ci 
(zdj%cie 7).

 ! Umie#& drugi koniec w%$a w otworze tacki na skropliny, po prawej 
stronie (zdj%cie 10).

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „Rozpocz"& p!ukanie”.

 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji.

Na wy#wietlaczu pojawi si% informacja „P!ukanie”. Cykl p!ukania 
rozpocznie si% automatycznie i trwa oko!o 2 minuty.  Po zako'czeniu 
p!ukania pojawi si% informacja „Opró$nij tacki”.

 ! Opró$nij tack% i pojemnik na fusy i w!ó$ z powrotem do ekspresu 
(zdj%cie 1/N i 1/O).

Uwaga: Nale#y usun"$ ca!y p!yn odkamieniaj"cy z ekspresu za pomoc" 
mokrej szmatki.
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5.6 Czyszczenie r&czne

Wskazówka: prosz' post'powa$ zgodnie z instrukcj" czyszczenia – przy-
rz"dzanie napojów wymaga najwy#szej czysto&ci i higieny.

Uwaga: Ekspresu nie wolno wk!ada$ do wody! Nie u#ywa$ #r"cych &rod-
ków czyszcz"cych.

 !  Czy#ci& ekspres z zewn"trz tylko mi%kk" mokr" #cierk".
 !  Opró$nia& tack% na skropliny (zdj%cie 1/N) i pojemnik na fusy 
(zdj%cie 1/O) najpó(niej jak wskazuje na to informacja na wy#wie-
tlaczu (informacja jest widoczna tylko przy w!"czonym ekspresie!).

Wskazówka: Po oczyszczeniu tacki na skropliny (zdj'cie 1/N) prosz' si' 
upewni$ czy metalowe styki w tylnej cz'&ci tacki s" suche! Raz na jaki& 
czas tack' powinno si' czy&ci$ wod" z odrobin" myd!a/p!ynu. 

 ! Pojemnik na wod% nale$y p!uka& czyst" wod" i nape!nia& codzien-
nie #wie$" wod". 

Wskazówka: Zaschni'ty osad z mleka jest trudny do usuni'cia.

 ! Prosz% czy#ci& Spumatore (spieniacz mleka) i w%$yk regularnie. 

Wskazówka: Od czasu do czasu (najlepiej po tym jak ekspres nie b'dzie 
u#ywany przed d!u#szy czas, ale regularnie!) Spumatore (spieniacz mle-
ka) nale#y rozebra$ i przep!uka$ pod bie#"c" wod". 

 ! Zdejmij panel maskuj"cy (zdj%cie 1/P) poni$ej dozownika o regulo-
wanej wysoko#ci.

 ! Usu' Spumatore (spieniacz mleka) ci"gn"c go w dó! (zdj%cie 11a) 
i rozmontuj go.

 !  Wyczy#& wszystkie elementy Spumatore (spieniacza mleka) do-
k!adnie i ponownie go zamontuj. 

 ! Wepchnij Spumatore (spieniacz mleka) w dozownik z regulowan" 
wysoko#ci".

 !  Zamontuj panel z powrotem na dozowniku.

Wskazówka: Ekspres jest wyposa#ony ruchome rolki u!atwiaj"ce przesu-
wanie na blacie kuchennym. Dzi'ki temu mo#na utrzyma$ czysto&$ pod 
urz"dzeniem.

5.7 Czyszczenie jednostki zaparzania

Uwaga: Wyjmuj jednostk' zaparzania tylko wtedy, gdy ekspres jest w 
stanie czuwania. 

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

 !  Otwórz i zdejmij klapk% serwisow" po prawej stronie urz"dzenia 
(zdj%cie 1/L).

 ! Aby odblokowa& jednostk% zaparzania, naci#nij czerwony przycisk i 
przekr%& r"czk% do ko'ca w lewo a$ si% zablokuje (zdj%cie 12),

 !  Ostro$nie wyjmij jednostk% zaparzania u$ywaj"c r"czki.
 ! Op!ucz jednostk% zaparzania pod bie$"c" wod" i zostaw do wy-
schni%cia.

 ! Ostro$nie w!ó$ jednostk% zaparzania z powrotem do ekspresu i 
zablokuj naciskaj"c czerwony przycisk i przekr%caj"c r"czk% do 
ko'ca w prawo a$ us!yszysz klikni%cie.

 ! Zamknij klapk% serwisow" (zdj%cie 1/L), pod"$aj"c za pokazywa-
nymi informacjami naci#nij klapk% do zamkni%cia i us!yszenia 
klikni%cia. 

5.8 Wymiana filtra

Filtry trac" swoj" wydajno#& po przefiltrowaniu oko!o 50 l wody. Na 
wy#wietlaczu pojawi si% nast%puj"ca informacja „Wymieni& filtr”.
Mo$na nadal przygotowywa& napoje ale zalecana jest wymiana filtra 
natychmiast po pojawieniu si% informacji o konieczno#ci wymiany 
filtra.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „Ustawienia”. Naci#nij 
pokr%t!o regulacji.

 !  Przekr%& pokr%t!o regulacji na „Filtr”. Naci#nij pokr%t!o regulacji.
 ! Przekr%& pokr%t!o regulacji do pozycji „W!o$y& filtr? Tak” urz"dze-
nie zapami%ta $e filtr zosta! zainstalowany.

 !  Opró$nij zbiornik wody (zdj%cie 1/F i 2), odkr%& stary filtr przy u$y-
ciu ko'cówki z drugiej strony !y$ki do odmierzania kawy i wyjmij 
ze zbiornika na wod% (zdj%cie 4).

 !  Wyrzu& stary filtr do kosza na #mieci.
 !  Naci#nij pokr%t!o regulacji. Informacja „W!o$y& filtr” lub „Filtr 
w!o$ony?” poka$e si% na wy#wietlaczu.

 !  Ostro$nie wkr%& nowy filtr (dost%pny osobno, patrz 9) w wyznaczo-
ne miejsce w zbiorniku na wod% u$ywaj"c ko'cówki na !y$ce do 
odmierzania kawy (zdj%cie 4).

!"#$%
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Uwaga: Nale#y uwa#a$ aby nie przekr'ci$ za daleko i nie uszkodzi$ 
zaczepów.

 !  Nape!nij pojemnik z wod" i w!ó$ do ekspresu.
 !  Podstaw pojemnik o co najmniej 0,5 l pojemno#ci pod dozownik 
(zdj%cie 1/E) i naci#nij pokr%t!o regulacji.

System zostanie przep!ukany. Informacja „Filtr p!ucze si%” pojawi si% 
na wy#wietlaczu.

 ! Poczekaj a$ woda przestanie wylatywa& z dozownika.

System b%dzie si% nagrzewa! a informacja „System nagrzewa si%” 
pojawi si% na wy#wietlaczu. Urz"dzenie jest gotowe do pracy.

Uwaga: Nawet je&li nie wy&wietla si' informacja o konieczno&ci zmiany 
filtra „Wymieni$ filtr” i nawet je&li urz"dzenie jest rzadko u#ywane, filtr 
nale#y wymienia$ przynajmniej co dwa miesi"ce (patrz 3.1.1).

Informacja Znaczenie )rodki zaradcze

NAPE*NIJ SYSTEM Nape!ni& lub przep!uka& instalacj% 
wodn"

 ! Naci#nij pokr%t!o regulacji

Filtr do wody mo$e by&  
uszkodzony

 ! Usu' lub wymie' filtr

DOLEJ WOD- zbiornik na wod% jest pusty  ! Dolej wody

Brak zbiornika na wod% lub zosta! 
nieprawid!owo za!o$ony

 ! Za!o$y& prawid!owo zbiornik 
na wod% (patrz punkt 2.3)

DOSYP KAW- Brak ziaren kawy  ! Nape!ni& zbiornik ziarnami 
kawy (patrz punkt 2.3)

Ziarna kawy nie znajduj" si% jeszcze 
w komorze mielenia (sklejone)

 ! Zamiesza& ziarna w  
zbiorniku np. !y$k"

Wskazówka: komunikat DOSYP ZIARNA KAWY zniknie dopiero po przygotowaniu kolejnej kawy.

OPRÓ)NIJ TACKI Korytko na skropliny lub zbiornik na 
pozosta!o#ci s" pe!ne

 ! Opró$ni& zbiorniki

Styki za korytkiem na skropliny 
nie s" czyste lub suche

 ! Dok!adnie wyczy#& i 
wysusz styki

BRAK TACKI Brak korytka na skropliny i pozo-
sta!o#ci lub zosta!y nieprawid!wo 
za!o$one

 ! Za!o$y& korytko na skropliny 
wraz ze zbiornikiem na 
pozosta!o#ci 

Styki za korytkiem na skropliny nie 
s" czyste lub suche

 ! Dok!adnie wyczy#& i 
wysusz styki

PROSZ- CZY+CI, Niezb%dne jest czyszczenie systemu  ! Program czyszczenia  
(patrz punkt 5.4)

PROSZ- ODKAMIENI, Niezb%dne jest odkamienianie 
systemu

 ! Program odkamieniania 
(patrz punkt 5.5)

WYMIENI, FILTR Dzia!anie filtra nie jest ju$ wydajne  ! Wymiana filtra  
(patrz punkt 5.8)

WYJ-TY ZAPARZACZ Jednostka zaparzania jest wyj%ta lub 
nieprawid!wo za!o$ona

 ! W!ó$ jednostk% i sprawd( 
blokad% (patrz punkt 5.7)

  

6. Komunikaty systemu
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Usterka Znaczenie  )rodki zaradcze

Otrzymanie gor"cej wody 
i pary nie jest mo$liwe 

Dysza gor"cej wody/pary (zdj%cie 
1/R) jest zatkana

 ! Dysz% roz!o$y& na cz%#ci i do-
k!adnie wyczy#ci&  
(Zdj%cie 1/R)

Za ma!o pianki z mleka 
lub pianka zbyt p!ynna

Instalacja mo$e by& zanieczysz-
czona kamieniem 

 ! Zrealizowa& proces usuwania 
nadmiernego kamienia (patrz 
punkt 5.5)

Nieodpowiednie mleko  ! U$yj dobrze sch!odzonego mleka

Zatkana dysza  ! Dysz% roz!o$y& na cz%#ci i do-
k!adnie wyczy#ci&  
(Zdj%cie 1/R) 

Kawa wyp!ywa tylko 
kropla po kropli 

Instalacja mo$e by& zanieczysz-
czona kamieniem

 ! Zrealizowa& proces usuwania 
nadmiernego kamienia (patrz 
punkt 5.5)

M!ynek mieli zbyt drobno  ! Nastawi& na grubsze mielenie

Zbyt drobno zmielona 
kawa  

 ! Ustawi& na grubsze mielenie

Kawa bez pianki Instalacja mo$e by& zanieczysz-
czona kamieniem

 ! Zrealizowa& proces usuwania 
nadmiernego kamienia (patrz 
punkt 5.5)

 Nieodpowiedni rodzaj kawy  ! Zmieni& rodzaj kawy

G!o#na praca m!ynka Palone ziarna nie s" #wie$e  ! U$y& #wie$ych ziaren

Stopie' zmielenia nie jest dosto-
woany do ziaren kawy 

 ! Zoptymalizowa& stopie' zmie-
lenia

Cia!a obce w m!ynku np. ka-
myczki

 ! Skontaktowa& si% z serwisem, 
mo$na w dalszym ci"gu przygo-
towywa& kaw% mielon".

7. Post&powanie w przypadku problemów

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

Uwaga: Je&li na wy&wietlaczu pojawi si' napis „B!"d/Tel. Serwisu”, zapisz kod. Wy!"cz eks-
pres i wyjmij wtyczk' z gniazdka. Zadzwo% do serwisu. 

8. Akcesoria
Mo$esz kupi& nowe akcesoria w dobrze zaopatrzonych punktach 
sprzeda$y lub skontaktowa& si% z dystrybutorem na Polsk%.

Filtr CLARIS NIRF 700 jest wykonany wy!"cznie z naturalnych mate-
ria!ów, bez chemicznych dodatków. Wymieniany regularnie sprawi $e 
odkamienianie urz"dzenia b%dzie potrzebne znacznie rzadziej.

Tabletki czyszcz"ce NIRT 700 zapewni" Twojemu w pe!ni zautomaty-
zowanemu ekspresowi do kawy pe!ny program czyszcz"cy. Tabletki 
czyszcz"ce wykonane s" z w pe!ni bezpiecznych #rodków, usun" 
jednak wszelkie osady z kawy. 

P!yn do odkamieniania NIRK 703: Twój w pe!ni automatyczny ekspres 
do kawy posiada zintegrowany program odkamieniania. Odkamieniacz 
precyzyjnie usunie kamie' nez uszkodzenia ekspresu.

Oczyszczacz w p!ynie CreamClean NICC 705 mo$e !atwo zmy& pozo-
sta!o#ci mleka z systemu spieniania mleka. Czy#ci zdecydowanie i 
bezpiecznie - nie wp!ywa na walory smakowe przyrz"dzanej kawy.

MilkCooler NICT 500 (standardowe wyposa$enie ekspresu NICR850, 
opcjonalnie do ka$dego ekspresu Nivona z funkcj" Spumatore). Ter-
mos, który zapewnia mleku #wie$o#& i odpowiedni" temperatur%, jest 
atrakcyjnym i praktycznym dodatkiem do ka$dego automatycznego 
ekspresu marki Nivona. Termos wykonany jest ze stali nierdzewnej i 
pozwala na !atwe po!"czenie z systemem spieniania mleka.

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

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

Wk!ad u#ytkownika w ochron' &rodowiska. 
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Elektryczne i elektroniczne urz"dzenia zawieraj" wiele warto#ciowych 
lub szkodliwych materia!ów i z tego te$ wzgl%du nie wolno obchodzi& 
si% z nimi jak ze zwyk!ymi odpadami. Poprzez nieodpowiednie obcho-
dzenie si% lub zmielenie w nieodpowiednich m!ynach odpadów mog" 
one wywiera& szkodliwy wp!yw na ludzi oraz #rodowisko naturalne. Z 
tego te$ wzgl%du nie wolno w $adnym przypadku oddawa& urz"dze-
nia do zwyk!ego m!yna miel"cego odpady, lecz powinien on zosta& 
wywieziony na sk!adowisko odpadów elektrycznych i elektronicz-
nych ustanowione przez w!adze lokalne, gdzie zu$yte urz"dzenia s" 
gromadzone. Wi%cej informacji na ten temat udzielaj" w!adze miasta, 
Przedsi%biorstwo Wywozu +mieci lub punkt sprzeda$y, w którym urz"-
dzenie zosta!o zakupione.
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