
CafeRomatica

A passion for coffee.
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Pilnai automatinis kavos aparatas
Naudojimosi vadovas su naudingais

 patarimais
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Laikykite šį vadovą saugioje vietoje.  Jis pravers iškilus kokiems nors klausimams arba jei norėsite 
perduoti prietaisą kitiems. 

Mėgaukitės gardžia kava ir aukščiausia NIVONA prietaiso kokybe!

Mielas pirkėjau, 

Sveikiname ir dėkojame įsigijus aukštos kokybės NIVONA produktą.
Norėdami pilnai mėgautis naujuoju NIVONA prietaisu, prieš naudodami perskaitykite šį  
naudojimosi vadovą ypatingą dėmesį skirdami saugumo patarimams.

Nusipirkta:

Vieta, data:
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Turinys                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.  Saugumo informacija

• Norėdami atjungti prietaisą nuo maitinimo lizdo, traukite laidą už prievado, o 
ne už paties laido.

• Visada tvirtai laikykitės valymo ir nukalkinimo nurodymų! Nesilaikydami jų 
neteksite teisės į garantiją.
Prieš atlikdami priežiūros ir valymo veiksmus visada įsitikinkite, kad 
prietaisas išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.

•  Pastatykite  prietaisą  ant  lygaus,  stabilaus  paviršiaus  ir  naudokite  tik 
patalpoje. Nestatykite prietaiso ant karštų paviršių ar šalia atviros liepsnos.

• Prietaisas ir jo maitinimo jungtys turi būti nepasiekiami vaikams iki aštuonerių 
metų. 

•  Nepalikite  prietaiso  įjungto,  kai  nereikia.  Niekada  nemerkite  prietaiso  į 
vandenį.

•  Neplaukite  prietaiso  ar  kurių  nors  jo  dalių  indaplovėje,  kitaip  prarasite 
garantiją.

•  Jei  pastebite  prietaiso  defektų,  iš  karto  ištraukite  kištuką  (netraukite  už 
maitinimo laido arba traukdami prietaisą). 

•  Būtina,  kad  prietaiso  įtampa  atitiktų  maitinimo  tinklo  įtampą.  Pasitikrinkite 
pažiūrėję į etiketę / lipduką  ant prietaiso (1/S pav.).

• Jei žadate bent keletui dienų išvykti, atjunkite prietaisą nuo maitinimo. 

•  Nesinaudokite prietaisu, jei  matote maitinimo laido arba korpuso pažeidimų.
 Saugokite, kad maitinimo laidas nesiliestų su karštais paviršiais.

•  Žala,  kilusi  dėl  netinkamo  naudojimo  arba  remonto,  atlikto  neįgaliotuose 
priežiūros centruose, nebus padengiama garantija.

• Vaikams nuo aštuonerių metų, asmenims su fizine, jutimų ar protine 
negalia bei neturintiesiems pakankamai naudojimosi patirties ir žinių 
prietaisu galima naudotis tik tuo atveju, jei juos prižiūri, apmoko saugiai 
naudotis prietaisu ir instruktuoja apie galimus pavojus už jų saugumą 
atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams su prietaisu žaisti. Valymo ir 
priežiūros veiksmų vaikai negali atlikti be priežiūros.  

 komerciniam naudojimui (žr. garantiją). Jeigu prietaisą naudosite ne pagal paskirtį, 
garantija nebus taikoma.
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• Jei reikia remontuoti, įskaitant maitinimo laidą, susisiekite su pardavėju arba

•  Jei  prietaiso  maitinimo  laidas  pažeistas, kad nekiltų  pavojų,  jį  turi  
pakeisti  gamintojas, jo įgaliotasis klientų aptarnavimo centras arba taip pat 
kvalifikuotas asmuo.

• Integruotu kavos malimo įtaisu malkite tik skrudintas ir neapdirbtas pupelės, o ne 
kitus maisto produktus! Įsitikinkite, kad tarp kavos pupelių nėra pašalinių 
medžiagų, nes dėl to kilusiai žalai garantija negalios.

 klientų aptarnavimo centru, o tada nusiųskite prietaisą pardavėjui, iš 
kurio jį pirkote, arba artimiausiam NIVONA klientų aptarnavimo servisui.

Dėmesio: elektros prietaisus turi remontuoti profesionalai! Netinkamas 
remontas gali kelti pavojų naudotojui! Jeigu prietaisu netinkamai 
naudojamasi arba jį netinkamai prižiūrima, garantija negalios.
Dėmesio: jeigu kavos ruošimo eigos metu paspausite įj. / išj. 
mygtuką  (1/J psl.), galite sugadinti prietaisą! Prietaisą išjunkite tik
 jam atlikus paleistus veiksmus.
Dėmesio: nusideginimo pavojus! Ruošiant garus arba karštą vandenį 
iš kavos piltuvo gali ištrykšti čiurkšlė karšto vandens. Prieš liesdami, 
leiskite piltuvui atvėsti.  

2.  Pirminė sąranka
2.1. Darbo pradžia

£ Pastatykite prietaisą ant sauso ir tinkamo paviršiaus.
£ Prijunkite maitinimo laidą prie profesionalų įrengto maitinimo lizdo.
£ Jūsų prietaise yra maitinimo laido niša: jei maitinimo laidas per ilgas, likusią maitinimo laido dalį suvyniokite į

šią gale esančią nišą (1/T pav.).

£ Išpakuokite prietaisą ir kartu pateiktus elementus. Pakuotėje rasite:
• Naudotojo vadovą 

Pastaba: jei prietaisą reikia nugabenti į klientų aptarnavimo centrą, prietaisas turi būti supakuotas 
originalioje pakuotėje. Laikykite ją saugiai, įskaitant polistirolo dalis.

• Garantijos kortelę
• Matavimo šaukštą su filtro dėklo surinkimo nurodymais
• Dvi valymo tabletės
• Vieną „Claris“ filtrą
• Vieną vandens kietumo nustatymo juostelę

 Paspaudus išėjimo mygtuką taip pat galima nutraukti kavos gaminimo procesą.
Reguliuojamo aukščio piltuvas (1/E pav.): pastūmus į viršų ar apačią piltuvas gali būti reguliuojamas 
pagal puodelių ar stiklinių aukštį.

2.2. Patys svarbiausi valdikliai
Jūsų NIVONA kavos aparate yra daugybė parinkčių, leidžiančių paruošti kavą pagal kiekvieno poreikius. 
Pagrindiniai valdikliai ir jų naudojimas  iš esmės nesiskiria nuo kitų kavos aparatų valdiklių. 

Sukamasis-spaudžiamasis valdiklis (trumpai: sukamasis valdiklis) (1/B pav.): pasukę 
sukamąjį valdiklį pakeisite nustatytą vertę, o paspaudę – nustatytą vertę patvirtinsite.

• Mygtukas > (1/C pav.): paspaudus mygtuką > meniu einama prie kito elemento.
•  Išėjimo mygtukas (1/D pav.): paspaudę išėjimo mygtuką išeisite iš atitinkamo meniu ir grįšite vienu meniu lygmeniu.

2.3. Užpildymas vandeniu ir pupelėmis
£  Atidarykite  dangtelį  kairiojoje  pusėje  (1/F  pav.)  ir  išimkite  vandens  talpą  (2  pav.).  Praskalaukite  švariu,  šaltu 

vandeniu iš čiaupo.
£  Pripildykite  vandens  iki  maksimalaus  lygio  žymėjimo  ir  įstatykite  talpą  atgal.  Įsitikinkite,  kad  įstatyta  talpa  gerai 

užsifiksavo savo vietoje. 

Dėmesio: jokiu būdu nepilkite pupelių, kurios skrudinimo metu arba po skrudinimo buvo papildomai 
apdorotos cukrumi  ar kitais priedais, kitaip galite sugadinti malimo įtaisą, o dėl to kilusios žalos nepadengs 
garantija.

£ Atidarykite prietaiso dešiniojoje pusėje esantį dangtelį (1/G pav.), o tada pupelių talpos dangtelį (3 pav.). 
£ Įberkite tik neapdirbtų, skrudintų kavos pupelių. 
£ Uždarykite abu dangtelius.

Dėmesio: į vandens talpą pilkite tik švarų, šaltą vandenį! Jokiu būdu nepilkite gazuoto vandens ar kitų
 skysčių! Nesilaikydami šių nurodymų neteksite garantijos.

2.4. Prietaiso įjungimas ir pirminis paleidimas

Kalbos nustatymas

Ekrane pamatysite pranešimą „INSERT FILTER?“ (Įdėti filtrą?).

£ Įjunkite prietaisą įj. / išj. mygtuku (1/H pav.).
Prieš pirmą kartą ruošdami kavą atlikite pagrindinius nustatymus. Jie pateikiami toliau.

£ Pasukę sukamąjį valdiklį pasirinkite kalbą.
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinkimą.

2.4.1. Prietaiso naudojimas su filtru
Dėžutėje kartu su prietaisu pateikiamas ir „Claris“ filtras. Kadangi šis filtras minkština vandenį, naudojant šį 
filtrą prietaisą reikės nukalkinti rečiau.

£ Paspauskite sukamąjį valdiklį. Ekrane pamatysite „INSERT FILTER“ (Įdėkite filtrą).
£ Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir naudodamiesi pateiktu įrankiu matavimo šaukštelio gale (4 pav.)

rūpestingai prisukite filtrą prie atitinkamos angos vandens talpoje. 
Dėmesio: neperveržkite ir nesulaužykite.

£ Palaukite, kol iš piltuvo nebetekės vanduo.
Ekrane rodoma „NIVONA“.

£  Pasukite  sukamąjį  valdiklį  ties  pasirinkimu  „INSERT  FILTER?  YES“  (Įdėti  filtrą?  Taip),  kad  prietaisas  
aptiktų,  kad  filtras  yra naudojamas.

£ Pripilkite į talpą šviežio vandens ir vėl įstatykite į prietaisą.
£ Po piltuvu (1/E pav.) padėkite pakankamai didelį dubenį (bent jau 0,5 l talpos) ir paspauskite sukamąjį valdiklį.
Sistema praskalaujama. Ekrane rodoma „FILTER FLUSHES“ (Filtras praskalaujamas).
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Vykdykite nurodymus „PLEASE Flush“ (Praskalaukite).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį. 
Ekrane rodoma „SYSTEM FLUSHES“ (Sistema praskalaujama).
Vos tik sistema pasieks darbinę temperatūrą, ekrane pamatysite pagrindinį meniu, nurodantį, kad prietaisu galima
naudotis.

£ Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite sukamąjį valdiklį. Eiga tuomet 
pakartojama. 

2.4.2. Prietaiso naudojimas be filtro
Jeigu norite prietaisą naudoti be filtro, nustatykite nustatymą „FILTER INSERTED? NO“ (Filtras įdėtas? Ne). Tai 
svarbu, nes priklausomai nuo vandens kietumo prietaisą reikia nukalkinti dažniau (iš gamyklos atkeliavęs prietaisas 
nustatytas į naudojimą be filtro).

£  Padėkite po piltuvu pakankamai didelį dubenį (bent jau 0,5 l talpos).
£  Paspauskite sukamąjį valdiklį.
Sistema papildoma, o iš piltuvo (1/E pav.) gali ištekėti vandens. 
Vos tik sistema pasieks gaminimo temperatūrą, ekrane atsiras pranešimas „PLEASE RINSE“ (Praskalaukite). 
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.
Sistema papildoma vandeniu.

Priklausomai nuo vandens kietumo lygio jūsų gyvenamojoje vietoje, prietaisą reikia reguliariai nukalkinti. Kad sistema 
galėtų nustatyti, kada tai reikia padaryti, prieš pirmą naudojimąsi reikia nustatyti tinkamą vandens kietumą. 
Gamykloje nustatytas 3 lygis.
Vandens kokybę galite nustatyti pateikiama kietumo nustatymo juostele:
£ Įmerkite nustatymo juostelę į vandenį ir šiek tiek pakratykite.
£ Po  maždaug minutės suskaičiavę raudonus taškelius ant nustatymo juostelės jau galėsite nustatyti rezultatą. 
£ Kietumo lygiai, kurie paskui gali būti ir nustatomi, pateikiami toliau: 

Nustatymo juostelė / kietumo  lygis = Ekrano nustatymas 
1 raud. taškelis / 1–7 °     = LEVEL 1 
2 raud. taškeliai / 8–14° = LEVEL 2 
3 raud. taškeliai / 15–21° = LEVEL 3 
4 raud. taškeliai / >21° = LEVEL 4

Pirmasis puodelis: kai ruošiate pirmą kavos puodelį,  malimo įtaisas bus tuščias. Gali  būti,  kad po pirminio malimo 
ekrane bus rodoma „REFILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o kava nebus ruošiama.

Pastaba: jei naudojate filtrą ir sistemą esate užprogramavę pagal „FILTER INSERTED? YES“ (Filtras 
įdėtas? Taip), dėl vidinio vandens minkštinimo prietaisas automatiškai nustatytas į pirmą vandens 
kietumo lygį. Prietaisą reikia nukalkinti rečiau, tačiau visada, kai to paprašoma, ir visada išėmus filtrą! 
Filtras keičiamas nutekėjus apie 50 litrų vandens (žr. skyrių 3.1).  

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „FILTER INSERTED? NO“ (Filtras įdėtas? ne).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte.

Pastaba: gamybos sumetimais vidinis vamzdynas pirmą kartą nustatant prietaisą gali būti tuščias. Prietaisas,
 įjungus jį įj. / išj. mygtuku (1/H pav.), tai nurodo pranešimu „PLEASE FILL“ (Papildykite).

2.4.3. Vandens kietumo reguliavimas

Dėmesio: net jei ekrane nerodomas pranešimas „PLEASE CHANGE FILTER“ (Pakeiskite filtrą), filtrą reikia 
keisti praėjus dviem mėnesiams, prietaisą naudojant reguliariai  (žr. 5.8. skyrių).

Ekrane rodomas vandens kietumo lygis.

£ Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite sukamąjį valdiklį. Eiga tuomet 
pakartojama. 

2.5. Prietaiso įjungimas naudojimo metu

Patarimas: jei planuojate kurį laiką prietaiso nenaudoti (pvz., per atostogas), išjunkite įj. / išj. mygtuku (1/J 
pav.) ir atjunkite nuo maitinimo.
Patarimas: prietaisas užprogramuotas kiekvienam kavos gėrimui gamykloje. Tai reiškia, kad galite iš karto 
ruošti kavą (žr. 4 skyrių). Vis dėlto mes rekomenduojame prieš tai atlikti reikalingus nustatymus, kad kava 
visiškai atitiktų jūsų skonį (žr. 3 skyrių).

Jūsų prietaise yra puodelių pašildymo funkcija.  

Ekrane rodoma „CUP HEATING ON“ (Puodelių šildymas įjungtas).
£ Dar kartą paspaudus mygtuką (1/K pav.) puodelių šildymo funkcija išjungiama. 
Ekrane rodoma „CUP HEATING OFF“  (Puodelių šildymas išjungtas).

Patarimas: pašildykite puodelius, jei pageidaujate ilgiau išlaikyti kavos temperatūrą ir labiau atskleisti aromatą.  

2.7. ECO režimas
Jei kurį laiką nenaudojamas sukamasis valdiklis ir kiti mygtukai, prietaisas automatiškai persijungia į ECO režimą. 
Ekrane tuo metu rodoma „SAVING ENERGY“ (Energijos taupymas).     

£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte.                                      
Ekrane rodoma „NIVONA“.
Ekrane rodoma „PLEASE RINSE“ (Praskalaukite)
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį. Ekrane rodoma „SYSTEM IS CLEANING“ (Sistema plaunama).
Sistema papildoma vandeniu ir kaitinama.
Kai tik prietaisas parengiamas naudoti, ekrane pasirodo pagrindinis meniu.
Pirmasis puodelis: kai ruošiate pirmąjį  kavos puodelį,  malimo įtaisas bus tuščias. Gali  būti,  kad po pirminio 
malimo ekrane bus rodoma „REFILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o kava nebus ruošiama.

Pirmąjį kartą prietaisas įjungiamas ( 2.4 pav.) įprastais:
£ Įjunkite prietaisą įj./ išj. jungikliu (1/H pav.).
Ekrane rodoma „NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP“ (NIVONA. Sistema kaitinama).
Įkaitus iki reikiamos temperatūros, ekrane rodoma „PLEASE RINSE“ (Praskalaukite).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.
Sistema praskalaujama. Po to prietaisą galima naudoti. Ekrane rodomas pagrindinis meniu (1/A pav.) 

£ Paspaudę mygtuką (1/K pav.) puodelių pašildymą įjungsite. Kad funkciją galėtumėte įjungti, turi būti įjungtas įj./ išj.
 mygtukas (1/H pav.).

Pastaba: jei naudojatės funkcija AUTO ON ir norite, kad kavos puodelis būtų šildomas automatiškai, 
 nustatykite puodelio pašildymą AUTO ON funkcijai (žr. 3.6. skyrių).

Patarimas: jei ant nustatymo juostelės neišryškėja nei vienas taškelis, nustatykite pirmą nustatymą.
Vandens kietumo nustatymas:

£ Sukamuoju valdikliu nustatykite tinkamą vandens kietumo vertę.

£  Pasukus sukamąjį valdiklį ar paspaudus kokį nors mygtuką prietaisas vėl persijungia į standartinį 
režimą. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.
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2.6. Puodelių pašildymas

2.  Pirminė sąranka 2.  Pirminė sąranka



 

 

3. Pagrindinių nustatymų atlikimas / reguliavimas
Patarimas: prietaisas užprogramuotas kiekvienam kavos gėrimui gamykloje. Tai reiškia, kad galite iš karto 
ruošti kavą (žr. 4 skyrių). Vis dėlto mes rekomenduojame prieš tai atlikti reikalingus nustatymus, kad kava 
visiškai atitiktų jūsų skonį (žr. 3 skyrių).

pagrindinio meniu.

3.1. Prietaiso nustatymas naudoti su filtru arba be jo

Jei norite prietaisą naudoti su filtru, vadovaukitės 2.4.2 skyriuje pateikta procedūra.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

£ Norėdami pakeisti režimą, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai). 
£ Paspaudę sukamąjį valdiklį įeikite į meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „FILTER“ (Filtras). 
Jei norite prietaisą naudoti su filtru, vadovaukitės 2.4.1 skyriuje pateikta procedūra.

£ Norėdami atlikti pagrindinius nustatymus, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Paspaudę sukamąjį valdiklį įeikite į meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Sukamojo valdiklio pasukimu pasirinkite norimą nustatyti meniu elementą.
£ Į pasirinktą meniu elementą įeikite paspaudę sukamąjį valdiklį.
£ Nustatymą nureguliuosite pasukę sukamąjį valdiklį.  
£ Norėdami patvirtinti pasirinktą nustatymą paspauskite sukamąjį valdiklį.
£ Paspaudę išėjimo mygtuką grįšite vienu meniu lygmeniu: nuo pasirinkto nustatymo iki meniu „SETTINGS“ (Nustatymai) ir iki 

3.2. Vandens kietumo nustatymas

Vadovaukitės 2.4.3 skyriuje pateikta procedūra.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

3.3. Temperatūros nustatymas

Tačiau jūs galite nustatyti temperatūrą kiekvienam gėrimui atskirai, pasirinkdami nustatymą „INDIVIDUAL“ (žr. 4 
skyrių toliau). Meniu „INDIVIDUAL“ (atskira) temperatūrą nustatykite kaip pateikta toliau:

 (Atskira). Gamyklinis nustatymas yra „HIGH“ (Aukšta). Paprastai nustatyta temperatūra taikoma visiems kavos 
gėrimams.

Ekrane dabar rodami kiti nustatymai.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

Galite nustatyti temperatūros nustatymus „STANDARD“ (Standartinė), „HIGH“ (Aukšta), „MAXIMUM“ (Maksimali) ar „INDIVIDUAL“

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TEMPERATURE“ (temperatūra) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujama temperatūra.
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte nustatymą.

3.4. Aromatingumo nustatymas
Kavai pagal savo skonį galite nustatyti aromatingumo nustatymus. Meniu nustatyme „AROMA“ (Aromatingumas) yra trys 
iš anksto nustatyti profiliai. 1-as profilis, „DYNAMIC“ (Dinaminis), reiškia dinaminį vandens srautą, 2-as profilis 
„CONSTANT“ (Pastovus), reiškia pastovų vandens srautą, o 3-as profilis „INTENSE“ (Intensyvus) nurdo stirų vandens 
srautą. Gamyklinis nustatymas yra „INDIVIDUAL“ (Atskira), kas reiškia, kad galite atlikti aromatingumo nustatymus patys 
prieš kiekvieną kavos receptą. Bet jeigu čia pasirinksite 1-ą, 2-ą ar 3-ą nustatymą, jis bus pritaikytas visoms kavos rūšims.

  

£ Norėdami nustatyti vandens kietumą, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai). 
£ Paspaudę sukamąjį valdiklį įeikite į meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukę sukamąjį valdiklį pasirinkite meniu elementą  „WATER HARDNESS“  (Vandens kietumas).

Patarimas: paruoškite kavos ir paragaukite, kuris patiks labiau.
£ Norėdami nustatyti vandens kietumą, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi 
„SETTINGS“ (Nustatymai) ir paspauskite.
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£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „Aroma“ (Aromatingumas) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties savo pasirinkimu.
£ Paspausdami sukamąjį valdiklį patvirtinkite nustatymą.
£ FDabar iš karto galite keisti kitus nustatymus arba pasirinkę „EXIT“ (Išeiti) ir paspaudę sukamąjį valdiklį 

grįžti į pagrindinį meniu.

£ Norėdami pasirinkti kalbą, pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Paspaudę sukamąjį valdiklį įeikite į meniu „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Meniu „SETTINGS“ pasukite sukamąjį valdiklį ties „LANGUAGE“ (Kalba).  

Paspauskite sukamąjį valdiklį.
£ Kalbą galite keisti sukamojo valdiklio pasukimu.
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad pasirinktą kalbą patvirtintumėte.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

3.5. Kalbos pasirinkimas

Ekrane rodomi kiti nustatymai. Jūsų prietaisas dabar išsijungs po nustatyto nenaudojimo laiko.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

Šia funkcija galite nustatyti, kad prietaisas išsijungtų praėjus kuriam laikui po paskutinio kavos puodelio. Gamyklinis 
nustatymas yra „10 MINUTES“ (10 minučių).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai). 
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TIMES“ (Laikai) ir paspauskite. 
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinkimą.
Ekrane rodomi galimi išsijungimo laikai.
£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiamu nustatymu.                                                     
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad pasirinktą laiką patvirtintumėte.

3.6. Laikų nustatymas
3.6.1. Automatinio išsijungimo laiko nustatymas

Dienos laikas nustatytas. Ekrane rodomas automatinio įsijungimo laikas.  
Dėmesio: jeigu prietaisas buvo atjungtas nuo maitinimo arba buvo nutrūkęs elektros tiekimas, norint 
naudotis automatinio įsijungimo funkcija, ją teks iš naujo nustatyti.

Praėjus nustatytam laikui ekrane rodoma „APPLIANCE AUTO-ON HOURS“ (Prietaiso automatinio įsijungimo valandos). 
Nustatykite automatinio įsijungimo laiką. 

Nustatykite tai pagal nurodymus toliau:
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TIMES“ (Laikai) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „APPLIANCE AUTO-ON“ (Prietaiso automatinis įsijungimas) ir 
paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „AUTO-ON SETTINGS“ (Automatinio įsijungimo nustatymai) ir 
paspauskite.
Ekrane rodoma esama diena ir laikas.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama valanda ir paspauskite.  
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama minute ir paspauskite.

Galite nustatyti, kad prietaisas įsijungtų tam tikru metu, pvz., kad būtų pusryčiams pasirengęs paruošti jums kavos. 

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties automatinio įsijungimo valanda ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties automatinio įsijungimo minute ir paspauskite.
Automatinio įsijungimo laikas nustatytas ir rodomas ekrane.
£ Jei reikia, keletą kartų paspauskite išėjimo mygtuką, kad išeitumėte iš meniu. 

3.6.2. Automatinis įsijungimas

3.  Pagrindinių nustatymų atlikimas / reguliavimas                                                                                                                      3.  Pagrindinių nustatymų atlikimas / reguliavimas



 

 

 

£ Jei reikia, keletą kartų paspauskite išėjimo mygtuką, kad išeitumėte iš meniu.  

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TIMES“ (Laikai) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „APPLIANCE AUTO-ON“ (Prietaiso automatinis įsijungimas) ir 
paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DEACTIVATED“ (Išjungta) ir paspauskite.
Automatinio įsijungimo funkcija išjungta.

  Automatinio įsijungimo funkcijos išjungimas:
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

Naudojantis šia funkcija prietaisui įsijungus puodelių pašildymo funkcija įsijungs automatiškai. Jeigu funkcija „CUP 
HEATING AUTO-ON“ (Puodelių pašildymo automatinis įjungimas) nustatyta kartu su įsijungimo laiku, puodeliai bus 
šildomi vos prietaisui įsijungus. Kitu atveju puodelių šildymas įjungiamas ir išjungiamas mygtuku (1/K pav.).

3.7. Automatinio puodelių pašildymo nustatymas (859 modelyje)

Automatinis puodelių pašildymas dabar išjungtas.
£ Grįžkite į pagrindinį meniu išėjimo mygtuku.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CUP HEATING“ (Puodelių pašildymas) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MANUALLY ONLY“ (Tik rankiniu būdu) ir paspauskite.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CUP HEATING“ (Puodelių pašildymas) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „AUTO-ON“ (Automatinis įjungimas) ir paspauskite.
Ekrane dabar rodami kiti nustatymai.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

Gamykloje išjungimo praskalavimo funkcija nustatyta į parinktį „ON“. 
Jūs taip pat išsijungimo automatinio praskalavimo funkciją galima išjungti. Tai daroma prietaisui išsijungus:

Pastaba: net jeigu išsijungimo praskalavimas yra nustatytas į parinktį „ON“ (Įjungti), praskalaujama bus 
tik tuo atveju, kai bus ruošiamas bent vienas puodelis.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SWITCH-OFF RINSING“ (Išsijungimo praskalavimas) ir 
paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „ON“ (Įjungti) ar „OFF“ (Išjungti) ir paspauskite.

3.7. Išjungimo praskalavimo nustatymas
Gamykloje nustatytas automatinio praskalavimo proceso įjungimas. Kad kava būtų visada ruošiama iš šviežio vandens, 
kiekvieną kartą, kai tik prietaisas įjungiamas iš neaktyvios būsenos, po kaitinimo proceso jis paklaus, ar atlikti 
praskalavimą. Šią ekrane rodomą užklausą reikia patvirtinti rankiniu būdu paspaudus sukamąjį valdiklį. 

Ekrane dabar rodami kiti nustatymai.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

3.9. Meniu rodinys
Galite pasirinkti, ar rodyti mažas, ar dideles meniu piktogramas ekrane.

Pastaba: jei nustatytas automatinis įjungimas, puodelių šildymas prasideda 30 minučių  prieš įsijungiant prietaisui.
Automatinio puodelių pašildymo funkcijos išjungimas:
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SETTINGS“(Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MENU DISPLAY“ (Meniu rodymas) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį į kairę ar dešinę rodyti mažasnes ar didesnes piktogramas.
£ Paspauskite norėdami baigti.
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Ekrane dabar rodami kiti nustatymai.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

Visi nustatymų nuo 3.1. iki 3.7.skyriaus  pakeitimai ir receptai (žr. 4 skyrių) gali būti atkurti į gamyklinius nustatymus.

£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

 nustatymus).
£  Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte.
Ekrane dabar rodami kiti nustatymai.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „FACTORY SETTINGS“ (Gamykliniai nustatymai) ir paspauskite.
£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „RESET RECIPES“ (Atkurti receptus) ar „RESET SETTINGS“ (Atkurti

3.10. Gamyklinių nustatymų atkūrimas

Ekrane dabar rodami kiti nustatymai.
£ Galite iš karto atlikti kitus nustatymus arba išeiti iš meniu paspaudę išėjimo mygtuką.

3.9. Statistikos peržiūra

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „STATISTICS“ (Statistika) ir paspauskite.
£  Pasukinėkite sukamąjį valdiklį, kad pamatytumėte statistiką.
£ Norėdami uždaryti meniu, paskauskite sukamąjį valdiklį.

Meniu elemente „STATISTICS“ (Statistika) pateikiama informacija, kokie gėrimai buvo ruošiami ir kokios funkcijos 
buvo naudotos po pirminio paleidimo.

4. Įvairių kavos gėrimų ruošimas
Jūsų NIVONA kavos aparate yra daugybė kavos ruošimo parinkčių pagal kiekvieno poreikius. Pagrindiniai 
valdikliai ir jų naudojimas  iš esmės nesiskiria nuo kitų kavos aparatų valdiklių. 

•  
 Paspaudus išėjimo mygtuką taip pat galima nutraukti kavos gaminimo procesą.
Reguliuojamo aukščio piltuvas (1/E pav.): pastūmus į viršų ar apačią piltuvas gali būti reguliuojamas 
pagal puodelių ar stiklinių aukštį.

Pasirinktas kavos gėrimas rodomas ekrane simboliu ir tekstu, pvz., ESPRESSO.

£ Pageidaujamą kavos gėrimą pasirinksite pasukdami sukamąjį valdiklį.

Jūs taip pat galite pritaikyti standartinius nustatymus iš meniu elemento „DRINKS RECIPES“ (Gėrimų receptai), esančio
  meniu „SETTINGS“ (Nustatymai). Išankstiniai nustatymai buvo įrašyti gamykloje (apibrėžti skyriuose nuo 4.2. iki 4.5). 
Jūs galite juos nustatyti kartu su savo asmeniniu pasirinkimu.

Pastaba: ekrano apatinėje juostoje apatinėje linijoje rodomi pasirinkto kavos gėrimo esami nustatymai.
Kiekvieną kavos gėrimą galima ruošti dviem būdais:
a) Jūs galite pasirinkti asmeninius nustatymus kiekvienam kavos gėrimui atskirai, kaip aprašyta 4.1 skyriuje. Tokiu 

atveju standartiniai nustatymai išsaugomi. 

Pirmasis puodelis: kai ruošiate pirmąjį  kavos puodelį,  malimo įtaisas bus tuščias. Gali  būti,  kad po pirminio 
malimo ekrane bus rodoma „REFILL BEANS“ (Pripilkite pupelių), o kava nebus ruošiama.

Sukamasis valdiklis (1/B pav.): pasukę sukamąjį valdiklį pakeisite nustatytą vertę, o
 paspaudę – nustatytą vertę patvirtinsite.

• Mygtukas > (1/C pav.): paspaudus mygtuką > meniu einama prie kito elemento.
•  Išėjimo mygtukas (1/D pav.): paspaudę išėjimo mygtuką išeisite iš atitinkamo meniu ir grįšite vienu meniu lygmeniu.

£ Tokiu atveju vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir vėl paspauskite sukamąjį valdiklį. 
Eiga tuomet pakartojama. 
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kad prasidėtų kavos ruošimo procesas.

£ Norėdami paruošti antrąjį puodelį, vykdykite nurodymus ekrane ir paspauskite sukamąjį valdiklį tik kartą.

Ruošiant du kavos puodelius iš karto malimo įtaisas sumals dukart daugiau kavos. Jei nebus pakankamai vandens, kavos
 pupelių talpa bus tuščia arba dėklus reikės ištuštinti tarp malimo ciklų, ekrane pamatysite atitinkamus simbolius. Tokiu 
atveju antras puodelis nebus ruošiamas. 

Specialūs reikalavimai ruošiant du kavos puodelius:
£ Norėdami paruošti du kavos puodelius vieną po kito greitai paspauskite sukamąjį valdiklį dukart, 

4.1. Kaskart kitų gėrimų ruošimas

Nepaisant to, kokie yra standartiniai nustatymai meniu elementuose „SETTINGS“ (Nustatymai), „DRINKS RECIPES“ 
(gėrimų receptai), kiekvieną ruošimą galite pritaikyti sau.

Jei norite pakeisti kitus parametrus, tokius kaip kavos kiekis ir puodelių skaičius, vykdykite toliau pateikiamus nurodymus:
£ Spauskite mygtuką > (1/C pav.), kol ekrane atsiras reikalingas nustatymas.

Pastaba: ruošdami du kavos gėrimus nepamirškite rūpestingai padėti puodelių po piltuvu (5 ir 6 pav.).

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamo gėrimo parinktimi (pvz., „LATTE MACCHIATO“).
£ Spauskite mygtuką > (1/C pav.), kol blykčiojantis kavos pupelės simbolis nurodys, kad galite keisti aromatingumą.
£ Kol simbolis blykčioja, pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu nustatymu. 

£ Kol simbolis blykčioja, pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu nustatymu.
£  Naujieji nustatymai išsaugomi, kai paspaudžiate išėjimo mygtuką. 
Jūs taip pat galite atlikti bet kokius tolesnius nustatymus. 

Pastaba: jeigu įjungiate kavos gėrimo ruošimo procesą  atsitiktinai ar per anksti, galima pakeisti keletą 
parametrų kavos ruošimo metu. Mirkčiojančiame ekrano rodinyje nurodoma, ką galite keisti.

£ Pupelės simboliui blykčiojant, pasukite sukamąjį valdiklį ties reikalingu nustatymu.
Po pupelės simbolio, žyminčio aromatingumą, blykčiojančiame ekrano rodinyje rodomas ml indikatorius, žymintis talpą. 
Šiuos nustatymus galite keisti per turimą laiką.
£ Jei norite sustabdyti procesą, paprasčiausiai paspauskite išjungimo mygtuką (1/D pav.). 

£ Ruošimo procesą pradėsite paspaudę sukamąjį valdiklį.  

4.2.  

Standartiniai gamykliniai nustatymai yra tokie:
• Espresso kavai: standartinis aromatingumas, 40 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 40ml“.
•   Cafe Creme kavai: standartinis aromatingumas, 120 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 120ml“.
• Cafe Lungo kavai: standartinis aromatingumas, 180 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 180ml“.
£ Padėkite puodelį po piltuvu (5 pav.).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu gėrimu (pvz., Espresso). Paspauskite sukamąjį valdiklį.
Puodelio lemputė įsijungia. Prietaisas ruošia jums pasirinktą kavos gėrimą  standartiškai. 
Dviejų kavos puodelių ruošimas
£ Norėdami paruošti du kavos puodelius vienas po kito, greitai paspauskite sukamąjį valdiklį

du kartus.
Standartinius nustatymus galima pakeisti dviem būdais. Jie aprašyti toliau.

4.2.1. Programavimas proceso metu
Galite pakeisti standartinius nustatymus ir išsaugoti pakeitimus, kaip aprašyta toliau.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
£   Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu gėrimu (pvz., Espresso) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas proceso metu).
£  Norėdami pakeisti standartinį nustatymą paspauskite sukamąjį valdiklį.
Ekrane rodoma „SELECT STRENGTH“ (Pasirinkite stirumą). 

4.2.2. Rankinis programavimas
Standartinius nustatymus galite keisti ir išsaugoti ir rankiniu būdu.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu gėrimu (pvz., Espresso) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „SELECT AROMA“ (Pasirinkite aromatingumą).
£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu aromatingumu (į kairę aromatingumas silpnesnis, į dešinę

 – stipresnis).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą aromatingumą.
Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (Palaukite). Prietaisas sumala, įkaista 

rodoma „RECIPE SAVED“ (Receptas išsaugotas), o tada ekrano rodinys persijungia į pagrindinį meniu, kuriame galėsite 
atlikti standartinius nustatymus.

  ir ima ruošti kavą.
Ekrane rodoma „STOP COFFEE?“ (Sustabdyti kavą?)
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kai pasieksite reikiamą kavos kiekį. 
   
Standartinis pasirinkto gėrimo (pvz., Espresso) nustatymas dabar pakeistas ir išsaugotas. Ekrane trumpam

Pasirinkite stiprumą

£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu stiprumu (į kairę silpnesnis, į dešinę  – stipresnis).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą stiprumą.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „STRENGTH“(Stiprumas) ir paskauskite. 
£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu stiprumu (į kairę silpnesnis, į dešinę  – stipresnis).

£  Pasukite  sukamąjį  valdiklį  ties  pageidaujamu  aromatingumu   (į  kairę  aromatingumas  silpnesnis,  į  dešinę  – 
stipresnis).

Pasirinkite paruošimo būdą (cappuccino) 
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „PREPARATION“ (Paruošimas) ir paskauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu paruošimo būdu.  
Esant nustatymui „MILK � COFFEE“ (Pienas > kava) pirma ruošiama pieno puta, o tada kava, o esant nustatymui 
„COFFEE � MILK“ (Kava > pienas) pirma ruošiama kava.

       Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.
Pasirinkite aromatingumą
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „AROMA“ (Aromatingumas) ir paspauskite.

Pastaba: paragaukite skirtingais būdais paruoštą kavą, kad išsirinktumėte.
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.

Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.

Pasirinkite kiekį
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „COFFEE QUANTITY“ (kavos kiekis) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama kiekio parinktimi (nuo 20 ml iki 240 ml) ir paspauskite.  
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Standartiniai nustatymai gėrimams be pieno  
(ESPRESSO, CAFE CREME, CAFE AMERIKANO)



 

 

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TEMPERATURE“ ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinktos temperatūros parinktimi („STANDARD“ (Standartinė), „HIGH“ (Aukšta), 
„MAXIMUM“ (Maksimali)) ir paspauskite.
£ Norėdami grįžti meniu lygmeniu kaskart spauskite išjungimo mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį valdiklį 

arba vėl paspauskite išėjimo mygtuką.
£ Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

Pastaba: jei kurį laiką neatliekami jokie nustatymai, prietaisas automatiškai persijungia į pagrindinį meniu.

Pasirinkite temperatūrą   
Nustatymo „TEMPERATURE“  (Temperatūra)  atveju  pažiūrėkite,  ar  meniu  „SETTINGS“  (Nustatymai)  nepasirinkta  
„INDIVIDUAL“ (Atskira) (žr.  3.3. skyrių).

4.3.  Standartiniai nustatymai gėrimams su pienu  
(CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, WARM MILK)

Standartiniai gamykliniai nustatymai yra tokie:
• Cappuccino kavai: standartinis aromatingumas, 200 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 200ml“.
• Latte macchiato kavai: standartinis aromatingumas, 300 ml kiekis, ekrane rodoma „ooo 300ml“.
• Šiltam pienui: standartinis aromatingumas, 150 ml kiekis, ekrane rodoma „oooo 150ml“.
Naudodami putų ruošimo įtaisą galite pieną į puodelį ar stiklinę pilti tiesiai iš pakelio ar kito indo.
£ Prijunkite siurbimo žarną pagal reguliuojamo aukščio piltuvą (7 pav.).
£ Prijunkite kitą žarnos galą prie pieno aušintuvo (858 ir 848 modeliuose/8 pav.) arba įmerkite jį tiesiai į pakuotę ar 
kitą indą.

Puodelio lemputė užsidega. Prietaisas ruošia puodelį ar stiklinę pasirinkto gėrimo standartiniais nustatymais.

Dviejų puodelių ruošimas (858 ir 848 modeliuose):

£ Norėdami paruošti du kavos puodelius vienas po kito, greitai paspauskite sukamąjį valdiklį du kartus.

Standartinius nustatymus galima pakeisti dviem būdais. Jie aprašyti toliau.

£ Padėkite puodelį arba stiklinę po piltuvu (5 pav.).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinkto gėrimo parinktimi (pvz., LATTE MACCHIATO) ir paspauskite.

 
Dėmesio: pridžiuvusio pieno likučius sunku pašalinti. Putų ruošimo įtaisą išplaukite iš karto, kai tik jis 
atvės! Visada vykdykite nurodymą „CLEAN FROTHER“ (Išplaukite putų ruošimo įtaisą). 

4.3.1. Programavimas proceso metu

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
£   Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu gėrimu (pvz., LATTE MACCHIATO) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas proceso metu).

Galite pakeisti standartinius nustatymus ir išsaugoti pakeitimus, kaip aprašyta toliau.

Ekrane rodoma „SELECT AROMA“ (Pasirinkite aromatingumą), pupelės simbolis blykčioja. 

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „STRENGTH“(Stiprumas) ir paskauskite. 
£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu stiprumu (į kairę silpnesnis, į dešinę  – stipresnis).
Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte neustatymą.

rodoma „RECIPE SAVED“ (Receptas išsaugotas), o tada ekrano rodinys persijungia į pagrindinį meniu, kuriame galėsite 
atlikti standartinius nustatymus.

£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte aromatingumą.
Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (Palaukite). Prietaisas kaista ir ruošia gėrimą. 
Latte Macchiato ir šiltas pienas:
Pradžioje ruošiamas pienas.
Ekrane rodoma „STOP MILK?“ (Sustabdyti pieną?).
£ Kai reikiamas pieno kiekis ištekės, paspauskite sukamąjį valdiklį.
Visi gėrimai su pienu:
Toliau ruošiama pieno puta.
Ekrane rodoma „STOP FROTH?“ (Sustabdyti putos ruošimo įtaisą?).    
£ Kai reikiamas kiekis putos paruošta, paspauskite sukamąjį valdiklį.

Cappuccino ir latte macchiato:

Galop ruošiama kava.
Ekrane rodoma „STOP COFFEE?“ (Sustabdyti kavą?). 
£ Kai pasiekiamas reikiamas kiekis kavos, paspauskite sukamąjį valdiklį.
Standartinis pasirinkto gėrimo (pvz., Latte Macchiato) nustatymas dabar pakeistas ir išsaugotas. Ekrane trumpam

£ Norėdami pakeisti standartinį nustatymą pasukite sukamąjį valdiklį.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį, kad pasirinktumėte aromatingumą (į kairę aromatingumas silpnesnis, į dešinę – stipresnis). 

4.3.2. Rankinis programavimas
Standartinius nustatymus galite keisti ir išsaugoti ir rankiniu būdu.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu gėrimu (pvz., Latte Macchiato) ir paspauskite.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „STRENGTH“(Stiprumas) ir paskauskite. 
£  Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu stiprumu (į kairę silpnesnis, į dešinę  – stipresnis).

£  Pasukite  sukamąjį  valdiklį  ties  pageidaujamu  aromatingumu   (į  kairę  aromatingumas  silpnesnis,  į  dešinę  – 
stipresnis).

£ Norėdami pakeisti standartinį nustatymą pasukite sukamąjį valdiklį.
Cappuccino ir latte macchiato: 

Pasirinkite stiprumą (Cappuccino ir latte macchiato)

       Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.
Pasirinkite aromatingumą (Cappuccino ir latte macchiato)
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „AROMA“ (Aromatingumas) ir paspauskite.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „PREPARATION“ (Paruošimas) ir paskauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu paruošimo būdu.  
Esant nustatymui „MILK � COFFEE“ (Pienas > kava) pirma ruošiama pieno puta, o tada kava, o esant nustatymui 
„COFFEE � MILK“ (Kava > pienas) pirma ruošiama kava.

Pasirinkite paruošimo būdą (cappuccino ir latte) 

Pastaba: paragaukite skirtingais būdais paruoštą kavą, kad išsirinktumėte.
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte pasirinktą nustatymą.

Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.

Pasirinkite pieno kiekį (latte macchiato ir šiltas pienas)
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Pasirinkite kavos kiekį
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „COFFEE QUANTITY“ (kavos kiekis) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama kiekio parinktimi (nuo 20 ml iki 240 ml) ir paspauskite.  



 

 

 

 

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama kiekio parinktimi ir paspauskite.  

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „MILK QUANTITY“ (Pieno kiekis) ir paspauskite.

Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.

Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.
Pasirinkite putų kiekį (visiems gėrimams su pienu)
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties nustatymu „FROTH QUANTITY“ (Putos kiekis) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiama kiekio parinktimi ir paspauskite.  

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinktos temperatūros parinktimi („STANDARD“ (Standartinė), „HIGH“ (Aukšta), 
„MAXIMUM“ (Maksimali)) ir paspauskite.
£ Norėdami grįžti meniu lygmeniu kaskart spauskite išjungimo mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį valdiklį 

Pastaba: jei kurį laiką neatliekami jokie nustatymai, prietaisas automatiškai persijungia į pagrindinį meniu.

arba vėl paspauskite išėjimo mygtuką.
£ Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

 
Pasirinkite temperatūrą   
Nustatymo „TEMPERATURE“  (Temperatūra)  atveju  pažiūrėkite,  ar  meniu  „SETTINGS“  (Nustatymai)  nepasirinkta   
„INDIVIDUAL“ (Atskira) (žr. 3.3. skyrių).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TEMPERATURE“ ir paspauskite.

4.4. Standartiniai nustatymai karštam vandeniui (pvz., arbatai)
Standartinis gamyklinis nustatymas karštam vandeniui yra 150 ml.
Ekrane rodoma „150ml“.
£ Padėkite puodelį po piltuvu (5 pav.).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „HOT WATER“ (Karštas vanduo) ir paspauskite.
Puodelio lemputė užsidega. Prietaisas ruošia vandenį pagal standartinį nustatymą. 
Standartinį nustatymą galima keisti dviem būdais. Jie aprašomi toliau.

4.4.1. Programavimas proceso metu
Standartinius nustatymus galite pakeisti ir išsaugoti ruošimo metu.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „HOT Water“ (Karštas vanduo) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „PLEASE WAIT“ (Palaukite). Prietaisas kaista ir ruošia vandenį.
Ekrane rodoma „STOP HOT WATER?“ (Sustabdyti karštą vandenį?).
£ Kai pasiekiamas reikiamas kiekis karšto vandens, paspauskite sukamąjį valdiklį.

Standartinis nustatymas pakeistas ir išsaugotas. Ekrane rodoma „RECIPE SAVED“ (Receptas išsaugotas), o tada 
ekrano rodinys persijungia į pagrindinį meniu, kuriame galėsite atlikti standartinius nustatymus.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „LIVE PROGRAMMING“ (Programavimas proceso metu).
£ Kad pakeistumėte standartinį nustatymą, paspauskite sukamąjį valdiklį.

4.4.2. Rankinis programavimas
Standartinius nustatymus galite keisti ir išsaugoti ir rankiniu būdu.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „HOT Water“ (Karštas vanduo) ir paspauskite.

Pasirinkite vandens kiekį
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „WATER QUANTITY“ (Vandens kiekis) ir paspauskite.
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£   Pasukite  sukamąjį  valdiklį  ties  reikiamo vandens kiekio  nustatymu  (nuo  50  ml iki  500  ml).  Paspauskite  sukamąjį 
valdiklį, kad patvirtintumėte nustatymą.  

Pastaba: įsitikinkite, kad jūsų puodeliai ar stiklinės tinka.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinktos temperatūros parinktimi („STANDARD“ (Standartinė), „HIGH“ (Aukšta), 
„MAXIMUM“ (Maksimali)) ir paspauskite.
£ Norėdami grįžti meniu lygmeniu kaskart spauskite išjungimo mygtuką, o tada paspauskite sukamąjį valdiklį 

Pastaba: jei kurį laiką neatliekami jokie nustatymai, prietaisas automatiškai persijungia į pagrindinį meniu.

 
Pasirinkite temperatūrą   
Nustatymo „TEMPERATURE“  (Temperatūra)  atveju  pažiūrėkite,  ar  meniu  „SETTINGS“  (Nustatymai)  nepasirinkta
 „INDIVIDUAL“ (Atskira) (žr. 3.3 skyrių).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „TEMPERATURE“ ir paspauskite.

arba vėl paspauskite išėjimo mygtuką.
£ Kartokite, kol grįšite į pagrindinį meniu.

4.5. „My coffee“ man ir kitiems su asmeniniais nustatymais
Jūsų prietaise galima išsaugoti iki devynių nustatymų skirtingiems asmenims arba gėrimams.

Ekrane rodoma „ooo 120ml“. 
Galite standartinį nustatymą pakeisti toliau aprašytu būdu.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pagrindinio meniu parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DRINK RECIPES“ (Gėrimų receptai) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „My COFFEE“ (Mano kava) ir paspauskite.
Galite pakeisti esamą nustatymą arba sukurti naują.

Gamykliškai  užprogramuotas  tik  vienas  nustatymas  „MY  COFFEE“  (Mano  kava):  standartinis 
aromatingumas, 120 ml kiekis puodeliui, vienas puodelis.

4.5.1. Recepto keitimas

nustatymas „MY COFFEE“ (Mano kava).  Paspauskite sukamąjį valdiklį.
Po meniu elementu „CHANGE RECIPE“ (Keisti receptą) pakeiskite nustatymus taip, kaip aprašyta nuo 4.2. iki 4.4. skyriaus.
Meniu elemente „CHANGE NAME“ (Keisti receptą) kiekvieną galite išsaugoti tam tikru pavadinimu (pvz., šeimos narių
vardais).   
£  Pasukite  sukamąjį  valdiklį  ties  reikiama raide  ar  simboliu.  Norėdami  įvesti  reikiamą raidę  ar  simbolį,  paspauskite 

sukamąjį valdiklį. 
£ Kartokite, kol įvesite visą recepto pavadinimą.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SELECT ICON“ (Pasirinkite piktogramą) (trečia iš galo piktograma galinėje linijoje),

Paspaudus ties „DELETE“ (Trinti) pasirinktas receptas ištrinamas. 

kad susietumėte receptą su piktograma ekrane. Paspauskite sukamąjį valdiklį.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „EDIT“ (Redaguoti) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties recepto, kurį norite keisti, parinktimi. Gamykliškai užprogramuotas tik 
vienas

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinkta piktograma ir paspauskite.
£ Norėdami užbaigti procesą pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CONFIRM“ (Patvirtinti) (antra iš galo piktograma 
galinėje linijoje) ir paspauskite. 

4.5.2. Naujo recepto kūrimas

Prietaisas pritaikys visus nustatymus jūsų pasirinktam gėrimui iš pagrindinio meniu.
Vykdydami nurodymus nuo  4.2.  iki  4.4.  skyriaus galite keisti  receptą ir  išsaugoti  nauju pavadinimu (pvz.,  šeimos nariu 
vardais). Tai darykite, kaip aprašyta 4.5.1. skyriuje. 

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties „ADD“ (Pridėti) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu gėrimu ir paspauskite.
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Pastaba: malimo rupumą galite reguliuoti, kol malimo įtaisas veikia.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „ESPRESSO“ ir paspauskite.
£ Kol malimo įtaisas mala, valdikliu (9 pav.) pakeiskite malimo rupumą.
Kuo mažesnis taškelis, tuo smulkesnė kavos pudra bus. Įsidėmėkite: 

£  Uždarykite  priežiūros dureles taip,  kad šerdys priežiūros durelėse pataikytų  į  įšpjovas.  Užtikrinkite,  kad durelės 
gerai įsistatytų.

4.6. Malimo rupumo reguliavimas

Galite  reguliuoti  malimo  įtaisą,  kad  priderintumėte  kavos  pupelių  sumalimą  konkrečiam  gėrimui.  Rekomenduojama 
rinktis vidutinį malimo rupumą.
Norėdami pakeisti malimo rupumą, atlikite šiuos veiksmus:
£ Atidarykite priežiūros dureles korpuso dešinėje (1/L pav.).
Malimo rupumo valdiklis yra dešiniojoje pusėje, viršuje (9 pav.).
£ Padėkite puodelį po piltuvu.

•  Lengviau skrudintai kavai reikia smulkesnio sumalimo (valdiklį pakreipkite į kairę).
• Tamsiau skrudintai kavai reikia rupesnio sumalimo (valdiklį pakreipkite į dešinę).
Išbandykite, koks sumalimas yra tinkamiausias jūsų skoniui.

Ekrane rodoma „INSERT GROUND COFFEE“ (Įpilkite maltos kavos).

£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad pradėtumėte ruošti.

£ Atidarykite dangtelį prietaiso dešinėje (1/G pav.)
£ Atidarykite kavos pudros latako dangtelį (1/M pav.).

£ Padėkite puodelį po piltuvu (5 pav.).
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties pasirinktu gėrimu. 
£ Spauskite mygtuką > , kol pradės blykčioti ml rodinys.
£ Kol ml rodinys blykčioja, pasukite sukamąjį valdiklį ties pageidaujamu kiekiu.
£ Jei nenorite atlikti tolesnių nustatymų, naująjį nustatymą išsaugokite paspaudę išėjimo mygtuką.

4.7. Maltos kavos įpylimas (pvz., kavai su mažai kofeino)

£ Įpilkite vieną matavimo šaukštelį maltos kavos ir uždarykite dangtelį. Ekrane rodoma „GROUND COFEE 
READY“ (Malta kava paruošta).

Pastaba: jeigu įjungiate kavos gėrimo ruošimo procesą  atsitiktinai ar per anksti, galima pakeisti keletą 
parametrų kavos ruošimo metu. Mirkčiojančiame ekrano rodinyje nurodoma, ką galite keisti.

£ Kai ekrano rodinyje blykčioja ml indikatorius, pasukite sukamąjį valdiklį ties reikiamu nustatymu.
£ Jei norite sustabdyti procesą, paprasčiausiai paspauskite išjungimo mygtuką (1/D pav.). 

Pastaba: jei netyčia atidarėte kavos pudros latako dangtelį arba įpylę kavos nepaspaudėte sukamojo 
valdiklio, prietaisas minutei automatiškai įjungs praskalavimą vos uždarius dangtelį (1/E pav.). Po to 
prietaisą vėl galėsite naudoti.
Dėmesio: kavos pudros latakas nėra laikymo talpa, todėl niekada nepilkite daugiau kaip vienos 
kavos porcijos ir naudokite tik vakuume supakuotą kavą iš sumaltų pupelių. Nenaudokite tirpios 
kavos!

5. Valymas ir priežiūra
Jūsų „Nivona“  prietaisas parodys kai kuriuos priežiūros reikalavimus ekrane (pvz., „PLEASE CLEAN FROTHER“ 
(Išplaukite putų ruošimo įtaisą).
£ Jei reikia atlikti priežiūros ar valymo darbus, o pagrindiniame meniu nustatyta rodyti dideles piktogramas, pasukite 

sukamąjį valdiklį ties rankos simboliu, o jeigu nustatyta rodyti mažas piktogramas, pasukite sukamąjį valdiklį ties 
reikiama priežiūros užduotimi pagrindiniame meniu. Tada paskauskite sukamąjį valdiklį.

Jūsų prietaisas pradės atitinkamą priežiūros ar vaymo programą ir prireikus jūsų ekrane paprašys atlikti tam tikrus 
veiksmus.
£ Vadovaukitės indtrukcijomis ekrane. Jei dvejojate, žr. nuo 5.1. iki 5.9., kur rasite daugiau informacijos.

Pastaba: nenutraukite veikiančios programos!
Rekomenduojame praskalauti putų ruošimo įtaisą kiekvieną kartą po gėrimo su pienu ruošimo. Įtaisą taip pat būtina 
praskalauti visada, kai esate to paprašomi. 

5.1. Putų ruošimo įtaiso praskalavimas

Ekrane rodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

Ekrane rodoma „RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE“ (Putų ruošimo įtaisas skalaujamas. Neištraukite žarnos).
 Prietaisas pradeda plauti. Vos tik procesas baigiamas, prietaisas vėl įkaista ir gali būti naudojamas. Ekrane rodomas 
pagrindinis meniu.

£ Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).
£ Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo galo (10 pav.).
£ Po piltuvu padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „RINSE FROTHER“ (Praskalauti putų ruošimo įtaisą).

5.2. Sistemos praskalavimas
Reguliariai sistemą reikia praskalauti. Atlikite toliau pateikiamus veiksmus:
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite. 
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „SYTEM RINSING“ (Sistemos praskalavimas) ir paspauskite.
Ekrane rodoma „RINSING SYSTEM“ (Sistema skalaujama).
Vos tik procesas baigiamas, prietaisas vėl įkaista ir gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

Atlikite šiuos veiksmus:

£ Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).
£  Įpilkite šiek tiek ploviklio (galima atskirai įsigyti, žr. 8 skyrių) ir vandens į talpą (abiejų kiekis turėtų būti

Ekrane rodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND IN CLEANER“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir valiklio).

Ekrane rodoma „START CLEANING“ (Pradėkite plauti).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.
Prasideda plovimo procesas. Ekrane rodoma „CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE HOSE“ 

£ Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.

iki 0,3 l. Kaip konkrečiai paruošti tirpalą, skaitykite ploviklio gamintojo instrukcijoje.  
£ Kitą žarnos galą įmerkite į valymo tirpalą.
£ Po piltuvu padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CLEAN FROTHER“ (Išplaukite putų ruošimo įtaisą).

Pastaba: nenutraukite veikiančios programos!  
Pastaba:  kai reikia, ekrane rodoma „PLEASE CLEAN FROTHER“ (Išplaukite putų ruošimo įtaisą).  

5.3. Putų ruošimo įtaiso plovimas

Ekrane vienas po kito rodoma „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus) ir „FILL WATER“ (Pripilkite vandens).

£  Jei  reikia,  pripildykite  vandens  talpą  šviežiu  vandeniu.  Pirma  vėl  įstatykite  vandens  talpą,  o  tada  nuvarvėjimo 
padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa.
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£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.
Ekrane rodoma „CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE HOSE“ (Putų ruošimo įtaisas plaunamas. Neištraukite žarnos).
Vos pasibaigus plovimo ciklui prietaisas pradeda kaisti ir jį vėl galite naudoti.

(Putų ruošimo įtaisas plaunamas. Neištraukite žarnos).
Po kurio laiko ekrane parodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“  (Prijunkite žarną prie piltuvo ir 
nuvarvėjimo padėklo).
£ Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.), o kitą galą prie nuvarvėjimo padėklo (10 pav.).

£ Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.), abu ištuštinkite ir įstatykite atgal.
Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

5.4. Sistemos plovimas

Ekrane vienas po kito rodoma „EMPTY TRAYS“ (ištuštinkite dėklus) ir „FILL WATER“ (Pripilkite vandens).
£ Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
£  Jei  reikia,  pripildykite  vandens  talpą  šviežiu  vandeniu.  Pirma  vėl  įstatykite  vandens  talpą,  o  tada  nuvarvėjimo 

padėklo ir nuvarvėjusios kavos talpa.

Ekrane rodoma „START CLEANING“ (Pradedama plauti).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį, kad patvirtintumėte.
Prietaisas pradeda plauti. Ekrane rodoma „CLEANING SYSTEM“ (Sistema plaunama). Pilnai automatinis procesas
užtrunka apie dešimt minučių.  

£  Jei  reikia,  pripildykite  vandens  talpą  šviežiu  vandeniu.  Pirma  vėl  įstatykite  vandens  talpą,  o  tada  nuvarvėjimo 
padėklo ir nuvarvėjusios kavos talpa.

Prietaisas praskalaujamas ir, kai įkaista, gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

Pastaba: kai prietaisą reikės plauti, ekrane bus rodoma „PLEASE CLEAN SYSTEM“ (Išplaukite sistemą). 
Galite toliau ruošti kavą, bet mes rekomenduojame išplauti prietaisą kaip įmanoma greičiau. Jei to 
nepadarysite gali suprastėti veikimas ir garantija dėl to gali negalioti.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite. 
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „CLEAN SYSTEM“ (Išplauti sistemą) ir paspauskite.

prietaisas dukart praskalaujamas, o ekrane rodoma „CLEANING SYSTEM“ (Sistema plaunama).
Ekrane rodoma „CLEANING TAB IN GROUND COFFEE CHUTE“ (Valymo tabletė maltos kavos latake).
£ Po piltuvu (1/E pav.) padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l). 
£ Atidarykite dangtelį prietaiso dešinėje (1/G pav.).

Vos procesui pasibaigus, ekrane pamatysite „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus).
£ Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.

£ Atidarykite kavos pudros latako dangtelį (1/M pav.). 
£ Į lataką įstatykite valymo tabletę ir uždarykite abejas dureles. 

Pastaba: jei plovimo metu ekrane parodomas pranešimas, atlikite nurodytus veiksmus. Paskui prietaisas
 toliau plaus prietaisą automatiškai.  

Dėmesio: nenutraukite plovimo proceso. Plovimo tabletę įdėkite tik tada, kai to prašo prietaisas.

5.5. Nukalkinimas
Jei prietaisą reikia nukalkinti, ekrane rodoma „PLEASE DESCALE SYSTEM“ (Nukalkinkite sistemą).
Taip pat galite paleisti nukalkinimo programą rankiniu būdu bet kuriuo metu.

Dėmesio: įsitikinkite, kad kiekvieną žingsnį atliekate būtent taip kaip aprašyta toliau! Galite toliau ruošti 
kavą, bet mes rekomenduojame nukalkinti kiek tik įmanoma greičiau. Jei to nepadarysite gali suprastėti
 veikimas ir garantija dėl to gali negalioti.

Dėmesio: nepertraukite nukalkinimo programos. Jokiu būdu nenaudokite acto ar acto pagrindo ploviklių, 
naudokite tik standartinius skystus produktus, rekomenduojamus automatiniams kavos aparatams.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „DESCALING SYSTEM“ (Sistemos nukalkinimas) ir paspauskite.

Ekrane rodoma „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus).
£ Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
£ Vėl įdėkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa.

Dėmesio: prieš paleisdami nukalkinimo programą iš vandens talpos išimkite filtrą.

Ekrane rodoma „REMOVE WATER TANK“ (Išimkite vandens talpą).
£ Išimkite vandens talpą. 
Ekrane vienas po kito rodoma „FILL WATER TANK TO 0,5l MARK“ (Pripilkite vandens talpą iki 0,5 l žymėjimo) ir 
„INSERT DESCALER TO TANK“ (Įdėkite nukalkinimo priemonę į talpą).
£ Išimkite filtrą. Pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki 0,5 l žymėjimo ir vėl įdėkite.

Dėmesio: visada pirmiausia įpilkite vandens iki 0,5 l žymėjimo, o tada nukalkinimo priemonės. Jokiu būdu 
ne atvirkščiai! kai naudotis nukalkinimo priemone, skaitykite šios priemonės instrukcijoje.

Ekrane rodoma „START DESCALING“ (Pradėkite nukalkinimą).

£ Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).
£ Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo (10 pav.).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Pradedama nukalkinti. Ekrane rodoma „SYSTEM DESCALING“ (Sistema nukalkinama). Nukalkinimo procesas yra 
automatinis ir trunka apie 30 minučių. Nukalkinimo tirpalas tam tikrais intervalais transportuojamas per visą 
sistemą.
Vos procesui pasibaigus, ekrane pamatysite „EMPTY TRAYS“ (Ištuštinkite dėklus).

£ Tik dabar pridėkite nukalkinimo priemonės.
Ekrane rodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

Ekrane rodoma „CONNECT HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

£ Po piltuvu (1/E pav.) padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l). 
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

£ Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).
£ Kitą galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo (10 pav.).
£ Po piltuvu (1/E pav.) padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l). 
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

praskalavimas  trunka  apie  dvi  minutes.  Vos  procesui  pasibaigus,  ekrane  pamatysite  „EMPTY  TRAYS“  (Ištuštinkite 
dėklus).
£ Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
Prietaisas įkaista ir gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

£ Nukelkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.) ir abu ištuštinkite.
£ Vėl įdėkite nuvarvėjimo padėklą ir nuvarvėjusios kavos talpą.
£ Išimkite vandens talpą ir praskalaukite šviežiu vandeniu.
£ Jei reikia, į vandens talpą įstatykite filtrą.
£ Pripildykite vandens talpą šviežiu vandeniu ir vėl įdėkite.

Ekrane rodoma „PLEASE RINSE“ (Praskalaukite).
£ Norėdami pradėti skalauti, paspauskite sukamąjį valdiklį.
Ekrane rodoma „SYSTEM RINSING, DO NOT REMOVE HOSE“ (Sistema skalaujama. Neišimkite žarnos). Automatinis
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Dėmesio: nukalkinimo priemonės likučius nuo korpuso iš karto nušluostykite drėgna šluoste.

5.6. Reguliarus rankinis plovimas
Pastaba: vadovaukitės pateiktais valymo nurodymais. Darbas su maisto produktais reikalauja maksimalios 
higienos.

ekrane (pranešimus matysite tik kai prietaisas įjungtas).

Dėmesio: jokiu būdu nemerkite prietaiso į vandenį! Nenaudokite abrazyvinių valiklių.
£ Korpuso vidų ir išorę nušluostykite minkšta, sudrėkinta šluoste.
£ Nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) ir nuvarvėjusios kavos talpą (1/O pav.) ištuštinkite bent jau tada, kai esate to paprašomi

Pastaba: valydami nuvarvėjimo padėklą (1/N pav.) įsitikinkite, kad abu metaliniai kontaktai gale yra švarūs 
ir sausi! Reguliariai valykite su tik šiek tiek ploviklio.

£ Vandens talpą reiktų kasdien praskalauti šviežiu vandeniu ir šviežiu, šaltu vandeniu kasdien pripildyti.

£ Išimkite piltuvo skydelį (1/P pav.).
£ Patraukite putų ruošimo įtaisą (11 pav.) į apačią ir į išorę, o ištraukę pilnai išmontuokite (1/R pav.).
£ Vėl įstatykite putų ruošimo įtaisą į piltuvą (11 pav.).
£ Uždėkite skydelį (1/P pav).

Patarimas: reguliariai (idealiu atveju, kai prietaisas kurį laiką nebus naudojamas, bei nuo naudojimo dažnio 
priklausančiais intervalais) putų ruošimo įtaisą reikia visiškai išmontuoti ir rūpestingai išplauti po tekančiu 
vandeniu.

1/Q), kuriais galima stumdyti prietaisą darbiniu paviršiumi.
 Tokiu būdu galite lengvai išvalyti sritį po prietaisu.

Pastaba: pridžiuvę pieno likučiai sunkiai pašalinami.
£ Todėl putų ruošimo įtaisą, žarną ir piltuvą reguliariai plaukite.

Patarimas:   jūsų prietaise integruoti galinai ratukai ( 

Dėmesio: ruošimo įtaisą galite išimti tik prietaisui esant išjungtam.
5.7. Ruošimo įtaiso plovimas

iki galo į dešinę, kol užsifiksuos.

Kai reikia, ruošimo įtaisą galite išimti ir išplauti šaltu, tekančiu vandeniu. Jokiu būdu nenaudokite ploviklių, tik švarų, šaltą
 vandenį! Higienos sumetimais rekomenduojame išimti ir rūpestingai išplauti po kiekvienos plovimo programos (žr. 5.4. 
skyrių).

kol ji užsifiksuos (12 pav.).
£ Laikydami už rankenėlės rūpestingai ištraukite ruošimo įtaisą.
£ Išplaukite ruošimo įtaisą po tekančiu šaltu vandeniu ir leiskite išdžiūti.
£ Vėl atsargiai įstatykite ruošimo įtaisą ir užfiksuokite paspausdami randoną mygtuką ir pasukdami rankenėlę

£  Uždarykite  priežiūros dureles taip,  kad šerdys priežiūros durelėse pataikytų  į  išpjovas.  Užtikrinkite,  kad durelės 
gerai įsistatytų.

£ Atidarykite korpuso dešinėje esančias priežiūros dureles (!g. 1/L) įtraukdami į save.
£ Ruošimo įtaisą išimsite paspausdami raudoną jungiklį ir pasukdami rankenėlę iki galo į kairę, 

Dėmesio: ruošimo įtaisą valykite reguliariai, pavyzdžiui, po kiekvienos valymo programos, bet bent jau kartą 
per mėnesį, kitaip galite netekti garantijos.

5.8. Filtro keitimas
Filtras tampa neefektyvus juo nutekėjus maždaug 50 l litrų vandens. Ekrane rodoma „CHANGE 
FILTER“ (Pakeiskite filtrą). 
Vis dar galite ruošti kavą, bet mes rekomenduojame pakeisti filtrą iš karto.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį  ties parinktimi „SETTINGS“ (Nustatymai) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį  ties parinktimi „FILTER“ (Filtras) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį  ties parinktimi „INSERT FILTER? YES“ (Įdėti filtrą? Taip), kad prietaisas atpažintų naują filtrą.
£ Ištuštinkite vandens talpą (1/F ir 2 pav.) ir pateiktu įrankiu matavimo šaukštelio gale (4 pav) atsukite filtrą.
£ Išmeskite filtrą.
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.

Ekrane rodoma „INSERT FILTER“ (Įdėti filtrą) arba, jei aptinkama, kad filtras jau pakeistas, „FILTER INSERTED“ 
(Filtras įdėtas). 
£ Naująjį filtrą prisukite atitinkamoje vandens talpos angoje, naudodamiesi pateiktu įrankiu matavimo šaukštelio gale  

(4 pav.).
Pastaba: neperveržkite ir nesulankstykite filtro.

£ Pripildykite talpą šviežio vandens ir įstatykite prietaiso gale. 
£ Po piltuvu (1/E pav.) pastatykite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l) ir paspauskite sukamąjį valdiklį.

Dėmesio: net jei prietaisas nėra naudojamas reguliariai, filtrą vis tiek reikia keisti bent jau kas du 
mėnesius. Prietaisas neparodys būsenos pranešimo. Filtro viršuje esančiu ratuku pasirinkite keitimo datą.

Sistema praskalaujama. Ekrane rodoma „FILTER RINSES“ (Filtras praskalaujamas).
£ Po kurio laiko iš piltuvo nebetekės vanduo.
Prietaisas įkaista ir gali būti naudojamas. Ekrane rodomas pagrindinis meniu.

5.9. Priežiūros būsena
Prietaisas praneša apie besiartinantį plovimą arba nukalkinimą.

Pastaba: plaukite ir nukalkinkite reguliariai, vėliausiai tada, kai esate to paprašomi ekrane! kitu atveju 
garantija gali nebegalioti.

£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE STATUS“ (Priežiūros būsena) ir paspauskite.
Ekrane rodoma:
„CLEANING SYSTEM“ (Sistemos plovimas)
„CLEANING LATER“ (Valymas vėliau)
„DESCALING“ (Nukalkinimas)
Atitinkamoje juostoje rodoma, ar  plovimas arba nukalkinimas artinasi. Kuo toliau į 
dešinę, tuo greičiau reikia atlikti vieną ar abu veiksmus.  
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6. Sistemos pranešimai
Pranešimas Priežastis Sprendimas

„Fill system“ Užpildykite vamzdyno sistemą £ Paspauskite sukamąjį valdiklį

Vandens talpa neįdėta arba įdėta 
netinkamai.

„Fill water“ Vandens talpa tuščia £ Pripildykite vandens talpą

„Fill  beans“ Nėra  pupelių £  Pripilkite pupelių  (žr.
 2.3. skyrių)

Galimas filtro defektas £ Išimkite ar pakeiskite filtrą
(žr. 5.8. skyrių)

šluoste
Pastaba: pranešimas „FILL BEANS“ (Pripildykite pupelėmis) dingsta tik ruošiant kitą kavos puodelį!

Pupelės įstrigo £ Pamaišykite pupeles šaukšteliu
£ Iššluostykite pupelių talpą 

£  Ištuštinkite  nuvarvėjimo  padėklą  ir 
nuvarvėjusios kavos talpą,  nuvalykite  ir
 nušluostykite kontaktus.

„Empty trays“ Nuvarvėjimo padėklas ir / ar 
nuvarvėjusios kavos talpa pilni arba 
kontaktai sudrėkę.

„No trays“  Nėra nuvarvėjimo padėklo su 
nuvarvėjusios kavos talpa, jie 
netinkamai įdėti arba kontaktai 
sudrėkę. £ Nušluostykite kontaktus

„Cleaning necessary“                               Išplaukite sistemą £ Išplaukite sistemą (žr. 5.4. skyrių)

„Descaling necessary“                            Būtina nukalkinti sistemą £ Nukalkinkite sistemą (žr. 5.5. skyrių)

„ Change filter“                                         Filtras nebeefektyvus £ Pakeiskite filtrą (žr. 5.8. skyrių )

 „ Brew unit missing“                               Ruošimo įtaisas netinkamai įdėtas £ Įdėkite ruošimo įtaisą taip, kad

£  Tinkamai  įdėkite  nuvarvėjimo padėklą 
su nuvarvėjusios kavos talpa

jis užsifiksuotų (žr. 5.7. skyrių)

7. Problemų sprendimas
Gedimas Priežastis Sprendimas

Pieno ruošimo įtaise nepakanka 
pieno  ar vandens

Nėra karšto vandens ar garų                Putų ruošimo įtaisas užsikimšo (11 pav.)   £ Išimkite ir rūpestingai išplaukite 
putų ruošimo įtaisą (11 pav.)

Netinkamas pienas £ Naudokite šaltą pieną
                                                              Putų ruošimo įtaisas užsikimšo (11 pav.)   £ Išimkite ir rūpestingai išplaukite

 putų ruošimo įtaisą (11 pav.)

Kava  vos  varva                    Sistema  gali  būti  užkalkėjusi                  £  Paleiskite  programą  su nukalkinimo 

priemone (žr. 5.5. sk.)
Kava  per smulki £  Nustatykite kavos malimo įtaiso 

rupesnį nustatymą (see 4.6.)

 priemone (žr. 5.5. sk.)
Sistema gali būti užkalkėjusi                 £ Paleiskite programą su nukalkinimo

Nesusidaro  kavos  puta Sistema gali būti užkalkėjusi              £  Paleiskite programą su nukalkinimo
 priemone (žr. 5.5. sk.)

 Netinkamos kavos [pupelės £ Pakeiskite kavos pupeles
Pupelės gali būti per senos                   £ Pakeiskite šviežiomis

Malimo įtaisas triukšmingas              Malimo rupumas nepritaikytas 
pupelėms

£  Pritaikykite  malimo 
rupumą

Pašalinis daiktas malimo įtaise, pvz.,
 akmenėlis

£ Paskambinkite kavos gamintojo 
atstovams ir apie tai praneškite

Netinkamai  įdėtas  ruošimo  įtaisas £  Išimkite  ruošimo  įtaisą  ir 
išvalykite (žr 5.7. sk.) 

Kavos pudra per smulki £ Pakeiskite į stambesnę

Ekrane rodoma „Error/ 
Service-Tel.“ (Klaida/Klientų 
aptarnavimo tel.

Jei problemos / sistemos pranešimo negalite išspręsti patys, paskambinkite į vietinę klientų 
aptarnavimo liniją – informacijos apie tai ieškokite kartu pateikiamos garantijos  pastabose ir klientų 
priežiūros linijos informaciniame buklete.

Dėmesio: jei ekrane rodoma „Error / Service-Tel.“, įsiminkite kodą. Išjunkite ir atjunkite prietaisą nuo 
maitinimo. Paskambinkite vietinei klientų aptarnavimo linijai.

8. Keičiamos dalys / Priedai
Šviežio vandens filtras NIRF 700: 
Įsigykite naują šviežio vandens filtrą iš šių priedų turinčių vietinių pardavėjų arba tiesiai iš mūsų.
Valymo tabletės NIRT 701: 
Įsigykite valymo tablečių iš šių priedų turinčių vietinių pardavėjų arba tiesiai iš mūsų.
Nukalkinimo priemonė NIRK 703: 
Naujų nukalkinimo priemonių įsigykite iš šių priedų turinčių vietinių pardavėjų arba tiesiai iš mūsų.
Specialus pieno likučių ploviklis NICC 705: 
Specialų pieno likučių ploviklį įsigykite iš šių priedų turinčių vietinių pardavėjų arba tiesiai iš mūsų.
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Pieno talpa NIMC 900:   
Pieno talpa pagaminta iš permatomos sintetinės medžiagos, kad vos pažvelgę matytumėte pripildymo lygį.

Pieno šaldytuvas NICT 500:  
Aukščiausios kokybės nerūdijančiojo plieno šaldytuvas užtikrina, kad pienas ilgą laiką būtų vėsus kaip ištrauktas iš 
šaldytuvo, ir padeda pasiekti geriausius putų ruošimo rezultatus. 

Pieno vamzdelis NIMA 330:   
Trys atsarginiai vamzdeliai NIVONA modeliams su „OneTouch Spumatore“.
9. Klientų aptarnavimo linija, garantija, aplinkos apsauga

£ Įjunkite prietaisą pagrindiniu jungikliu (1/H pav.).
£ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „MAINTENANCE“ (Priežiūra) ir paspauskite.
£ Pasukite sukamąjį valdiklį ties parinktimi „EMPTY SYSTEM“ (Ištuštinti sistemą) ir paspauskite.
Ekrane rodoma „REMOVE WATER TANK“ (Išimkite vandens talpą).
£ Išimkite vandens talpą (2 pav.).
Ekrane rodoma „HOSE TO SPOUT AND DRIP TRAY“ (Prijunkite žarną prie piltuvo ir nuvarvėjimo padėklo).

£   Prijunkite žarną prie piltuvo (7 pav.).
£ Kita galą prijunkite prie nuvarvėjimo padėklo (1/0pav.).
£ Po piltuvu padėkite pakankamai didelį dubenį (apie 0,5 l).
£ Paspauskite sukamąjį valdiklį.
Ekrane rodoma „EMPTYING OF WATER DO NOT REMOVE HOSE“ (Vanduo ištuštinamas. Neištraukite žarnos).
Prietaisas išgarina vandenį ir išsijungs automatiškai.

£ Išimkite nuvarvėjimo padėklą su nuvarvėjusios kavos talpa (1/N ir 1/O pav.), ir abu ištuštinkite.
£ Vėl įstatykite vandens talpą, nuvarvėjimo padėklą ir nuvarvėjusios kavos talpą.
Dabar prietaisas parengtas transportuoti.

Pastaba: prieš transportuodami prietaisą labai rūpestingai supakuokite, geriausiai originalioje pakuotėje.  
Gamintojas neprisiims atsakomybės už transportavimo metu padarytą žalą.

Garantija ir klientų aptarnavimo centro taikomos sąlygos 
Detalią informaciją apie garantiją ir klientų aptarnavimo centro taikomas sąlygas rasite su kartu pateikiamais 
dokumentais. 
Filtrus išmeskite kartu su buitinėmis atliekomis.

Prietaiso vandens išgarinimas 
Jeigu atsiradus gedimams reikia prietaisą nugabenti mums, užtikrinkite, kad visoje sistemoje nebūtų jokių vandens 
likučių.

Klientų aptarnavimo linija
NIVONA produktai gaminami remiantis aukščiausios kokybės standartais. jeigu kyla klausimų dėl prietaiso, nesidrovėkite 
mums parašyti. Tik kartu su aktyviu klientų palaikymu galėsime tobulinti savo produktus taip, kad jais liktumėte visiškai 
patenkinti.

Disposal of your old appliance and packaging 
Please keep the original packaging. It will serve as protection should you need to ship the appliance in 

 
Seno prietaiso ir pakuotės išmetimas
Pasilikite originalią pakuotę. Joje, jei prireiks, saugiai nusiųsite prietaisą į klientų aptarnavimo 
centrą.
Elektriniuose ir elektroniniuose prietaisuose dažnai būna ne tik vertingų, bet kartu ir aplinkai kenkiančių medžiagų, todėl 
tokių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Toks elgesys gali pakenkti žmonių sveikatai ir 
kelia žalą aplinkai. Nugabenkite savo seną ar nepataisomai sugedusį prietaisą į vietinį tokių atliekų surinkimo punktą. 

Daugiau informacijos teiraukitės pardavėjo, pardavusio jums prietaisą, savo miesto savivaldybėje arba atliekų 
surinkimo punkte.

10. Techniniai duomenys
Galia vatais 220–240 V AC, 50/60 Hz 
Energijos sąnaudos 1465 W
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