
Instrukcja konserwacji 
ekspresów NIVONA

Twój ekspres NIVONA poinformuje Cię o konieczności przeprowadzenia czynności dotyczących czyszczenia i konserwacji. 
Zaleca się przeprowadzenie programu czyszczenia możliwie jak najszybciej. Zawsze postępuj zgodnie z komunikatami 
wyświetlanymi przez urządzenie.

UWAGA! Jeśli urządzenie nie jest odpowiednio czyszczone,
gwarancja może stracić ważność!

KOMUNIKAT „CZYŚĆ SYSTEM” 

Do przeprowadzenia procesu czyszczenia niezbędne jest użycie 
tabletki czyszczącej NIRT 701, które usuwają zanieczyszczenia takie 
jak osad z kawy i lipidy. Regularne czyszczenie ekspresu zapewnia 
jego ochronę i utrzymuje pełnię aromatu kawy.

1. Uruchom program przekręcając pokrętłem 
lub dotknij symbolu konserwacji w menu 
głównym.

2. Wrzuć tabletkę do pojemnika na kawę 
mieloną.

3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
na wyświetlaczu.*

KOMUNIKAT „PRZECZYŚĆ SPIENIACZ” 

Do przeprowadzenia procesu czyszczenia spieniacza niezbędne jest 
użycie koncentratu do czyszczenia w płynie NICC 705. Regularne 
czyszczenie spieniacza chroni obieg mleka przed zatykaniem                        
i usuwa pozostałości mleka.

1. Przed uruchomieniem programu w miseczce 
przygotuj roztwór do czyszczenia w proporcji 
10:1 – 350 ml wody oraz 35 ml koncentratu 
do czyszczenia.

2. Uruchom program przekręcając pokrętłem lub 
dotknij symbolu konserwacji w menu głównym. 

3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
na wyświetlaczu.*

KOMUNIKAT „ODKAMIEŃ SYSTEM” 

Do przeprowadzenia procesu odkamieniania niezbędne jest użycie 
płynu do odkamieniania NIRK 703. Regularne odkamienianie 
ekspresu zapewnia jego ochronę i wydłuża czas eksploatacji.

1. Przed rozpoczęciem programu odkamieniania należy wyjąć 
filtr ze zbiornika na wodę, jeśli został zainstalowany.

2.
Uruchom program przekręcając pokrętłem lub 
dotknij symbolu konserwacji w menu głównym. 

3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
na wyświetlaczu.*

4. Pojemnik na wodę uzupełnić wodą do 
oznaczenia 0,5 l, a następnie dodać 100 ml 
płynu do odkamieniania. NIGDY ODWROTNIE!

5. Postępuj zgodnie ze wskazówkami 
na wyświetlaczu.*

6. Po zakończeniu programu usuń pozostałości 
płynu odkamieniającego z pojemnika 
i obudowy ekspresu.

KONSERWACJA JEDNOSTKI ZAPARZANIA

Jednostkę zaparzania należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.                
W przeciwnym razie gwarancja może stracić ważność. Regularne 
czyszczenie jednostki zaparzania zapewnia ochronę i wydłuża czas 
eksploatacji urządzenia.

1. Uwaga: jednostkę zaparzania wyjmować tylko po wyłączeniu 
urządzenia!*

2. Jednostkę zaparzania należy opłukać pod bieżącą wodą. 
Nie używać środków czyszczących, tylko czystej, zimnej wody!

* Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia 
  – punkt 5 „Czyszczenie i konserwacja”.


