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NIVONA
PODSTAWOWE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

Ekspres do kawy wymaga cyklicznych czynności konserwacyjnych, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie
urządzenia. Zaniechanie tych czynności skutkuje awariami urządzenia oraz dodatkowymi kosztami serwisowymi.
PŁUKANIE SYSTEMU
- Obrócić pokrętło na „KONSERWACJA”. Wcisnąć pokrętło. Obrócić pokrętło na „PŁUKANIE SYSTEMU”. Opróżnij tacki
ociekową i na fusy, włóż wężyk do mleka w odpowiedni otwór w tacce osiekowej. Wcisnąć pokrętło.
- Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PŁUKANIE SYSTEMU”. Po zakończeniu cyklu płukania urządzenie rozgrzewa
się i jest gotowe do pracy.
CZYSZCZENIE SYSTEMU
- Obrócić pokrętło na „KONSERWACJA”. Wcisnąć pokrętło. Obrócić pokrętło na „CZYSZCZENIE SYSTEMU”. Wcisnąć
pokrętło. Wyświetlacz wskazuje „OPRÓŻNIJ TACKI” na zmianę z „NAPEŁNIĆ ZBIORNIK NA WODĘ”.
- Na wyświetlaczu pojawia się informacja „PŁUKANIE SYSTEMU”, wciśnij pokrętło
- Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „WYJMIJ ZAPARZACZ I PRZEPŁUCZ ZIMNĄ WODĄ”. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „START
CZYSZCZENIA”. Otworzyć drzwiczki serwisowe (po prawej stronie ekspresu), wyjąć zaparzacz i przepłukać go zimną wodą. Na wyświetlaczu
pojawia się na zmianę komunikat „WŁÓŻ TABLETKĘ CZYSZCZĄCĄ DO ZAPARZACZA” i „UMIEŚĆ ZAPARZACZ”.
- Włóż tabletkę czyszczącą do okrągłego otworu zaparzacza i włóż ponownie zaparzacz do urządzenia. Na wyświetlaczu pojawia się
informacja „START CZYSZCZENIA”. Wcisnąć pokrętło. Urządzenie rozpoczyna proces czyszczenia. Na wyświetlaczu pojawia się informacja
„CZYSZCZENIE SYSTEMU”. Czyszczenie przebiega automatycznie i trwa ok. dziesięć minut.
ODKAMIENIANIE STYSTEMU Uwaga: Przed uruchomieniem programu odkamieniania wyjąć filtr ze zbiornika na wodę.
- Obrócić pokrętło na „KONSERWACJA”. Wcisnąć pokrętło.
- Obrócić pokrętło na „ODKAMIENIANIE SYSTEMU”. Wcisnąć pokrętło. Na wyświetlaczu pojawia się informacja „OPRÓŻNIJ TACKI”.
- Na wyświetlaczu pojawia się informacja „WYJĄĆ ZBIORNIK WODY”. Wyjąć zbiornik na wodę. Wyświetlacz wskazuje „NAPEŁNIĆ ZBIORNIK
NA WODĘ DO OZNACZENIA 0,5 L” na przemian z „DODAĆ ODKAMIENIACZ DO ZBIORNIKA”. Wyjąć filtr. Napełnić zbiornik świeżą wodą do
oznaczenia 0,5 l i włożyć go z powrotem do urządzenia.
- Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „WĘŻYK DO WYLOTU I OCIEKACZA”. Podłączyć jeden koniec wężyka do wylotu z regulowaną
wysokością, podłączyć drugi koniec wężyka do ociekacza z tyłu z prawej strony. Wcisnąć pokrętło. Odkamienianie przebiega automatycznie i
trwa ok. 30 minut. Po zakończeniu ekspres poprosi o wyjęcie zbiornika na wodę i przepłukanie czystą wodą.
- Wcisnąć pokrętło, aby rozpocząć proces płukania. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „PŁUKANIE SYSTEMU, NIE USUWAĆ WĘŻYKA”.
Cykl płukania rozpoczyna się i przebiega automatycznie przez ok. 2 minuty.
CZYSZCZENIE ZAPARZACZA - Czyszczenie jednostki zaparzania należy przeprowadzić co najmniej raz w miesiącu, np. za każdym razem po
zakończeniu programu czyszczenia. W razie potrzeby jednostkę zaparzania można wyjąć i opłukać pod bieżącą wodą. Nie używać środków
czyszczących, tylko czystej, zimnej wody!
- Otworzyć klapkę serwisową po prawej stronie obudowy do przodu w prawo za pomocą uchwytu.
- Odblokować jednostkę zaparzania przez wciśnięcie czerwonego wyłącznika i obrócenie uchwytu w lewo do oporu aż do zatrzaśnięcia
- Ostrożnie wyciągnąć jednostkę zaparzania za uchwyt.
- Opłukać jednostkę zaparzania pod bieżącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Umieścić jednostkę zaparzania ostrożnie w urządzeniu i zablokować, trzymając wciśnięty czerwony wyłącznik i obracając uchwyt do oporu
w prawo aż do zatrzaśnięcia. Zamknąć klapkę serwisową.
STATUS KONSERWACJI - urządzenie informuje, czy wkrótce wymagane będzie czyszczenie lub odkamienianie.
Obrócić pokrętło na „KONSERWACJA”. Wcisnąć pokrętło. Obrócić pokrętło na „STATUS KONSERWACJI”. Wcisnąć pokrętło. Wyświetlacz
wskazuje: „CZYSZCZENIE SYSTEMU” „CZYSZCZENIE SPIENIACZA” „ODKAMIENIANIE” Na odpowiednim pasku postępu można śledzić, czy
wkrótce wymagane będzie czyszczenie lub odkamienianie. Im bardziej z prawej strony znajduje się pasek, tym bardziej zbliża się termin
koniecznego czyszczenia lub odkamieniania. Uwaga: Należy regularnie czyścić i odkamieniać urządzenie – najpóźniej po wyświetleniu
stosownego komunikatu!
Środki czystości do ekspresów NIVONA
Tabletki Cafiza do czyszczenia bloku zaparzacza 100 szt.
Tabletki Jura do czyszczenia bloku zaparzacza 6 szt.
Proszek do mycia ekspresów Cafiza Powder 900g
Odkamieniacz Urnex saszetka
Płyn do odkamieniania Saeco 250 ml
Płyn do odkamieniania Dezcal 1000 ml
Filtr wewnątrz-zbiornikowy
Płyn do czyszczenia cappuccinatore RINZA 1000 ml
Przewód silikonowy do mleka
Smar do smarowania bloku zaparzacza

66,00 zł netto
34,00 zł netto
48,00 zł netto
4,07 zł netto
20,32 zł netto
69,86 zł netto
45,00 zł netto
57,00 zł netto
10,50 zł netto
29,50 zł netto

CAVENA Coffee Serwis - zajmuje się kompleksową obsługą biur i gastronomii oraz miejsc użytku publicznego, oferując w pełnym zakresie urządzenia i produkty. Posiadamy ekspresy, automaty do
kawy, urządzenia do podawania napojów zimnych i gorących, zup, kanapek, przekąsek i słodyczy, a także urządzenia do filtracji i podawania wody. Jesteśmy dystrybutorami firm takich jak SAECO,
NECTA, JURA, NIVONA, FRANKE, FETCO, BRITA, oraz takich marek kawy jak LAVAZZA, BOASI, PERA, i wielu innych kaw włoskich oraz kawę wypalaną w najlepszej polskiej palarni markowaną brandem
CAVENA. Prowadzimy profesjonalny serwis wszystkich sprzedawanych i dzierżawionych przez nas urządzeń zarówno mobilny i stacjonarny.
CAVENA Bar Catering –prowadzi szkolenia baristyczne w zakresie obsługi ekspresów i umiejętności parzenia napojów oraz odpowiedniego ich podawania. Zamawiany towar dostarczamy do klienta z
dnia na dzień. Organizujemy mobilne bary i kawiarnie podczas targów, eventów i imprez okolicznościowych wraz z zapleczem cateringowym i pełną obsługą. Możemy zorganizować również
degustację w Państwa firmie.
CAVENA Coffee Shop – to posiadany przez nas specjalistyczny sklep z kawą, herbatą oraz ekspresami urządzeniami do ich przyrządzania, W sklepie gdzie można również obejrzeć i kupić ekspresy,
prowadzimy kawiarnię, w której jest możliwość spróbowania wyjątkowych kaw, herbaty i gorącej czekolady. Dzięki temu, poza przedsiębiorstwami i firmami gastronomicznymi, staliśmy się dostępni
również dla klientów indywidualnych

