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VÍTÁME VÁS MEZI ZÁKAZNÍKY  
SPOLEČNOSTI NIVONA!

Jsme potěšeni, že jste nám projevili svou důvěru a rozhodli se pro 
kvalitní výrobek od společnosti NIVONA. 
Za to bychom vám velice rádi PODĚKOVALI.

Aby vám váš nový přístroj NIVONA přinášel samou radost, seznam-
te se důkladně s obsahem tohoto dokumentu ještě předtím, než  
výrobek začnete používat, a při jeho uvádění do provozu postupujte 
podle bezpečnostních pokynů.

Tento návod uschovejte na bezpečném místě, abyste do něj mohli v 
případě potřeby znovu nahlédnout anebo ho předali příštímu majiteli 
výrobku.

Přejeme vám, aby vám váš nový výrobek NIVONA spolehlivě sloužil 
k přípravě kvalitní, aromatické kávy.

Se srdečným pozdravem váš tým NIVONA!

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na určitou zvláštnost.

 POZOR

Tento symbol upozorňuje na možné nebezpečí.

POUŽITÉ SYMBOLY

V tomto návodu narazíte na tyto symboly:
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1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 

 POZOR
Přímo do zařízení by neměly být nalévány žádné 
kapaliny.

 POZOR
Do zařízení nesmějí být umístěny žádné výbušné 
látky, jako jsou spreje s hořlavými hnacími plyny.

 POZOR
Opravy elektrických spotřebičů smí provádět výluč-
ně kvalifikovaní odborníci! Neodborně provedené 
opravy mohou vystavit uživatele značným nebez-
pečím! Jestliže nebudete přístroj používat k určené-
mu účelu anebo ho nebudete správně obsluhovat 
či udržovat, nebudeme moct přijmout odpovědnost 
za případné škody!

1.
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1.1. Použití k určenému účelu
 � Zařízení slouží k chlazení mléka (pouze v původním 

obalu) pro plně automatické espresso a kávovary.  
Přívodní hadici pro plně automatické espresso a kávo-
vary lze vést otvorem na přední straně přístroje.

 � Spotřebič lze také použít k chlazení jiných potravin, 
které jsou ještě v původním obalu.

 � Tento přístroj se smí používat pouze k určenému účelu 
(použití pouze v domácnosti) a není určen ke komerč-
nímu použití. Při použití přístroje ke komerčním účelům 
zanikají nároky na záruční plnění (viz přiložené záruční 
podmínky).

1.2. Všeobecné pokyny pro uživatele
 � Postavte přístroj na suchý, rovný a pevný povrch a pou-

žívejte ho výlučně v interiéru. Nikdy přístroje nepoklá-
dejte na horké povrchy, do blízkosti přístrojů, které se 
mohou zahřívat na vysokou teplotu (např. krbu, fritova-
cího hrnce), ani do blízkosti otevřeného ohně.

 � Větrací otvory nesmí být zakryty.

 � Vždy zajistěte, aby teplo generované během provozu 
bylo dostatečně odváděno. Ujistěte se, že je zařízení 
dostatečně daleko od zdí nebo předmětů, aby mohl 
vzduch cirkulovat.

 � Zařízení lze používat pouze s testovaným napájecím 
adaptérem AC / DC se vstupem = 100 - 240 V 50/60 
Hz a výstupem = 12 SELV v souladu s požadavky 
EN60335.

 � Pokud je napájecí adaptér poškozený, musí být nahra-
zen síťovým adaptérem stejného typu a specifikace.

 � Provozní napětí a síťové napětí musí mít bezpodmí-
nečně stejnou hodnotu. Dodržujte hodnoty, které jsou 
uvedeny na typovém štítku přístroje.

 � Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozený napájecí 
adaptér nebo kryt.

 � Nikdy nepřipojujte síťový adaptér (zástrčka a kabel) k 
horkým částem a ujistěte se, že kabel není přiskřípnutý 
nebo se tře o ostré hrany.

 � Nikdy neponořujte zařízení ani síťový adaptér do vody 
a chraňte je před vlhkostí.

 � Před uvedením do provozu se ujistěte, že napájecí 
kabel a zástrčka jsou suché.
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CZ � Nikdy nespouštějte zařízení mokrýma rukama.

 � Nevytahujte napájecí adaptér ze zásuvky za napájecí 
kabel.

 � V případě závady okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku 
ze zásuvky (nikdy ji ale nevytahujte za napájecí kabel, 
ani za samotný přístroj).

 � Před zahájením preventivní údržby a čištění přístroj 
vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové 
zásuvky.

 � Při vyřazování zařízení z provozu jej vypněte a vytáh-
něte síťovou zástrčku.

 � Vyhněte se zavěšení nebo otravným délkám kabelů.

 � Pokud je nutné zařízení opravit (včetně výměny napá-
jecího kabelu!), Obraťte se nejprve na servisní telefon 
NIVONA nebo na specializovaného prodejce, u kterého 
jste zařízení zakoupili, a po konzultaci jej odešlete na 
adresu NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 
49, D-90449 Nürnberg.

1.3. Kdo smí přístroj obsluhovat

 � Přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby se fyzic-
kým, smyslovým či duševním omezením anebo nedo-
statkem zkušeností a znalostí pouze pod dohledem, 
případně poté, co byly poučeny o bezpečném použití 
přístroje a rozumí nebezpečím spojeným s použitím 
přístroje. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a 
údržbu, kterou provádí uživatel, nesmí provádět děti, 
ledaže by byly starší 8 let a dohlížela by na ně dospělá 
osoba. Přístroj a jeho napájecí kabel je potřeba ucho-
vávat tak, aby k nim neměly přístup děti mladší 8 let.
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2. OVLÁDACÍ 

PRVKY 

Zářez / průchod pro 
hadicový adaptér

Víko chladničky na mléko

Síťový adaptér 
(zástrčka + kabel)

Chladnička na mléko

Spojovací díl
Silikonová  
hadička  
na mléko

Adaptér hadice  
(připojení pro  
hadičku na mléko 
plně automatického 
kávovaru)

Vypínač 

Typový štítek 
(spodní strana)

Připojení pro 
napájecí adaptér

Větrací otvory
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UPOZORNĚNÍ

Při používání mléčné chladničky NIVONA 
dodržujte pokyny v návodu k obsluze plně 
automatického kávovaru!

i

Správně umístěný 
adaptér hadice

Hadička na mléko 
plně automatického 
kávovaru připojená k 
hadicovému adaptéru 
chladničky na mléko  

3. PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU

3.1. Příprava 
 � Vyjměte z obalu přístroj a části dodané společně s ním

 � Vyčistěte všechny části zařízení vlhkým hadříkem

3.2. Nastavení zařízení 
 � Přístroj postavte na rovnou a suchou pracovní plochu  

(v žádném případě nezakrývejte větrací otvory)

 � Připojte k zařízení síťový adaptér

 � Otevřete víko chladničky na mléko a vložte mléko určené k chlazení  
do původního obalu

 � Spojte silikonovou hadičku na mléko a hadicový adaptér navzájem pomocí konektoru

 � Vložte silikonovou hadičku na mléko do mléka až na dno a upevněte adaptér hadice 
do dodaného vybrání / průchodu

 � Zavřete víko chladničky na mléko

 � Připojte napájecí adaptér do řádně nainstalované zásuvky

 � Zapněte přístroj 

 � Připojte hadičku na mléko plně automatického kávovaru k adaptéru hadičky  
chladničky na mléko
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Čištění a údržba

4.

3.3. Konec procesu chlazení /vypnutí zařízení
 � Pro ukončení procesu chlazení musí být spotřebič vypnutý

 � Aby bylo zařízení uvedeno mimo provoz, musí být vypnuto a odpojena zástrčka  
ze zásuvky 

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pravidelné čištění a údržba zajistí, že si své zařízení budete moci užívat déle.

 � Před čištěním vždy vytáhněte síťovou zástrčku!

 � Nikdy do zařízení neplňte vodu ani jiné tekutiny!

 

UPOZORNĚNÍ

Silikonovou hadičku na mléko a hadicový adaptér byste měli čistit ručně každý den. Chcete -li to 
provést, vyjměte ze stroje silikonovou hadičku na mléko, rozeberte ji a vyčistěte všechny části pod 
teplou tekoucí vodou.

Při používání mléčné chladničky NIVONA dodržujte pokyny k čištění v návodu k obsluze plně  
automatického kávovaru!

 � Vyčistěte vnitřní i vnější část zařízení měkkým, vlhkým (nikoli mokrým) hadříkem  
a ujistěte se, že jsou všechny části zařízení před dalším použitím zcela suché

 � Vyčistěte hadičku na mléko plně automatického kávovaru podle pokynů výrobce  
(v případě potřeby denně)

POZOR

Nikdy nečistěte zařízení pod tekoucí vodou 
nebo dokonce v oplachové vodě!

K čištění nepoužívejte drsné abrazivní  
čisticí prostředky ani tvrdé předměty.

Čištění nesmí provádět děti bez dozoru.

Demontovaná silikonová  
hadička na mléko,  
konektor a adaptér hadice



Uživatelské řešení 
problémů

95.
CZ5. UŽIVATELSKÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jestliže se někdy přihodí, že přístroj nebude pracovat tak, jak by měl, nahlédněte  
do připravené tabulky s příčinami a možnostmi řešení problémů.

Pokud nemůžete vyřešit problém sami:

 � Vypněte přístroj

 � Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky

POZOR

Jestliže se objeví nějaká chyba anebo se vám problém nepodaří vyřešit vlastními silami, kontaktujte 
odborného prodejce, nebo navštivte naše servisní oddělení na webové stránce www.nivona.com.

Pro rychlé a kompetentní vyřešení vašeho dotazu si připravte dále uvedené informace

 � Model výrobku NIVONA

 � Výrobní číslo

Model

Technischer Gerätebau GmbH
Adress: Böttgerstr. 13 D-89231 Neu-Ulm

Type:
Article No.:
Serial No.: XXXXXXXXXXXXXXX
Input Voltage:
Power:

NICO 100
02.0017.00.00

XXXXXXXXXXXXXXX

DC 12 V =
23 W

Výrobní číslo

Typový štítek (příklad)
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Plně automatické kávovary,  
příslušenství a sortiment kávy 
Zákaznický servis a záruka

6.

7.

Problém Příčina Odstranění problému

Stroj nefunguje Zásuvka střídavého proudu 
nepřenáší žádné napětí

Otestujte v jiné zásuvce

Síťový adaptér je vadný Vyměňte AC adaptér za jiný 
AC adaptér stejného typu a 
specifikace

Zařízení nechladí  
(zástrčka je zasunuta)

Vadný vnitřní ventilátor  
nebo chladicí prvek

Opravu může provádět pouze 
autorizovaná servisní služba.

Mléko není správně 
nasáváno (je připojena 
hadička na mléko plně 
automatického espressa 
nebo kávovaru)

Adaptér hadice není  
správně umístěn

Správně upevněte adaptér 
hadice ve výklenku /  
průchodu pro adaptér hadice

6. PLNĚ AUTOMATICKÉ KÁVOVARY, PŘÍSLUŠENSTVÍ A SORTIMENT KÁVY 

Naši aktuální nabídku plně automatických kávovarů, příslušenství a kávy najdete na  
www.nivona.com.

7. ZÁKAZNICKÝ SERVIS A ZÁRUKA

ZÁRUČNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY

Podrobné informace o záručních a servisních podmínkách naleznete na přiloženém listu.

Správně umístěný  
adaptér hadice
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Technické údaje8.

9.

CZ8. OBALY A LIKVIDACE

Z důvodu zajištění ochrany přístroje v případě přepravy k servisnímu zásahu doporučujeme 
uschovat si originální obal od přístroje.

Elektrické a elektronické přístroje obsahují celou řadu dále využitelných materiálů a ma-
teriálů, které jsou škodlivé pro životní prostředí, takže se nesmí vyhazovat do směsného 
komunálního odpadu. Při vyhození takových přístrojů do směsného komunálního odpadu 
nebo při nesprávné likvidaci může dojít k poškození lidského zdraví a životního prostředí.  
Z těchto důvodů se nesmí přístroje, které se poškodí, v žádném případě vyhazovat do směs-
ného komunálního odpadu, nýbrž se musí odevzdat na sběrném místě zřízeném místní 
obcí pro účely vrácení a recyklování elektrických a elektronických vysloužilých spotřebičů.

Další informace získáte na příslušném městském úřadě, u společnosti zabývající se likvidací 
odpadu nebo odborného prodejce, u kterého jste přístroj zakoupili.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí 100–240 V, 50–60 Hz prostřednictvím  
síťového adaptéru

Výkon 23 W
Značka shody CE
Hrubý obsah asi 1 l
Délka kabelu asi 1,5 m
Hmotnost asi 2,6 kg
Rozměry (Š x V x H) asi 15 × 31,5 × 27 cm
Teplotní rozsah Chladí na 22 °C pod okolní teplotu, ale ne pod 3 °C
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