
CafeRomatica NICR6..

a passion for coffee.

Automaattinen kahvi- ja espressokone 
Käyttöohje ja käyttövinkkejä
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Hyvä asiakkaamme,

Suuret kiitokset ja onnittelut laadukkaan NIVONA tuotteen hankinnasta.

Jotta voisit nauttia uudesta NIVONA laitteestasi parhaalla mahdollisella tavalla, lue tämä käyttöohje 
huolellisesti ja kiinnitä huomiota turvaohjeisiin ennen ensimmäistä käyttökertaa

Säilytä käyttöohje käden ulottuvilla. Saat käyttöohjeesta tärkeitä tietoja ja voit antaa sen seuraavalle 
omistajalle, mikäli päätät joskus luopua NIVONA-laitteestasi.

Tässä ohjeessa käytetään alla olevia symboleja. Niiden merkitykset on listattu symbolin jälkeen:

 Varoitus: Tämä symboli ilmaisee mahdollisen vaaran.

Huomio: Tärkeää huomioitavaa laitteen toimintaan, tai toimintatapaan liittyen.  
Vinkki: Tämä symboli kertoo hyödyllisestä käyttövinkistä. 

VAARA: Kuuma pinta.

NIVONA-laitteen sovellus on saatavana Google Play Store- tai Apple App Store -kaupasta. 
Sovelluksen avulla voit säätää ja käyttää laitteen perustoimintoja. ”BLUETOOTH”-valikon kautta voit 
yhdistää toisiinsa älypuhelimesi ja kahvikoneesi (katso kohta 3.11).

Jälleenmyyjäsi ja NIVONA tiimi toivottaa sinulle nautinnollisia kahvihetkiä laadukkaan NIVONA 
laitteesi parissa!
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 1. Turvallisuusohjeet
• Tätä laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu

(ainoastaan kotikäyttöön). Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön (katso
takuu). Takuuvaatimukset mitätöityvät, jos laitetta käytetään muuhun kuin
suunniteltuun tarkoitukseen.

• Laitteen jännitteen on ehdottomasti oltava sama kuin verkkojännitteen. Tarkista
asia laitteen tyyppikilvestä/tarrasta (katso kuva 1/S).

• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai kotelo on vaurioitunut. Virtajohtoa ei saa
päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.

• Irrota virtajohto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä laitteen
johdosta.

• Noudata aina laitteen puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjeita. Ohjeiden noudattamat-
ta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.

• Varmista aina ennen puhdistusta ja huoltoa, että laite on sammutettu ja irrotet-
tu verkkovirrasta.

• Vältä nesteiden roiskuttamista pistokkeelle.
• Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ja käytä sitä vain sisätiloissa. Älä

koskaan laita laitetta kuumalle pinnalle tai avotulen lähelle.
• Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai koke-

mattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, kun heitä valvotaan tai kun heitä
on ohjattu käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen
aiheuttamat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai huoltaa tätä laitetta, paitsi jos he ovat vähintään 8-vuotiaita ja
aikuisen valvonnassa. Laite ja sen sähköliitännät on pidettävä pois alle 8-
vuotiaiden lasten ulottuvilta.

• Irrota laite aina verkkovirrasta, jos olet poissa muutaman päivän.

• Älä turhaan jätä laitetta päälle. Älä koskaan upota laitetta veteen.

• Älä puhdista laitetta tai mitään sen osaa astianpesukoneessa. Ohjeiden noudat-
tamatta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.

• Jos laite näyttää vaurioituneelta, irrota se välittömästi verkkovirrasta vetämällä
pistokkeesta.

• Laitteen valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka aiheutuvat laitteen
virheellisestä, epäasianmukaisesta käytöstä tai epäpätevän henkilön tekemistä
korjauksista. Näissä tapauksissa takuuvaatimukset raukeavat.
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• Käytä integroitua kahvimyllyä ainoastaan paahdettujen ja käsittelemättömien
kahvipapujen jauhamiseen. Sitä ei koskaan saa käyttää muiden elintarvikkeiden
käsittelyyn. Varmista, että kahvipapujen joukossa ei ole vieraita materiaaleja.
Muussa tapauksessa takuuvaatimukset raukeavat.

• Jos laitetta on korjattava (esimerkiksi virtajohto vaihdettava), ota ensin yhteyttä
keskitettyyn puhelintukeemme tai siihen jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
Konsultaation jälkeen ja tämän käyttöohjeen kohdan 9. mukaisesti laite lähe-
tetään osoitteeseen huoltoon.

• Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, se on vaaratilanteiden välttämiseksi vaih-
dettava valmistajan, asiakaspalvelun tai pätevän henkilön toimesta.

Varoitus: Vain ammattilainen saa korjata sähkölaitteita! Virheelliset korja-
ukset voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavan vaaran! Jos laitetta käytetään tai
huolletaan epäasianmukaisesti tai virheellisesti, sen takuu raukeaa!

Varoitus: Virtapainikkeen (kuva 1/J) käyttö kahvin valmistuksen aikana voi
vaurioittaa laitetta! Sammuta laite vasta kun se on lopettanut toiminnan.

VAARA: Palovammavaara! Kun laitteesta tulee höyryä tai kuumaa vettä,
suuttimista voi ruiskuta hieman kuumaa vettä. Anna suuttimien jäähtyä ennen
kuin kosketat niitä.

2. Ensimmäinen käyttökerta
2.1. Valmistelut
➔ Pura laite ja kaikki sen varusteet varovasti pakkauksesta. Pakkauksen

sisältö:

• Käyttöohje
• Takuutodistus
• Mittalusikka ja suodattimen asennustyökalu
• Kaksi puhdistustablettia
• Yksi Claris-suodatin
• Yksi veden kovuuden testausliuska
• Yksi maitosäiliö ja liitosputki (vain malleissa 670 ja 680)
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 Huomio: Mikäli laite on toimitettava huoltoon, se tulee lähettää alkuperäisessä
pakkauksessaan. Pidä pakkaus ja sen polystyreeniosat tallessa.

➔ Aseta laite tasaiselle ja kuivalle alustalle.
➔ Työnnä pistoke ammattilaisen asentamaan pistorasiaan.
➔ Tässä kahviautomaatissa on johtokotelo - mikäli et tarvitse laitteen virtajohtoa sen koko

pituudelta, voit säiliöä osan siitä kotelossa (kuva 1/T).

2.2. Tärkeimmät hallintalaitteet
NIVONA-laitteesi tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja kahvin valmistamiseen oman makusi mukaan. 
Suurim-massa osassa erikoiskahveja pääasialliset säätötavat ovat samanlaiset:

• On/Off kytkin (kuva 1/H): Painamalla kerran, kytket laitteen päälle. Painamalla uudestaan, kytket
laitteen pois päältä.

• Kiertokytkin (kuva 1/B): Valitse haluamasi juoma päävalikosta kääntämällä kytkintä. Painamalla
kytkintä päävalikossa, juoman valmistus alkaa. Juoman valmistuksen aikana, voit kytkintä
käyttämällä vaihtaa vahvuus- ja määräasetusta. Muutettavissa oleva arvo vilkkuu näytössä.

• Höyryn ja kuuman veden kiertokytkin (kuva 1/C): Kun näytössä lukee “OPEN VENT’’, aseta astia
höyry- ja kuumavesisuuttimen alle ennen käyttöä. Avaat kuuman veden tai höyryn virtauksen
kääntämällä kytkintä myötäpäivään siihen saakka kunnes kytkin pysähtyy. Pysäytät virtauksen
kääntämällä kytkintä vastapäivään siihen saakka kunnes kytkin pysähtyy

• Höyry- ja kuumavesisuutin / maidonvaahdotin (kuva 1/P): Kun vaahdottimessa oleva kytkin on
pystyasennossa ja samalla höyryn ja kuuman veden kiertokytkin on auki (kuva 1/C), vaahdotettua
maitoa tai kuumaa vettä tuotetaan, riippuen siitä mikä juoma on valittuna. Maitoletku
huuhdellaan kun vaahdottimessa oleva kytkin on vaaka-asennossa ja samalla höyryn ja kuuman
veden kiertokytkin on auki (kuva 1/C).

• Korkeussäädettävä juomasuutin (kuva 1/E): Suuttimen korkeutta voi säätää mukien ja lasien koon
mukaan työntämällä sitä ylös- tai alaspäin. Tartu suuttimeen peukalolla ja etusormella, ja liikuta
sitä ylös- tai alaspäin (kuva 11).

• Maitosäiliö (vain malleissa 670 ja 680): Täytä maitosäiliö tuoreella, vähärasvaisella, kylmällä
maidolla. Sulje kansi ja liitä letkun toinen pää maitosäiliöön ja toinen pää maidonvaahdottimeen.

2.3. Vesi- ja papusäiliön täyttö
➔ Avaa vasemmalla oleva kansi (kuva 1/F) ja irrota vesisäiliö (kuva 2). Huuhtele se raikkaalla,

kylmällä hanavedellä.
➔ Täytä vesisäiliö siten, että vettä on yli minimimerkinnän (0,5 l), ja laita säiliö takaisin laitteeseen.

Varmista, että säiliö on lukittuna paikalleen.
➔ Sulje vasemmalla oleva kansi (kuva 1/F).

Varoitus: Käytä vesisäiliössä vain raikasta, kylmää vettä! Älä koskaan käytä hiilihapotettua kiven-
näisvettä tai muita juomia! Ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.

➔ Avaa papusäiliön kansi (kuvat 1/G ja 3).

➔ Täytä säiliö vain käsittelemättömillä, paahdetuilla kahvipavuilla.

➔ Sulje kansi, ja varmista että se on tukevasti paikallaan.
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 Varoitus: Älä koskaan käytä papuja, joihin on lisätty paahtamisen aikana tai sen jälkeen lisäaineita, 
kuten sokeria. Ne voivat vaurioittaa myllyä. Takuu ei kata korjauksia.

2.4. Laitteen käynnistäminen ensimmäistä kertaa
➔ Käynnistä laite virtakytkimestä (kuva 1/H).

Tee seuraavat perusasetukset ennen kuin alat valmistaa kahvia

ensimmäistä kertaa. Kieliasetukset

➔ Valitse haluamasi kieli kiertämällä oikeanpuoleista säädintä.

➔ Vahvista asetus painamalla oikeanpuoleista säädintä.

Näyttöön tulee kysymys ”INSERT FILTER?”.

2.4.1.  Laitteen käyttö suodattimen kanssa
Pakkaukseen kuuluu Claris-suodatin. Suodatin vähentää laitteen kalkinpoiston tarvetta, sillä se 
pehmentää vettä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”YES” laitteen näytössä ja paina sitä, niin laite tunnistaa suodattimen olevan

käytössä.

➔ Näytössä lukee ”INSERT FILTER”.

➔ Tyhjennä vesisäiliö (kuvat 1/F ja 2) ja ruuvaa suodatin varovasti omalle paikalleen vesisäiliössä. Käytä
mittalusikan toisessa päässä olevaa työkalua (kuva 4).
Varoitus: Älä ylikiristä tai taivuta suodatinta.

➔ Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä siten, että vettä on yli minimimerkinnän (0,5 l), ja laita säiliö takaisin
laitteeseen.

➔ Sulje vesisäiliön kansi (laitteen vasemmalla puolella).
➔ Aseta riittävän suuri astia (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/P) ja avaa höyryn ja kuuman veden

kytkin kääntämällä sitä myötäpäivään.

Järjestelmä huuhdellaan.Näytössä lukee “FILTER RINSING’’.
➔ Odota niin kauan, että vettä ei enää tipu suuttimesta. Sulje sitten höyryn ja kuuman veden kytkin

kääntämällä sitä vastapäivään.

Näytössä lukee “PLEASE RINSE’’.

➔ Paina kiertokytkintä.

Näytössä lukee “SYSTEM RINSING’’.

Kun järjestelmä on saavuttanut toimintalämpötilan, päävalikko tulee näyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, 
että laite on valmis käyttöön..

Ensimmäinen kupillinen: Kun valmistat ensimmäisen kahvikupillisesi, mylly on tyhjä. On 
mahdollista, että ensimmäisen jauhamisen jälkeen näytössä lukee ”FILL BEANS”, eikä laite valmista 
kahvia.

➔ Jos näin tapahtuu, noudata näytön ohjeita ja paina kiertokytkintä uudelleen.

Tällöin prosessi toistetaan.

 Huomio: Jos käytät suodatinta, ja järjestelmässä on valittuna asetus ”INSERT FILTER? YES”, inte-
groitu veden pehmennys on automaattisesti säädetty veden kovuuden tasolle 1. Laite kaipaa 
kalkinpoistoa harvemmin. Tee kuitenkin kalkinpoisto aina kun laite kehottaa siihen. Kalkinpoisto 
tehdään aina ILMAN SUODATINTA.

Suodatin on vaihdettava, kun sen läpi on kulkenut noin 50 litraa vettä (lisätietoja suodattimen 
vaihta-misesta on kohdassa 3.1).
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 Varoitustus: Vaikka näytössä ei lukisikaan ”PLEASE CHANGE FILTER”, suodatin tulee vaihtaa kahden 
kuukauden käytön jälkeen, vaikka laite ei olisikaan säännöllisessä käytössä.

2.4.2. Laitteen käyttö ilman suodatinta
Jos haluat käyttää laitetta ilman suodatinta,suodatinasetuksen on oltava tilassa “INSERT FILTER? 
NO’’. Tämä on tärkeää sillä kalkinpoisto on tehtävä useammin jos suodatinta ei käytetä, riippuen 
veden kovuudesta (tehdasasetus laitteessa on ”FILTER INSERTED? NO”!).

➔ Käännä kiertokytkimellä kohtaan “NO’’ ja paina

kytkintä. Näytössä näkyy veden kovuuden asetus.

 Huomio: Tuotannollisista syistä laitteen sisäiset putket voivat olla tyhjät, kun laite otetaan käyttöön 
ensi kertaa. Laite ilmoittaa asiasta seuraavalla tavalla: näytössä lukee “PLEASE FILL’’/OPEN VENT’’ 
kun laite käynnistetään On/Off kytkimestä (kuva 1/H).

➔ Aseta riittävän suuri astia (vähintään 0,5 l) höyry- ja kuumavesisuuttimen / maidonvaahdottimen alle.
➔ Avaa höyryn ja kuuman veden kiertokytkin kääntämällä sitä myötäpäivään.

Järjestelmää täytetään vedelleä. Vettä saattaa roiskua höyry- ja kuumavesisuuttimesta / 
maidonvaahdottimesta (kuva 1/P).

➔ Sulje höyryn ja kuuman veden kiertokytkin kääntämällä sitä vastapäivään.

Kun järjestelmä on lämmennyt, näytössä lukee “PLEASE RINSE’’.

➔ Paina kiertokytkintä.

Näytössä lukee “SYSTEM RINSING’’.

Kun laite on valmis käytettäväksi, päävalikko näkyy näytössä.

2.4.3. Veden kovuuden säätäminen
Oman alueesi veden kovuuden mukaan laitteelle on tehtävä silloin tällöin kalkinpoisto. Jotta 
järjestel-mä voisi kertoa, milloin kalkinpoisto on tarpeen, asianmukainen veden kovuus on 
määritettävä ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Taso 3 on tehdasasetus veden kovuudelle.

Testaa ensin veden laatu laitteen mukana toimitetulla liuskalla.

➔ Kasta testiliuska veteen ja ravista sitä kevyesti.
➔ Noin minuutin kuluttua voit lukea tuloksen laskemalla liuskassa olevat punaiset täplät.
➔ Seuraavassa on kuvattu veden kovuden eri tasot, jotka voidaan säätää:

Testiliuska / veden kovuus = Näytöllä
1 punainen täplä / 1–7° = TASO 1
2 punaista täplää / 8–14° = TASO 2
3 punaista täplää / 15–21° = TASO 3
4 punaista täplää / >21° = TASO 4
Huomio: Jos testiliuskassa ei näy yhtään punaista täplää, säädä tasoksi 1.

Veden kovuuden määrittäminen:

➔ Käännä kiertokytkin testiliuskan osoittamalle tasolle ja paina kytkintä asettaaksesi kyseisen
tason.

Näytössä lukee “PLEASE FILL’’/OPEN VENT’’.

➔ Aseta riittävän suuri astia (vähintään 0,5 l) höyry- ja kuumavesisuuttimen / maidonvaahdottimen
alle.

9

2. Ensimmäinen käyttökerta



➔ Avaa höyryn ja kuuman veden kiertokytkin kääntämällä sitä myötäpäivään.
Näytössä lukee “SYSTEM FILLING”.

Järjestelmä täytetään vedellä ja lämmitetään sen jälkeen. Vettä saattaa roiskua höyry- ja 
kuumavesisuuttimesta / maidonvaahdottimesta (kuva 1/P).

➔ Sulje höyryn ja kuuman veden kiertokytkin kääntämällä sitä vastapäivään.

Näytössä lukee “PLEASE RINSE’’.

➔ Paina kiertokytkintä. Näytössä lukee “SYSTEM RINSING’’. Kun laite on

valmis käytettäväksi, päävalikko näkyy näytössä.

Ensimmäinen kupillinen: Kun valmistat ensimmäisen kahvikupillisesi, mylly on tyhjä. On 
mahdollista, että ensimmäisen jauhamisen jälkeen näytössä lukee ”FILL BEANS”, eikä laite valmista 
kahvia. 

➔ Noudata näytön ohjeita ja paina kiertokytkintä uudelleen. Tällöin prosessi

toistetaan.

2.5. Laitteen käynnistäminen ensimmäisen käynnistyskerran jälkeen
Jos olet käynnistänyt laitteen ensimmäistä kertaa (katso kohta 2.4), jatkossa käynnistäessäsi 
laitteen, tee seuraavasti:

➔ Käynnistä laite On/Off kytkimestä (kuva 1/H).
Näytössä lukee ”NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP”.
Kun toimintalämpötila on saavutettu, näytössä lukee ”PLEASE RINSE”.
➔ Paina kiertokytkintä.

Järjestelmä huuhdellaan. Näytössä lukee ”SYSTEM RINSES”. Tämän jälkeen laitetta voidaan 
käyttää. Päävalikko (kuva 1/A) näkyy näytössä.

 Huomio: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loman aikana), se tulee sammutta On/Off 
kytkimestä (kuva 1/H) ja sen pistoke tulee irrottaa pistorasiasta.

Huomio: Tehdasasetuksena laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi reseptiikka kullekin erikoiskahville. 
Tämä tarkoittaa sitä, että voit valmistaa ensimmäisen kahvikupillisen heti (katso kohta 4). 
Suosittelemme kuitenkin ensin reseptiikan säätämistä omien mieltymystesi mukaisiksi (katso kohta 3).

2.6. ECO-Tila
Jos laitteessa on virrat päällä mutta et käytä sitä pitkään aikaan, menee laite ECO-tilaan. Näytössä 
lukee “ENERGY SAVING’’.

➔ Painamalla kiertokytkintä poistut ECO-tilasta.

Päävalikko näkyy näytössä.

3. Perusasetusten määrittäminen / säätö
 Huomio: Tehdasasetuksena laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi reseptiikka kullekin erikoiskahville.
Tämä tarkoittaa sitä, että voit valmistaa ensimmäisen kahvikupillisen heti (katso kohta 4).
Suosittelemme kuitenkin ensin reseptiikan säätämistä omien mieltymystesi mukaisiksi.

➔ Säädä perusasetuksia kiertämällä kiertokytkin kohtaan ”SETTINGS” päävalikossa.
➔ Siirry ”SETTINGS”-valikkoon painamalla kiertokytkintä.
➔ Valitse “SETTINGS’’ valikosta se kohta jota haluat säätää kiertämällä kiertokytkintä.
➔ Vahvista valikkokohdan valinta painamalla kiertokytkintä.
➔ Muokkaa asetusta kiertämällä kiertokytkintä.
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➔ Vahvista valittu asetus painamalla kiertokytkintä.
➔ Kun valitset ”EXIT” ja painat sitten kiertokytkintä, pääset ylemmälle valikkotasolle, eli valitusta

asetuksesta ”SETTINGS”-valikkoon ja edelleen päävalikkoon.

3.1. Laitteen käyttö suodattimen kanssa tai ilman suodatinta
➔ Valitse haluamasi käyttötapa kiertämällä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja
painamalla kytkintä.

➔ Valitse ”SETTINGS”-valikosta ”FILTER” kiertämällä kiertokytkintä.
Laitteen käyttö suodattimen kanssa: noudata ohjeita kohdassa 2.4.1.
Laitteen käyttö ilman suodatinta: noudata ohjeita kohdassa 2.4.2.

➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta valitsemalla
”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.

3.2. Veden kovuuden säätäminen
➔ Voit säätää veden kovuutta kiertämällä kiertokytkintä päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja
painamalla sitä.

➔ Siirry ”SETTINGS”-valikkoon ja valitse ”WATER HARDNESS” painamalla kiertokytkintä. Noudata
sitten ohjeita kohdassa 2.4.3.

➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta valitsemalla
”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.

3.3. Aromiprofiilin valinta
Voit säätää kahvin aromia makusi mukaan. Voit siis suoraan vaikuttaa kahvin makuun. Se onnistuu 
valitsemalla yksi ”FLAVOUR”-valikon virtausprofiileista. “DYNAMIC’’ -profiililla (profiili 1) virtaus on 
dynaaminen, “CONSTANT’’ -profiililla (profiili 2) virtaus on tasainen ja “INTENSE’’ -profiililla (profiili 
3) virtaus on intensiivinen. Tehdasasetus on ”INDIVIDUAL”, jolloin voit valita haluamasi aromin
jokaiseen kahvireseptiin. Jos valitset valikosta yksittäisen aromiprofiilin 1, 2 tai 3, valittua profiilia
käytetään tällöin kaikkiin valmistettaviin juomiin.

 Vinkki: Ota testiin yksi resepti, ja testaa sillä kaikkia aromiprofiileja löytääksesi mieluisimman.

➔ Muokkaa aromiasetusta kiertämällä kiertokytkin kohtaan ”SETTINGS” ja painamalla kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”FLAVOUR” ja paina sitä.
➔ Valitse haluamasi aromiprofiili kiertämällä kiertokytkintä.
➔ Vahvista valintasi painamalla kiertokytkintä.
➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta valitsemalla

”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.

3.4. Lämpötilan säätäminen
Voit säätää kahvin, maidon ja kuuman veden lämpötilaksi ”NORMAL”, ”HIGH”, ”MAXIMUM” 
tai ”INDIVIDUAL”. Tehdasasetus on ”HIGH”. Jos lämpötilaa on säädetty alla olevien ohjeiden 
mukaan, se koskee kaikkia reseptejä.

Voit kuitenkin myös säätää jokaisen erikoiskahvin lämpötilan erikseen asetuksella 
”INDIVIDUAL” (katso kohta 4 alla). Säädä lämpötila-asetus ”INDIVIDUAL”-valikosta 
seuraavalla tavalla:
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➔ Vaihtaaksesi lämpötila-asetusta, kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina
kytkintä.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”TEMPERATURE” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”INDIVIDUAL”.
➔ Vahvista asetus painamalla kiertokytkintä.
➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta

valitsemalla ”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.
Huomio: Kun olet valinnut lämpötila-asetukseksi ‘INDIVIDUAL’, voit valita lämpötilan erikseen
jokaiselle reseptille.

3.5. Kielen valinta
➔ Vaihda kieltä kiertämällä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja painamalla kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin ”SETTINGS”-valikon kohtaan ”LANGUAGE” ja paina kytkintä.
➔ Voit vaihtaa kieltä kiertämällä kiertokytkintä.
➔ Vahvista valittu kieli painamalla kiertokytkintä.
➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta

valitsemalla ”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.

3.6. Automaattisen sammutusajan määrittäminen
Tämän toiminnon avulla voit määrittää automaattisen sammutusajan viimeisen käyttökerran 
jälkeen. Tehdasasetus on ”10 MINUTES”.

➔ Muokkaa asetusta kiertämällä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja painamalla
kytkintä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “DEVICE AUTO-OFF’’. Paina kytkintä.

Näytössä näkyy valittavissa olevat ajat.

➔ Kierrä kiertokytkin haluamasi asetuksen kohdalle.

➔ Vahvista valintasi painamalla kiertokytkintä.
Laite sammuu nyt automaattisesti valitun ajan jälkeen, jos sitä ei käytetä.

➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta
valitsemalla ”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.

3.7. Huuhtelu sammutettaessa 
Tehdasasetuksena laitteessa on automaattinen huuhtelu käynnistettäessä. Joka kerta, kun laite 
käynnistetään, se ensin lämpenee ja kehottaa sitten huuhtelemaan järjestelmän. Näin varmistetaan, 
että juomia valmistettaessa vesi on aina raikasta.
Huuhtelukehotus näkyy näytössä. Huuhtelu on käynnistettävä manuaalisesti painamalla kiertokytkintä.

Tehdasasetuksena huuhtelu sammutettaessa on päällä, eli ”ON”.
Automaattinen huuhtelu sammutettaessa voidaan myös poistaa käytöstä sen jälkeen, kun laite on 
sammutettu:

➔ Muuttaaksesi asetuksen, kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina
kytkintä.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”SWITCH-OFF RINSING” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin joko kohtaan ”ON” tai ”OFF” ja paina kytkintä.
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Asetukset näkyvät näytössä.

➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta valitsemalla
”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.
Huomio: Vaikka huuhtelu sammutettaessa olisi päällä (”ON”), se tehdään vain jos vähintään yksi
juoma on valmistettu.

3.8. Tehdasasetukset
Kaikki asetuksiin, bluetoothiin ja resepteihin tehdyt asetukset voidaan palauttaa oletuksiksi 
kohdassa ”FACTORY SETTINGS”.

➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”FACTORY SETTINGS” ja paina kytkintä.
➔ Valitse “RESET RECIPES’’, “RESET SETTINGS’’ tai “RESET BLUETOOTH’’.
➔ Vahvista painamalla kiertokytkintä.
➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta

valitsemalla ”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.

3.9. Tilastot
Valikkokohta ”STATISTICS” kertoo, kuinka monta juomaa ja toimintoa on valmistettu/käytetty 
laitteen ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien. Lisäksi näet valikosta onko lähiaikoina tarvetta 
suorittaa puhdistus- tai huuhteluohjelmia, tai esimerkiksi vaihtaa suodatin.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”STATISTICS” ja paina kytkintä.

➔ Tarkastele saatavana olevia tilastoja kiertämällä kiertokytkintä.

➔ Sulje painamalla kiertokytkintä.
Näyttö palaa "SETTINGS" valikkoon.

➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta
valitsemalla ”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.

3.10. Bluetooth
NIVONA-laitteen sovellus on saatavana Google Play Shop- tai Apple AppStore -kaupasta. 
Sovelluksen avulla voit säätää ja käyttää laitteen perustoimintoja. ”BLUETOOTH”-valikon kautta voit 
yhdistää älypuhelimesi jaNIVONA-kahviautomaattisi laitepariksi.

➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”BLUETOOTH” ja paina kytkintä.
➔ Muodostaaksesi yhteyden älylaitteeseen, kierräkiertokytkin kohtaan “CONNECT’’ ja paina

kytkintä.
➔ Avaa sovellus älylaitteessasi. Varmista, että olet kytkenyt Bluetoothin päälle älylaitteessasi.
➔ Yleensä sovellus muodostaa yhteyden kahviautomaattiin automaattisesti. Tunnistat tämän siitä,

että sovelluksen oikeassa ylälaidassa oleva pieni kahviautomaatin kuva muuttuu valkoiseksi ja
oikein-merkki ilmestyy symbolin päälle.
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➔ Jos sovellus ei kuitenkaan yhdistä automaattisesti, paina pientä kahviautomaattisymbolia
sovelluksen oikeassa ylälaidassa. Lista yhdistettävissä olevista kahviautomaateista, tai niiden
sarjanumeroista ilmestyy näytölle. Valitse oman laitteesi sarjanumero (sarjanumeron löydät
tyyppikilvestä, kuva 1/S).

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “DEACTIVATE’’ peruuttaaksesi yhteyden muodostamisen älylaitteeseesi.
➔ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi asetuksen.
➔ Voit suoraan jatkaa muiden asetusten tekemistä tästä kohdasta, tai poistua valikosta valitsemalla

”EXIT” ja painamalla kiertokytkintä.

4. Erikoiskahvien valmistaminen
NIVONA-laitteesi tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja kahvin valmistamiseen oman makusi mukaan. 
Asetusten ja toimintojen perussäädöt toimivat yleensä samalla tavalla:

• On/Off kytkin (kuva 1/H): Painamalla kytkintä käynnistät laitteen, uudella painalluksella kytket sen
pois päältä.

• Kiertokytkin (kuva 1/B): Valitse haluamasi juoma päävalikosta kiertämällä kytkintä. Kun painat
kytkintä päävalikossa, valitun juoman valmistus aloitetaan. Juoman valmistuksen aikana voit
vaihtaa vahvuus- ja määräasetuksia kiertämällä kytkintä. Muutettavissa oleva arvo vilkkuu
näytössä.

• Höyryn ja kuuman veden kiertokytkin (kuva 1/C): Kun näytössä lukee “Open vent’’, aseta ensin astia
höyry- ja kuumavesisuuttimen / maidonvaahdottimen alle. Tuottaaksesi kuumaa vettä tai höyryä,
käännä kytkintä myötäpäivään kunnes se pysähtyy. Lopettaaksesi kuuman veden tai höyryn
tuoton, käännä kytkintä vastapäivään kunnes se pysähtyy.

• Höyry- ja kuumavesisuutin / maidonvaahdotin (kuva 1/P): Kun vaahdottimessa oleva kytkin on
pystyasennossa ja samalla höyryn ja kuuman veden kiertokytkin on auki (kuva 1/C), vaahdotettua
maitoa tai kuumaa vettä tuotetaan, riippuen siitä mikä juoma on valittuna. Maitoletku
huuhdellaan kun vaahdottimessa oleva kytkin on vaaka-asennossa ja samalla höyryn ja kuuman
veden kiertokytkin on auki (kuva 1/C).

• Korkeussäädettävä juomasuutin (kuva 1/E): Suuttimen korkeutta voi säätää mukien ja lasien koon
mukaan työntämällä sitä ylös- tai alaspäin. Tartu suuttimeen peukalolla ja etusormella, ja liikuta
sitä ylös- tai alaspäin (kuva 11).

• Maitosäiliö (vain malleissa 670 ja 680): Täytä maitosäiliö tuoreella, vähärasvaisella, kylmällä
maidolla. Sulje kansi ja liitä letkun toinen pää maitosäiliöön ja toinen pää maidonvaahdottimeen.
Huomio: Näytön alarivillä näkyvät valitun erikoiskahvin nykyiset asetukset. Vahvuus on vasemmalla ja
määrä oikealla.

Jokainen erikoiskahvi voidaan valmistaa kahdella eri tavalla:

a)  Voit joko muuttaa asetukset jokaiselle valmistuskerralle erikseen kuten kuvattu kohdassa 4.1. Tässä
tapauksessa vakioasetukset säilyvät.

b)  Tai voit muuttaa vakioasetuksia "SETTINGS" valikon kohdassa “BEVERAGE RECIPES’’. Valmiit
asetukset on määritetty tehtaalla. Voit muokata niitä kohdissa 4.2.–4.5. kuvatuilla tavoilla omien
mieltymystesi mukaan.

Ensimmäinen kupillinen: Kun valmistat kahvia ensimmäistä kertaa, mylly on vielä tyhjä. Siksi on 
mahdollista, että näytössä lukee ”FILL BEANS” ensimmäisen jauhamisen jälkeen, eikä laite 
valmista kahvia.

➔ Noudata näytön ohjeita ja paina kiertokytkintä uudelleen.
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Prosessi toistetaan

Huomioita kahden kupillisen valmistamisessa:

 Huomio: Kaksi kupillista voidaan valmistaa saman aikaisesti vain silloin, jos juomiin ei tule erikseen 
maitoa tai kuumaa vettä. Cappuccinoa ja Café Americanoa voidaan valmistaa ainoastaan peräkkäin, ei 
samanaikaisesti.

➔ Käännä kiertokytkin haluamasi juoman kohdalle päävalikossa.
➔ Käynnistä valmistuprosessi painamalla kiertokytkintä.
➔ Valmistaaksesi kaksi kupillista peräkkäin, paina kiertokytkintä uudestaan.

Kun valmistat kaksi kupillista samaan aikaan, mylly jauhaa automaattisesti kaksi kierrosta. Jos 
vettä ei ole riittävästi, papusäiliö on tyhjä tai tippa-astiat kaipaavat tyhjentämistä kahden 
jauhamiskierrok-en aikana, niitä merkitsevät symbolit näkyvät näytössä. Tällöin toista kupillista ei 
valmisteta. 

➔ Noudata näytön ohjeita ja paina kiertokytkintä toista kupillista varten.

4.1. Espresso ja kahvi voidaan valmistaa yksilöllisesti jokaisella valmistukerralla.

 Huomio: Juomat joihin tulee maitoa (CAPPUCCINO) katso kohta 4.3. Juomat joihin tulee kuumaa 
vettä (CAFFÉ AMERICANO) katso kohta 4.4. 

”SETTINGS”-valikon ”BEVERAGE RECIPES” -kohdan vakioasetuksista huolimatta jokainen juoma 
voidaan haluttaessa räätälöidä erikseen jokaiselle valmistuskerralle.

➔ Valitse haluamasi juoma kääntämällä kiertokytkin sen kohdalle päävalikossa (esim. “ESPRESSO’’).
Huomio: Näytön alarivillä näkyvät valitun erikoiskahvin nykyiset asetukset. Vahvuus on vasemmalla,
aromiprofiili keskellä ja määrä oikealla.
Huomio: Kiinnitä huomiota siihen, valmistatko kerralla yksi vai kaksi kupillista, ja aseta kupit sen mukaisesti
juomasuuttimen alle (kuvat 5 ja 6).

➔ Paina kiertokytkintä aloittaaksesi valmistuksen.

 Huomio: Muutettavissa oleva asetus vilkkuu näytössä.

➔ Kun papusymboli vilkkuu, voit säätää vahvuutta. Valitse vahvuus kiertämällä kiertokytkintä.
➔ Kun ml-symboli vilkkuu, voit säätää nesteen määrää. Valitse määrä kiertämällä kiertokytkintä.

 Huomio: Ota huomioon käyttämäsi kupin / lasin koko.
 Huomio: Näin voit muokata kaikkia näytöllä näkyviä asetuksia ennen juoman valmistamista, aromiprofiilia
lukuun ottamatta.

 Huomio: Tekemiäsi asetuksia ei tallenneta oletusasetuksiksi.

➔ Jos haluat pysäyttää valmistusprosessin, sinun tarvitsee vain painaa kiertokytkintä uudellen.

Näytössä lukee “CANCELLED’’.  Laite peruuttaa valmistusprosessin ja palaa takaisin päävalikkoon.

4.2. Vakioasetusten muuttaminen Espressolle ja Kahville
Tehdasasetukset

Espressolle ovat: Vahvuus normaali, Aromiprofiili 3, Määrä 40ml. Näytössä lukee “ooo III 40ml’’

Kahville ovat: Vahvuus normaali, Aromiprofiili 1, Määrä 120ml. Näytössä lukee “ooo I 120ml’’

➔ Aseta kuppi tai lasi juomasuuttimen alle (kuva 5).
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➔ Valitse kiertokytkimellä haluamasi juoma päävalikosta (esim. Espresso).
Huomioi, että näytön alarivillä näkyvät valitun erikoiskahvin nykyiset asetukset. Vahvuus on
vasemmalla, aromiprofiili keskellä ja määrä oikealla.
Kiinnitä myös huomiota siihen, valmistatko kerralla yksi vai kaksi kupillista, ja aseta kupit sen
mukaisesti juomasuuttimen alle (kuvat 5 ja 6).

➔ Paina kiertokytkintä aloittaaksesi valmistuprosessin.
Kuppivalaisin menee päälle (vain malleissa 670, 675 ja 680). Laite valmistaa valitun juoman
vakioasetusten mukaisesti.

Kahden kupillisen valmistaminen
 Huomio: Kaksi kupillista voidaan valmistaa saman aikaisesti vain silloin, jos juomiin ei tule erikseen 
maitoa tai kuumaa vettä. Cappuccinoa ja Café Americanoa voidaan valmistaa ainoastaan peräkkäin, ei 
samanaikaisesti.

➔ Kun haluat valmistaa kaksi kupillista peräjälkeen, paina kiertokytkintä heti kun prosessi on

käynnistynyt.

➔ Jos haluat pysäyttää prosessin, sinun tarvitsee vain painaa uudelleen kiertokytkintä.

Näytössä lukee “CANCELLED’’. Laite peruuttaa valmistusprosessin ja palaa takaisin päävalikkoon.

Vakioasetuksia voidaan muuttaa kahdella tavalla:

4.2.1. Live-ohjelmointi Espressolle ja Kahville (vain malleissa 670, 675 and 680)
Voit muuttaa ja tallentaa vakioasetuksia kahvin valmistusprosessin aikana seuraavalla tavalla:

➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”BEVERAGE RECIPES” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin haluamasi juoman kohdalle (esim. ”ESPRESSO”) ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”LIVE PROGRAMMING”.
➔ Aseta kuppi juomasuuttimen alle (kuva 5).

Huomio: Jos kuitenkin haluat keskeyttää Live-ohjelmoinnin käynnistämisen jälkeen, paina
          kiertokytkintä painettuna kolmen sekunnin ajan.

Muuttaaksesi vakioasetusta, paina nyt kiertokytkintä. 
Näytössä lukee “SELECT STRENGTH’’.
➔ Käännä kiertokytkintä valitaksesi haluamasi vahvuuden.

➔ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi valintasi.

Näytössä lukee “SELECT FLAVOUR’’.

➔ Käännä kiertokytkintä valitaksesi haluamasi aromiprofiilin (katso aromiprofiilien selitykset
kohdasta 3.3).
➔ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi valintasi.

Näytössä lukee “PLEASE WAIT’’. Laite jauhaa pavut, lämpenee ja aloittaa valmistusprosessin. 

Näytössä lukee “STOP COFFEE?’’

➔ Paina kiertokyntiä kun haluamasi määrä on valmistunut.

Valitsemasi juoman (esim. espresson) vakioasetus on nyt mukautettu ja tallennettu. Näytössä lukee 
hetken aikaa ”RECIPE CREATED”, minkä jälkeen laite palaa takaisin päävalikkoon. Uusi vakioasetus 
on nyt määritetty.
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4.2.2. Manuaalinen ohjelmointi Espressolle ja Kahville
Voit muuttaa ja tallentaa vakioasetuksia myös manuaalisesti.

➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”BEVERAGE RECIPES” ja paina kytkintä.

➔ Kierrä kiertokytkin haluamasi juoman kohdalle (esim. ”ESPRESSO”) ja paina kytkintä.

Vahvuuden valinta

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”STRENGTH” ja paina kytkintä.

➔ Valitse kahviin haluamasi vahvuusaste kiertämällä kiertokyktintä. Vahvista asetus painamalla
kiertokytkintä.

Aromiprofiilin valinta (Jos “FLAVOUR’’ (kohta3.3) asetuksena on “INDIVIDUAL’’ “SETTINGS’’ -valikossa)

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”FLAVOUR” ja paina kytkintä.
➔ Valitse haluamasi aromi kiertämällä kiertokytkintä (katso kohta 3.3). Vahvista asetus

painamalla kiertokytkintä.

Määrän valinta

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”COFFEE AMOUNT” ja paina kytkintä.

➔ Valitse haluamasi määrä (20–240 ml) kiertämällä ja painamalla kiertokytkintä.
Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin.

Lämpötilan valinta (Jos “TEMPERATURE’’ “COFFEE’’ (kohta 3.4) asetuksena on “INDIVIDUAL’’ 
"SETTINGS" -valikossa

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”TEMPERATURE” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin haluamasi lämpötilan kohdalle ("NORMAL", "HIGH", "MAXIMUM") ja vahvista

valintasi painamalla kytkintä.
➔ Voit poistua valikkotasolta kiertämällä kiertokytkimen kohtaan ”EXIT”. Paina sitten kytkintä.
➔ Toista, kunnes olet palannut takaisin päävalikkoon.

Huomio: Jos asetuksiin ei tehdä muutoksia pitkään aikaan, laite palaa automaattisesti takaisin pääva-
likkoon.

4.3.  Cappuccinon ja maitovaahdon valmistaminen ja asetusten muuttaminen
Tehdasasetukset

Cappuccinolle ovat: Vahvuus normaali, Aromiprofiili 2, Määrä 200ml. Näytössä lukee
“ooo I 200ml’’.

Vaara: Palovamman vaara! Ulos tuleva vesi saattaa roiskua! Höyry- ja kuumavesisuutin / 
maidonvaahdotin kuumenee merkittävästi käytön aikana. Anna sen viilentyä useamman minuutin ajan 
ennen kuin kosketat sitä. Kosketa ainoastaan kumiosia.

 Huomio: Jos haluat valmistaa ainoastaan maitovaahtoa (ilman kahvia), valitse maitovaahto 
päävalikosta kiertokytkimellä ja etene kuten alempana mainitaan.

 Varoitus: Kuivuneet maitojäämät on hankala poistaa. Pyyhi laite puhtaaksi heti kun se on jäähtynyt!
Noudata aina näytön kehotusta ”CLEAN FROTHER”, ja suorita vaahdottimen huuhtelu.

Varoitus: Ajoittain (mielellään pidemmän käyttötauon jälkeen, mutta ehdottomasti säännöllisesti!) 
maidonvaahdotin tulee purkaa yksittäisiin osiin (kuva 1/R) ja puhdistaa osat puhtaalla vedellä 
optimaalisen hygieniatason varmistamiseksi. 
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Edistyneen maidonvaahdottimen ansiosta maito voidaan johtaa vaahdottimeen suoraan tölkistä tai 
astiasta. Valmis vaahto ohjataan suoraan juoma-astiaan.
➔ Liitä imuletku maidonvaahdottimeen (kuva 10).

➔ Liitä imuletkun toinen pää maitosäiliöön (vain malleissa 670 ja 680)

(kuva 8) tai upota se suoraan maitotölkkiin, tai muuhun maitoa sisältävään astiaan.
Varoitus: Varmista että vaahdottimen kytkin on pystyasennossa.

➔ Käännä kiertokytkin päävalikossa kohtaan “CAPPUCCINO’’.
Huomio: Näytön alarivillä näkyvät valitun erikoiskahvin nykyiset asetukset. Vahvuus on vasemmalla,
aromiprofiili keskellä ja määrä oikealla.

➔ Paina kiertokytkintä
Näytössä lukee “PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH THE MILK FROTHER’’. Samaan aikaan laite
alkaa jauhamaan kahvia.

➔ Aseta kuppi maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P)
Huomio: Kun vahvuusasetus vilkkuu näytössä, voit säätää sitä kiertämällä kiertokytkintä.

➔ Kun papusymboli vilkkuu, käännä kiertokytkintä valitaksesi haluamasi vahvuuden.

Laite lämpenee, jonka jälkeen näytössä lukee “OPEN VENT’’.

➔ Käännä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.
Huomio: Näytössä näkyvät nykyiset juoma-asetukset. Vahvuus on vasemmalla, aromiprofiili keskellä ja
maitovaahdon määrä oikealla.

 Huomio: Kun maitovaahdon määrää ilmaiseva symboli vilkkuu, voit säätää tätä asetusta.

➔ Kun maitovaahdon ml-symboli vilkkuu, kiertämällä kiertokytkintä voit muuttaa maitovaahdon
määrää

Kun halutta määrä maitovaahtoa on valmistettu, näytössä lukee “CLOSE VENT’’.

➔ Käännä höyryn ja kuuman veden kiertokyktintä (kuva 1/C) vastapäivään 0-asentoon.

 Huomio: Käännä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) vastapäivään 0-asentoon
viimeistään kun kaikki maitovaahto on valmistettu.

Näytössä lukee “PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH COFFEE OUTLET’’.

➔ Aseta kuppi tai lasi juomasuuttimen alle (kuva 5).
Huomio: Kun kahvinmäärää ilmaiseva symboli vilkkuu, voit säätää tätä asetusta.

➔ Kun kahvin määrän ml-symboli vilkkuu, kiertämällä kiertokytkintä voit muuttaa kahvin määrää

Voit muuttaa vakioasetuksia kahdella tavalla:

4.3.1. Live-ohjelmointi Cappuccinolle ja maitovaahdolle (vain malleissa 670, 675 and 680)
Voit muuttaa ja tallentaa vakioasetuksia valmistuksen aikana seuraavalla tavalla:

➔ Valitse “SETTINGS’’ päävalikossa kiertämällä kohtaan kiertokytkimellä ja painamalla kytkintä.
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➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “BEVERAGES RECIPES’’. Paina kytkintä.
➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CAPPUCCINO’’. Paina kytkintä.
➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “LIVE PROGRAMMING’’.

➔ Aseta kuppi tai lasi juomasuuttimen alle (kuva 5).
Huomio: Jos kuitenkin haluat perua LIVE-ohjelmoinnin, pidä kiertokytkintä painettuna vähintään
kolmen sekunnin ajan.

➔ Muuttaaksesi vakioasetusta, pidä kiertokytkintä painettuna vähintään kolmen sekunnin ajan. Näytössä
lukee “SELECT STRENGTH’’.
➔ Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun vahvuuden. Vastapäivään miedompaa, myötäpäivään
vahvempaa.

➔ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi valintasi.

Näytössä lukee “SELECT FLAVOUR’’.

➔ Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun aromiprofiilin (aromiprofiilit selitetty kohdassa 3.3).

➔ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi valintasi.

Näytössä lukee “PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH COFFEE OUTLET’’.

➔ Aseta kuppi tai lasi juomasuuttimen alle.

Näytössä lukee “PLEASE WAIT’’. Laite jauhaa pavut, lämpenee ja aloittaa valmistusprosessin.

Ensin valmistetaan kahvi.

Näytössä lukee “STOP COFFEE?’’

➔ Paina kiertokytkintä kun haluamasi määrä kahvia on valmistettu

 Huomio:Jos haluat valmistaa ainoastaan maitovaahtoa (ilman kahvia), valitse kiertokytkimellä
“SETTINGS”, “BEVERAGE RECIPES”, “MILK FROTH” ja etene kuten alla mainitaan.

Kun Cappuccinon kahviosuus on valmistettu, näytössä lukee “PLEASE PLACE CUP 
UNDERNEATH MILK FROTHER’’.

➔ Aseta kuppi tai lasi maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P)

 Varoitus: Varmista, että maidonvaahdottimen kytkin on pystyasennossa, jotta maitovaahtoa voidaan
valmistaa

Näytössä lukee “OPEN VENT’’.

➔ Käännä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.

Varoitus: Maidonvaahdottimesta tulee ensin vettä, jonka jälkeen maitovaahtoa.

Näytössä lukee “STOP MILK FROTH?’’
➔ Paina kiertokytkintä kun haluamasi määrä maitovaahtoa on valmistettu.

Näytöss lukee “CLOSE VENT’’

➔ Sulje maitovaahdon tulo kiertämällä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä vastapäivään.

Huomio: Odota ennen kuin kaikki maito on tippunut vaahdottimesta kuppiin ennen kuin poistat kupin.

Vakioasetus CAPPUCCINOLLE on nyt muutettu ja tallennettu. Näytössä lukee hetken aikaa 
“RECIPE CREATED’’ jonka jälkeen laite palaa päävalikkoon.

4.3.2. Manuaalinen ohjelmointi Cappuccinolle ja maitovaahdolle
Vakioasetuksia voi muuttaa myös manuaalisesti seuraavalla tavalla.

➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.
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➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “BEVERAGES RECIPES’’. Paina kytkintä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CAPPUCCINO’’. Paina kytkintä.

Valitse vahvuus

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “STRENGTH’’. Paina kytkintä.
➔ Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun vahvuuden. Vastapäivään miedompaa, myötäpäivään
vahvempaa. Pain kiertokytkintä vahvistaaksesi valinnan.

Valitse aromiprofiili (jos “FLAVOUR’’ (kohta 3.3) on asetettu tilaan “INDIVIDUAL’’ “SETTINGS’’ valikossa)

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”AROMA” ja paina kytkintä.
➔ Valitse kahviin haluamasi aromiprofiili kiertämällä kiertokytkintä (katso lisätietoa aromiprofii-

leista kohdasta 3.3). Vahvista asetus painamalla kiertokytkintä.

Valitse kahvin määrä

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”COFFEE AMOUNT" ja paina kytkintä.
➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla kiertokytkintä.

Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin.

Huomio: Jos haluat valmistaa ainoastaan maitovaahtoa (ilman kahvia), valitse kiertokytkimellä
“SETTINGS”, “BEVERAGE RECIPES”, “MILK FROTH” ja etene kuten alla “Valitse maitovaahdon
määrä’’ -kohdassa mainitaan

Valitse maitovaahdon määrä

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan “AMOUNT OF FROTH’’. Press kytkintä.
➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla kiertokytkintä.

Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin.

VALITSE KOKONAISMÄÄRÄ

 Huomaa: Jos tätä asetusta muutetaan, kaikki edelliset asetukset säädetään sen mukaisesti. Näin 
juoman osien (maidon, kahvin ja vaahdon) suhde säilyy samana, vaikka määrää muutettaisiin.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”TOTAL AMOUNT" ja paina kytkintä.
➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla kiertokytkintä.

Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin.

Lämpötilan valinta (Jos “SETTINGS’’ valikon kohta “TEMPERATURE’’, (kohta 3.4.) on tilassa “INDIVIDUAL’’)

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”TEMPERATURE” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin haluamasi lämpötilan kohdalle (NORMAL, HIGH, MAXIMUM) ja vahvista

valintasi painamalla kytkintä.
➔ Voit poistua valikkotasolta kiertämällä kiertokytkimen kohtaan “EXIT’’. Paina sitten kytkintä.
➔ Toista kunnes olet takaisin päävalikossa

Huomaa: Jos asetuksiin ei tehdä muutoksia pitkään aikaan, laite palaa automaattisesti takaisin
päävalikkoon.

4.4. Café Americanon valmistus ja vakioasetusten muuttaminen
Tehdasasetukset

Café Americanolle ovat: Vahvuus normaali, Aromiprofiili 2, Määrä 120ml. Näytössä lukee 
“ooo II 120ml’’.
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➔ Aseta kuppi tai lasi juomasuuttimen alle (kuva 5).

Näytössä lukee “PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH COFFEE OUTLET’’.

➔ Aseta kuppi juomasuuttimen alle.
Huomio: Näytössä näkyvät nykyiset juoma-asetukset. Vahvuus on vasemmalla, aromiprofiili keskellä ja
määrä oikealla.

➔ Paina kiertokytkintä juoman valmistuksen aloittamiseksi.
Kuppivalaisin syttyy (vain malleissa 670, 675 and 680). Laite jauhaa ja valmistaa kahviosuuden (noin 40ml

Café Americanon vakioasetuksella)

➔ Jos haluat keskeyttää valmistusprosessin, paina kiertokytkintä uudelleen.

Näytössä lukee “CANCELLED’’. Laite palaa päävalikkoon.

 Huomio: Jos haluat valmistaa ainoastaan kuumaa vettä (ilman kahvia) esim. teetä varten, käännä 
kiertokytkin kohtaan “HOT WATER" päävalikossa ja etene kuten alla mainitaan.

Kun kahviosuus Café Americanosta on valmistettu, näytössä lukee “PLEASE PLACE CUP 
UNDERNEATH THE WATER OUTLET’’.

➔ Aseta kuppi maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P)

Varoitus: Varmista, että maidonvaahdottimen kytkin on pystyasennossa, jottakuumaa vettä voidaan valmistaa

Näytössä lukee “OPEN VENT’’.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.
Huomio: Näytössä näkyvät nykyiset juoma-asetukset. Vahvuus on vasemmalla, aromiprofiili keskellä ja
määrä oikealla.
Huomio: Kun kuuman veden määrää ilmaiseva symboli vilkkuu näytössä, voit säätää tätä asetusta.

➔ Kun kuuman veden määrän ml-symboli vilkkuu, kiertämällä kiertokytkintä voit muuttaa kuuman
veden määrää.

Kun haluttu määrä kuumaa vettä on valmistettu, näytössä lukee ’’CLOSE VENT”.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) vastapäivään kunnes se pysähtyy.
Huomio: Voit valmistaa kuumaa vettä noin kahden minuutin ajan. Tämän jälkeen laite lopettaa
valmistamisen automaattisesti. Kääntämällä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä ensin
vastapäivään, ja sitten myötäpäivään, valmistus aloitetaan uudestaan.
 Vinkki:Voit valmistaa myös pelkästään kuumaa vettä (kuva 1/P) esim. teetä varten, ilman että sinun
tarvitsee ensin valmistaa kahvia.

Voit muuttaa vakioasetuksia kahdella tavalla:

4.4.1. Live-ohjelmointi Café Americanolle (vain malleissa 670, 675 and 680)
Voit muuttaa ja tallentaa vakioasetuksia kahvin valmistusprosessin aikana seuraavalla tavalla.

➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”BEVERAGE RECIPES” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”AMERICANO” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”LIVE PROGRAMMING”.
➔ Aseta kuppia tai lasi juomasuuttimen alle (kuva 5).
➔ Muuttaaksesi vakioasetuksia, paina kiertokytkintä yhtäjaksoisesti vähintään kolmen sekunnin

ajan.
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 Huomio: Jos kuitenkin haluat perua LIVE-ohjelmoinnin, pidä kiertokytkintä painettuna vähintään 
kolmen sekunnin ajan.

Näytössä lukee “SELECT STRENGTH’’.

➔ Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun vahvuuden. Vastapäivään miedompaa, myötäpäivään
vahvempaa.
➔ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi valintasi.
Näytössä lukee “SELECT FLAVOUR’’.

➔ Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun aromiprofiilin (aromiprofiilit selitetty kohdassa 3.3).

➔ Paina kiertokytkintä vahvistaaksesi valintasi.

Näytössä lukee “PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH COFFEE OUTLET’’.

➔ Aseta kuppi tai lasi juomasuuttimen alle.

Näytössä lukee “PLEASE WAIT’’. Laite jauhaa pavut, lämpenee ja aloittaa valmistusprosessin.

Ensin valmistetaan kahvi.

Näytössä lukee “STOP COFFEE?’’

➔ Kun haluamasi määrä kahvia on valmistettu, paina kiertokytkintä.
Huomio: Jos haluat valmistaa ainoastaan kuumaa vettä (ilman kahvia) esim. teetä varten, käännä
kiertokytkin kohtaan “SETTINGS’’, “BEVERAGE RECIPED’’, “HOT WATER’’ ja etene kuten alla mainitaan.

Kun kahviosuus Café Americanosta on valmistettu, näytössä lukee “PLEASE PLACE CUP 
UNDERNEATH THE WATER OUTLET’’.

➔ Aseta kuppi maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P) ja paina kiertokytkintä. Näytössä

lukee “OPEN VENT’’.

 Varoitus: Varmista, että maidonvaahdottimen kytkin on pystyasennossa, jotta kuumaa vettä voidaan valmistaa.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.

Näytössä lukee “STOP HOT WATER?’’

➔ Paina kiertokytkintä kun haluamasi määrä kuumaa vettä on valmistettu.

Näytössä lukee “CLOSE VENT’’.

➔ Sulje höyryn ja kuuman veden kiertokytkin kääntämällä sitä vastapäivään kunnes se
pysähtyy, kun haluttu määrä kuumaa vettä on valmistettu.

Vakioasetus CAFÉ AMERICANOLLE on nyt muutettu ja tallennettu. Näytössä lukee hetken aikaa 
“RECIPE CREATED’’ jonka jälkeen laite palaa päävalikkoon.

4.4.2. Manuaalinen ohjelmointi Café Americanolle
Vakioasetuksia voi muuttaa myös manuaalisesti seuraavalla tavalla.

➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”BEVERAGE RECIPES” ja paina kytkintä.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”AMERICANO” ja paina kytkintä.
Valitse vahvuus

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “STRENGTH’’. Paina kytkintä.

22

4. Erikoiskahvien valmistaminen



➔ Käännä kiertokytkintä valitaksesi halutun vahvuuden. Vastapäivään miedompaa, myötäpäivään
vahvempaa. Pain kiertokytkintä vahvistaaksesi valinnan.

Valitse aromiprofiili (jos “FLAVOUR’’ (kohta 3.3) on asetettu tilaan “INDIVIDUAL’’ “SETTINGS’’ valikossa)

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”FLAVOUR” ja paina kytkintä.
➔ Valitse kahviin haluamasi aromiprofiili kiertämällä kiertokytkintä (katso lisätietoa

aromiprofii-leista kohdasta 3.3). Vahvista asetus painamalla kiertokytkintä.

Valitse kahvin määrä

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”COFFEE AMOUNT" ja paina kytkintä.
➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla kiertokytkintä.

Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin.

Huomio: Jos haluat valmistaa ainoastaan kuumaa vettä (ilman kahvia) esim. teetä varten, käännä
kiertokytkin kohtaan “SETTINGS’’, “BEVERAGE RECIPED’’, “HOT WATER’’ ja etene kuten alla
mainitaan.

 Valitse kuuman veden määrä

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”AMOUNT OF HOT WATER" ja paina kytkintä.
➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla kiertokytkintä.

Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin.

Valitse kokonaismäärä
 Huomaa: Jos tätä asetusta muutetaan, kaikki edelliset asetukset säädetään sen mukaisesti. Näin 
juoman osien (kahvin ja kuuman veden) suhde säilyy samana, vaikka määrää muutettaisiin.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”TOTAL AMOUNT" ja paina kytkintä.
➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla kiertokytkintä.

Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin.

Lämpötilan valinta (Jos “SETTINGS’’ valikon kohta “TEMPERATURE’’, (kohta 3.4.) on tilassa “INDIVIDUAL’’)

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”TEMPERATURE” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin haluamasi lämpötilan kohdalle (NORMAL, HIGH, MAXIMUM) ja vahvista

valintasi painamalla kytkintä.
➔ Voit poistua valikkotasolta kiertämällä kiertokytkimen kohtaan “EXIT’’. Paina sitten kytkintä.
➔ Toista kunnes olet takaisin päävalikossa

Huomaa: Jos asetuksiin ei tehdä muutoksia pitkään aikaan, laite palaa automaattisesti takaisin
päävalikkoon.

4.5. “My coffee’’ asetukset käyttäjien maun mukaan
Voit valmistaa juomia täysin oman makusi mukaisesti (malleissa 670, 675 ja 680 jopa viisi eri 
reseptiä).

Tehdasasetuksiin on ohjelmoitu vakioasetus vain yhdelle juomalle, johon ei tule maitoa ja joka 
on ”MY COFFEE”: Vahvuus normaali, aromiprofiili 2, määrä 120 ml.

Näytössä lukee: “ooo II 120ml’’.

Vakioasetuksia voi muuttaa myös manuaalisesti seuraavalla tavalla.

➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” ja paina kytkintä.
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➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan “BEVERAGES RECIPES’’. Paina kytkintä.

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan “MY COFFEE’’. Paina kytkintä.

Nyt voit muuttaa olemassa olevaa reseptiä tai luoda uuden.

4.5.1. Reseptin muuttaminen
➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan “EDIT’’. Paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin sen reseptin kohdalle jota haluat muuttaa (Mallissa 660: vain yksi

resepti). Tehdasasetuksena laitteessa on yksi “MY COFFEE’’ resepti. Paina kiertokytkintä.

Valikkokohdassa ”CHANGE RECIPE” voit muuttaa asetuksia kuten kohdissa 4.2.–4.4.

Lisäksi kohdassa “SELECT BEVERAGE’’ voit muuttaa lisäksi reseptiä ja juoman asetuksia kuten 
kohdissa 4.2.–4.4.

Valikkokohdassa ”CHANGE NAME” voit tallentaa jokaisen reseptin omalla nimellään (esim. perheen-
jäsenten nimillä).

➔ Kierrä kiertokytkin haluamasi kirjaimen tai symbolin kohdalle. Valitse kirjain tai symboli
painamalla kiertokytkintä.

➔ Toista, kunnes reseptin nimi on valmis.
➔ Yhdistä reseptisi näytön symboliin kiertämällä kiertokytkin kohtaan ”SELECT ICON”. Paina

kiertokytkintä.
➔ Valitse haluamasi symboli kiertämällä ja painamalla kiertokytkintä.
➔ Viimeistele prosessi kiertämällä kiertokytkin kohtaan ”CONFIRM NAME” (toiseksi viimeinen

symboli alarivissä) ja painamalla  kiertokytkintä.

Valitsemalla “REMOVE’’ valittu resepti poistetaan.

Voit poistua valikkotasolta painamalla ”EXIT”-symbolia (viimeinen symboli alarivissä)

4.5.2. Uuden reseptin lisääminen (vain malleissa 670, 675 ja 680)

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan ”ADD” ja paina kytkintä.
➔ Kierrä kiertokytkin haluamasi juoman kohdalle ja paina kytkintä.
Laite ottaa käyttöön kaikki valitsemasi juoman asetukset päävalikosta.

Kuten kohdissa 4.2.–4.5., voit nyt muuttaa reseptiä ja tallentaa sen uudella nimellä (esim. perheen-
jäsenen nimellä), kuten kohdassa 4.5.1.

4.6. Jauhatusasteen säätäminen
 Varoitus: Säädä jauhatusastetta vain silloin, kun mylly on käynnissä.

Voit säätää myllyä käyttämiesi kahvipapujen mukaan. Suosittelemme kuitenkin, että mylly pidetään 
keskiasetuksella.
Voit muuttaa jauhatusasetusta näiden ohjeiden mukaan:

➔ Avaa laitteen oikealla puolella oleva huoltoluukku (kuva 1/L) vetämällä luukun kahvaa
hieman itseesi päin ja irrottamalla huoltoluukku varovasti.

TJauhatusasteen säädin on ylhäällä oikealla (kuva 9).

➔ Aseta kuppi korkeussäädettävän juomasuuttimen alle.
➔ Kierrä kiertokytkin päävalikon kohtaan ”ESPRESSO” ja paina kytkintä.
➔ Aloita espresson valmistus painamalla kiertokytkintä.
➔ Kun mylly on käynnissä, muuta jauhatusastetta siirtämällä säädintä (kuva 9).

Kun säädin on vasemmalla, jauhatus on hienompaa, oikealla karkeampaa. Yleissääntö:

• Vaalea paahto edellyttää hienompaa jauhatusta (siirrä säädintä vasemmalle).
• Tumma paahto edellyttää karkeampaa jauhatusta (siirrä säädintä oikealle).
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➔ Avaa valmiiksi jauhetun kahvin säiliön kansi (kuva 13).

Näytössä lukee “FILL IN COFFEE POWDER’’ sekä “CLOSE GROUND COFFEE CHAMBER’’.
➔ Kaada kouruun yksi tasamitta jauhettua kahvia ja sulje kansi. Näytössä lukee “COFFEE
POWDER IS READY’’.
➔ Aseta kuppi juomasuuttimen alle (kuva 5).

➔ Kierräkiertokytkin haluamasi juoman kohdalle päävalikossa.

➔ Aloita valmistus painamalla kytkintä.
Huomio: Jos olet käynnistänyt prosessin vahingossa tai liian aikaisin, voit muuttaa
määrää valmistuksen aikana.

➔ Kun ”ml”-näyttö vilkkuu, valitse haluamasi määrä kiertämällä kiertokytkintä.

➔ Jos haluat peruuttaa valmistusprosessin, paina kiertokytkintä uudelleen.
Huomio: Jos olet avannut jauhetun kahvin kourun vahingossa tai et painanut kiertokytkintä
jauhetun  kahvin lisäämisen jälkeen, laite aloittaa minuutin kestävän huuhtelun heti kun kansi
on suljettu (kuva 1/E). Tämän jälkeen se on taas käyttökunnossa.
Varoitus: Jauhetun kahvin säiliö ei ole säilytysastia. Älä siis koskaan kaada sinne yhtä
annosta enempää kahvia. Käytä vain tuoretta tai vakuumipakattua pavuista jauhettua kahvia.
Älä käytä veteen liukenevaa pikakahvia!

 Vinkki: Testaa eri asetuksia ja valitse se, mikä soveltuu omaan makuusi parhaiten.

➔ Sulje huoltoluukku kohdistmallaa luukun takaosassa olevat tapit tarkasti loviinsa. Varmista,
että luukku napsahtaa asianmukaisesti paikalleen.

4.7. Kahvin valmistaminen valmiiksi jauhetusta kahvista (esim. kofeiiniton kahvi)

5. Puhdistus ja huolto
NIVONA-laitteesi kehottaa laitteen näytöllä sinua aika-ajoin käyttämään alla listattuja 
puhdistus- ja huolto-ohjelmia (esim. ”PLEASE RINSE THE MILK FROTHER”).

➔ Jos saat puhdistuksesta tai huollosta kertovan viestin, kierrä kirtokytkin sen päävalikon
symbolin kohdalle, jossa on käsi etusormi pystyssä.

➔ Paina tämän jälkeen kiertokytkintä.

Laite aloittaa vaaditun puhdistus- tai huoltoprosessin, ja näyttö kertoo, mikäli lisätoimia 
tarvitaan.

➔ Seuraa näytön ohjeita. Jos olet epävarma, katso kohdat 5.1–5.9.

5.1. Maidonvaahdottimen huuhtelu
 Varoitus: Älä keskeytä käynnissä olevaa huolto-ohjelmaa!

Vaahdotin pitäisi huuhdella jokaisen juoman jälkeen, jossa on käytetty maitoa, mutta viimeistään, 
kun näytölle tulee viesti siitä. Tee silloi näin:

➔ Kierrä kiertokytkin kohtaan “CARE’’. Press kytkintä.

➔ Kierräkiertokytkin kohtaan ”RINSE MILK FROTHER” ja paina kytkintä.

Näytössä lukee “TUBE ON MILK FROTHER AND IN DRIP PAN’’.

➔ Liitä laitteeseen kuuluvan letkun toinen pää maidonvaahdottimeen (kuva 10).
➔ Liitä letkun toinen pää tipparitilän takaosaan oikealle (kuva 7).
➔ Laita riittävän suuri astia (vähintään 0,5 l) maidonvaahdottimen alle.
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Näytössä lukee “MILK FROTHER IS RINSING, DO NOT REMOVE THE TUBE.’’ Laite käynnistää 
huuhteluprosessin. Kun huuhtelu on lopetettu, näytössä lukee “CLOSE VENT’’.

➔ Sulje höyryn ja kuuman veden kiertokytkin (kuva 1/C) kääntämällä sitä vastapäivään kunnes se pysähtyy

Näytössä lukee “TURN MILK FROTHER TO MILK SETTING’’.

➔ Käännä maidonvaahdottimessa oleva kytkin pystyasentoon.

Laite lämpenee, jonka jälkeen se on taas valmiina käyttöön. Päävalikko näkyy näytössä.

5.2. Järjestelmän huuhtelu
Järjestelmä kaipaa ajoittain huuhtelua. Toimi tällöin seuraavasti:

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CARE’’. Paina kiertokytkintä.

➔ Käännä kiertokyktin kohtaan “RINSE SYSTEM’’. Paina kiertokytkintä.

Näytössä lukee “SYSTEM RINSING’’.
Kun huuhtelu on päättynyt, laite lämpenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy
näytössä.

5.3. Maidonvaahdottimen puhdistus
 Varoitus: Älä keskeytä käynnissä olevaa ohjelmaa!

Huomio: Kun puhdistusta tarvitaan, näytössä lukee ”PLEASE CLEAN MILK FROTHER”.

Toimi tällöin seuraavasti:

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CARE’’. Paina kiertokytkintä.

➔ Käännä kiertokyktin kohtaan “CLEAN MILK FROTHER’’. Paina kiertokytkintä.
Näytössä lukee “EMPTY BOWLS’’ sekä “FILL UP WATER TANK’’.

➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja tyhjennä ne.

➔ Täytä vesisäiliö tarvittaessa raikkaalla vedellä. Laita vesisäiliö takaisin ensin, ja sen jälkeen tippa-
alusta ja käytetyn kahvin säiliö.
Näytössä lukee “TUBE ON MILK FROTHER AND IN CLEANING AGENT’’.

➔ Liitä laitteeseen kuuluvan letkun toinen pää maidonvaahdottimeen (kuva 10).
➔ Laita astiaan hieman puhdistusainetta (saatavana lisävarusteena, katso kohta 8.) ja vettä, vähin-
tään 0,3 l. Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita sekoitussuhteesta.
➔ Aseta letkun toinen pää puhdistusliuokseen.

➔ Laita riittävän suuri astia (vähintään 0,5 l) maidonvaahdottimen alle.

Huomio: Varmista, että maidonvaahdottimessa oleva kytkin on pystyasennossa.

➔ Paina kiertokytkintä.

Näytössä lukee “START CLEANING’’/’’OPEN VENT’’ vaihtuvin syklein.

➔ Avaa höyryn ja kuuman veden kiertokytkin kääntämällä sitä myötäpäivään.
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➔ Paina kiertokytkintä.
Näytössä lukee “OPEN VENT’’.
➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.
Ajoittain näytössä lukee “TURN MILK FROTHER TO RINSE SETTING’’.

➔ Käännä maidonvaahdottimessa oleva kytkin vaaka-asentoon.
➔ Paina kiertokytkintä

     Huomio: Jos haluat perua huuhteluohjelman, paina kiertokytkintä.

5. Puhdistus ja huoltoo



Laite käynnistää nyt puhdistusprosessin. Näytössä lukee “MILK FROTHER IS CLEANING, DO 
NOT REMOVE TUBE’’.
➔ Sulje höyryn ja kuuman veden kiertokytkin kääntämällä sitä vastapäivään, kun laite esittää
pyynnön näytöllä. Hetken kuluttua näytössä lukee “TUBE ON MILK FROTHER AND IN DRIP PAN’’.

➔ Liitä laitteeseen kuuluvan letkun toinen pää maidonvaahdottimeen (kuva 10). Liitä letkun
toinen pää tipparitilän takaosaan oikealle (kuva 7).
➔ Paina kiertokytkintä.
Näytössä lukee “OPEN VENT’’.
➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.
Näytössä lukee “MILK FROTHER IS RINSING, DO NOT REMOVE TUBE’’.
Ajoittain näytössä lukee myös “TURN MILK FROTHER TO RINSE SETTING’’.

➔ Käännä maidonvaahdottimessa oleva kytkin vaaka-asentoon.
➔ Paina kiertokytkintä.
Kun puhdistusprosessi on päättynyt, näytössä lukee "CLOSE VENT’’.
➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) vastapäivään kunnes se pysähtyy.
Näytössä lukee “TURN MILK FROTHER TO MILK SETTING’’.

➔ Käännä maidonvaahdottimessa oleva kytkin pystyasentoon.
➔ Paina kiertokytkintä.
Näytössä lukee “EMPTY BOWLS’’.

➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O), tyhjennä ne ja aseta sitten
takaisin paikalleen.

Laite lämpenee ja on tämän jälkeen taas valmiina käyttöön. Päävalikko näkyy näytössä.

5.4. Järjestelmän puhdistus
 Huomio: Jos laite kaipaa puhdistusta, näytössä lukee ”PLEASE CLEAN SYSTEM”. Voit edelleen 
valmistaa kahvia, mutta suosittelemme puhdistusohjelman käynnistämistä mahdollisimman pian. 
Muussa tapaukses-sa takuu voi raueta.

Varoitus: Älä keskeytä puhdistusprosessia. Aseta puhdistustabletti laitteeseen vasta kun laite kysyy 
sitä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CARE’’. Paina kytkintä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CLEAN SYSTEM’’. Paina kytkintä.

Näytössä lukee “EMPTY BOWLS’’sekä “FILL UP WATER TANK’’.

➔ Täytä vesisäiliö tarvittaessa raikkaalla vedellä. Laita vesisäiliö takaisin.

➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O), tyhjennä ne ja laita takaisin
paikoilleen.
Laite huuhdellaan kaksi kertaa. Näytössä lukee “SYSTEM RINSING PLEASE WAIT’’. Tämän 

jälkeen näytössä lukee “CLEANING TABLET INTO GROUND COFFEE CHAMBER’’.

➔ Aseta riittävän suuri astia (vähintään 0,5 l) juomasuuttimen alle (kuva 1/E).
➔ Avaa valmiiksi jauhetun kahvin säiliön kansi (kuva 13).

➔ Pudota puhdistustabletti säiliöön ja sulje säiliön kansi. Näytössä lukee

“START CLEANING’’

➔ Paina kiertokytkintä.

27

5. Puhdistus ja huolto



Laite käynnistää puhdistusprosessin. Näytössä lukee ”SYSTEM CLEANING”. Prosessi on täysin 
auto-maattinen ja se kestää noin 10 minuuttia.

 Huomio: Jos näyttöön tulee puhdistusprosessin aikana viestejä, noudata niiden ohjeita. Tämän 
jälkeen laite jatkaa puhdistusta automaattisesti.

Kun puhdistusprosessi on päättynyt, näytössä lukee “EMPTY BOWLS’’.

➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja laita ne puhdistettuina takaisin
paikoilleen.
➔ Täytä tarvittaessa vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Huomio: Jos puhdistusprosessi jostain syystä keskeytyy, näytössä lukee "PLEASE RINSE".

➔ Paina kiertokytkintä.

Näytössä lukee “SYSTEM RINSING PLEASE WAIT’’.

Kun puhdistusprosessi on päättynyt, näytössä lukee “EMPTY BOWLS’’.

➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja laita ne puhdistettuina takaisin
paikoilleen.

➔ Täytä tarvittaessa vesisäiliö raikkaalla vedellä.

Laite lämpenee ja on tämän jälkeen taas valmiina käyttöön. Päävalikko näkyy näytössä.

5.5. Kalkinpoisto
Jos laite kaipaa kalkinpoistoa, näytössä lukee ”PLEASE DESCALE SYSTEM”. Voit 

myös milloin tahansa käynnistää kalkinpoisto-ohjelman manuaalisesti.

 Varoitus: Varmista, että teet jokaisen vaiheen alla kuvatulla tavalla! Voit edelleen valmistaa kahvia, 
mutta suosittelemme kalkinpoisto-ohjelman käynnistämistä mahdollisimman pian sen jälkeen kun laite 
sitä pyytää. Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

 Varoitus: Älä keskeytä kalkinpoisto-ohjelmaa. Älä koskaan käytä viinietikkaa tai viinietikkapohjaisia 
aineita, vaan ainoastaan nestemäisiä tuotteita, joita suositellaan erityisesti kahviautomaattien kanssa 
käytettäväksi.

 Huomautus: Irrota suodatin vesisäiliöstä ennen kalkinpoisto-ohjelman käynnistämistä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CARE’’. Paina kytkintä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “DESCALE SYSTEM’’. Paina kytkintä.

Näytössä lukee “EMPTY BOWLS’’.

➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja tyhjennä ne.

➔ Laita tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö takaisin paikoilleen.

Näytössä lukee “REMOVE WATER TANK’’ sekä “REMOVE FILTER’’.

➔ Irrota vesisäiliö (kuva 1/F and 2) ja irrota suodatin vesisäiliöstä laitteen mukana tulevalla
työkalulla (kuva 4).

Näytössä lukee “FILL WATER TANK UP TO THE 0,5 L MARK” sekä
“ADD DESCALER AND INSERT TANK”.

➔ Suodatin irrotettuna, täytä vesisäiliö 0,5 litran merkkiin saakka raikkaalla vedellä ja laita
säiliö takaisin paikalleen. 
Varoitus: Laita aina ensin vettä 0,5 litran merkkiin saakka ja lisää sitten vasta kalkinpoistoaine. Ei
koskaan toisin päin! Noudata valmistajan ohjeita kalkinpoistoaineen käytössä.
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➔ Lisää kalkinpoistoaine vasta nyt.

Näytössä lukee “START DESCALING’’ sekä “OPEN VENT’’.

➔ Aseta riittävän iso astia (vähintään 0,5 l) maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P).

Huomio: Varmista, että maidonvaahdottimessa oleva kytkin on vaaka-asennossa.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.

Kalkinpoistoprosessi aloitetaan. Näytössä lukee “SYSTEM IS DESCALING’’. Kalkinpoisto 
suoritetaan automaattisesti. Neste virtaa maidonvaahdottimen läpi intervalleissa.

Kun maidonvaahdottimen kalkinpoisto on suoritettu, näytössä lukee “CLOSE VENT’’.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) vastapäivään kunnes se pysähtyy.
➔ Aseta riittävän iso astia (vähintään 0,5 l) maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P).

Laite jatkaa kalkinpoistoprosessia. Näytössä lukee “SYSTEM IS DESCALING’’. 
Kalkinpoistoprosessi aloitetaan. Näytössä lukee “SYSTEM IS DESCALING’’. Kalkinpoisto 
suoritetaan automaattisesti. Neste virtaa maidonvaahdottimen läpi intervalleissa..

Kalkinpoisto on valmis kun näytössä lukee “EMPTY BOWLS”, 
’’FILL WATER TANK” sekä ‘INSERT FILTER”.

➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja tyhjennä ne.
➔ Laita tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö takaisin paikoilleen.
➔ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se raikkaalla vedellä.
➔ Jos käytät vedensuodatinta, aseta se takaisin vesisäiliöön.
➔ Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä.

➔ Aseta riittävän iso astia (vähintään 0,5 l) maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P).

Näytössä lukee “PLEASE RINSE’’ sekä “OPEN VENT’’.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy
käynnistääksesi huuhteluprosessin.

Näytössä lukee “SYSTEM RINSING’’. Huuhteluprosessi käynnistetään automaattisesti. Kun
maidonvaahdottimen huuhtelu on suoritettu, näytössä lukee “CLOSE VENT’’.

➔ Aseta riittävän iso astia (vähintään 0,5 l) maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P).

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.

Näytössä lukee “SYSTEM RINSING’’. Järjestelmän huuhteluprosessi käynnistyy.

 Huomio: Jos kalkinpoistoprosessi keskeytyy, näytössä lukee
’’EMPTY BOWLS” sekä “CHANGE WATER”.

➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja laita ne puhdistettuina takaisin
paikoilleen.
➔ Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja aseta se paikoilleen.

➔ Jos käytät vedensuodatinta, aseta se takaisin vesisäiliöön.

Laite lämpenee ja on tämän jälkeen taas valmiina käyttöön. Päävalikko näkyy näytössä.

 Varoitus: Pyyhi välittömästi mahdolliset kalkinpoistoaineen jäämät kostealla liinalla.

5.6. Säännöllinen, käsin tehtävä puhdistus

 Huomio: Noudata näitä puhdistusohjeita tarkasti. Elintarvikkeiden käsittely edellyttää tiukimpien 
mahdollisten puhdistusstandardien noudattamista.

Varoitus: Älä koskaan upota laitetta veteen! Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
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➔ Käytä laitteen sisä- ja ulkopuolen puhdistamiseen vain pehmeää, kosteaa liinaa. Älä käytä puhdistusainetta.
➔ Tyhjennä tippa-astia (kuva 1/N) ja käytetyn kahvin säiliö (kuva 1/O) viimeistään silloin, kun näytöllä

kehotetaan tekemään näin (vain kun laite on päällä, koska vain silloin laite rekisteröi astioiden
tyhjennyksen!).
Huomio: Käytä tippa-astian (kuva 1/N) puhdistamiseen ajoittain hieman saippuavettä.

➔ Vesisäiliö tulee huuhdella päivittäin raikkaalla vedellä ja täytetään uudelleen raikkaalla, viileällä vedellä.

Huomio: Kuivuneet maitojäämät on hankala poistaa.

➔ Siksi maidonvaahdotin, letku ja höyryn ja kuuman veden suutin on puhdistettava säännöllisesti. Huomio:
Ajoittain (mielellään pidemmän käyttötauon jälkeen, mutta ehdottomasti säännöllisesti!) maidonvaahdotin tulee
purkaa yksittäisiin osiin (kuva 1/R) ja puhdistaa osat puhtaalla vedellä optimaalisen hygieniatason
varmistamiseksi.

➔ Vedä maidonvaahdotinta alaspäin (kuva 10/11) ja pura se yksittäisiin osiinsa (kuva 1/R).
➔ Puhdista yksittäiset osat huolellisesti (kuva 1/R) ja kokoa osat.
➔ Työnnä koottu maidonvaahdotin takaisin paikalleen (kuva 10/11).

Huomio: Laite on varustettu takapyörillä (kuva 1/Q) (vain mallit 670, 675, 680). Niiden avulla laitetta voidaan
siirrellä työtasolla. Näin voit puhdistaa myös tason jonka päälle laite on sijoitettu.

5.7. Uuttoyksikön puhdistus

 Varoitus: Irrota keitinyksikkö vain silloin, kun laitteesta on katkaistu virta.

 Varoitus: Puhdista uuttoyksikkö aina puhdistusohjelman yhteydessä, kuitenkin vähintään 
kuukausittain! Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

Uuttoyksikkö voidaan irrottaa ja puhdistaa kylmällä, juoksevalla vedellä. Älä koskaan käytä 
puhdistusainetta, vaan ainoastaan kylmää ja raikasta vettä! Hygieniasyistä suosittelemme yksikön 
irrottamista ja huolellista puhdistusta aina puhdistusohjelman (katso 5.4.) suorittamisen jälkeen.

➔ Avaa laitteen oikealla puolella oleva huoltoluukku (kuva 1/L) vetämällä luukun etuosassa olevaa
kahvaa hellävaraisesti.

➔ Irrota uuttoyksikkö painamalla punaista kytkintä ylöspäin ja kiertämällä kahvaa koko matkan
vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva 12).

➔ Irrota uuttoyksikkö hellävaraisesti kahvan avulla, vetämällä se ulos.
➔ Puhdista uuttoyksikkö kylmällä, juoksevalla vedellä ja anna sen kuivua.
➔ Laita uuttoyksikköyksikkö varovasti takaisin, ja lukitse se paikalleen painamalla punaista kytkintä

alaspäin ja kiertämällä kahvaa oikealle.
➔ Sulje huoltoluukku kohdistamalla luukun takaosassa olevat tapit laitteessa oleviin loviin, ja

painamalla luukku tämän jälkeen kiinni (kuva 1/L). Varmista, että luukku on kunnolla suljettu.

5.8. Suodattimen vaihto
Suodatin on vaihdettava, kun sen läpi on valutettu noin 50 litraa vettä. Näytössä lukee ”CHANGE 
FILTER”.
Voit edelleen valmistaa kahvia, mutta suosittelemme, että vaihdat suodattimen välittömästi.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “SETTINGS’’.
Paina kytkintä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “FILTER’’. Paina
kytkintä.
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➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “INSERT FILTER? YES’’ jotta laite tunnistaa asennetun suodattimen
➔ Tyhjennä vesisäiliö (kuva 1/F ja 2) ja ruuvaa suodatin irti varovasti. Käytä mittalusikan toisessa

päässä olevaa työkalua (kuva 4).
➔ Hävitä käytetty suodatin.
➔ Paina kiertokytkintä.

Näytössä lukee “INSERT FILTER’’ tai “FILTER INSERTED?’’ jos suodatin on jo asennettu.

➔ Ruuvaa uusi suodatin paikalleen vesisäiliössä. Käytä mittalusikan toisessa päässä olevaa

työkalua (kuva 4).
      Varoitus: Älä kiristä suodatinta liikaa tai taita sitä.

➔ Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita se takaisin laitteeseen.

Näytössä lukee “CHANGE FILTER’’/’’OPEN VENT’’.

➔ Aseta riittävän iso astia (vähintään 0,5 l) maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P) ja kierrä höyryn
ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy

Suodatinta huuhdellaan. Näytössä lukee “FILTER RINSING’’.

➔ Odota kunnes maidonvaahdottimesta ei enää tule vettä.

Näytössä lukee “CLOSE VENT’’.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy

Laite lämpenee ja on tämän jälkeen taas valmiina käyttöön. Päävalikko näkyy näytössä.

 Varoitus: Suodatin on hyvä vaihtaa noin kahden kuukauden välein, vaikka laitetta ei 
käytettäisikään jatkuvasti Voit asettaa vaihtoajankohdan suodattimen päällä olevan kiekon 
avulla (kuukaudet). 

5.9. Kunnossapidon tila
Laite kertoo käyttäjälle, kun puhdistuksen tai kalkinpoiston aika lähestyy.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CARE’’. Paina kytkintä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “STATISTICS’’. Paina kytkintä.

Näytön alaosassa lukee:

“CLEANING SYSTEM’’

“CLEANING MILK FROTHER’’

“DESCALE’’

“FILTER CHANGE’’
Kutakin kohtaa edustava palkki näyttää, kun puhdistuksen tai kalkinpoiston aika lähestyy. Mitä pidem-
mälle oikealle merkintä siirtyy, sitä lähempänä joko puhdistuksen tai kalkinpoiston tai molempien hetki on.

➔ Paina kiertokytkintä poistuaksesi “MAINTENANCE STATUS’’ kohdasta valikossa.
Varoitus: Puhdista laite ja tee kalkinpoisto säännöllisesti, viimeistään silloin kun näyttöön tulee
siitä kehotus! Muussa tapauksessa takuu voi raueta.
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6. Järjestelmäraportit
Ilmoitus Tarkoitus Ratkaisu

Fill system
Laitteen putkisto täytettävä 
vedellä

Virhe / vaurio suodattimessa

➔ Paina kiertokytkintä

➔ Vaihda suodatin tai
asenna se uudelleen

Fill with water Vesisäiliö on tyhjä

Vesisäiliö ei ole paikallaan 
tai se on asetettu väärin

➔ Täytä vesisäiliö

➔ Aseta vesisäiliö paikalleen
oikein (katso 2.3)

Refill beans Papuja ei ole säiliössä

Pavut ovat jumiutuneet 
säiliössä

➔ Täytä papusäiliö (katso
kohta 2.3.)

➔ Sekoita säiliössä olevia
papuja lusikalla

➔ Puhdista papusäiliö
pyyhkimällä se liinalla

Huomio: Ilmoitus “REFILL BEANS’’ poistuu vasta kun pavut on lisätty ja seuraava juoma valmistettu!

Empty bowls Tippa-astia ja/tai käytetyn 
kahvin säiliö ovat täynnä

➔ Tyhjennä tippa-astia ja/tai
käytetyn kahvin säiliö

Bowls are missing Tippa-astia ja käytetyn kahvin 
säiliö eivät ole paikallaan tai ne 
on asennettu virheellisesti

➔ Laita tippa-astia ja käy-
tetyn kahvin säiliö
takaisin paikalleen

Cleaning is necessary Järjestelmä on 
puhdistettava

➔ Puhdista järjestelmä
(katso 5.4.)

Descaling is necessary Kalkinpoisto on 
suoritettava

➔ Suorita kalkinpoisto
(katso 5.5.)

Change filter Suodattimen käyttöikä on 
täynnä 

➔ Vaihda suodatin
(katso 5.8.)

Remove brewing unit Uuttoyksikkö on 
asetettu väärin

➔ Aseta uuttoyksikkö
paikalleen asianmukaisesti
(katso 5.7.)
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7. Ongelmanratkaisu

Vika Vian syy Ratkaisu

Laitteesta ei tule kuumaa 
vettä tai höyryä.

Maidonvaahdotin (kuva 
11) on tukkeutunut

Järjestelmässä on liikaa
kalkkia 

➔ Pura maidonvaahdotin osiin
ja puhdista se huolellisesti
(kuvat 1/R ja 11)

➔ Suorita kalkinpoisto (kohta
5.5.)

Maitovaahtoa tulee liian 
vähän tai vaahto on 
vetistä.

Vääränlainen maito

Maidonvaahdotin (kuva 
11) on tukkeutunut

Järjestelmässä on liikaa
kalkkia 

➔ Käytä kylmää maitoa

➔ Pura maidonvaahdotin osiin
ja puhdista se huolellisesti
(kuvat 1/R ja 11)

➔ Suorita kalkinpoisto (kohta
5.5.)

Kahvi valuu suuttimesta
pisaroina

Jauhatuskarkeus on liian 
hieno

Jauhettu kahvi on liian hienoa

Järjestelmässä on liikaa
kalkkia 

➔ Säädä jauhatuskarkeus (kohta
4.6.) karkeammaksi

➔ Käytä karkeammaksi jauhettua
kahvia

➔ Suorita kalkinpoisto (kohta 5.5.)

Kahviin ei tule vaahtoa
(=cremaa)

Vääränlainen kahvi

Pavut ovat vanhentuneet

➔ Vaihda raaka-ainetta

➔ Käytä tuoreita papuja

Mylly on kovaääninen Jauhatuskarkeus ei sovellu 
laitteessa oleville pavuille
Myllyssä on sinne 
kuulumattomia esineitä, 
esim. kiviä

➔ Säädä jauhatuskarkeutta

➔ Ole yhteydessä huoltoon.
Voit kuitenkin käyttää
valmiiksi jauhettua kahvia

Näytössä lukee 
virhekoodi 8 Service-
Tel

Ole yhteydessä huoltoon ➔ Sammuta laite ja kytke se
uudelleen päälle. Jos virhe
toistuu, ole yhteydessä
huoltoon.

Jos laitteeseen tulee vika tai virheraportti, jota et osaa ratkaista itse, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai käy 
www.nivona.com-sivuston huolto-osiossa.

Jos järjestelmä havaitsee virheitä, virheraportit näkyvät laitteen näytössä.

 Varoitus: Kirjoita virheraportti muistiin. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteyttä 
jälleenmyyjään, ja mainitse laitteen malli, sarjanumero (katso tyyppikilven kuva 1/S) ja virheraportti.
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8. Varaosat / lisävarusteet
Vedensuodatin NIRF 700: 
Uusia vesisuodattimia on saatavana hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä.

Puhdistustabletit NIRT 701: 
Uusia puhdistustabletteja on saatavana hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä.

Kalkinpoistoaine NIRK 703: 
Kalkinpoistoainetta on saatavana hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä.

Maitojäämien puhdistusaine NICC 705: 
Maitojäämien puhdistusainetta on saatavana hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä.

Maitosäiliö NIMC 1000:  
Läpinäkyvästä muovista valmistettu laadukas maitosäiliö.

Maitoletku NIMA 330: 
Kolme maitoletkua kaikkiin yhteensopiviin NIVONA laitteisiin.

NIVONA Jäähdytin NICO 100: 
Sähköllä toimiva jäähdytinkaappi. Voit viilentää maitotetran tai muun juomapakkauksen 
asettamalla sen kaapin sisään. 

9. Asiakaspalvelu, takuuasiat, ympäristönsuojelu
Asiakaspalvelu 
NIVONA-tuotteiden valmistuksessa noudatetaan tiukimpia mahdollisia laatustandardeja. Jos 
sinulla on kysyttävää laitteestasi, tai haluat antaa palautetta älä epäröi olla meihin yhteydessä. 
Vain aktiivisella tuellasi voimme parantaa ja kehittää eteenpäin tuotteitamme, jotta ne täyttäisivät 
täydellisesti asiakkaidemme tarpeet.

Veden haihduttaminen järjestelmästä

Jos joudut lähettämään laitteesi huoltoon, tai muuten kuljettamaan sitä paikasta toiseen esim. 
muuton yhteydessä, varmista aina että laitteen sisään ei jää vettä ennen kuljetusta. Haihdutat 
veden järjestelmästä seuraavalla tavalla:

➔ Käynnistä laite on/off kytkimestä (kuva 1/H).
➔ Muista seurata näyttöön tulevia ohjeistuksia.
➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “CARE’’. Paina kytkintä.

➔ Käännä kiertokytkin kohtaan “EVAPORATE SYSTEM’’. Paina kytkintä.

Näytössä lukee “REMOVE WATER TANK’’ sekä “REMOVE BOWLS’’.

➔ Irrota vesisäiliö (kuva 2).
➔ Irrota tippa-astia ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja laita ne puhdistettuina takaisin
paikoilleen.
Näytössä lukee “TUBE ON MILK FROTHER AND IN DRIP PAN’’.

➔ Liitä maitoletkun toinen pää maidonvaahdottimeen (kuva 10).
➔ Liitä maitoletkun toinen pää tippa-astian oikeaan reunaan takaosaan (kuva 7).

➔ Aseta riittävän iso astia (vähintään 0,5 l) maidonvaahdottimen alle (kuva 1/P). The display shows

“OPEN VENT’’.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) myötäpäivään kunnes se pysähtyy.
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Näytössä lukee “EVAPORATING DO NOT REMOVE TUBE’’. 

Laite alkaa suorittamaan haihdutusprosessia.

Näytössä lukee “CLOSE VENT’’.

➔ Kierrä höyryn ja kuuman veden kiertokytkintä (kuva 1/C) vastapäivään kunnes se pysähtyy.

➔ Laite sammuttaa virran automaattisesti ja on nyt valmiina kuljetukseen.

 Huomio: Huomaa, että laite on pakattava erittäin huolellisesti ennen sen lähettämistä, mieluiten
alku-peräispakkaukseen. Valmistaja ei vastaa kuljetuksen aikana tapahtuneista vaurioista.

Takuu ja asiakaspalvelu

Laitteen mukana tulevasta liitteestä voit lukea tarkemmat takuuehdot sekä tietoa asiakaspalvelusta.

Hävitä suodattimet kotitalousjätteen mukana.

Laitteen hävittäminen ja pakkauksen hävittäminen 
Säilytä laitteen alkuperäispakkaus. Se suojaa laitetta, jos se on joskus esimerkiksi toimitettava 

huoltoon.

Sähköiset ja elektroniset laitteet sisältävät usein arvokkaita, mutta myös ympäristölle vahingollisia 
materiaaleja, minkä vuoksi niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laitteiden 
käsit-tely muiden jätteiden joukossa voi olla ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallista. Vie siis 
vanha tai peruuttamattomasti vaurioitunut laitteesi paikalliseen jätteenkäsittely-/
kierrätyskeskukseen. Tai muuhun SER-jätettä vastaanottavaan kohteeseen.

Lisätietoja saat jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen, paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollolta. 

10. Tekniset tiedot
Jännite 220 - 240V AC, 50/60 Hz

Teho 1455 W

Standby tilassa: Auto-OFFtoiminto on kytketty pois päältä  

Bluetooth lähetys/vastaanotto -tilassa: 1,7W

Vaatimustenmukaisuus merkintä: CE

Max. paine.: 15 bar

Vesisäiliön tilavuus: noin 2,2 litraa

Papusäiliön tilavuus: noin 250g

Käytetyn kahvin säiliön tilavuus: noin 11 annosta

Liitäntäjohdon pituus: noin 1,1 metriä

Paino: noin 9 kg

Mitat (LxKxS): 39,5x29,6x53,6 cm

NIVONA Apparate GmbH 
Südwestpark 49 
D-90449 Nürnberg
www.nivona.com
© 2021 by NIVONA
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