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Näyttö 
(päävalikko)

Veden ja kahvimäärän säädin

Käynnistyspainike

Näytössä näkyvät reseptiasetukset

Korkeussäädettävä kahvisuutin

Vesisäiliön kansi

Papusäiliön kansi 

Päävirtakytkin

Kuppiteline

Kupinlämmitin 

Huoltoluukku

Jauhetun kahvin kouru

Tippa-alusta

Käytetyn kahvin säiliö  
(sisällä)

Kahvisuuttimen kansi

Pyörät 
(takana)

Vaahdottimen osat

Tyyppikilpi  
(sisällä, irrota tippa-alusta)

Virtajohdon paikka 
(takana)

Maitosäiliö   
(Sisältyy ainoastaan malliin 788)
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Hyvä asiakkaamme

Suuret kiitokset ja onnittelut laadukkaan NIVONA-tuotteen valinnasta.
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.
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 3.10).
Nauti siis kahvista ja huippuluokan NIVONA-laitteestasi!  

Ostopaikka:

Paikka, päiväys:

4FI



1. TURVALLISUUSOHJEET .......................................................................................................................... 6-7

2. ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS ...............................................................................................................7-11
 2.1 Aloittaminen ............................................................................................................................................. 7
 2.2 Tärkeimmät säädöt ................................................................................................................................. 8
 2.3 Täyttäminen vedellä ja pavuilla .............................................................................................................. 8
 2.4 Laitteen käynnistäminen ensimmäistä kertaa ...................................................................................... 8
 2.5 Laitteen käynnistäminen ensimmäisen käynnistyskerran jälkeen ....................................................10
 2.6 ECO-tila ...................................................................................................................................................11

3.  PERUSASETUSTEN MÄÄRITTÄMINEN/SÄÄTÖ ............................................................................... 11-13
 3.1 Laitteen käyttö suodattimen kanssa tai ilman suodatinta .................................................................11
 3.2 Veden kovuuden säätäminen ...............................................................................................................11
 3.3 Lämpötilan säätäminen ........................................................................................................................11
 3.4 Aromin säätäminen (ei malli 758)........................................................................................................12
 3.5 Kielen valinta .........................................................................................................................................12
 3.6 Automaattisen sammutusajan määrittäminen ...................................................................................12
 3.7 Huuhtelu sammutettaessa ...................................................................................................................12
 3.8 Tehdasasetukset ...................................................................................................................................13
 3.9 Tilastojen käyttö ....................................................................................................................................13
 3.10 Bluetooth..............................................................................................................................................13

4. ERIKOISKAHVIEN VALMISTAMINEN ................................................................................................. 14-21
 4.1 Yksilöllisten juomien valmistaminen joka kerta ..................................................................................14
 4.2 Vakioasetusten säätäminen juomille, joihin ei tule maitoa (ESPRESSO, CAFE CREME,  
  CAFE LUNGO ja CAFFÈ AMERICANO)   .........................................................................................................................15
 4.3 Vakioasetusten säätäminen juomille, joihin tulee maitoa (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE,  
  LATTE MACCHIATO, LÄMMIN MAITO, MAITOVAAHTO) ......................................................................... 17
 4.4 Kuuman veden (esim. teeveden) vakioasetusten säätäminen ..........................................................19
 4.5 ”My coffee”/”Minun kahvini - itselle ja muille maun mukaan ...........................................................20
 4.6 Jauhatusasteen säätäminen ................................................................................................................21
 4.7 Jauhetun kahvin käyttö (esim. käyttäessäsi kofeiinitonta kahvia) ....................................................21

5. PUHDISTUS JA HUOLTO ..................................................................................................................... 21-26
 5.1 Maidonvaahdottimen huuhtelu ............................................................................................................22
 5.2 Järjestelmän huuhtelu ..........................................................................................................................22
 5.3 Vaahdottimen puhdistus .......................................................................................................................22
 5.4 Järjestelmän puhdistus .........................................................................................................................23
 5.5 Kalkinpoisto ...........................................................................................................................................24
 5.6 Säännöllinen, manuaalinen puhdistus ................................................................................................25
 5.7 Keitinyksikön puhdistus ........................................................................................................................25
 5.8 Suodattimen vaihto ...............................................................................................................................26
 5.9 Kunnossapidon tila ...............................................................................................................................26

6. JÄRJESTELMÄRAPORTIT ......................................................................................................................... 27

7. ONGELMANRATKAISU ............................................................................................................................. 27

8. VARAOSAT JA LISÄVARUSTEET ............................................................................................................... 28

9. ASIAKASPALVELU, TAKUUASIAT, YMPÄRISTÖNSUOJELU..................................................................... 29

10. TEKNISET TIEDOT .................................................................................................................................. 30

5 FI

Sisällys



 1.  Turvallisuusohjeet
• Tätä laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on 

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

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

• Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai kotelo on vaurioitunut. Virta-
johtoa 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 
noudattamatta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.

• Varmista aina ennen puhdistusta ja huoltoa, että laite on sammu-
tettu ja irrotettu verkkovirrasta.

• Vältä nesteiden roiskuttamista pistokkeelle.
• Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ja käytä sitä vain sisä-

tiloissa. Älä koskaan laita laitetta kuumalle pinnalle tai avotulen 
lähelle.

• Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet 
tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää tätä laitetta, kun heitä val-
votaan 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. Oh-

jeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.
• Jos laite näyttää vaurioituneelta, irrota se välittömästi verkkovirras-

ta vetämällä pistokkeesta. 
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• Laitteen valmistaja ei vastaa mahdollisista vaurioista, jotka ai-
heutuvat laitteen virheellisestä, epäasianmukaisesta käytöstä tai 
epäpätevän henkilön tekemistä korjauksista. Näissä tapauksissa 
takuuvaatimukset raukeavat.

• Käytä integroitua kahvimyllyä ainoastaan paahdettujen ja käsittele-
mättömien kahvipapujen jauhamiseen. Sitä ei koskaan saa käyttää 
muiden elintarvikkeiden käsittelyyn. Varmista, että kahvipapujen 
joukossa ei ole vieraita materiaaleja. Muussa tapauksessa takuu-
vaatimukset raukeavat.

• Jos laitetta on korjattava (esimerkiksi virtajohto vaihdettava), ota 
ensin yhteyttä keskitettyyn puhelintukeemme tai siihen jälleenmyy-
jään, jolta ostit laitteen.

• Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, se on vaaratilanteiden välttämi-
seksi vaihdettava valmistajan, asiakaspalvelun tai pätevän henki-
lön toimesta.
 Huomautus: Vain ammattilainen saa korjata sähkölaitteita! Virheel-
liset korjaukset voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavan vaaran! Jos 
laitetta käytetään tai huolletaan epäasianmukaisesti tai virheelli-
sesti, sen takuu raukeaa!
 Huomautus: Virtapainikkeen (kuva 1/H) käyttö kahvin valmistuksen 
aikana voi vaurioittaa laitetta! Sammuta laite vasta kun se on lopet-
tanut toiminnan.
 Huomautus: Palovammavaara! Kun laitteesta tulee höyryä tai kuu-
maa vettä, kahvisuuttimesta voi ruiskuta hieman kuumaa vettä. 
Anna suuttimen jäähtyä ennen kuin kosketat sitä.

2. Ensimmäinen käynnistys
2.1. Aloittaminen

 ➔ 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 malli 788)
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 Huomaa: Mikäli laite on toimitettava huoltoon, se tulee lähettää alkuperäisessä pakkauksessaan. 
Pidä pakkaus ja sen polystyreeniosat tallessa.

 ➔ Aseta laite tasaiselle, kuivalle ja sopivalle alustalle.
 ➔ Työnnä pistoke ammattilaisen asentamaan sähköpistorasiaan.
 ➔ Laitteessa on paikka virtajohdolle. Jos johto on liian pitkä, ylimääräisen pituuden voi laittaa sille 

varattuun koloon laitteen takana (kuva 1/T).

2.2. Tärkeimmät säädöt
NIVONA-laite tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja kahvin valmistamiseen oman makusi mukaan. Suurimmassa 
osassa erikoiskahveja pääasialliset säätötavat ovat samanlaiset.
• Kierrettävä ja painettava säädin vasemmalla (lyhyesti: vasemmanpuoleinen säädin) (kuva 1/B): Va-

semmanpuoleisella säätimellä voit muuttaa kahvisi vahvuutta ja määrää.  Voit säätää kahvin määrää 
(millilitroissa) kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä päävalikossa. Voit säätää kahvin vahvuutta 
(papusymboli, kuva 1/D) painamalla vasemmanpuoleista säädintä päävalikossa. Mitä enemmän 
papuja on, sitä vahvempaa kahvista tulee. Voit siirtyä edelliselle valikkotasolle painamalla vasem-
manpuoleista säädintä alavalikossa.

• Kierrettävä ja painettava säädin oikealla (lyhyesti: oikeanpuoleinen säädin) (kuva 1/C): Valitse juoma 
tai valikkokohta näytöltä kiertämällä oikeanpuoleista säädintä. Voit valmistaa näytöltä valitsemasi 
juoman tai siirtyä valitsemaasi valikkokohtaan painamalla oikeanpuoleista säädintä.

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

• Maitosäiliö (vain malli 788): Täytä maitosäiliö tuoreella, vähärasvaisella, kylmällä maidolla. Sulje 
kansi ja liitä letkun toinen pää säiliöön ja toinen pää suuttimeen.

2.3. Täyttäminen vedellä ja pavuilla
 ➔ Avaa vasemmalla oleva kansi (kuva 1/F) ja irrota vesisäiliö (kuva 2). Puhdista 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).

 Huomautus: Käytä vesisäiliössä vain raikasta, kylmää vettä! Älä koskaan käytä hiilihapotettua 
kivennäisvettä 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.

 Huomautus: Älä koskaan käytä papuja, joihin on lisätty paahtamisen aikana tai sen jälkeen lisäai-
neita, 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?” / ”ASETA SUODATIN?”.

2.4.1. Laitteen käyttö suodattimen kanssa
Pakkaukseen kuuluu Claris-suodatin. Suodatin vähentää laitteen kalkinpoiston tarvetta, sillä se pehmen-
tää vettä.
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 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”YES” / ”KYLLÄ” ja paina sitä, niin laite tunnistaa suodattimen 
olevan käytössä.

 ➔ Näytössä lukee ”INSERT FILTER” / ”ASETA SUODATIN”.
 ➔ Tyhjennä vesisäiliö (kuvat 1/F ja 2) ja ruuvaa suodatin varovasti omalle paikalleen vesisäiliössä. 

Käytä mittalusikan toisessa päässä olevaa työkalua (kuva 4).
 Huomautus: Älä kiristä liikaa tai riko suodatinta.

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

 ➔ Sulje vasemmalla oleva kansi (kuva 1/F).
 ➔ Aseta riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) kahvisuuttimen (kuva 1/E) alle ja paina oikeanpuoleista 

säädintä.
Järjestelmä huuhdellaan. Näytössä lukee ”FILTER FLUSHES” / ”SUODATTIMEN HUUHTELU KÄYNNISSÄ”.

 ➔ Odota, kunnes vettä ei enää tule suuttimesta.
 ➔ Näytössä lukee ”PLEASE Flush” / ”HUUHTELE, OLE HYVÄ”.
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä. Näytössä lukee ”SYSTEM FLUSHES” / ”HUUHTELU KÄYNNISSÄ”.

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 ”REFILL BEANS” / ”LISÄÄ KAHVIPAPUJA”, eikä laite 
valmista kahvia.

 ➔ Jos näin tapahtuu, noudata näytön ohjeita ja paina oikeanpuoleista säädintä uudelleen.
Tällöin prosessi toistetaan.

 Huomaa: Jos käytät suodatinta, ja järjestelmässä on valittuna asetus ”FILTER INSERTED? YES” / 
”SUODATIN PAIKALLAAN? KYLLÄ”, integroitu 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 vaihtamises-
ta on kohdassa 3.1).

 Huomautus: Vaikka näytössä ei lukisi ”PLEASE CHANGE FILTER” / ”VAIHDA SUODATIN”, suodatin on 
vaihdettava viimeistään kahden kuukauden käytön jälkeen, jos laite ei ole säännöllisessä käytössä 
(katso kohta 5.8).

2.4.2. Laitteen käyttö ilman suodatinta
Jos haluat mieluummin käyttää laitetta ilman suodatinta, suodatinasetus ”FILTER INSERTED? NO” / 
”SUODATIN PAIKALLAAN? EI” on valittava. Tämä on tärkeää, sillä veden kovuuden mukaan laitteelle 
on tehtävä kalkinpoisto useammin (tehdasasetus laitteessa on ”FILTER INSERTED? NO” / ”SUODATIN 
PAIKALLAAN? EI”!).

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”FILTER INSERTED? NO” / ”SUODATIN PAIKALLAAN? EI” ja 
vahvista painamalla.

Näyttö kertoo veden kovuuden tason.
 Huomaa: Tuotannollisista syistä laitteen sisäiset putket voivat olla tyhjät, kun laite otetaan käyttöön 
ensi kertaa. Laite ilmoittaa asiasta seuraavalla tavalla: näytössä lukee ”PLEASE FILL”/”TÄYTÄ”, kun 
laite käynnistetään virtakytkimestä (kuva 1/H).

 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle.
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Järjestelmä täytetään nyt vedellä, jota voi tulla myös suuttimesta (kuva 1/E). 
Kun järjestelmä on saavuttanut toimintalämpötilan, sen näytössä lukee ”PLEASE FILL”/”TÄYTÄ”. 
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 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.
Järjestelmä täytetään nyt vedellä.

2.4.3. Veden kovuuden säätäminen
Oman alueesi veden kovuuden mukaan laitteelle on tehtävä silloin tällöin kalkinpoisto. Jotta järjestelmä 
voisi kertoa, milloin kalkinpoisto on tarpeen, asianmukainen veden kovuus on määritettävä ennen ensim-
mäistä käyttökertaa.
Taso 3 on tehdasasetus.
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 eri tasot, joita voidaan säätää: 

Testiliuska 
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
 Huomaa: Jos testiliuskassa ei näy yhtään punaista täplää, säädä tasoksi 1.

Veden kovuuden määrittäminen:
 ➔ Valitse veden kovuus kiertämällä oikeanpuoleista säädintä ja vahvista valintasi painamalla sitä.                                      

Näytössä lukee ”PLEASE FILL”/”TÄYTÄ”.
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä. Näytössä lukee ”SYSTEM IS FILLING” / ”JÄRJESTELMÄÄ TÄYTE-

TÄÄN”.
Järjestelmä täytetään nyt vedellä ja kuumennetaan.
Näytössä lukee ”PLEASE RINSE” / ”HUUHTELE, OLE HYVÄ”.

 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä. Näytössä lukee ”SYSTEM RINSES” / ”HUUHTELU KÄYNNISSÄ”.
Kun laite on käyttövalmis, päävalikko tulee näyttöön.
Ensimmäinen kupillinen: Kun valmistat ensimmäisen kahvikupillisesi, mylly on tyhjä. On mahdollista, 
että ensimmäisen jauhamisen jälkeen näytössä lukee ”REFILL BEANS”/”LISÄÄ KAHVIPAPUJA”, eikä laite 
valmista kahvia.  

 ➔ Noudata näytön ohjeita ja paina oikeanpuoleista säädintä uudelleen.
Tällöin prosessi toistetaan.

2.5. Laitteen käynnistäminen ensimmäisen käynnistyskerran jälkeen
Jos olet käynnistänyt laitteen ensimmäistä kertaa (katso kohta 2.4), tee seuraavasti kaikilla muilla käynnistys-
kerroilla:

 ➔ Käynnistä laite virtakytkimestä (kuva 1/H).
Näytössä lukee ”NIVONA, SYSTEM IS HEATING UP”/”NIVONA, JÄRJESTELMÄ LÄMPENEE”.
Kun toimintalämpötila on saavutettu, näytössä lukee ”PLEASE RINSE”/”HUUHTELE, OLE HYVÄ”.

 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.
Järjestelmä huuhdellaan. Näytössä lukee ”SYSTEM RINSES”/”HUUHTELU KÄYNNISSÄ”. Tämän jälkeen 
laitetta voidaan käyttää. Päävalikko (kuva 1/A) näkyy näytössä.

 Huomaa: Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan (esim. loman aikana), se sammutetaan virtakytki-
mestä (kuva 1/H) ja sen pistoke irrotetaan pistorasiasta.

 Huomaa: Tehdasasetuksena laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi asetus kullekin erikoiskahville. 
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Tämä tarkoittaa sitä, että voit valmistaa ensimmäisen kahvikupillisen heti (katso kohta 4). Suositte-
lemme kuitenkin ensin asetusten säätämistä omien mieltymystesi mukaan (katso kohta 3).

2.6. ECO-tila
Jos et käytä säätimiä tai kosketusnäyttöä pitkään aikaan, laite siirtyy automaattisesti ECO-tilaan. Näytös-
sä lukee ”Saving energy” (energiansäästö).

 ➔ Voit poistua ECO-tilasta painamalla oikeanpuoleista säädintä.
Päävalikko näkyy näytössä.

3. Perusasetusten määrittäminen/säätö
 Huomaa: Tehdasasetuksena laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi asetus kullekin erikoiskahville. 
Tämä tarkoittaa sitä, että voit valmistaa ensimmäisen kahvikupillisen heti (katso kohta 4). Suositte-
lemme kuitenkin ensin asetusten säätämistä omien mieltymystesi mukaan.

 ➔ Säädä perusasetuksia kiertämällä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”SETTINGS” / ”ASETUKSET” 
päävalikossa.

 ➔ Siirry ”SETTINGS”/”ASETUKSET”-valikkoon painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Valitse se valikkokohta, jota haluat säätää, kiertämällä oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Vahvista valikkokohdan valinta painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Muokkaa asetusta kiertämällä oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Vahvista valittu asetus painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Kun valitset ”EXIT”/”POISTU” ja painat sitten oikeanpuoleista säädintä, pääset ylemmälle valikkota-

solle, eli valitusta asetuksesta ”SETTINGS”/”ASETUKSET”-valikkoon ja edelleen päävalikkoon.

3.1. Laitteen käyttö suodattimen kanssa tai ilman suodatinta
 ➔ Valitse haluamasi käyttötapa kiertämällä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS” / 

”ASETUKSET”ja painamalla sitä.
 ➔ Valitse ”SETTINGS”/”ASETUKSET”-valikosta ”FILTER”/”SUODATIN” kiertämällä oikeanpuoleista säädintä.

Laitteen käyttö suodattimen kanssa: noudata ohjeita kohdassa 2.4.1.
Laitteen käyttö ilman suodatinta: noudata ohjeita kohdassa 2.4.2.

 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU ja paina-
malla oikeanpuoleista säädintä.

3.2. Veden kovuuden säätäminen
 ➔ Voit säätää veden kovuutta kiertämällä oikeanpuoleisen säätimen päävalikon kohtaan ”SETTINGS” / 

”ASETUKSET”ja painamalla sitä.
 ➔ Siirry ”SETTINGS”/”ASETUKSET”-valikkoon ja valitse ”WATER HARDNESS”/”VEDEN KOVUUS” painamal-

la oikeanpuoleista säädintä.
Noudata sitten ohjeita kohdassa 2.4.3.

 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 
painamalla oikeanpuoleista säädintä.

3.3. Lämpötilan säätäminen
Voit säätää kahvin, maidon ja kuuman veden lämpötilaksi ”NORMAL”/”NORMAALI”, ”HIGH”/”KORKEA”, 
”MAXIMUM”/”MAKSIMI” tai ”INDIVIDUAL”/”YKSILÖLLINEN. Tehdasasetus on ”HIGH”/”KORKEA”. Jos lämpöti-
laa on säädetty alla olevien ohjeiden mukaan, se koskee kaikkia kahvilaatuja.
Voit kuitenkin myös säätää jokaisen erikoiskahvin lämpötilan erikseen asetuksel-
la ”INDIVIDUAL”/”YKSILÖLLINEN” (katso kohta 4 alla). Säädä lämpötila-asetus 
”INDIVIDUAL”/”YKSILÖLLINEN-valikosta seuraavalla tavalla:

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
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 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”TEMPERATURE”/”LÄMPÖTILA” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”INDIVIDUAL”/”YKSILÖLLINEN”.
 ➔ Vahvista asetus painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.

3.4. Aromin säätäminen (ei malli 758)
Voit säätää kahvin aromia oman makusi mukaan. Se onnistuu valitsemalla yksi 
”AROMA”/”AROMIPROFIILI”-valikon vedenpaineen profiileista. ”DYNAMIC”-profiililla suodatus on 
dynaaminen, ”CONSTANT”-profiililla tasainen ja ”INTENSE”-profiililla intensiivinen. Tehdasasetus on 
”INDIVIDUAL”/”YKSILÖLLINEN”, eli voit valita haluamasi aromin jokaiseen kahvireseptiin. Jos valitset 
mieluummin etukäteen aromiprofiilin 1, 2 tai 3, sitä käytetään kaikkiin erikoiskahveihin.

 Vinkki: Testaa aromivalintaa yhteen juomaan.

 ➔ Muokkaa aromiasetusta kiertämällä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja 
painamalla sitä.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”AROMA”/”AROMIPROFIILI” ja paina sitä.
 ➔ Valitse haluamasi aromiprofiili kiertämällä oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.

3.5. Kielen valinta
 ➔ Vaihda kieltä kiertämällä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja 

painamalla sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin ”SETTINGS”/”ASETUKSET”-valikon kohtaan ”LANGUAGE”/”KIELI” ja 

paina sitä.
 ➔ Voit vaihtaa kieltä kiertämällä oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Vahvista valittu kieli painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.

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

 ➔ Muokkaa asetusta kiertämällä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan 
”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja painamalla sitä.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”UNIT AUTO-OFF”/”LAITTEEN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS” 
ja paina sitä.

Valinnaiset sammutusajat näkyvät näytössä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamaasi kohtaan. 
 ➔ Vahvista valintasi painamalla oikeanpuoleista säädintä.

Laite sammuu nyt automaattisesti käytön jälkeen valittuna sammutusaikana.
 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.

3.7. Huuhtelu sammutettaessa 
Tehdasasetuksena laitteessa on automaattinen huuhtelu käynnistettäessä. Joka kerta, kun laite käyn-
nistetään sen jälkeen kun se on ollut käyttämättömänä, se kuumentaa vettä ja kehottaa huuhtelemaan 
järjestelmän. Näin varmistetaan, että käytössä on aina raikasta vettä. 
Kehotus näkyy näytössä. Huuhtelu on käynnistettävä manuaalisesti painamalla oikeanpuoleista säädintä.
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Tehdasasetuksena huuhtelu sammutettaessa on päällä, eli ”ON”.
Automaattinen huuhtelu sammutettaessa voidaan myös poistaa käytöstä sen jälkeen, kun laite on sam-
mutettu:

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”SWITCH-OFF RINSING”/”HUUHTELU SAMMUTETTAESSA” ja 

paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin joko kohtaan ”ON”/”PÄÄLLÄ” tai ”OFF”/”POIS PÄÄLTÄ” ja paina sitä.

Muut valinnaiset asetukset näkyvät näytössä.
 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 Huomaa: Vaikka huuhtelu sammutettaessa olisi päällä (”ON”), se tehdään vain jos vähintään yksi 
juoma on valmistettu.

3.8. Tehdasasetukset
Kaikki asetuksiin ja juomaohjeisiin tehdyt muutokset voidaan nollata kohdassa ”FACTORY SETTINGS” / 
”TEHDASASETUKSET”.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”FACTORY SETTINGS”/”TEHDASASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”RESET RECIPES”/”POISTA RESEPTIT” tai ”RESET 

SETTINGS”/”PALAUTA ASETUKSET”.
 ➔ Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.

3.9. Tilastojen käyttö
Valikkokohta ”STATISTICS”/”TILASTOT” kertoo, kuinka monta juomaa ja toimintoa on valmistettu/käytetty 
laitteen ensimmäisestä käynnistyksestä lähtien.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”STATISTICS”/”TILASTOT” ja paina sitä.
 ➔ Tarkastele saatavana olevia tilastoja kiertämällä oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Sulje painamalla oikeanpuoleista säädintä.

Muut asetukset näkyvät näytössä.
 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.

3.10. Bluetooth
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.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”BLUETOOTH” ja paina sitä.
 ➔ Luo yhteys älypuhelimeesi kiertämällä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”CONNECT”/”YHDISTÄ”.  

Noudata älypuhelimeesi tulevia ohjeita.
 ➔ Katkaise yhteys tai kiellä yhteyden muodostaminen kiertämällä oikeanpuoleinen säädin kohtaan 

”DEACTIVATE”/”KATKAISE YHTEYS” ja painamalla sitä.
 ➔ Vahvista painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Voit säätää muita asetuksia suoraan täällä tai poistua valikosta valitsemalla ”EXIT”/”POISTU” ja 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.
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4. Erikoiskahvien valmistaminen 
NIVONA-laite tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja kahvin valmistamiseen oman makusi mukaan. Asetusten ja 
toimintojen perussäädöt toimivat yleensä samalla tavalla:
• Kierrettävä ja painettava säädin vasemmalla (lyhyesti: vasemmanpuoleinen säädin) (kuva 1/B):  

Kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä voit muuttaa kahvisi vahvuutta ja määrää. Voit säätää kah-
vin määrää (millilitroissa) kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä päävalikossa. Voit säätää kahvin 
vahvuutta (papusymboli, kuva 1/D) painamalla vasemmanpuoleista säädintä päävalikossa. Mitä 
enemmän papuja on, sitä vahvempaa kahvista tulee. Voit siirtyä edelliselle valikkotasolle painamalla 
vasemmanpuoleista säädintä alavalikossa.

• Kierrettävä ja painettava säädin oikealla (lyhyesti: oikeanpuoleinen säädin) (kuva 1/C): Valitse juoma 
tai valikkokohta näytöltä kiertämällä oikeanpuoleista säädintä. Voit valmistaa näytöltä valitsemasi 
juoman tai siirtyä valitsemaasi valikkokohtaan painamalla oikeanpuoleista säädintä.

• Korkeussäädettävä kahvisuutin (kuva 1/E): Suuttimen korkeutta voi säätää mukien ja lasien mukaan työn-
tämällä sitä ylös- tai alaspäin. Tartu suuttimeen peukalolla ja etusormella ja liikuta sitä ylös- tai alaspäin.

• Maitosäiliö (vain malli 788): Täytä maitosäiliö tuoreella, vähärasvaisella, kylmällä maidolla. Sulje 
kansi ja liitä letkun toinen pää säiliöön ja toinen pää suuttimeen.
 Huomaa: Näytön alarivillä näkyvät valitun erikoiskahvin nykyiset asetukset. Vahvuus on vasemmal-
la ja määrä oikealla.

Jokainen erikoiskahvi voidaan valmistaa kahdella erilaisella tavalla:
a)  Voit muuttaa asetukset jokaiselle kahville erikseen, kuten kohdassa 4.1. Tässä tapauksessa vakio-

asetukset säilyvät. 
b)  Voit ottaa käyttöön vakioasetukset ”SETTINGS”/”ASETUKSET”-valikon ”DRINKS RECIPES”/”RESEPTIT” 

-kohdassa. 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, myllyn rasia on vielä tyhjä. Siksi on 
mahdollista, että näytössä lukee ”FILL BEANS”/”LISÄÄ KAHVIPAPUJA” ensimmäisen jauhamisen jälkeen, 
eikä laite valmista kahvia.

 ➔ Noudata näytön ohjeita ja paina säädintä uudelleen.
Tällöin prosessi toistetaan.
Erityisvaatimukset kahden kupillisen valmistamisessa:

 Huomaa: Kaksi kupillista voidaan valmistaa samaan aikaan vain siinä tapauksessa, että juomaan 
ei tule maitoa. Juomat, joihin tulee maitoa, on valmistettava erikseen.

 ➔ Aloita valmistus painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Kun haluat valmistaa kaksi kupillista peräjälkeen, paina oikeanpuoleista säädintä nopeasti kaksi kertaa.

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

 ➔ Noudata näytön ohjeita ja paina oikeanpuoleista säädintä vain kerran toista kupillista varten.

4.1. Yksilöllisten juomien valmistaminen joka kerta
”SETTINGS”/”ASETUKSET”-valikon ”DRINKS RECIPES”/”RESEPTIT” -kohdan vakioasetuksista huolimatta 
jokainen juoma voidaan räätälöidä.

 ➔ Valitse haluamasi juomavaihtoehto kiertämällä oikeanpuoleinen säädin sen kohdalle päävalikossa 
(esim. ”LATTE MACCHIATO”).
 Huomaa: Näytön alarivillä näkyvät valitun erikoiskahvin nykyiset asetukset. Vahvuus on vasemmal-
la, aromiprofiili keskellä (vain malli 788) ja määrä oikealla.
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 ➔ Säädä määrää kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä.
 ➔ Säädä vahvuutta kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä.

 Huomaa: Tällä tavalla voit muokata kaikkia näytön ylärivillä näkyviä asetuksia ennen juoman 
valmistamista, aromiprofiilia lukuun ottamatta.

 ➔ Aloita juoman valmistus painamalla oikeanpuoleista säädintä.
Muokkaamasi asetukset astuvat voimaan, jos muita muutoksia ei tehdä. Huomaa: Asetukset koskevat 
vain nykyistä valmistusprosessia, eikä niitä tallenneta.

 Huomaa: Kiinnitä huomiota siihen, valmistatko kerralla yksi vai kaksi kupillista, ja aseta kupit sen 
mukaisesti suuttimen alle (kuvat 5 ja 6).

 Huomaa: Jos olet käynnistänyt valmistusprosessin vahingossa tai liian aikaisin, voit muuttaa joita-
kin parametreja vielä valmistuksen aikana. Näytön vilkkuminen osoittaa, mitä voit muuttaa.

 ➔ Kun symboli vilkkuu, kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi asetuksen kohdalle.
Aromin papusymboli vilkkuu ensin ja sen jälkeen määrän ml-symboli.
Näin voit muuttaa asetuksia milloin vain.

 ➔ Jos haluat pysäyttää prosessin, sinun tarvitsee vain painaa uudelleen oikeanpuoleista säädintä (kuva 
1/D). 

Näytössä lukee ”ABORTED”/”KESKEYTETTY”. Laite peruuttaa prosessin ja palaa takaisin päävalikkoon.

4.2  Vakioasetusten säätäminen juomille, joihin ei tule maitoa  
(ESPRESSO, CAFE CREME, CAFE LUNGO ja CAFFÈ AMERICANO) 

Tehdasasetukset:
• Espresso: vakiovahvuus, aromiprofiili 3, määrä 40 ml,  

näytössä lukee ”ooo III 40ml”, mallissa 758 ”oo 40ml”
• Café Crème: vakiovahvuus, aromiprofiili 2, määrä 120 ml,  

näytössä lukee ”ooo II 120ml”, mallissa 758 ”oo 120 ml”
• Caffè Lungo: vakiovahvuus, aromiprofiili 1, määrä 180 ml,  

näytössä lukee ”ooo I 180ml”, mallissa 758 ”oo 180 ml”
• Caffè Americano: vakiovahvuus, aromiprofiili 2, määrä 120 ml,  

näytössä lukee ”ooo II 120ml”, mallissa 758 ”oo 120 ml”
 ➔ Aseta kuppi suuttimen alle (kuva 5).
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi juoman kohdalle (esim. espresso) ja paina sitä.

 Huomaa: Näytön alarivillä näkyvät valitun erikoiskahvin nykyiset asetukset. Vahvuus on vasemmal-
la, aromiprofiili keskellä ja määrä oikealla.

 Huomaa: Kiinnitä huomiota siihen, valmistatko kerralla yksi vai kaksi kupillista, ja aseta kupit sen 
mukaisesti suuttimen alle (kuvat 5 ja 6).

 ➔ Aloita valmistus painamalla oikeanpuoleista säädintä. 
Kuppivalo syttyy (ei mallissa 758). Laite valmistaa kupillisen valitsemaasi juomaa vakioasetuksilla.
Kahden kupillisen valmistaminen

 ➔ Kun haluat valmistaa kaksi kupillista peräjälkeen, paina oikeanpuoleista säädintä heti kun prosessi 
on käynnistynyt.

 ➔ Jos haluat pysäyttää prosessin, sinun tarvitsee vain painaa uudelleen oikeanpuoleista säädintä. 
Näytössä lukee ”ABORTED”/”KESKEYTETTY”. Laite peruuttaa prosessin ja palaa takaisin päävalikkoon.
Vakioasetuksia voidaan muuttaa kahdella tavalla:

4.2.1. Suora ohjelmointi
Voit muuttaa ja tallentaa vakioasetuksia kahvin valmistusprosessin aikana.
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 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”DRINK RECIPES”/”RESEPTIT” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi juoman kohdalle (esim. ”ESPRESSO”) ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”LIVE PROGRAMMING”/”OHJELMOINTI VALMISTETTAESSA”.
 ➔ Aseta kuppi suuttimen alle (kuva 5).
 ➔ Voit muuttaa vakioasetusta painamalla nyt oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”SELECT STRENGTH”/”VALITSE VAHVUUS”.
 ➔ Valitse haluamasi vahvuusaste kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä (vasemmalle kiertämällä saat 

miedompaa, oikealle kiertämällä vahvempaa kahvia). 
 ➔ Vahvista valintasi painamalla oikeanpuoleista säädintä. 

Näytössä lukee ”SELECT AROMA PROFILE”/”VALITSE AROMIPROFIILI” (ei mallissa 758).
 ➔ Valitse haluamasi aromiprofiili kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä (katso kohta 3.3).
 ➔ Vahvista valintasi painamalla oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”PLEASE WAIT”/”ODOTA, OLE HYVÄ”. Laite jauhaa pavut, kuumenee ja aloittaa valmistuk-
sen.
Näytössä lukee ”STOP COFFEE?”/”PYSÄYTÄ KAHVIN ANNOSTELU?”.

 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä, kun kahvia on haluamasi määrä.    
Valitsemasi juoman (esim. espresson) vakioasetus on nyt mukautettu ja tallennettu. Näytössä lukee 
hetken aikaa ”RECIPE SAVED”/”RESEPTI LUOTU”, minkä jälkeen se palaa takaisin päävalikkoon. Uusi 
vakioasetus on nyt määritetty.

4.2.2. Manuaalinen ohjelmointi
Voit muuttaa ja tallentaa vakioasetuksia myös manuaalisesti.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”DRINK RECIPES”/”RESEPTIT” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi juoman kohdalle (esim. ”ESPRESSO”) ja paina sitä.

Vahvuuden valinta

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”STRENGTH”/”VAHVUUS” ja paina sitä.
 ➔ Valitse kahviin haluamasi vahvuusaste kiertämällä oikeanpuoleista säädintä (vasemmalle kiertämäl-

lä saat miedompaa, oikealle kiertämällä vahvempaa kahvia). Vahvista asetus painamalla oikeanpuo-
leista säädintä.

Aromin valinta (ei mallissa 758)
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”AROMA”/”AROMI” ja paina sitä.
 ➔ Valitse haluamasi aromi kiertämällä oikeanpuoleista säädintä (katso kohta 3.3). Vahvista asetus 

painamalla oikeanpuoleista säädintä.
Määrän valinta

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”COFFEE QUANTITY”/”KAHVIN MÄÄRÄ” ja paina sitä.
 ➔ Valitse haluamasi määrä (20–240 ml) kiertämällä ja painamalla oikeanpuoleista säädintä.

 Huomaa: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin.

Lämpötilan valinta  (jos ”SETTINGS”/”ASETUKSET”, ”TEMPERATURE”/”LÄMPÖTILA”, ”COFFEE”/”KAHVI” 
(katso kohta 3.3.) asetukseksi on valittu ”INDIVIDUAL”/”YKSILÖLLINEN”)

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”TEMPERATURE”/”LÄMPÖTILA” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi lämpötilan kohdalle (STANDARD/NORMAALI, HIGH/KOR-

KEA, MAXIMUM/MAKSIMI) ja vahvista valintasi painamalla säädintä.
 ➔ Voit poistua valikkotasolta kiertämällä oikeanpuoleisen säätimen kohtaan ”EXIT”/”POISTU”. Paina 

säädintä. Voit siirtyä edelliselle valikkotasolle painamalla myös vasemmanpuoleista säädintä.
 ➔ Toista, kunnes olet palannut takaisin päävalikkoon.
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 Huomaa: Jos asetuksiin ei tehdä muutoksia pitkään aikaan, laite palaa automaattisesti takaisin 
päävalikkoon.

4.3.  Vakioasetusten säätäminen juomille, joihin tulee maitoa  
(CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, LÄMMIN MAITO, MAITOVAAHTO)

Tehdasasetukset:
• Cappuccino: vakiovahvuus, aromiprofiili 2, määrä 200 ml,  

näytössä lukee ”ooo II 200ml”, mallissa 758 ”oo 200ml”
• Latte Macchiato: vakiovahvuus, aromiprofiili 2, määrä 300 ml,  

näytössä lukee ”ooo II 300ml”, mallissa 758 ”oo 300ml”
• Lämmin maito: määrä 150 ml, näytössä lukee ”150ml”.
Vaahdottimen ansiosta voit käyttää maitoa suoraan tölkistä tai muusta astiasta, ja kaataa sen suoraan 
kuppiin tai lasiin.

 ➔ Liitä imuletku korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 7).
 ➔ Liitä letkun toinen pää maitosäiliöön (vain mallissa 788) tai upota se suoraan tölkkiin tai muuhun 

astiaan.
 Huomautus: Kuivuneet maitojäämät on hankala poistaa. Pyyhi laite puhtaaksi heti kun se on jäähty-
nyt! Noudata aina näytön kehotusta ”CLEAN FROTHER”/”PUHDISTA VAAHDOTIN”.

 ➔ Aseta kuppi tai lasi suuttimen alle (kuva 5).
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi juoman kohdalle (esim. ”LATTE MACCHIATO”) ja paina sitä.

 Huomaa: Näytön alarivillä näkyvät valitun erikoiskahvin nykyiset asetukset. Vahvuus on vasemmal-
la ja määrä oikealla.

 ➔ Aloita valmistus kiertämällä oikeanpuoleista säädintä.
Kuppivalo syttyy (ei mallissa 758). Laite valmistaa kupillisen tai lasillisen valitsemaasi juomaa vakioase-
tuksella.
Kahden kupillisen valmistaminen:

 Huomaa: Kaksi kupillista voidaan valmistaa samaan aikaan vain siinä tapauksessa, että juomaan 
ei tule maitoa. Juomat, joihin tulee maitoa, on valmistettava erikseen.

 ➔ Jos haluat pysäyttää prosessin, paina oikeanpuoleista säädintä uudelleen. 
Näytössä lukee ”ABORTED”/”KESKEYTETTY”. Laite pysäyttää prosessin ja palaa takaisin päävalikkoon.
Vakioasetusta voidaan muuttaa kahdella tavalla:

4.3.1. Suora ohjelmointi
Voit muuttaa ja tallentaa vakioasetuksia kahvin valmistusprosessin aikana.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”DRINK RECIPES”/”RESEPTIT” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi juoman kohdalle (esim. ”LATTE MACCHIATO”) ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”LIVE PROGRAMMING”/”OHJELMOINTI VALMISTETTAESSA”.
 ➔ Voit muuttaa vakioasetusta painamalla nyt oikeanpuoleista säädintä.

Cappuccino ja Latte Macchiato:

Näytössä lukee ”SELECT STRENGTH”/”VALITSE VAHVUUS”.
 ➔ Valitse kahviin haluamasi vahvuusaste kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä (vasemmalle kiertä-

mällä saat miedompaa, oikealle kiertämällä vahvempaa kahvia).
 ➔ Vahvista vahvuuden valinta painamalla oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”SELECT AROMA”/”VALITSE AROMI” (ei mallissa 758).
 ➔ Valitse haluamasi aromi kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä (katso kohta 3.3).
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 ➔ Vahvista valintasi painamalla oikeanpuoleista säädintä.
Näytössä lukee ”PLEASE WAIT”/”ODOTA, OLE HYVÄ”. Laite kuumenee ja aloittaa valmistuksen.
Latte Macchiato ja lämmin maito:

Maito valmistetaan ensin.
Näytössä lukee ”STOP MILK?”/”PYSÄYTÄ MAIDON ANNOSTELU?”. 

 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä, kun maitoa on haluamasi määrä.
Kaikki juomat, joihin tulee maitoa:

Seuraavaksi valmistetaan vaahto.
Näytössä lukee ”STOP FROTH?”/”PYSÄYTÄ MAITOVAAHDON ANNOSTELU?”.

 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä, kun vaahtoa on haluamasi määrä.
Cappuccino ja Latte Macchiato:

Viimeiseksi valmistetaan kahvi.
Näytössä lukee ”STOP COFFEE?”/”PYSÄYTÄ KAHVIN ANNOSTELU?”.

 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä, kun kahvia on haluamasi määrä.
Valitsemasi juoman (esim. Latte Macchiaton) vakioasetus on nyt mukautettu ja tallennettu. Näytössä 
lukee hetken aikaa ”RECIPE SAVED”/”RESEPTI LUOTU”, minkä jälkeen se palaa takaisin päävalikkoon. 
Uusi vakioasetus on nyt määritetty.

4.3.2. Manuaalinen ohjelmointi
Vakioasetuksia voi muuttaa myös manuaalisesti seuraavalla tavalla.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”DRINK RECIPES”/”RESEPTIT ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi juoman kohdalle (esim. ”LATTE MACCHIATO”) ja paina sitä.

Vahvuuden valinta (Cappuccino ja Latte Macchiato)
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”STRENGTH”/”VAHVUUS” ja paina sitä.
 ➔ Valitse kahviin haluamasi vahvuusaste kiertämällä oikeanpuoleista säädintä (vasemmalle kiertämäl-

lä saat miedompaa, oikealle kiertämällä vahvempaa kahvia). Vahvista asetus painamalla oikeanpuo-
leista säädintä.

Aromin valinta (Cappuccino ja Latte Macchiato) (ei mallissa 758)
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”AROMA”/”AROMI” ja paina sitä.
 ➔ Valitse kahviin haluamasi aromi kiertämällä oikeanpuoleista säädintä (katso lisätietoa aromiprofiileis-

ta kohdasta 3.3). Vahvista asetus painamalla oikeanpuoleista säädintä.
Kahvin määrän valinta (Cappuccino ja Latte Macchiato)

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”COFFEE QUANTITY”/”KAHVIN MÄÄRÄ” ja paina sitä.
 ➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla oikeanpuoleista säädintä.

 Huomaa: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin tai lasiin.

Maidon määrän valinta (Latte Macchiato ja lämmin maito)
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MILK QUANTITY”/”MAIDON MÄÄRÄ” ja paina sitä.
 ➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla oikeanpuoleista säädintä.

 Huomaa: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin tai lasiin.

Vaahdon määrän valinta (Cappuccino, Latte Macchiato, lämmin maito)
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”FROTH QUANTITY”/”MAITOVAAHDON MÄÄRÄ” ja paina sitä.
 ➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä ja painamalla oikeanpuoleista säädintä.

 Huomaa: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin tai lasiin.
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Kokonaismäärän valinta (kaikki juomat, joihin tulee maitoa)
 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 oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”TOTAL QUANTITY”/”KOKONAISMÄÄRÄ” ja paina sitä.
 ➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä oikeanpuoleista säädintä. Vahvista asetus painamalla oikean-

puoleista säädintä.
 Huomaa: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin tai lasiin.

Lämpötilan valinta (jos ”TEMPERATURE”/”LÄMPÖTILA” asetetaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET”-valikossa 
”INDIVIDUAL”/”YKSILÖLLINEN” (katso kohta 3.3.))

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”TEMPERATURE”/”LÄMPÖTILA” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi lämpötilan kohdalle (STANDARD/NORMAALI, HIGH/KOR-

KEA, MAXIMUM/MAKSIMI) ja vahvista valintasi painamalla säädintä.
 ➔ Voit poistua valikkotasolta kiertämällä oikeanpuoleisen säätimen kohtaan ”EXIT”/”POISTU”. Paina 

sitten oikeanpuoleista säädintä. Voit siirtyä edelliselle valikkotasolle painamalla myös vasemmanpuo-
leista säädintä.

 ➔ Toista, kunnes olet palannut takaisin päävalikkoon.
 Huomaa: Jos asetuksiin ei tehdä muutoksia pitkään aikaan, laite palaa automaattisesti takaisin 
päävalikkoon.

4.4. Kuuman veden (esim. teeveden) vakioasetusten säätö
Kuuman veden tehdasasetus on 150 ml.
Näytössä lukee: ”150ml”.

 ➔ Aseta kuppi suuttimen alle (kuva 5).
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”HOT WATER”/”KUUMA VESI” ja paina sitä.

Kuppivalo syttyy (ei mallissa 758). Laite valmistaa kuumaa vettä vakioasetuksella.
Vakioasetuksia voidaan muuttaa kahdella tavalla:

4.4.1. Suora ohjelmointi 
Voit muuttaa ja tallentaa vakioasetuksia kahvin valmistusprosessin aikana.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”DRINK RECIPES”/”RESEPTIT” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”HOT WATER”/”KUUMA VESI” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”LIVE PROGRAMMING”/”OHJELMOINTI VALMISTETTAESSA”.
 ➔ Voit muuttaa vakioasetusta painamalla nyt oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”PLEASE WAIT”/”ODOTA, OLE HYVÄ”. Laite kuumenee ja aloittaa valmistuksen.
Näytössä lukee ”STOP HOT WATER?”/”PYSÄYTÄ KUUMAN VEDEN ANNOSTELU?”.

 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä, kun kuumaa vettä on haluamasi määrä.
Vakioasetus on nyt mukautettu ja tallennettu. Näytössä lukee hetken aikaa ”RECIPE SAVED”/”RESEPTI 
LUOTU”, minkä jälkeen se palaa takaisin päävalikkoon. Uusi vakioasetus on nyt määritetty.

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

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”DRINK RECIPES”/”RESEPTIT” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”HOT WATER”/”KUUMA VESI” ja paina sitä.

Veden määrän valinta

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”WATER QUANTITY”/”VEDEN MÄÄRÄ” ja paina sitä.
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 ➔ Valitse haluamasi määrä kiertämällä oikeanpuoleista säädintä (50–500 ml). Vahvista asetus paina-
malla oikeanpuoleista säädintä.
 Huomaa: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin tai lasiin.

Lämpötilan valinta (jos ”TEMPERATURE”/”LÄMPÖTILA” on asetettu ”SETTINGS”/”ASETUKSET-valikossa” 
”INDIVIDUAL”/”YKSILÖLLINEN” (katso kohta 3.3.))

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”TEMPERATURE”/”LÄMPÖTILA” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi lämpötilan kohdalle (STANDARD/NORMAALI, HIGH/KOR-

KEA, MAXIMUM/MAKSIMI) ja vahvista valintasi painamalla säädintä.
 ➔ Voit poistua valikkotasolta kiertämällä oikeanpuoleisen säätimen kohtaan ”EXIT”/”POISTU”. Paina 

säädintä. Voit siirtyä edelliselle valikkotasolle painamalla myös vasemmanpuoleista säädintä.
 ➔ Toista, kunnes pääset päävalikkoon.

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

4.5. ”My coffee” / ”Minun kahvini” - itselle ja muille maun mukaan
Laitteen avulla voit valmistaa kahvia oman makusi mukaan (mallissa 758 on jopa viisi tallennuspaikkaa 
eri ihmisille tai juomille).
Tehdasasetuksiin on ohjelmoitu vakioasetus vain yhdelle juomalle, johon ei tule maitoa ja joka on ”MY 
COFFEE”/”MINUN KAHVINI”: vakiovahvuus, aromiprofiili 2, määrä 120 ml.
Näytössä lukee ”ooo II 120ml”, mallissa 758 ”oo 120ml”.
Vakioasetuksia voi muuttaa myös manuaalisesti seuraavalla tavalla.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”DRINK RECIPES”/”RESEPTIT” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MY COFFEE”/”MINUN KAHVINI” ja paina sitä.

Nyt voit muuttaa olemassa olevaa reseptiä tai luoda uuden.

4.5.1. Reseptin mukauttaminen
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”EDIT”/”MUOKKAA” ja paina sitä.
 ➔ Valitse resepti, jota haluat mukauttaa, kiertämällä oikeanpuoleista säädintä. Tehdasasetuksissa 

ainoa resepti on ”MY COFFEE”/”MINUN KAHVINI”. Paina oikeanpuoleista säädintä.
Valikkokohdassa ”CHANGE RECIPE”/”MUOKKAA RESEPTIÄ” voit muuttaa asetuksia kuten kohdissa 
4.2.–4.4.
Valikkokohdassa ”CHANGE DRINK”/”MUOKKAA JUOMAA” voit muuttaa lisäksi reseptiä ja juoman asetuk-
sia kuten kohdissa 4.2.–4.4.
Valikkokohdassa ”CHANGE NAME”/”MUOKKAA NIMEÄ” voit tallentaa jokaisen reseptin omalla nimellään 
(esim. perheenjäsenten nimillä).   

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi kirjaimen tai symbolin kohdalle. Valitse kirjain tai symboli 
painamalla oikeanpuoleista säädintä.

 ➔ Toista, kunnes reseptin nimi on valmis.
 ➔ Yhdistä reseptisi näytön symboliin kiertämällä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”SELECT 

SYMBOL”/”VALITSE SYMBOLI” (kolmanneksi viimeinen symboli alarivissä). Paina oikeanpuoleista 
säädintä.

 ➔ Valitse haluamasi symboli kiertämällä ja painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ Viimeistele prosessi kiertämällä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”CONFIRM NAME”/”VAHVISTA 

NIMI” (toiseksi viimeinen symboli alarivissä) ja painamalla sitä.
Voit poistaa valitun reseptin valitsemalla ”DELETE”/”POISTA”.
Voit poistua valikkotasolta painamalla ”EXIT”/”POISTU”-symbolia (viimeinen symboli alarivissä).
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4.5.2. Uuden reseptin lisääminen (vain mallissa 788)
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”ADD”/”LISÄÄ” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi juoman kohdalle ja paina sitä.

Laite ottaa käyttöön kaikki valitsemasi juoman asetukset päävalikosta.
Kuten kohdissa 4.2.–4.5., voit nyt muuttaa reseptiä ja tallentaa sen uudella nimellä (esim. perheenjäse-
nen nimellä), kuten kohdassa 4.5.1.

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

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

 ➔ Avaa kotelon oikealla puolella oleva huoltoluukku (kuva 1/L) vetämällä sisäistä kahvaa hieman itseesi 
päin ja irrottamalla huoltoluukun varovasti kotelosta.

Jauhatusasteen säädin on ylhäällä oikealla (kuva 9).
 ➔ Aseta kuppi korkeussäädettävän suuttimen alle.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”ESPRESSO” ja paina sitä.
 ➔ Aloita espresson valmistus painamalla oikeanpuoleista säädintä.
 ➔ 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).

Vinkki: Säädä paras asetus oman makusi mukaan.

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

4.7. Jauhetun kahvin käyttö (esim. käyttäessäsi kofeiinitonta kahvia)
 ➔ Avaa jauhetun kahvin kourun kansi (kuva 1/M). 

Näytössä lukee ”INSERT GROUND COFFEE”/”LISÄÄ KAHVIJAUHETTA”.
 ➔ Kaada kouruun yksi tasamitta jauhettua kahvia ja sulje kansi. Näytössä lukee ”GROUND COFFEE 

READY”/”KAHVIJAUHE LISÄTTY”.
 ➔ Aseta kuppi suuttimen alle (kuva 5).
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin haluamasi juoman kohdalle päävalikossa.
 ➔ Aloita valmistus painamalla säädintä.

 Huomaa: Jos olet käynnistänyt prosessin vahingossa tai liian aikaisin, voit muuttaa määrää valmis-
tuksen aikana.

 ➔ Kun ”ml”-näyttö vilkkuu, valitse haluamasi kohta kiertämällä vasemmanpuoleista säädintä.
 ➔ Jos haluat pysäyttää prosessin, paina oikeanpuoleista säädintä uudelleen.

 Huomaa: Jos olet avannut jauhetun kahvin kourun vahingossa tai et painanut oikeanpuoleista sää-
dintä jauhetun kahvin lisäämisen jälkeen, laite aloittaa minuutin kestävän huuhtelun heti kun kansi 
on suljettu. Tämän jälkeen se on taas käyttökunnossa.

 Huomautus: Jauhetun kahvin kouru 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!

5. Puhdistus ja huolto
NIVONA-laitteesi kehottaa sinua käyttämään alla listattuja puhdistus- ja huolto-ohjelmia (esim. ”RINSE 
FROTHER”/”HUUHTELE VAAHDOTIN”). Ne esitetään näytössä.
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 ➔ Jos saat puhdistuksesta tai huollosta kertovan viestin, kierrä oikeanpuoleinen säädin sen päävalikon 
symbolin kohdalle, jossa on käsi etusormi pystyssä. Paina oikeanpuoleista säädintä. 

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
 Huomautus: Älä keskeytä käynnissä olevaa ohjelmaa!

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

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MAINTENANCE”/”HUOLTOVALIKKO” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”RINSE FROTHER”/”HUUHTELE VAAHDOTIN” ja paina sitä.

Näytössä lukee ”HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY”/”ASETA LETKUN TOINEN PÄÄ SUUTTIMEEN JA TOI-
NEN PÄÄ TIPPA-ASTIAAN”.

 ➔ Liitä laitteeseen kuuluvan letkun toinen pää korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 7).
 ➔ Liitä toinen pää oikealla olevan tippa-alustan takaosaan (kuva 10).
 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) korkeussäädettävän suuttimen alle.
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”RINSING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE”/”VAAHDOTTIMEN HUUHTELU KÄYNNISSÄ, 
ÄLÄ IRROTA LETKUA”. Laite käynnistää puhdistusprosessin. Kun puhdistussykli on päättynyt, laite kuume-
nee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytössä.

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

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MAINTENANCE”/”HUOLTOVALIKKO” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”SYSTEM RINSING”/”HUUHTEÖE JÄRJESTELMÄ”, ja paina sitä.

Näytössä lukee ”RINSING SYSTEM”/”HUUHTELU KÄYNNISSÄ”.
Kun huuhtelusykli on päättynyt, laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy 
näytössä.

5.3. Vaahdottimen puhdistus
 Huomautus: Älä keskeytä käynnissä olevaa ohjelmaa!

 Huomaa: Kun puhdistusta tarvitaan, näytössä lukee ”PLEASE CLEAN FROTHER”/”PUHDISTA VAAH-
DOTIN, OLE HYVÄ”.

Toimi seuraavasti:
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MAINTENANCE”/”HUOLTOVALIKKO” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”CLEAN FROTHER”/”PUHDISTA VAAHDOTIN” ja paina sitä.

Näytössä lukee vuorotellen ”EMPTY TRAYS”/”TYHJENNÄ ASTIAT” ja ”FILL WATER”/”TÄYTÄ VESISÄILIÖ”.
 ➔ Irrota tippa-alusta 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 ”HOSE ON SPOUT AND IN CLEANER”/”ASETA LETKUN TOINEN PÄÄ SUUTTIMEEN JA TOINEN 
PÄÄ PUHDISTUSNESTEESEEN”.

 ➔ Liitä letkun toinen pää korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 7).
 ➔ Laita säiliöön hieman puhdistusainetta (saatavana lisävarusteena, katso kohta 8.) ja vettä, vähintään 

0,3 l. Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita sekoitussuhteesta.
 ➔ Kasta letkun toinen pää puhdistusliuokseen.
 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) korkeussäädettävän suuttimen alle.
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 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.
Näytössä lukee ”START CLEANING”/”ALOITA PUHDISTUS”.

 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.
Laite käynnistää puhdistusprosessin. Näytössä lukee  
”CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE HOSE”/”VAAHDOTTIMEN PUHDISTUS KÄYNNISSÄ, ÄLÄ IRROTA 
LETKUA”.
Hetken kuluttua näytössä lukee ”HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY”/”ASETA LETKUN TOINEN PÄÄ 
SUUTTIMEEN JA TOINEN PÄÄ TIPPA-ASTIAAN”.

 ➔ Liitä letkun toinen pää korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 7) ja toinen pää tippa-alustaan (kuva 10).
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”CLEANING FROTHER, DO NOT REMOVE HOSE”/”VAAHDOTTIMEN PUHDISTUS KÄYNNIS-
SÄ, ÄLÄ IRROTA LETKUA”.. 
Kun puhdistussykli on päättynyt, laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön.

 ➔ Tyhjennä tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O), puhdista ne ja laita takaisin paikoil-
leen.

Päävalikko näkyy näytössä.

5.4. Järjestelmän puhdistus
 Huomaa: Jos laite kaipaa puhdistusta, näytössä lukee ”PLEASE CLEAN SYSTEM”/”PUHDISTA JÄRJES-
TELMÄ, OLE HYVÄ”. Voit edelleen valmistaa kahvia, mutta suosittelemme puhdistusohjelman käynnis-
tämistä mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

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

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MAINTENANCE”/”HUOLTOVALIKKO” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”CLEAN SYSTEM”/”PUHDISTA JÄRJESTELMÄ” ja paina sitä.

Näytössä lukee vuorotellen ”EMPTY TRAYS”/”TYHJENNÄ ASTIAT” ja ”FILL WATER”/”TÄYTÄ VESISÄILIÖ”.
 ➔ Täytä vesisäiliö tarvittaessa raikkaalla vedellä. Laita vesisäiliö takaisin.
 ➔ Irrota tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O), tyhjennä ne ja laita takaisin paikoilleen.

Laite huuhdellaan kaksi kertaa. Näytössä lukee ”CLEANING SYSTEM”/”JÄRJESTELMÄN PUHDISTUS 
KÄYNNISSÄ”.
Näytössä lukee sitten ”CLEANING TAB IN GROUND COFFEE CHUTE”/”PUHDISTUSTABLETTI KAHVIJAUHE-
KUILUUN”.

 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E).
 ➔ Avaa jauhetun kahvin kourun kansi (kuva).
 ➔ Aseta puhdistustabletti kouruun ja sulje molemmat kannet.  

Näytössä lukee ”START CLEANING”/”ALOITA PUHDISTUS”.
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Laite käynnistää puhdistusprosessin. Näytössä lukee ”CLEANING SYSTEM”/ ”JÄRJESTELMÄN PUHDISTUS 
KÄYNNISSÄ”. Prosessi on täysin automaattinen ja se kestää noin 10 minuuttia.

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

Kun puhdistusprosessi on päättynyt, näytössä lukee ”EMPTY TRAYS”/”TYHJENNÄ ASTIAT”.
 ➔ Irrota tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja laita ne puhdistettuina takaisin 

paikoilleen.
 ➔ Täytä vesisäiliö tarvittaessa raikkaalla vedellä.

Laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytössä.
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5.5. Kalkinpoisto
Jos laite kaipaa kalkinpoistoa, näytössä lukee ”PLEASE DESCALE SYSTEM”/”SUORITA KALKINPOISTO, 
OLE HYVÄ”.
Voit myös milloin tahansa käynnistää kalkinpoisto-ohjelman manuaalisesti.

 Huomautus: Varmista, että teet jokaisen vaiheen alla kuvatulla tavalla! Voit edelleen valmistaa 
kahvia, mutta suosittelemme kalkinpoisto-ohjelman käynnistämistä mahdollisimman pian. Muussa 
tapauksessa takuu voi raueta.

 Huomautus: Älä keskeytä kalkinpoisto-ohjelmaa. Älä koskaan käytä viinietikkaa tai viinietikkapohjai-
sia aineita, vaan ainoastaan nestemäisiä vakiotuotteita, joita suositellaan erityisesti automaattisiin 
kahvinkeittimiin.

 Huomautus: Irrota suodatin vesisäiliöstä ennen kalkinpoisto-ohjelman käynnistämistä.

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MAINTENANCE”/”HUOLTOVALIKKO” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”DESCALING SYSTEM”/”KALKINPOISTO” ja paina sitä.

Näytössä lukee ”EMPTY TRAYS”/”TYHJENNÄ ASTIAT”.
 ➔ Irrota tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja tyhjennä ne.
 ➔ Laita tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö takaisin.

Näytössä lukee ”REMOVE WATER TANK”/”POISTA VESISÄILIÖ”.
 ➔ Irrota vesisäiliö. 

Näytössä lukee vuorotellen  
”FILL WATER TANK TO 0.5 L MARK”/”TÄYTÄ VESISÄILIÖ 0,5L MERKKIIN SAAKKA” ja ”INSERT DESCALER 
AND ADD TANK”/”LISÄÄ KALKINPOISTOAINE JA ASETA VESISÄILIÖ PAIKOILLEEN”.

 ➔ Irrota suodatin. Täytä vesisäiliö 0,5 litran merkkiin saakka raikkaalla vedellä ja laita säiliö takaisin 
paikalleen.
 Huomautus: Laita aina ensin vettä 0,5 litran merkkiin saakka ja lisää sitten vasta kalkinpoistoaine. Ei 
koskaan toisin päin! Noudata valmistajan ohjeita kalkinpoistoaineen käytössä.

 ➔ Lisää kalkinpoistoaine vasta nyt.
Näytössä lukee ”HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY”/”ASETA LETKUN TOINEN PÄÄ SUUTTIMEEN JA 
TOINEN PÄÄ TIPPA-ASTIAAN”.

 ➔ Liitä letkun toinen pää korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 7).
 ➔ Liitä letkun toinen pää oikealla olevan tippa-alustan takaosaan (kuva 10).
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”START DESCALING”/”ALOITA KALKINPOISTO”.
 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E).
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Laite käynnistää kalkinpoistoprosessin. Näytössä lukee ”SYSTEM DESCALING, DO NOT REMOVE 
HOSE”/”KALKINPOISTO KÄYNNISSÄ, ÄLÄ IRROTA LETKUA”. Prosessi on täysin automaattinen ja se kestää 
noin 30 minuuttia. Kalkinpoistoliuos kulkee vaiheittain järjestelmän läpi.
Kun sykli on valmis, näytössä lukee ”EMPTY TRAYS”/”TYHJENNÄ ASTIAT”.

 ➔ Irrota tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja tyhjennä ne.
 ➔ Laita tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö takaisin.
 ➔ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se raikkaalla vedellä.
 ➔ Laita suodatin tarvittaessa takaisin vesisäiliöön.
 ➔ Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita se takaisin paikalleen.

Näytössä lukee ”HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY”/”ASETA LETKUN TOINEN PÄÄ SUUTTIMEEN JA 
TOINEN PÄÄ TIPPA-ASTIAAN”.
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 ➔ Liitä letkun toinen pää korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 7).
 ➔ Liitä letkun toinen pää oikealla olevan tippa-alustan takaosaan (kuva 10).
 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E).
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”PLEASE RINSE”/”HUUHTELE, OLE HYVÄ”.
 ➔ Aloita huuhteluprosessi painamalla oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”SYSTEM RINSING, DO NOT REMOVE HOSE”/”HUUHTELU KÄYNNISSÄ, ÄLÄ IRROTA 
LETKUA”. Automaattinen puhdistusprosessi käynnistyy ja kestää noin kolme minuuttia. Kun sykli on päät-
tynyt, näytössä lukee ”EMPTY TRAYS”/”TYHJENNÄ ASTIAT”.

 ➔ Tyhjennä tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja laita ne takaisin.
Laite kuumenee uudelleen ja on valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytössä.

 Huomautus: Pyyhi välittömästi kalkinpoistoaineen jäämät kostealla liinalla.

5.6. Säännöllinen, manuaalinen puhdistus
 Huomaa: Noudata näitä puhdistusohjeita. Elintarvikkeiden käsittely edellyttää tiukimpien mahdol-
listen puhdistusstandardien noudattamista.

 Huomautus: Älä koskaan upota laitetta veteen! Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

 ➔ Käytä kotelon sisä- ja ulkopuolen puhdistamiseen vain pehmeää, kosteaa liinaa. Älä käytä puhdistus-
ainetta.

 ➔ Tyhjennä tippa-alusta (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!).
 Huomaa: Käytä tippa-alustan (kuva 1/N) puhdistamiseen ajoittain hieman saippuavettä.

 ➔ Vesisäiliö huuhdellaan päivittäin raikkaalla vedellä ja täytetään uudelleen raikkaalla, viileällä vedellä.
 Huomaa: Kuivuneet maitojäämät on hankala poistaa.

 ➔ Siksi vaahdotin, letku ja suutin on puhdistettava säännöllisesti.
 Huomaa: Ajoittain (ihanteellisesti silloin, kun laitetta ei käytetä vähään aikaan, mutta milloin 
tahansa säännöllisin väliajoin!) vaahdotin on purettava osiin ja puhdistettava läpikotaisin juoksevan 
veden alla.

 ➔ Irrota kansi (kuva 1/P) korkeussäädettävän suuttimen pohjasta.
 ➔ Vedä vaahdotinta alas- ja ulospäin (kuva 11) ja pura se osiin (kuva 1/R).
 ➔ Puhdista vaahdottimen osat (kuva 1/R) huolellisesti ja kokoa vaahdotin uudelleen.
 ➔ Aseta koottu vaahdotin takaisin korkeussäädettävään an (kuva 11).
 ➔ Laita kansi takaisin korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 1/P).

 Huomaa: Laite on varustettu takapyörillä (kuva 1/Q). Niiden avulla laitetta voidaan siirrellä työtasol-
la. Näin voit puhdistaa myös laitteen alustan.

5.7. Keitinyksikön puhdistus
 Huomautus: Irrota keitinyksikkö vain silloin, kun laitteesta on katkaistu virta.

 Huomautus: Puhdista keitinyksikkö jokaisen puhdistussyklin jälkeen, mutta vähintään kerran kuu-
kaudessa. Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

Keitinyksikkö voidaan tarvittaessa irrottaa ja puhdistaa kylmällä, juoksevalla vedellä. Älä koskaan käytä 
puhdistusainetta, vaan ainoastaan kylmää ja raikasta vettä! Hygieniasyistä suosittelemme yksikön irrotta-
mista ja huolellista puhdistusta aina puhdistusohjelman (katso 5.4.) jälkeen.

 ➔ Avaa kotelon oikealla puolella oleva huoltoluukku (kuva 1/L) vetämällä sisäistä kahvaa hieman itsee-
si päin ja irrottamalla huoltoluukku varovasti kotelosta.
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 ➔ Irrota keitinyksikkö painamalla punaista kytkintä ylöspäin ja kiertämällä kahvaa koko matkan vasem-
malle, kunnes se napsahtaa paikalleen (kuva 12).

 ➔ Irrota keitinyksikkö varovasti kahvan avulla.
 ➔ Puhdista keitinyksikkö juoksevalla vedellä ja anna sen kuivua.
 ➔ Laita keitinyksikkö varovasti takaisin, ja lukitse se paikalleen painamalla punaista kytkintä alaspäin ja 

kiertämällä kahvaa.
 ➔ Sulje huoltoluukku ja kohdista luukun takaosassa olevat tapit tarkasti loviinsa. Varmista, että luukku 

(kuva 1/L) napsahtaa asianmukaisesti paikalleen.

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

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”SETTINGS”/”ASETUKSET” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”FILTER”/”SUODATIN” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”INSERT FILTER? YES” / ”ASETA SUODATIN? KYLLÄ”, niin laite 

tunnistaa uuden suodattimen.
 ➔ Tyhjennä vesisäiliö (kuva 1/F ja 2) ja ruuvaa suodatin irti varovasti. Käytä mittalusikan toisessa pääs-

sä olevaa työkalua (kuva 4).
 ➔ Hävitä suodatin.
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Jos suodatin on jo vaihdettu, näytössä lukee ”INSERT FILTER”/”ASETA SUODATIN” tai ”FILTER 
INSERTED”/”SUODATIN PAIKALLAAN”.

 ➔ Ruuvaa uusi suodatin omalle paikalleen vesisäiliössä. Käytä mittalusikan toisessa päässä olevaa 
työkalua (kuva 4).
 Huomautus: Älä kiristä suodatinta liikaa tai taita sitä.

 ➔ Täytä vesisäiliö raikkaalla vedellä ja laita se takaisin laitteeseen.
 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E) ja paina oikeanpuoleista säädin-

tä.
Järjestelmä huuhdellaan. Näytössä lukee ”FILTER RINSES”/”SUODATTIMEN HUUHTELU KÄYNNISSÄ”.

 ➔ Odota hetki, kunnes suuttimesta ei tule enää vettä.
Järjestelmä kuumenee uudelleen. Laite on taas käyttövalmis. Päävalikko näkyy näytössä.

 Huomautus: Suodatin on vaihdettava viimeistään kahden kuukauden käytön jälkeen, jos laite ei ole 
säännöllisessä käytössä. Tilaviestiä ei näy näytössä. Valitse vaihtopäivä suodattimen yläosassa olevan 
numerotaulun (kuukausien) avulla.

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

 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MAINTENANCE”/”HUOLTOVALIKKO” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”MAINTENANCE STATUS”/”HUOLTOTOIMENPITEIDEN TILA” ja 

paina sitä.
Näytössä lukee:
”CLEAN SYSTEM”/”JÄRJESTELMÄN PUHDISTUS”
”CLEAN FROTHER”/”VAAHDOTTIMEN PUHDISTUS””
”DESCALING”/”KALKINPOISTO”
”CHANGE FILTER”/”VAIHDA SUODATIN”
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Kutakin asiaa edustava palkki näyttää, kun puhdistuksen tai kalkinpoiston aika lähestyy. Mitä pidemmälle 
oikealle merkintä siirtyy, sitä lähempänä joko puhdistuksen tai kalkinpoiston tai molempien hetki on.

 ➔ Poistu kohdasta ”MAINTENANCE STATUS”/”HUOLTOTOIMENPITEIDEN TILA” painamalla oikeanpuoleis-
ta säädintä.
 Huomautus: Puhdista laite ja tee kalkinpoisto säännöllisesti, viimeistään silloin kun näyttöön tulee 
siitä kehotus! Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

6. Järjestelmäraportit
Ilmoitus Syy Ratkaisu

Fill system / Täytä järjestelmä Täytä vesiputkijärjestelmä.  ➔ Paina oikeanpuoleista 
säädintä

Suodatin voi olla vaurioitunut  ➔ Irrota tai vaihda suodatin

Fill water  / Täytä vesisäiliö Vesisäiliö on tyhjä  ➔ Täytä vesisäiliö

Vesisäiliö ei ole paikallaan  
tai se on asetettu väärin

 ➔ Aseta vesisäiliö paikalleen 
oikein (katso 2.3)

Fill beans / Lisää kahvipapuja Papuja ei ole  ➔ Täytä papusäiliö (katso kohta 
2.3.)

Pavut ovat jumiutuneet säiliöön  ➔ Sekoita papuja lusikalla
 ➔ Puhdista papusäiliö liinalla

Huomaa: ”FILL BEANS”(”LISÄÄ KAHVIPAPUJA” -viesti sammuu vasta seuraavalla valmistuskerralla!

Empty trays / Tyhjennä astiat Tippa-alusta ja/tai käytetyn 
kahvin säiliö ovat täynnä

 ➔ Tyhjennä tippa-alusta ja/tai 
käytetyn kahvin säiliö

No trays / Astiat puuttuu Tippa-alusta ja käytetyn kahvin 
säiliö eivät ole paikallaan tai ne 
on asennettu virheellisesti

 ➔ Laita tippa-alusta ja käytetyn 
kahvin säiliö takaisin pai-
kalleen

Cleaning necessary / Puhdistus 
välttämätöntä

Järjestelmä kaipaa puhdistusta  ➔ Puhdista järjestelmä  
(katso kohta 5.4.)

Descaling necessary / Kalkin-
poisto välttämätöntä

Järjestelmä kaipaa  
kalkinpoistoa

 ➔ Tee kalkinpoisto (katso kohta 
5.5.)

Change filter / Vaihda suodatin Suodatin on käytetty loppuun  ➔ Vaihda suodatin (katso 5.8.)

Brew unit removed / Valmistus-
yksikkö poistettu

Keitinyksikkö ei ole kunnolla 
paikallaan

 ➔ Aseta keitinyksikkö asian-
mukaisesti ja napsauta se 
paikalleen (katso luku 5.7.)

7. Ongelmanratkaisu
Vika Syy Ratkaisu

Laitteesta ei tule kuumaa vettä 
tai höyryä.

Vaahdotin on tukkeutunut (kuva 
11).

 ➔ Pura vaahdotin ja puhdista 
se läpikotaisin (kuva 11).
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Maitovaahtoa tulee liian vähän 
tai vaahto on vetistä.

Järjestelmä saattaa kaivata 
kalkinpoistoa. 

 ➔ Poista kalkki tehokkaalla 
liuoksella (katso 5.5.)

Soveltumaton maito  ➔ Käytä kylmää maitoa.
Vaahdotin on tukkeutunut (kuva 
11).

 ➔ Pura vaahdotin ja puhdista 
se läpikotaisin (kuva 11).

Kahvi valuu pisaroina Järjestelmä saattaa kaivata 
kalkinpoistoa      

 ➔ Poista kalkki tehokkaalla 
liuoksella (katso 5.5.)

Kahvi on jauhettu liian  
hienoksi

 ➔ Säädä mylly karkeammalle 
(katso 4.6.)

Jauhettu kahvi on liian  
hienojakoista

 ➔ Vaihda karkeampaan  
jauhatukseen

Kahvissa ei ole vaahtoa Järjestelmä saattaa kaivata 
kalkinpoistoa      

 ➔ Poista kalkki tehokkaalla 
liuoksella (katso 5.5.)

 Soveltumaton kahvilaatu  ➔ Vaihda kahvilaatua

Pavut ovat ehkä liian vanhoja  ➔ Käytä tuoreita papuja

Kahvimyllystä kuuluu kova ääni Jauhatusaste ei sovellu pavuille  ➔ Säädä jauhatusaste  
sopivaksi

Myllyssä on vieraita eineitä, 
kuten pikkukiviä

 ➔ Soita palvelunumeroomme. 
Voit edelleen valmistaa  
valmiiksi jauhettua kahvia.

Näytössä näkyy virheviesti 8 
Service-Tel

Keitinyksikkö on asennettu 
virheellisesti.

 ➔ Pura keitinyksikkö osiin ja 
puhdista se (katso luku 5.7.).

Jos laitteeseen tule vika tai virheraportti, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai paikalliseen huoltoon.

Jos järjestelmä havaitsee virheitä, virheraportti näkyy näytössä.
 Huomautus: Kirjoita virheraportti muistiin. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota 
yhteyttä jälleenmyyjään, ja mainitse laitteen malli, sarjanumero (katso tyyppikilven kuva 1/S) ja 
virhenumero.

8.  Varaosat ja lisävarusteet
Vesisuodattimet NIRF 700: 
Uusia vesisuodattimia on saatavana hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä tai suoraan meiltä.
Puhdistustabletit NIRT 701: 
Uusia puhdistustabletteja on saatavana hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä tai suoraan meiltä.
Kalkinpoistoaine NIRK 703: 
Kalkinpoistoainetta on saatavana hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä tai suoraan meiltä.
Maitojäämien poistoaine NICC 705: 
Erityistä maitojäämien poistoainetta on saatavana hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä tai suoraan meiltä.
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Maidonjäähdytin NICT 500:  
Huippulaatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu maidonjäähdytin pitää maidon jääkaappikylmä-
nä pitkään. Se tarjoaa myös parhaan mahdollisen vaahdotustuloksen.
Maitosäiliö NIMC 900:  
Maitosäiliö on valmistettu läpinäkyvästä synteettisestä materiaalista, minkä ansiosta sen täyttöasteen 
näkee yhdellä silmäyksellä.

9. Asiakaspalvelu, takuuasiat, ympäristönsuojelu
Asiakaspalvelu 
NIVONA-tuotteiden valmistuksessa noudatetaan tiukimpia mahdollisia laatustandardeja. Jos sinulla on 
kysyttävää laitteestasi, älä epäröi kirjoittaa meille. Vain aktiivisella tuellasi voimme parantaa ja kehittää 
eteenpäin tuotteitamme, jotta ne täyttäisivät täydellisesti asiakkaidemme tarpeet.
Laitteen kuivattaminen 
Jos viallinen laite lähetetään meille, varmista, että järjestelmään ei jää vettä: 

 ➔ Käynnistä laite virtakytkimestä (kuva).
 ➔ Noudata näytön ohjeita.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin päävalikon kohtaan ”MAINTENANCE”/”HUOLTOVALIKKO” ja paina sitä.
 ➔ Kierrä oikeanpuoleinen säädin kohtaan ”EVAPORATE SYSTEM”/”ILMAA JÄRJESTELMÄ” ja paina sitä.

Näytössä lukee ”REMOVE WATER TANK”/”POISTA VESISÄILIÖ”.
 ➔ Irrota vesisäiliö (kuva 2).

Näytössä lukee ”HOSE ON SPOUT AND IN DRIP TRAY”/”ASETA LETKUN TOINEN PÄÄ SUUTTIMEEN JA TOI-
NEN PÄÄ TIPPA-ASTIAAN”.

 ➔ Liitä letkun toinen pää korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 7).
 ➔ Liitä letkun toinen pää oikealla olevan tippa-alustan takaosaan (kuva 10).
 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E).
 ➔ Paina oikeanpuoleista säädintä.

Näytössä lukee ”STEAMING OFF DO NOT REMOVE HOSE”/”ILMATAAN JÄRJESTELMÄÄ, ÄLÄ IRROTA LET-
KUA”.
Laite poistaa nyt höyryä, ja sammuu sitten automaattisesti.

 ➔ Irrota tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö (kuvat 1/N ja 1/O) ja tyhjennä ne.
 ➔ Laita tyhjä vesisäiliö, tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö takaisin.

Laite on nyt valmis lähetettäväksi.

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

Takuu ja asiakaspalvelun ehdot 
Liitteenä olevassa tiedostossa on yksityiskohtaiset tiedot laitteen takuusta ja asiakaspalvelumme ehdois-
ta.
Hävitä suodattimet kotitalousjätteen mukana.

Käytetyn laitteen ja pakkauksen hävittäminen 
Säilytä alkuperäispakkaus. Se suojaa laitetta, jos se on joskus palautettava asiakaspalveluumme. Sähköi-
set ja elektroniset laitteet sisältävät usein arvokkaita, mutta myös ympäristölle vahingollisia materiaaleja, 
minkä vuoksi niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laitteiden käsittely muiden jättei-
den joukossa voi olla ihmisten terveydelle ja ympäristölle haitallista. Vie siis vanha tai peruuttamattomasti 
vaurioitunut laitteesi paikalliseen jätteenkäsittely-/kierrätyskeskukseen.
Lisätietoja saat jälleenmyyjältä, jolta ostit laitteen, paikallisilta viranomaisilta tai jätehuollolta.
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10. Tekniset tiedot
Jännite 220–240 V AC, 50/60 Hz 
Virrankulutus 1455 W

NIVONA Apparate GmbH 
Südwestpark 90 
D-90449 Nürnberg 
www.nivona.com
© 2016 by NIVONA
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