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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.

Näitä symboleita käytetään usein tässä käyttöohjeessa ja niillä on seuraava merkitys:  

 Varoitus: Tämä symboli merkitsee mahdollista vaaraa. 

 Huomio: Tämä symboli kiinnittää huomiosi tiettyihin ominaisuuksiin. 

 Vinkki: Tämä symboli tarkoittaa lisävinkkejä. 

 Varoitus: Palovammavaara! 

 

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 4.9.). 

Toivomme että nautit kahvista ja huippuluokan NIVONA-laitteestasi!  

  

Dear customer,

Congratulations and many thanks for choosing a quality product from NIVONA.

To enjoy your NIVONA appliance fully, please read these instructions prior to use and take note of the 
safety information prior to initial set-up.

Please keep these instructions in a safe place so you can use them as reference and pass them on to 
any future users of the appliance.

These symbols are used frequently in these instructions and have the following meaning:

 Warning: This symbol indicates possible risks.

 Information: This symbol makes you aware of features.

 Tip: This symbol indicates additional tips.

 Warning: Risk of burns!

You can obtain an application (app) in the Apple App Store or Google Play Store for your NIVONA 
fully automatic coffee machine, which allows you to control and operate the main functions of your 
coffee machine. The “BLUETOOTH” menu item allows you to enable or disable a connection between 
your device and smartphone (see section 4.9.).

Your retailer and the NIVONA team hope that you enjoy great coffee and are extremely satisfied with 
this high-quality NIVONA product.
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Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet

1. Turvallisuusohjeet 
• Tätä laitetta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu (ai-

noastaan 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.

• Laitetta ei tule käyttää yli 2000 m korkeudessa merenpinnasta. 

• 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 sammutettu ja irrotettu 
verkkovirrasta.

• Suojaa pistoke nesteiltä ja kosteudelta. 

• Sijoita laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ja käytä sitä vain sisätiloissa. Älä koskaan 
laita laitetta kuumalle pinnalle tai avotulen lähelle.

• Laitetta ei tule käyttää kaapin tai keittiökalusteen sisällä. 

• Yli 8-vuotiaat lapset ja fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemat-
tomat 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 sähkölii-
tännät 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 noudattamat-
ta 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.

• Käytä integroitua kahvimyllyä ainoastaan paahdettujen ja käsittelemättömien kahvipa-
pujen jauhamiseen. Sitä ei koskaan saa käyttää muiden elintarvikkeiden käsittelyyn. 
Varmista, että kahvipapujen joukossa ei ole vieraita materiaaleja. Muussa tapauksessa 
takuuvaatimukset raukeavat.
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2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa1. Turvallisuusohjeet / 2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

 ➔ Mikäli haluat käyttää laitetta suodattimen kanssa, ruuvaa suodatin varovasti omalle paikalleen 
vesisäiliössä. Käytä mittalusikan toisessa päässä olevaa työkalua.

  Varoitus: Älä ylikiristä tai taivuta suodatinta.

  Huomio: 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 tehtä-
vä kalkinpoisto useammin (tehdasasetus laitteessa on ”FILTER INSERTED? NO”) (suodatin paikallaan? Ei)

  Huomio: 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 ja aina 
kun REMOVED FILTER (suodatin poistettu) lukee näytöllä.

Noin 50 l vesimäärän jälkeen suodattimen toiminta heikkenee ja suodatin tulee vaihtaa. (Suodattimen 
vaihto – katso osio 5.8). 

  Varoitus: Vaikka laite ei kehottaisi sinua vaihtamaan suodatinta, on suodatin vaihdettava joka tapaukses-
sa aina kahden kuukauden välein. Tämä pätee myös vaikka laitetta käytettäisiin vain satunnaisesti (katso 
osio 5.8.). 

Askel 3 Veden kovuus: 

 ➔ Oman alueesi veden kovuuden mukaan laitteelle on tehtävä silloin tällöin kalkinpoisto. Jotta järjes-
telmä voisi kertoa, milloin kalkinpoisto on tarpeen, asianmukainen veden kovuus on määritettävä 
ennen ensimmäistä käyttökertaa.  Näin tehdäksesi, seuraa ohjeita näytöllä.

Tehdasasetus veden kovuudelle on TASO 3. 

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 / veden kovuus = näyttö 

 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.

Askel 4 Vesi: 

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).

  Huomio: Käytä vesisäiliössä vain raikasta, kylmää vettä! Älä koskaan käytä hiilihapotettua kivennäisvettä 
tai muita juomia! Ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi takuuvaatimukset.

Askel 5 Pavut: 

Avaa papusäiliön kansi (kuvat 1/G) ja täytä säiliö vain käsittelemättömillä, paahdetuilla kahvipavuilla. 
Sulje kansi, ja varmista että se on tukevasti paikallaan. 

  Huomio: Älä koskaan käytä papuja, joihin on lisätty paahtamisen aikana tai sen jälkeen lisäaineita, 
kuten sokeria. Ne voivat vaurioittaa myllyä. Takuu ei kata korjauksia.

 ➔ Paina kiertosäädintä. 

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

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

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

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

  Varoitus: Palovammavaara! Kun laitteesta tulee höyryä tai kuumaa vettä, kahvisuuttimesta voi roiskua 
hieman kuumaa vettä. Anna suuttimen jäähtyä ennen kuin kosketat sitä.

 

2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa
2.1. Valmistelu 

 ➔ Pura laite ja kaikki sen varusteet varovasti pakkauksesta. 
Pakkauksen sisältö (kuva 2): 

•  Käyttöohje 
•  Takuutodistus
•  Mittalusikka ja suodattimen asennustyökalu
•  Kaksi puhdistustablettia
•  Yksi Claris-suodatin
•  Yksi veden kovuuden testausliuska
•  Yksi maitosäiliö ja liitosputki (kuva 5) 

  Huomio: 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. Ensimmäinen käynnistys 
 ➔ Käynnistä laite virtakytkimestä (kuva 1/H).

Lyhyen ajan kuluttua avautuvassa aloitusnäytöllä sinun tulee valita kieli.

  Huomio: Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita. Sinut ohjataan aloitusvalikon läpi askel askeleelta.

Askel 1 Kieli: 

 ➔ Käännä kiertosäätimestä (kuva 1/B) haluamasi kielen kohdalle ja vahvista valintasi painamalla 
säädintä.

  Vinkki: Jos valitset vahingossa väärän kielen, voit valita kielen uudelleen asetuksissa (katso osio 4.6.).

Askel 2 Suodatin: 

 ➔ Pakkaukseen kuuluu Claris-suodatin. Suodatin vähentää laitteen kalkinpoiston tarvetta, sillä se 
pehmentää vettä. Voit päättää haluatko käyttää laitetta suodattimen kanssa vai ilman. Seuraa 
ohjeita näytöllä. 
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2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Onnittelut – Ensimmäinen käynnistys on nyt suoritettu onnistuneesti! 

Täytä järjestelmä

  Huomio: Järjestelmä on täytettävä vedellä ennen kuin valmistat ensimmäisen juomasi. 

 ➔ Aseta riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) kahvisuuttimen (kuva 1/E) alle ja paina kiertosäädintä 
tai ”START” (aloita). 

Järjestelmä täyttyy nyt vedellä.  Näytöllä lukee ”SYSTEM FILLS” (järjestelmää täytetään). Kun laitetta 
käytetään suodattimen kanssa, huuhdellaan nyt myös suodatin. Näytöllä lukee ”FILTER RINSES”  
(suodattimen huuhtelu käynnissä). 

 ➔ Odota hetkinen, kunnes suuttimesta ei enää tule vettä. 

  Varoitus: Kun laite lämpenee, näytöllä lukee tärkeä viesti liittyen juomien valmistamiseen. Lue myös osio 
2.3. tässä käyttöohjeessa. 

2.3.  Tärkeimmät säädöt ja perustoiminnot 
NIVONA Laitteesi tarjoaa sinulle monta erilaista tapaa valmistaa erikoiskahvisi juuri niin kuin sinä 
haluat. Tärkeimmät säädöt ja niiden perustoiminnot ovat identtiset eri kahvijuomien osalta:

On sinun valintasi, haluatko käyttää mieluummin kosketusnäyttöä vai tehdä valinnat ja säädöt kääntämällä ja 
painamalla kiertosäädintä.

Laitteen käyttö kosketusnäytöllä  
(kuva 1/A): 

Laitteen käyttö kiertosäätimellä  
(kuva 1/B): 

Paina tai pidä painettuna (katso alla) Käännä, paina tai pidä painettuna (katso alla)

Juomavalikossa Juomavalikossa

• Paina juomasymbolia pääjuomavalikossa (kuva 
1/A) niin laite alkaa tehdä juomaa välittömästi.

• Päävalikossa käännä kiertosäätimellä osoitin juo-
masymbolin päälle (kuva 1/A) ja paina kiertosää-
dintä niin laite alkaa tehdä juomaa välittömästi.

• Pitämällä juomasymbolia painettuna pääjuoma-
valikossa (kuva 1/A) pääset reseptinäkymään ja 
voit muokata juoman reseptiä minkälaiseksi 
haluat.

• Päävalikossa käännä kiertosäätimellä osoitin juo-
masymbolin päälle (kuva 1/A) ja pidä painettuna 
päästäksesi valitsemasi juoman reseptinäkymään, 
jossa voit laittaa omat asetuksesi seuraavasti.

Reseptinäkymässä Reseptinäkymässä

• Painallus reseptiasetukseen reseptinäkymässä 
saa asetuksen vilkkumaan punaisena (kuva 3) 
jolloin sitä voidaan muuttaa. Muuta ja vahvista 
säädön arvo käyttämällä kiertosäädintä (kuva 
1/B) seuraavasti:

• Käännä kiertosäädin reseptiasetukseen ja vah-
vista painamalla kiertosäädintä. Reseptiasetus 
alkaa vilkkua punaisena (kuva 3) jolloin sitä 
voidaan muuttaa. Muuta ja vahvista asetuksen 
arvo käyttämällä kiertosäädintä (kuva 1/B) 
seuraavasti.

• Muuta reseptiasetusta pyörittämällä kiertosää-
dintä ja paina kiertosäädintä vahvistaaksesi 
valinnan.

• Muuta arvoa kääntämällä kiertosäädintä ja paina 
kiertosäädintä vahvistaaksesi valinnan.

Vaihtelu kolmen päävalikon välillä: Vaihtelu kolmen päävalikon välillä:

• Voit vaihtaa päävalikoiden (juomat, asetukset ja 
huolto) välillä painamalla haluamaasi symbolia 
näytön ensimmäisellä rivillä (kuva 4).

• Voit vaihtaa päävalikoiden (juomat, asetukset 
ja huolto) välillä kääntämällä kiertosäädintä ha-
luamaasi symboliin näytön ensimmäisellä rivillä 
(kuva 4) ja painamalla kiertosäädintä vahvistaak-
sesi valinnan.

Asetuksissa ja huoltovalikossa 
(kuva 1/C ja D)

Asetuksissa ja huoltovalikossa 
(kuva 1/C ja D)

• Painamalla symbolia asetukset (kuva 1/C) tai 
symbolia huolto (kuva 1/D) näytön yläosassa 
(kuva 1/A) pääset valikkoon jossa voit laittaa 
omat asetuksesi käyttämällä kiertosäädintä. 

• Käännä kiertosäädin symboliin asetukset (kuva 
1/C) tai symboliin huolto (kuva 1/D) näytön 
yläreunassa (kuva 1/A) ja sitten paina kierto-
säädintä päästäksesi haluamaasi valikkoon 
missä voit laittaa omat asetuksesi käyttämällä 
kiertosäädintä.

• Valitse valikkokohta kääntämällä kiertosäädintä 
asetuksiin tai huoltovalikkoon. Vahvista valinta 
painamalla kiertosäädintä.

• Valitse valikkokohta kääntämällä kiertosäädintä 
asetuksiin (kuva 1/C) ja huoltovalikkoon (kuva 
1/D). Vahvista haluttu valikkokohta painamalla 
kiertosäädintä.

Takaisinmenonuoli: Takaisinmenonuoli:

• Paina nuolta, joka osoittaa vasemmalle ruudun 
ylimmällä rivillä (kuva 3) päästäksesi takaisin 
päävalikkoon. 

• Käännä kiertosäädin nuoleen, joka osoittaa 
vasemmalle näytön ylimmällä rivillä (kuva 3) ja 
sitten paina kiertosäädintä ottaaksesi askeleen 
taaksepäin takaisin päävalikkoon.

  Huomio:säädettävä suutin (Kuva 1 / E): 

Pystyt säätämään suuttimen korkeuden sopivaksi kupeille tai laseille liikuttamalla sitä ylös tai alas. 
Pidä suutinta peukalosi ja etusormesi välissä ja liikuta suutinta ylös tai alas.

  Huomio: Jos haluat poistaa tippa-astian ja käytetyn kahvin säiliön, siirrä korkeussäädettävä suutin ylös ensin.

Maitosäiliö: 

Täytä maitosäiliö tuoreella ja kylmällä vähärasvaisella maidolla. Sulje maitosäiliön kansi ja kiinnitä 
imuputken toinen pää maitosäiliöön ja toinen pää suuttimeen. (kuva 5)

  Huomio:Tehdasasetukset on ohjelmoitu jokaiselle kahvijuomalle erikseen. Tämä tarkoittaa, että voit 
valmistaa kahvia heti (katso kohta 3)

Kun valmistat kahvia ensimmäistä kertaa: Kun valmistat ensimmäisen kahvikupillisesi, mylly on tyhjä. 
On mahdollista, että ensimmäisen jauhamisen jälkeen näytöllä lukee ”FILL BEANS” (täytä pavut), eikä 
laite valmista kahvia.

 ➔ Jos näin tapahtuu, noudata näyttöön tulevia ohjeita ja paina kiertosäädintä uudelleen.
Prosessi toistetaan uudelleen.

 Huomio: Tuotantoon liittyvistä syistä laitteen putket voivat jäädä tyhjiksi ensimmäisen käynnistyksen aikana. 
Ilmoitus ”täytä laite” (Please fill system) näkyy näytöllä kun laite on käynnistetty päävirtakytkimestä (kuva 1/H).  

Kun laite on käyttövalmis, näyttöön tulee pääjuomavalikko.

2.4. Laitteen käynnistäminen käytön aikana 
Jos olet jo suorittanut ensimmäisen käynnistyksen asennuksen aikana (katso kohta 2.2.), toimi seuraa-
vasti aina, kun laite kytketään päälle:

 ➔ Käynnistä laite päävirtakytkimestä (kuva 1/H). 
Ilmoitus ”SYSTEM HEATS” (järjestelmä lämpenee) tulee näyttöön näkyviin.

Kun laite on lämmennyt, ”Please rinse system” (huuhtele järjestelmä) tulee näkyviin näytölle.

 ➔ Paina kiertosäädintä.
Järjestelmä huuhdellaan nyt. Näyttöön tulee näkyviin ”SYSTEM RINSES” (järjestelmä huuhtelee).  
Laite on käyttövalmis kun näytöllä näkyy pääjuomavalikko (kuva 1/A). 
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3.2. Juomat ilman maitoa (espresso, kahvi, caffè americano) 
Tehdasasetukset 

•  Espressolle: vahvuus normaali, aromi intensiivinen, lämpötila kuuma, määrä kahvia 40 ml,  
kokonaistilavuus 40 ml 

• Kahville: vahvuus normaali, aromi dynaaminen, lämpötila kuuma, määrä kahvia 120 ml,  
kokonaistilavuus 120 ml 

• Caffè americanolle: vahvuus normaali, aromi tasainen, lämpötila kuuma, kahvin määrä 40 ml,  
veden määrä 80 ml, kokonaistilavuus 120 ml. 

Juomien reseptinäkymässä (paina tai pidä juomasymbolia painettuna) voit muuttaa reseptiasetuksia 
jokaiselle juomalle erikseen (miten käytät, katso 3.1).

Valitse vahvuus (espresso, kahvi, caffè americano) 

 ➔ Valitaksesi kahvin vahvuuden paina papusymbolia. 
 ➔ Kun papusymboli alkaa vilkkua punaisena, kääntämällä kiertosäädintä saat muutettua kahvin  

voimakkuutta: Mitä enemmän papuja näytetään, sitä vahvemmaksi juoma tulee.
 ➔ Painamalla kiertosäädintä vahvistat valintasi.

Valitse aromi (espresso, kahvi, caffè americano) 

Voit säätää aromiprofiilia kahvillesi oman makusi mukaan. ”AROMA”(aromi) valikko tarjoaa kolme 
erilaista vedenpaineen profiilia. ”DYNAMIC”-profiililla suodatus on dynaaminen, ”CONSTANT”-profiililla 
tasainen ja ”INTENSE”-profiililla intensiivinen.

  Vinkki: Testaa aromiprofiileita yhteen juomaan löytääksesi tälle juomalle mieluisan profiilin.  
Huomioithan että eri juomille voi toimia eri aromiprofiili.

 ➔ Valitse aromisymboli, jos haluat vaihtaa aromia.
 ➔ Kun aromisymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi aromia.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse lämpötila (espresso, kahvi, caffè americano) 

 ➔ Valitse lämpötilasymboli, jos haluat vaihtaa lämpötilaa.
 ➔ Kun lämpötilasymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi lämpötilaa.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse kahvin määrä (espresso, kahvi, caffè americano) 

 ➔ Voit muuttaa kahvin määrää valitsemalla ml kuppisymbolin ruskeasta alueesta. 
 ➔ Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kahvin määrää.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse kuuman veden määrä (caffè americano) 

 ➔ Voit muuttaa kuuman veden määrää valitsemalla ml kuppisymbolin sinisestä alueesta. 
 ➔ Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kuuman veden määrää.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Tallenna asetukset 

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan SAVE (tallenna) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä SAVE 
(tallenna).

  Huomio: Tallentamasi asetukset kullakin juomalla ovat nyt käytettävissä pääjuomavalikossa  
kiertosäädintä tai näyttöä painamalla.

Kahden kupin valmistaminen (ei caffè americanolle) 

 ➔ Valitse kuppisymboli reseptinäytön oikealta puolelta.

  Huomio:Kun et käytä laitetta pidempään aikaan (esim. lomalla) kytke virta pois päävirtakytkimestä  
(kuva 1/H) ja irrota pistoke pistorasiasta.

2.5. ECO-tila
Mikäli et käytä säätimiä tai kosketusnäyttöä pitkään aikaan, laite siirtyy automaattisesti ECO-tilaan. 
Näytöllä lukee ”SAVE ENERGY” (energiansäästö). 

 ➔ Voit poistua ECO-tilasta painamalla kiertosäädintä.
Päävalikko näkyy näytöllä. 

3. Erikoiskahvien valmistaminen
Käyttö ensimmäistä kertaa: Kun valmistat kahvia ensimmäistä kertaa, papusäiliö on vielä tyhjä.  
Ensimmäisen jauhamisprosessin jälkeen näyttö voi näyttää ”FILL BEANS” (täytä pavut) ja laite ei 
valmista kahvia.

 ➔ Seuraa ohjeita näytöllä ja paina kiertosäädintä uudelleen. 
Prosessi toistetaan uudelleen. 

 

3.1.  Käyttäminen
NIVONA-laite tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja kahvin valmistamiseen oman makusi mukaan. Asetusten ja 
toimintojen perussäädöt toimivat samalla tavalla eri kahvijuomia valmistettaessa:

Voit käyttää joko kosketusnäyttöä tai kiertosäädintä valintojen tekemiseen  

Käyttäminen kosketusnäytön kanssa 
(kuva 1/A): 

Käyttö kiertosäätimellä  
(kuva 1/B): 

paina tai pidä painettuna (katso alla) Käännä, paina tai pidä painettuna (katso alla)

Juomavalikossa Juomavalikossa 

• Paina juomasymbolia pääjuomavalikossa (kuva 
1/A) niin laite alkaa tehdä juomaa välittömästi.

• Päävalikossa käännä kiertosäätimellä osoitin 
juomasymbolin päälle (kuva 1/A) ja paina 
kiertosäädintä niin laite alkaa tehdä juomaa 
välittömästi.

• Pitämällä juomasymbolia painettuna pääjuoma-
valikossa (kuva 1/A) pääset reseptinäkymään 
ja voit muokata juoman reseptiä minkälaiseksi 
haluat.

• Päävalikossa käännä kiertosäätimellä osoi-
tin juomasymbolin päälle (kuva 1/A) ja pidä 
painettuna niin pääset valitsemasi juoman 
reseptinäkymään ja voit laittaa omat asetuksesi 
seuraavasti:

Reseptinäkymässä Reseptinäkymässä 

• Painamalla reseptiasetusta reseptinäkymässä 
ko. reseptiasetus alkaa vilkkua punaisena  
(kuva 3) jolloin sitä voidaan muuttaa. Muuta 
ja vahvista asetus käyttämällä kiertosäädintä 
(kuva 1/B) seuraavasti.

• Käännä kiertosäädin reseptiasetukseen ja vah-
vista painamalla kiertosäädintä. Reseptiasetus 
alkaa vilkkua punaisena (kuva 3) jolloin sitä 
voidaan muuttaa. Muuta ja vahvista asetuksen 
arvo käyttämällä kiertosäädintä (kuva 1/B) 
seuraavasti.

• Muuta arvoa kääntämällä kiertosäädintä ja  
paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valinnan.

• Muuta reseptinäkymässä punaisena vilkkuvan 
säädön arvoa kääntämällä kiertosäädintä ja 
paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valinnan.

3. Erikoiskahvien valmistaminen2. Ennen ensimmäistä käyttökertaa / 3. Erikoiskahvien valmistaminen
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 3. Erikoiskahvien valmistaminen 3. Erikoiskahvien valmistaminen 

 ➔ Kun aromisymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi aromia.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse lämpötila (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO / MAITOVAAHTO) 

 ➔ Valitse lämpötilasymboli, jos haluat vaihtaa lämpötilaa.
 ➔ Kun lämpötilasymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi lämpötilaa.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse järjestys kahvi/maito (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE) 

 ➔ Valitse järjestyssymboli, jos haluat vaihtaa kahvin ja maidon järjestystä. 
 ➔ Kun järjestyssymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi järjestystä.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse maidon määrä (CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO / MAITOVAAHTO) 

 ➔ Voit muuttaa maidon määrää valitsemalla ml kuppisymbolin alemmasta valkoisesta alueesta. 
 ➔ Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi maidon määrää.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse kahvin määrä (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO) 

 ➔ Voit muuttaa kahvin määrää valitsemalla ml kuppisymbolin ruskeasta alueesta. 
 ➔ Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kahvin määrää.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse maitovaahdon määrä (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO / MAITOVAAHTO) 

 ➔ Voit muuttaa maitovaahdon määrää valitsemalla ml kuppisymbolin ylemmästä valkoisesta alueesta. 
 ➔ Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi maitovaahdon määrää.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

  Vinkki: Jos haluat kuumaa maitoa, aseta maitovaahdon määräksi 0 ml (ylempi valkoinen alue kuppisym-
bolissa) ja muuta vain määrää kuppisymbolin alemmasta valkoisesta alueesta.

Tallenna asetukset

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan SAVE (tallenna) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä SAVE 
(tallenna).

  Huomio: Tallentamasi asetukset kullakin juomalla ovat nyt käytettävissä pääjuomavalikossa  

kiertosäädintä tai näyttöä painamalla.

Kahden kupin valmistaminen

 ➔ Valitse kuppisymboli reseptinäytön oikealta puolelta.
 ➔ Kun kuppisymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kuppien määrän.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Kuppien asettaminen

 ➔ Laita yksi kuppi keskelle tai kaksi kuppia vasemmalle ja oikealle suuttimien alapuolelle. (kuva 6/7). 

  Huomio:Varmista, että juoma mahtuu kuppiin/lasiin (kuppisymbolin yläpuolella näkyy juoman koko).

Aloita juoman valmistelu

 ➔ Käännä kiertosäädin START (aloita) kohtaan ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä START  
(aloita) kohtaa. 

  Huomio: Jos olet aloittanut juoman valmistamisen vahingossa tai liian aikaisin, voit silti muuttaa joitakin 
reseptien asetuksia valmistamisen aikana. Asetuksia, joita voit muuttaa, vilkkuvat punaisena.

 ➔ Kun kuppisymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kuppien määrän.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Kuppien asettaminen

 ➔ Laita yksi kuppi keskelle tai kaksi kuppia vasemmalle ja oikealle suuttimien alapuolelle. (kuva 6/7). 

  Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin/lasiin (kuppisymbolin yläpuolella näkyy juoman koko).

Aloita juoman valmistus

 ➔ Käännä kiertosäädin START (aloita) kohtaan ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä START  
(aloita) kohtaa. 

  Huomio:Jos olet aloittanut juoman valmistamisen vahingossa tai liian aikaisin, voit silti muuttaa joitakin 
reseptien asetuksia valmistamisen aikana. Asetuksia, joita voit muuttaa, vilkkuvat punaisena.

 ➔ Kun reseptiasetus vilkkuu punaisena, voit muuttaa sitä käyttämällä kiertosäädintä.
 ➔ Jos haluat lopettaa valmistuksen, paina kiertosäädintä tai paina näytöllä ”CANCEL” (peruutus) 

kohtaa. 

  Huomio:voit myös ohjelmoida juomien reseptejä juoman teon aikana. Tehdäksesi tämän katso ohjeet 
kohdasta ”4.1. RESEPTIEN SÄÄTÄMINEN KÄYTTÄESSÄ ”. 

3.3. Juomat maidolla (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MAITO / MAITOVAAHTO) 
 ➔ Täytä maitosäiliö tuoreella ja kylmällä vähärasvaisella maidolla. Kiinnitä imuputken toinen pää 

maitosäiliöön ja sulje maitosäiliön kansi. Kiinnitä putken toinen pää kiinni suuttimeen. (kuva 5)

Tehdasasetukset 

• cappuccinolle: vahvuus normaali, aromi tasainen, lämpötila kuuma, maito ensin,  
kahvin määrä 40 ml, maitovaahdon määrä 160 ml, kokonaismäärä 200 ml. 

• caffè lattelle: vahvuus normaali, aromi tasainen, lämpötila lämmin, maito ensin, 
kahvin määrä 40 ml, maitovaahdon määrä 160 ml, kokonaismäärä 200 ml. 

• latte macchiatolle: vahvuus normaali, aromi tasainen, lämpötila kuuma, maito ensin, 
kahvin määrä 60 ml, maidon määrä 40 ml, maitovaahdon määrä 200 ml, kokonaismäärä 300 ml. 

• maidolle / maitovaahdolle: lämpötila kuuma, maidon määrä 0 ml, maitovaahdon määrä 150 ml,  
kokonaismäärä 150 ml. 

• Juomien reseptinäkymässä (paina tai pidä juomasymbolia painettuna) voit muuttaa reseptiasetuksia 
jokaiselle juomalle erikseen (miten käytät, katso 3.1).

Valitse vahvuus (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO) 

 ➔ Valitaksesi kahvin vahvuuden paina papusymbolia. 
 ➔ Kun papusymboli alkaa vilkkua punaisena, kääntämällä kiertosäädintä saat muutettua kahvin  

voimakkuutta: Mitä enemmän papuja näytetään, sitä vahvemmaksi juoma tulee.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse aromi (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO) 

Voit säätää aromiprofiilia kahvillesi oman makusi mukaan. ”AROMA”(aromi) valikko tarjoaa kolme 
erilaista vedenpaineen profiilia. ”DYNAMIC”-profiililla suodatus on dynaaminen, ”CONSTANT”-profiililla 
tasainen ja ”INTENSE”-profiililla intensiivinen.

  Vinkki: Testaa aromiprofiileita yhteen juomaan löytääksesi tälle juomalle mieluisan profiilin. Huomioithan 
että eri juomille voi toimia eri aromiprofiili.

 ➔ Valitse aromisymboli, jos haluat vaihtaa aromia.
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 3. Erikoiskahvien valmistaminen 3. Erikoiskahvien valmistaminen 

3.5. ”My coffee” (minun kahvini) asetukset itselle ja muille maun mukaan
Laitteesi avulla voit tehdä kahvin täysin makusi mukaan. Laitteessa on jopa yhdeksän tallennuspaikkaa 
eri resepteille.

Valitse juomavalikosta MY COFFEE (minun kahvini) kiertämällä kiertosäädin sen kohdalle ja painamalla 
kiertosäädintä, tai painamalla näytöltä kohtaa MY COFFEE (minun kahvini). Tämä avaa näkymän yhdek-
sästä MY COFFEE” (minun kahvini) juomasta 1-9.

Tehtaalla kaikki yhdeksän juomaa asetetaan perusasetukselle ”MY COFFEE” (minun kahvini):

vahvuus normaali, aromi intensiivinen, lämpötila korkea, kahvin määrä 40 ml, kokonaistilavuus 40 ml. 

 ➔ Valmistaaksesi oman MY COFFEE -reseptin, valitse yksi MY COFFEE -juomista.

Voit vaihtaa nimen sekä reseptin jokaiseen yhdeksään eri MY COFFEE -juomaan. 

 ➔ Valitse juoma, jota haluat muuttaa (esim. MY COFFEE 1). 
Tämä avaa yleiskuvan mahdollisista juomatyypeistä.

 ➔ Valitse juoma (esim. LATTE MACCHIATO). 
Tämä avaa reseptinäkymän valitusta juomasta (esim. LATTE MACCHIATO). Voit muuttaa reseptiasetuk-
sia jokaiselle juomalle erikseen (miten käytät, katso 3.1). 

Muokkaa reseptiä 

 ➔ Valitse asetus, jota haluat muokata 
 ➔ Kun tämä asetus vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi reseptiasetuksia.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Muokkaa nimeä 

Voit määrittää yksilöllisen nimen kaikille ”MY COFFEE” (minun kahvini) resepteille.

 ➔ Valitse ”EDIT NAME” (muokkaa nimeä) painamalla näytöltä tai kiertämällä kiertosäädintä ja paina-
malla sitä. Tämä avaa näppäimistön.

 ➔ Käännä kiertosäädin haluamasi kirjaimen tai merkin kohdalle. Paina kiertosäädintä valitaksesi 
tämän kirjaimen tai merkin, tai paina näytöltä kirjainta tai merkkiä valintasi mukaan.

 ➔ Toista tätä, kunnes olet saanut koko nimen reseptille.
 ➔ Hyväksy nimi painamalla ”OK”

Reseptinäkymä tulee taas näkyviin.

Poista resepti 

 ➔ Valitsemalla ”DELETE” (poista) voit poistaa valitun reseptin mukaan lukien nimen ja palauttaa 
tämän juoman tehdasasetuksiin (katso ylempänä)

Tallenna asetukset 

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan SAVE (tallenna) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä SAVE 
(tallenna).

Yleiskuvaan tulee näkyviin yhdeksän MY COFFEE (minun kahvini) juomaa, joiden nimet ovat MY 
COFFEE 1 – MY COFFEE 9 (minun kahvini 1- minun kahvini 9) tai uusilla nimillä ja juomasymboleilla, 
jotka sinä juuri loit.

  Huomio: Voit nyt käyttää tallennettuja asetuksia suoraan MY COFFEE (minun kahvini) valikosta  
menemällä kiertosäätimellä juoman kohdalle ja painamalla sitä tai painamalla juomaa näytöltä.

  Huomio: Tällä menetelmällä voidaan muuttaa kaikkien yhdeksän ”MY COFFEE” (minun kahvini) juomien 
nimeä ja reseptiä.

 ➔ Kun reseptiasetus vilkkuu punaisena, voit muuttaa sitä käyttämällä kiertosäädintä.
 ➔ Jos haluat lopettaa valmistuksen, paina kiertosäädintä tai paina näytöllä ”CANCEL” (peruutus) 

kohtaa. 

  Huomio:Voit myös ohjelmoida juomien reseptejä juoman teon aikana. Tehdäksesi tämän katso ohjeet 
kohdasta 4.1. ”RESEPTIEN SÄÄTÄMINEN KÄYTTÄESSÄ”. 

  Varoitus: Kuivuneet maitojäämät ovat hankala poistaa. Pyyhi laite puhtaaksi heti kun se on jäähtynyt! 
Noudata aina näytön “RINSE FROTHER” (huuhtele vaahdotin) -ohjeita näytöllä.

  Vinkki: Jos et tarvitse imuputkea, voit jättää putken toisen pään suuttimeen ja sulkea toisen pään puristi-
mella.

3.4. Kuuma vesi (esim. teetä varten) 
Tehdasasetukset: Lämpötila kuuma, kuuman veden määrä 150 ml, kokonaistilavuus 150 ml.

Reseptinäkymässä kuuma vesi (paina tai pidä kuuma vesisymbolia painettuna juomavalikossa), voit 
muuttaa reseptiasetuksia jokaiselle juomalle erikseen (miten käytät, katso 3.1).

Valitse lämpötila 

 ➔ Valitse lämpötilasymboli, jos haluat vaihtaa lämpötilaa.
 ➔ Kun lämpötilasymboli vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi lämpötilaa.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Valitse kuuman veden määrä 

 ➔ Voit muuttaa kuuman veden määrää valitsemalla kuppisymbolin siniseltä alueelta ml. 
 ➔ Kun ml vilkkuu punaisena, käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kuuman veden määrää.
 ➔ Vahvista valintasi painamalla kiertosäädintä.

Tallenna asetukset 

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan SAVE (tallenna) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä SAVE 
(tallenna).

  Huomio: Voit nyt käyttää tallennettuja asetuksia suoraan juomien päävalikosta, kun valitset kuuman 
veden symbolin käyttämällä kiertosäädintä tai näytöstä painamalla.

kuppien asettaminen  

 ➔ Laita kuppi keskelle suuttimen alle (kuva 6). 

  Huomio: Varmista, että juoma mahtuu kuppiin/lasiin (kuppisymbolin yläpuolella näkyy juoman koko).

  Huomio: On mahdollista valmistaa kuumaa vettä vain yhdelle kupilliselle/lasille. 

Käynnistä kuuman veden valmistus

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan START (aloita) ja paina kiertosäädintä tai START (aloita) kohtaa näytöltä.

  Huomio: Jos olet aloittanut juoman valmistuksen vahingossa tai liian aikaisin, voit silti muuttaa joitakin 
reseptien asetuksia valmistamisen aikana. Asetukset, joita voit muuttaa, vilkkuvat punaisena.

 ➔ Kun reseptiasetus vilkkuu punaisena, voit muuttaa sitä käyttämällä kiertosäädintä.
 ➔ Jos haluat lopettaa valmistuksen, paina kiertosäädintä tai paina näytöllä ”CANCEL” (peruutus) 

kohtaa.

  Huomio:Voit myös ohjelmoida juomien reseptejä juoman teon aikana. Tehdäksesi tämän katso ohjeet 
kohdasta 4.1. ”RESPTIEN SÄÄTÄMINEN KÄYTTÄESSÄ”. 
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 3. Erikoiskahvien valmistaminen 4. Perusasetusten määrittäminen ja säätö  

3.6. Jauhatusasteen säätäminen

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

Voit säätää myllystä jauhatuskarkeuden halutessasi esimerkiksi kahvipapujen tai paahdon mukaan. 

Suosittelemme, että mylly pidetään keskiasetuksella.

Muuttaaksesi jauhatusasetusta, seuraa näitä ohjeita: 

 ➔ Avaa kotelon oikealla puolella oleva huoltoluukku (kuva 1/L ja kuva 8) vetämällä sisäistä kahvaa 
(kuva 1/K) hieman itseesi päin ja irrottamalla huoltoluukku varovasti kotelosta. 

Jauhatusasteen säädin on ylhäällä oikealla.

 ➔ Aseta kuppi korkeussäädettävän suuttimen alle. 
 ➔ Kierrä kiertosäädin päävalikon kohtaan ”ESPRESSO” ja paina kiertosäädintä. 
 ➔ 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 (kuva 8). Varmista, 
että luukku napsahtaa asianmukaisesti paikalleen. 

 

3.7. Jauhetun kahvin käyttö (esim. käyttäessäsi kofeiinitonta kahvia)
 ➔ Avaa jauhetun kahvin kourun kansi, laitteen päällä oikeassa kulmassa, kannen alla  

(kuva 1/M ja kuva 10)

Näytöllä lukee “1. FILL GROUND COFFEE (täytä jauhettu kahvi) 2. CLOSE GROUND COFFEE  
CHAMBER (sulje jauhetun kahvin kansi)”.

 ➔ Kaada kouruun yksi tasamitta jauhettua kahvia ja sulje kansi. Näytöllä lukee “GROUND COFFEE  
IS READY” (jauhettu kahvi valmis).

 ➔ Aseta kuppi keskelle suuttimen alle (kuva 6)
 ➔ Valitse juoma päävalikosta. 
 ➔ Aloita juoman valmistus. 

  Huomio: Jos olet aloittanut juoman valmistuksen vahingossa tai liian aikaisin, voit silti muuttaa joitakin 
reseptien asetuksia valmistamisen aikana. Asetuksia, joita voit muuttaa, vilkkuvat punaisena.

 ➔ Kun asetus vilkkuu punaisena, voit muuttaa sitä käyttämällä kiertosäädintä.
 ➔ Jos haluat lopettaa valmistuksen, paina kiertosäädintä tai paina näytöllä ”CANCEL” (peruutus) 

kohtaa. 

  Huomio: Jos olet avannut jauhetun kahvin kourun vahingossa tai et ole aloittanut juoman valmistusta 
jauhetun kahvin lisäämisen jälkeen, laite aloittaa minuutin kestävän huuhtelun heti kun kansi 
on suljettu (kuva 1/E). Tämän jälkeen laite on taas käyttökunnossa.

  Huomio: 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!

4.  Perusasetusten määrittäminen ja säätö

  Huomio: Tehdasasetuksena laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi asetus kullekin erikoiskahville. 
Tämä tarkoittaa sitä, että voit valmistaa ensimmäisen kahvikupillisen heti (katso kohta 3).  
Voi myös säätää asetukset oman mieltymyksesi mukaan.

 ➔ Vaihtaaksesi perusasetuksia paina asetukset-symbolia päävalikossa (kuva 1/C) tai valitse 
asetukset-symboli kääntämällä kiertosäädin tähän kohtaan ja paina sitä.

 ➔ Käännä kiertosäätimellä siihen kohtaan, jota haluat muuttaa asetuksissa.
 ➔ Vahvista valikkokohdan valinta painamalla kiertosäädintä.
 ➔ Muokkaa asetusta kiertämällä kiertosäädintä. 
 ➔ Vahvista valittu asetus painamalla kiertosäädintä. 
 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 

Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli  
kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.1. Reseptien säätäminen käytettäessä

  Huomio: Tehdasasetuksena laitteeseen on ohjelmoitu valmiiksi asetus kullekin erikoiskahville. 
Tämä tarkoittaa sitä, että voit valmistaa ensimmäisen kahvikupillisen heti (katso kohta 3). 

  Huomio: Jos haluat muokata juoman reseptiä, voit tehdä sen tässä osiossa kerrotulla tavalla tai erikseen 
reseptinäkymässä (katso kohta 3.). 

Pystyt muuttamaan ja tallentamaan perusasetuksia valmistamisen aikana seuraavasti.

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symboliin (kuva 1/C) päävalikossa ja paina sitä tai paina näytöstä 
asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”LIVE PROGRAMMING” (reseptien säätäminen käyttäessä),  
ja paina kiertosäädintä.

 ➔ Valitse haluamasi juoma (esim. ”ESPRESSO”) kiertämällä kiertosäädintä sen kohdalle ja  
painamalla kiertosäädintä.

 ➔ Laita kuppi keskelle suuttimen alle (kuva 6). 
 ➔ Noudata näytön ohjeita.

Kahvijuomille: Näyttö näyttää ”CHOOSE STRENGHT” (valitse vahvuus). 

 ➔ Valitse haluamasi vahvuus kääntämällä kiertosäädintä (miedompi vahvuus: käännä vasemmalle ja 
suurempi vahvuus: käännä oikealle).

 ➔ Vahvista vahvuus painamalla kiertosäädintä.

Kahvijuomille: Näyttö näyttää ”CHOOSE AROMA” (valitse aromi). 

 ➔ Valitse kiertosäätimellä haluamasi aromi (selitys aromeista osiossa 3.2 tai 3.3)
 ➔ Vahvista aromi painamalla kiertosäädintä.

Kaikille juomille: ”CHOOSE TEMPERATURE” (valitse lämpötila) tulee näytölle.

 ➔ Valitse haluamasi lämpötila kääntämällä kiertosäädintä.
 ➔ Vahvista lämpötila painamalla kiertosäädintä. 

Cappuccinolle: ”CHOOSE ORDER”(valitse järjestys) tulee näytölle. 

 ➔ Käännä kiertosäädintä valitaksesi järjestyksen; joko kahvi ensin tai maito ensin. 
 ➔ Vahvista järjestys painamalla kiertosäädintä.
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Aika on nyt asetettu. Näyttö näyttää ”SET AUTO-ON” (aseta automaattinen käynnistäminen). 

 ➔ Käännä kiertosäädin tuntiin jolloin haluat käynnistyksen ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin minuuttiin jolloin haluat käynnistyksen ja paina kiertosäädintä.

Automaattinen laitteen käynnistys on nyt asetettu.

Voit poistaa toiminnan käytöstä seuraavasti: 

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina 
näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”TIMES” (ajat) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”UNIT AUTO-ON” (laitteen automaattinen käynnistäminen)  

paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”DISABLE” (ota pois käytöstä) ja paina kiertosäädintä.

Automaattinen laitteen käynnistys on nyt poistettu käytöstä.

  Varoitus: Jos laite irroitetaan verkkovirrasta tai sähkökatkon sattuessa, aika on asetettava uudelleen, 
jotta voit käyttää automaattista käynnistysaikaa.

  Huomio: Muista huomioida kesä-/talviaikaan siirtyminen myös tässä laitteessa.

 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 
Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli  
kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.3. Mukavuusasetukset
Vesisäiliön valaistus 

Tämän toiminnon avulla voit määrittää, onko vesisäiliö valaistu ja jos on, millä värillä.

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”COMFORT SETTINGS” (mukavuusasetukset) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”WATER TANK LIGHTING” (vesisäiliön valaistus) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko ”OFF” (pois päältä) tai käännä kiertosäädin halua-

maasi väriin ja paina kiertosäädintä.

Näytöllä näkyy lisää mukavuusasetuksia.

Lukitse näyttö 

Tämän toiminnon avulla voit halutessasi lukita kosketusnäytön toiminnan näytössä. Jos asetat tämän 
toiminnon ”ON” (päällä), näyttö lukittuu, kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Tämä säästää energiaa ja 
suojaa laitteen tahattomalta aktivoinnilta.

  Huomio: Jos näyttö on lukittu, se voidaan aukaista uudelleen painamalla kiertosäädintä.

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”COMFORT SETTINGS” (mukavuusasetukset) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”LOCK SCREEN” (lukitse näyttö) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko ”ON” (päälle) tai ”OFF” (pois päältä) ja paina 

kiertosäädintä.

Näytöllä näkyy lisää mukavuusasetuksia.

Näytöllä lukee ”PLEASE WAIT” (ole hyvä ja odota). Laite jauhaa, lämpenee ja aloittaa sitten valmistuksen.

Juomat maidolla: Näyttö näyttää ”STOP MILK?” (pysäytä maito). 

 ➔ Paina kiertosäädintä, kun haluttu määrä maitoa on valmistettu.

Juomat maitovaahdolla: Näyttö näyttää ”STOP MILK FROTH?”(pysäytä maitovaahto). 

 ➔ Paina kiertosäädintä, kun haluttu määrä maitovaahtoa on valmistettu.

Kahvijuomille: Näyttö näyttää ”STOP COFFEE?” (pysäytä kahvi).

 ➔ Paina kiertosäädintä, kun haluttu määrä kahvia on valmistettu.

Juomat vedellä: Näyttö näyttää ”STOP WATER?” (pysäytä vesi).

 ➔ Paina kiertosäädintä, kun haluttu määrä vettä on valmistettu.

Valitsemasi juoman vakioasetus (esim. espresso) on nyt muutettu ja tallennettu. Näyttö näyttää hetken 
aikaa “RECIPE CREATED” (resepti luotu) ja vaihtuu sitten “LIVE PROGRAMMING” (reseptien säätämi-
nen käyttäessä) jossa on alavalikko, jonka avulla voit ohjelmoida muita juomia.

 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 
Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli  
kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.2. Ajat 

Automaattisen sammutusajan määrittäminen

Tämän toiminnon avulla voit määrittää automaattisen sammutusajan viimeisen käyttökerran jälkeen. 
Tehdasasetus on ”10 MINUTES” (10 minuuttia) 

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”TIMES” (ajat) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”UNIT AUTO-OFF” (laitteen automaattinen sammuttaminen) paina 

kiertosäädintä.

Näyttö näyttää mahdolliset sammutusajat. 

 ➔ Käännä kiertosäädin halutun ajan kohdalle.
 ➔ Paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valintasi.

Laite sammuu nyt automaattisesti käytön jälkeen valittuna sammutusaikana.

Automaattisen käynnistämisen määrittäminen 

Voit asettaa laitteesi kytkeytymään päälle automaattisesti joka päivä. Näin laitteesi on valmis  
käytettäväksi esimerkiksi aamupalalla. Voit asettaa käynnistämisajan seuraavasti: 

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä tai paina 
näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”TIMES” (ajat) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”UNIT AUTO-ON” (laitteen automaattinen käynnistäminen) paina 

kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”ENABLE” (ota käyttöön) ja paina kiertosäädintä.

Näyttö näyttää ajan.

 ➔ Käännä kiertosäädin nykyiseen tuntiin ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin nykyiseen minuuttiin ja paina kiertosäädintä. 
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Huuhtelun kytkeminen pois käytöstä

Laitteessa on tehdasasetuksena automaattinen huuhtelu käynnistettäessä. Joka kerta, kun laite käynnis-
tetään valmiustilan jälkeen, laite lämpenee ja kehottaa huuhtelemaan järjestelmän. Näin varmistetaan, 
että käytössä on aina raikasta vettä. 

Kehotus näkyy näytöllä. Huuhtelun voi käynnistää manuaalisesti painamalla kiertosäädintä. 

Laitteessa on tehdasasetuksena automaattinen huuhtelu sammutettaessa. jolloin laite huuhdellaan 
automaattisesti kun laite on sammutettu. 

Automaattinen huuhtelu sammutettaessa voidaan myös poistaa käytöstä:

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”COMFORT SETTINGS” (mukavuusasetukset) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”OFF-RINSE” (huuhtelu pois) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko ”ON” (päälle) tai ”OFF” (pois päältä) ja paina 

kiertosäädintä.
Näytöllä näkyy lisää mukavuusasetuksia.

  Huomio: Vaikka huuhtelu sammutettaessa olisi päällä (”ON”), se tehdään vain, jos vähintään yksi juoma 
on valmistettu ennen sammutusta.

 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 
Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosääti-
mellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.4. Käyttö suodattimen kanssa tai ilman suodatinta
 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 

tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”FILTER” (suodatin) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko ”FILTER? YES!”(suodatin kyllä) tai ”FILTER? 

NO!” (suodatin ei) ja paina kiertosäädintä.
Käytä laitetta suodattimen kanssa: Noudata kohdan 2.2 Askel 2 -ohjeita sekä seuraa ohjeita näytöllä.  

Käytä laitetta ilman suodatinta: Noudata kohdan 2.2 Askel 2 -ohjeita sekä seuraa ohjeita näytöllä.  

 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 
Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli  
kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.5. Veden kovuuden säätäminen
 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 

tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”WATER HARDNESS” (veden kovuus) ja paina kiertosäädintä.

Noudata kohdan 2.2 Askel 3 -ohjeita sekä seuraa ohjeita näytöllä.  

 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 
Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosääti-
mellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.6. Kielen valinta 
 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 

tai paina näytöltä asetukset-symbolia.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”LANGUAGE” (kieli) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädintä vaihtaaksesi kielen. 
 ➔ Paina kiertosäädintä vahvistaaksesi kielen.
 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 

Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosääti-
mellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.7. Tilastojen käyttö
Valikkokohdassa “STATISTICS” (tilastot) voit tarkastella, kuinka usein olet valmistanut erilaisia juomia 
ja käyttänyt erilaisia ominaisuuksia laitteen käyttöönoton jälkeen. 

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”STATISTICS” (tilastot) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädintä nähdäksesi eri tilastoja.
 ➔ Poistuaksesi paina kiertosäädintä.
 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 

Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosääti-
mellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.8. Tehdasasetukset
Voit palauttaa reseptit tai asetukset tehdasasetuksiin valikkokohdassa ”FACTORY SETTINGS”  
(tehdasasetukset) 

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”FACTORY SETTINGS” (tehdasasetukset) ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin haluamaasi asetukseen joko ”RESET RECIPES” (nollaa reseptit) tai ”RESET 

SETTINGS” (nollaa asetukset).
 ➔ Paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valintasi.
 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 

Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli kiertosääti-
mellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

4.9. Bluetooth 
NIVONA-laitteen sovellus on saatavana Google Play Store tai Apple App Store -kaupasta nimellä  
NIVONA APP. Sovelluksen avulla voit säätää ja käyttää laitteen perustoimintoja. ”BLUETOOTH”-valikon 
kautta voit yhdistää toisiinsa älypuhelimesi ja kahvikoneesi. 
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Näytöllä lukee ”FROTHER RINSES, DO NOT REMOVE TUBE” (vaahdottimen huuhtelu käynnissä, älä 
poista putkea). Laite käynnistää puhdistusprosessin. Kun puhdistussykli on päättynyt, laite kuumenee 
uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

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

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”RINSE SYSTEM” (huuhtele järjestelmä), ja paina sitten kiertosäädin-
tä tai paina näytöltä kohtaa ”RINSE SYSTEM” (huuhtele järjestelmä).

Näyttö näyttää ”SYSTEM RINSES” (järjestelmää huuhdellaan). 

Kun huuhtelusykli on päättynyt, laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy 
näytöllä.

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

  Huomio: Kun puhdistusta tarvitaan, näytöllä lukee ensimmäisellä rivillä ”PLEASE CLEAN FROTHER”  
(puhdista vaahdotin, ole hyvä).

Tehdäksesi tämän, toimi seuraavasti:

 ➔ Aseta vesisäiliöön puhdistusaine (saatavana lisätarvikkeena, katso kohta 8.) ja vettä, yhteensä 
vähintään 0,3L. Noudata puhdistusainevalmistajan ohjeita sekoitussuhteesta. 

 ➔ Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina 
näytöllä olevaa huoltosymbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”CLEAN FROTHER” (puhdista vaahdotin) ja paina kiertosäädintä tai 
paina näytöltä kohtaa ”CLEAN FROTHER” (puhdista vaahdotin). 

 ➔ Noudata ohjeita näytöllä ja sen jälkeen paina kiertosäädintä tai paina näytöstä kohtaa ”NEXT” 
(seuraava). 

 ➔ Noudata ohjeita näytöllä, kunnes ohjelma on valmis. 
Laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

5.4. Järjestelmän puhdistus

  Huomio: Jos laite kaipaa puhdistusta, näytöllä lukee ”PLEASE CLEAN SYSTEM” (puhdista järjestelmä,  
ole hyvä). Voit edelleen valmistaa kahvia, mutta suosittelemme puhdistusohjelman käynnistämistä  
mahdollisimman pian. Muussa tapauksessa takuu voi raueta. 

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

 ➔ Aseta riittävän iso kulho (vähintään 0,5 l) korkeussäädettävän suuttimen alle (kuva 1/E).
 ➔ Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina 

näytöllä olevaa huoltosymbolia.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”CLEAN SYSTEM” (puhdista järjestelmä) ja paina kiertosäädintä tai 

paina näytöltä kohtaa ”CLEAN SYSTEM” (puhdista järjestelmä). 
 ➔ Noudata ohjeita näytöllä ja sen jälkeen paina kiertosäädintä tai paina näytöstä kohtaa ”NEXT” 

(seuraava). 

  Huomio: Lisää tietoa uuttoyksikön irrottamisesta ja puhdistuksesta osiossa 5.5. 

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”BLUETOOTH” ja paina kiertosäädintä.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”CONNECT” (yhdistä) yhdistääksesi älypuhelimesi. Sitten seuraa 

ohjeita sovelluksessa älypuhelimellasi. 
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”DISABLE” peruuttaaksesi yhteyden älypuhelimeen tai poistaaksesi 

sen käytöstä.
 ➔ Paina kiertosäädintä vahvistaaksesi valintasi.
 ➔ Valitse nuolisymboli joko painamalla näytöstä tai valitsemalla se kiertosäätimellä ja painamalla. 

Näin siirryt seuraavaan valikkotasoon.

  Huomio: Palaa päävalikkoon asetuksista painamalla juomasymbolia tai valitse juomasymboli  
kiertosäätimellä ja vahvista painamalla kiertosäädintä.

Aromiasetukset NIVONA APP -sovelluksella

NIVONA on kehittänyt kokeneen kahvipaahtajan avulla kolme ainutlaatuista kahvipaahtoa: 

Café BERGAMO 

Cafè MILANO 

Café TORINO 

Voit hankkia nämä NIVONA-kahvit jälleenmyyjältäsi (katso myös www.nivona.com). 

NIVONA APP -sovelluksen avulla voit lähettää NIVONAn suosittelemia aromiasetuksia NIVONA- 
laitteellesi. 

Se on näin yksinkertaista: Osta kahvi jälleenmyyjältäsi, lataa sovellus ja lähetä aromiasetukset.

Me toivomme, että nautit erinomaisen aromikkaasta ja hyvästä kahvista!

5. Puhdistus ja huolto
NIVONA-laitteesi kehottaa sinua käyttämään alla listattuja puhdistus- ja huolto-ohjelmia (esim.  
”RINSE FROTHER” (huuhtele vaahdotin). Ne esitetään näytön ensimmäisellä rivillä. 

 ➔ Kun saat yhden näistä puhdistus- tai huoltoviesteistä, käännä kiertosäädin kohtaan ”START”  
(aloita) ja paina kiertosäädintä, tai paina näytöstä kohtaa ”START” (aloita). 

Laite aloittaa vaaditun puhdistus- tai huoltoprosessin. 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 ohjelmaa! 

Vaahdotin pitäisi huuhdella jokaisen juoman jälkeen, jossa on käytetty maitoa, mutta viimeistään, kun 
näytöllä lukee viesti siitä. Voit tehdä tämän seuraavasti:

 ➔ Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina 
näytöllä olevaa huoltosymbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”RINSE FROTHER” (huuhtele vaahdotin) ja paina kiertosäädintä  
tai paina näytöltä kohtaa ”RINSE FROTHER” (huuhtele vaahdotin). 

 ➔ Liitä toinen pää putkesta korkeussäädettävään suuttimeen. (kuva 11). 
 ➔ Aseta putken toinen pää tippa-alustan takaosaan (kuva 11). 
 ➔ Aseta riittävän iso kulho (vähintään 0,5 l) korkeussäädettävän suuttimen alle (kuva 1/E)
 ➔ Paina kiertosäätimellä tai näytöltä kohtaa ”NEXT” (seuraava). 
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5. Puhdistus ja huolto5. Puhdistus ja huolto

5.7. Säännöllinen manuaalinen puhdistus 

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

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

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

 ➔ 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). 

 ➔ Kun olet poistanut tippa-alustan ja käytetyn kahvin säiliön, puhdista sisäpuoli käyttäen vain  
pehmeää, kosteaa liinaa. Älä käytä puhdistusainetta.

  Huomio: Käytä tippa-alustan (kuva 1/N) puhdistamiseen ajoittain hieman saippuavettä.

Vesisäiliö tulee huuhdella päivittäin puhtaalla vedellä ja täyttää uudelleen raikkaalla, viileällä vedellä. 

  Huomio: Kuivuneet maitojäämät ovat hankala poistaa. Pyyhi laite puhtaaksi heti kun se on jäähtynyt! 
Noudata aina näytön “RINSE FROTHER” (huuhtele vaahdotin) -ohjeita näytöllä.

 ➔ Vaahdotin, letku ja suutin on puhdistettava säännöllisesti. 

  Huomio: Ajoittain (ihanteellisesti silloin, kun laitetta ei käytetä vähään aikaan – mutta pääasia on että 
tämä tehdään säännöllisin väliajoin!) vaahdotin on purettava osiin ja puhdistettava läpikotaisin juokse-
van 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 suuttimeen. 
 ➔ Laita kansi takaisin korkeussäädettävään suuttimeen (kuva 1/P). 

  Huomio: Laite on varustettu takapyörillä (kuva 1/Q). Niiden avulla laitetta voidaan siirrellä työtasolla. 
Tämä mahdollistaa myös laitteen alustan puhdistamisen.

5.8. Suodattimen vaihto
Suodatin on vaihdettava, kun sen läpi on valutettu noin 50 litraa vettä. Näytöllä lukee ”PLEASE 
REPLACE FILTER” (vaihda suodatin).

  Huomio: Voit edelleen valmistaa kahvia, mutta suosittelemme, että vaihdat suodattimen välittömästi.

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”FILTER” (suodatin) ja paina kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa 
”FILTER” (suodatin).

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”INSERT FILTER? YES” (aseta suodatin? kyllä) jotta laite tunnistaa, 
että suodatin on lisätty.

 ➔ Tyhjennä vesisäiliö (kuva 1/F) ja ruuvaa suodatin irti varovasti. Käytä mittalusikan toisessa päässä 
olevaa työkalua (kuva 13). 

 ➔ Hävitä suodatin.
 ➔ Paina kiertosäädintä. 
 ➔ Ruuvaa uusi suodatin omalle paikalleen vesisäiliössä. Käytä mittalusikan toisessa päässä olevaa 

työkalua (kuva 4).

 ➔ Noudata ohjeita näytöllä, kunnes ohjelma on valmis. 
Laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

 

5.5. Uuttoyksikön irrotus ja puhdistus

  Varoitus: Poista uuttoyksikkö vain, kun laite on sammutettu.

  Varoitus: Puhdista uuttoyksikkö aina, kun suoritat esimerkiksi puhdistusohjelman, mutta vähintään kerran 
kuukaudessa. Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

Tarvittaessa uuttoyksikkö on poistettava ja puhdistettava juoksevan veden alla. Älä missään tapauksessa 
käytä puhdistusaineita – käytä vain puhdasta kylmää vettä!

 ➔ Avaa huoltoluukku kotelon oikealta puolelta (kuva 1/L ja kuva 8) vetämällä kahvasta (kuva 1/K) 
varovasti ylöspäin ja pois laitteen kotelosta.

 ➔ Avaa uuttoyksikkö painamalla punaista kytkintä ylöspäin ja kääntämällä kahvaa vasemmalle,  
kunnes se napsahtaa paikalleen.

 ➔ Poista sitten uuttoyksikkö varovasti kahvan avulla.
 ➔ Puhdista uuttoyksikkö juoksevan veden alla ja jätä se kuivumaan. 
 ➔ Laita varovasti uuttoyksikkö takaisin ja lukitse se painamalla punaista kytkintä alaspäin ja  

kääntämällä kahvaa vasemmalle, kunnes se napsahtaa paikalleen. 
 ➔ Sulje huoltoluukku uudestaan ja varmista että ohjaat huoltoluukun alareunassa olevat tapit  

aukkoihin (kuva 8). Sulje huoltoluukku niin että se napsahtaa paikalleen.

5.6. Kalkinpoisto 

  Huomio: Kun laite kaipaa kalkinpoistoa, näytössä näkyy ”PLEASE DESCALE” (suorita kalkinpoisto).  
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. Muussa tapauksessa 
takuu voi raueta. 

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

 ➔ Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina 
näytöllä olevaa huoltosymbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”DESCALE SYSTEM” (kalkinpoisto) ja paina kiertosäädintä tai paina 
näytöltä kohtaa ”DESCALE SYSTEM” (kalkinpoisto). 

  Varoitus: Irrota suodatin vesisäiliöstä ennen kalkinpoisto-ohjelman käynnistämistä.

  Varoitus: Laita aina ensin vettä 0,5 litran merkkiin saakka ja lisää sitten vasta kalkinpoistoaine.  
Ei koskaan toisin päin! Noudata valmistajan ohjeita kalkinpoistoaineen käytössä.

 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E). 
 ➔ Noudata ohjeita näytöllä ja paina kiertosäädintä tai paina näytöstä kohtaa ”NEXT”(seuraava). 
 ➔ Noudata ohjeita näytöllä, kunnes ohjelma on valmis. 

Laite kuumenee uudelleen ja on taas valmis käyttöön. Päävalikko näkyy näytöllä.

  Varoitus: Pyyhi kalkinpoistoaineen jäämät välittömästi kostealla liinalla.
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 6. Järjestelmäraportit 7. Vianmääritys

Trays missing (astiat puuttuvat) Tippa-alusta ja käytetyn kahvin 
säiliö eivät ole paikallaan tai ne 
on asennettu virheellisesti.

 ➔ Laita tippa-alusta ja käy-
tetyn kahvin säiliö takaisin 
paikalleen.

Cleaning required  
(puhdistus vaaditaan)

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

Descaling required  
(kalkinpoisto vaaditaan) 

Järjestelmä kaipaa kalkinpoistoa  ➔ Suorita kalkinpoisto  
(katso kohta 5.6.)

Change filter (vaihda suodatin) Suodatin käytetty loppuun  ➔ Vaihda suodatin  
(katso kohta 5.8.)

Brewing unit removed  
(uuttoyksikkö poistettu)

Uuttoyksikkö ei ole kunnolla 
paikallaan

 ➔ Aseta uuttoyksikkö asian-
mukaisesti ja napsauta se 
paikalleen (katso kohta 5.5.)

Huomio: ”FILL BEANS” (lisää papuja) -viesti sammuu vasta seuraavalla valmistuskerralla. 

7. Vianmääritys
Vika Syy Ratkaisu

Laitteesta ei tule kuumaa vettä 
tai höyryä

Vaahdotin on tukkeutunut  ➔ Pura vaahdotin ja puhdista 
se läpikotaisin (kuva 1/R)

Maitovaahtoa tulee liian vähän 
tai vaahto on vetistä

Järjestelmä saattaa kaivata 
kalkinpoistoa

 ➔ Poista kalkki tehokkaalla 
liuoksella (katso kohta 5.6)

Soveltumaton maito  ➔ Käytä kylmää maitoa

Vaahdotin on tukkeutunut  ➔ Pura vaahdotin ja puhdista 
se läpikotaisin (kuva 1/R)

Kahvi valuu vain pisaroina Järjestelmä saattaa kaivata 
kalkinpoistoa

 ➔ Poista kalkki tehokkaalla 
liuksella (katso kohta 5.6.)

Kahvi on jauhettu liian hienoksi  ➔ Säädä mylly karkeammalle 
(katso kohta 3.6.)

Jauhettu kahvi on liian hienoja-
koista

 ➔ Vaihda karkeampaan jauha-
tukseen

Kahvissa ei ole vaahtoa Järjestelmä saattaa kaivata 
kalkinpoistoa

 ➔ Poista kalkki tehokkaalla 
liuoksella (katso kohta 5.6.)

Soveltumaton kahvilaatu  ➔ Vaihda kahvilaatua

Pavut ovat ehkä liian vanhoja  ➔ Käytä tuoreita papuja

Kahvimyllystä kuuluu kova ääni Jauhatusaste ei sovellu pavuille  ➔ Säädä jauhatusaste sopivak-
si (katso kohta 3.6.)

Myllyssä on vieraita esineitä, 
kuten pikkukiviä

 ➔ Soita palvelunumeroomme. 
Voita edelleen valmistaa 
valmiiksi jauhettua kahvia.

Näytöllä lukee virheviesti 8 
Service-Tel

Uutinyksikkö on asennettu 
virheelisesti

 ➔ Poista ja puhdista uuttoyk-
sikkö (katso kohta 5.5.)

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

Varoitus: Älä kiristä suodatinta liikaa tai taivuta 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 kiertosäädintä 

Järjestelmä huuhdellaan. Näytöllä lukee ”FILTER RINSES” (järjestelmä huuhdellaan).

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

  Varoitus: Suodatin on vaihdettava viimeistään kahden kuukauden käytön jälkeen vaikka laite ei olisi 
säännöllisessä käytössä. Silloin tilaviestiä ei näy näytöllä. Voit asettaa vaihtopäivän suodattimen yläo-
sassa olevan numerotaulun (kuukausien) avulla.  

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

 ➔ Käännä kiertosäädin asetukset-symbolin (kuva 1/C) kohdalle päävalikossa ja paina kiertosäädintä 
tai paina näytöltä asetukset-symbolia.

 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”STATUS OF MAINTENACE” (huoltotoimenpiteiden tila) ja paina 
kiertosäädintä tai paina näytöltä kohtaa ”STATUS OF MAINTENACE” (huoltotoimenpiteiden tila).

Näytöllä lukee:

”CLEAN SYSTEM” (puhdista järjestelmä)

”CLEAN FROTHER” (puhdista vaahdotin)

“DESCALING” (kalkinpoisto) 

”REPLACE FILTER” (vaihda suodatin)

Kutakin asiaa edustava palkki näyttää lähestyvän toimenpiteen ajankohdan. Mitä pidemmälle oikealle 
merkintä siirtyy, sitä lähempänä joko puhdistuksen tai kalkinpoiston tai molempien hetki on.

 ➔ Paina kiertosäädintä poistuaksesi kohdasta ”STATUS OF MAINTENANCE” (huoltotoimenpiteiden tila). 

  Varoitus: Puhdista laite ja tee kalkinpoisto säännöllisesti, viimeistään silloin kun näyttöön tulee siitä 
kehotus! Muussa tapauksessa takuu voi raueta.

6. Järjestelmäraportit
Huomautus Syy Ratkaisu

Fill the system  
(täytä järjestelmä)

Täytä vesiputkijärjestelmä  ➔ Paina kiertosäädintä

Suodatin voi olla vaurioitunut  ➔ Poista tai vaihda suodatin

Fill with water (täytä vedellä) Vesisäiliö on tyhjä  ➔ Täytä vesisäiliö

Vesisäiliö ei ole paikallaan tai se 
on asetettu väärin

 ➔ Aseta vesisäiliö paikalleen 
oikein

Refill beans (täytä pavut) Papuja ei ole  ➔ Täytä papusäiliö 

Pavut ovat jumittuneet säiliöön.  ➔ Sekoita papuja lusikalla

 ➔ Puhdista papusäiliö liinalla

Empty trays (tyhjennä astiat) Tippa-alusta ja/tai käytetyn 
kahvin säiliö ovat täynnä.

 ➔ Tyhjennä tippa-alusta ja/tai 
käytetyn kahvin säiliö.
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10. Tekniset tiedot8. Varaosat ja lisävarusteet / 9. Asiakaspalvelu, Takuuasiat, Ympäristönsuojelu

 ➔ Laita tyhjä vesisäiliö, tippa-alusta ja käytetyn kahvin säiliö takaisin.
Laite on nyt valmis lähetettäväksi.

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

Takuun ja asiakaspalvelun ehdot 

Lue yksityiskohtaiset tiedot laitteen takuusta ja asiakaspalvelumme ehdoista liitteenä olevasta  
tietolehtisestä.

Hävitä suodattimet kotitalousjätteen mukana. 

Käytetyn laitteen ja pakkauksen hävittäminen

Säilytä alkuperäispakkaus. Se suojaa laitetta, jos asiakaspalvelun tai huollon vuoksi laite on joskus 
palautettava meille. 

Sähköiset ja elektroniset laitteet sisältävät usein arvokkaita, mutta myös ympäristölle vahingollisia  
materiaaleja, minkä vuoksi niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Laitteiden  
hävittäminen muiden jätteiden joukossa on haitallista sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle.  
Kierrätä siis vanha tai peruuttamattomasti vaurioitunut laitteesi viemällä se paikalliseen sähkö- ja  
elektroniikkalaitteille tarkoitettuun kierrätyspisteeseen.

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

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

Virrankulutus 1455 W 

CE-merkintä 

Pumpputehon maksimaalinen voima: 15 bar 

Vesisäiliön kapasiteetti: noin 2,2 litraa

Papuastian kapasiteetti: noin 250 g 

Kahvisäiliön kapasiteetti: 11 annosta

Virtajohdon pituus: noin 1,1 m 

Paino: noin 11,44 kg 

Mitat (L x K x S): 27,6 x 37,5 x 49,5 cm 

Jos järjestelmä havaitsee virheitä, virheraportti näkyy näytöllä. 

  Varoitus: Kirjoita virheraportti muistiin. Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta. Ota yhteyttä jälleen-
myyjään ja mainitse laitteen malli, sarjanumero (katso tyyppikilvestä, kuva 1/S) ja virheviestin numero.

8. Varaosat ja lisävarusteet
Voit ostaa seuraavat varaosat ja tarvikkeet hyvin varustetulta jälleenmyyjältä tai suoraan meiltä. 

Café BERGAMO 

Kafé MILANO 

Café TORINO 

Claris vesisuodatin NIRF 700 

Puhdistustabletit NIRT 701 

Kalkinpoistoaine NIRK 703 

Maitojäämien poistoaine NICC 705 

Maidonjäähdytin NICO 100 

Maidonjäähdytintermos NICT 500 

Design Maitosäiliö NIMC 1000 

Maitoletku NIMA 330 

Osoitteesta www.nivona.com löydät lisätietoa varaosista ja lisävarusteista. 

9. Asiakaspalvelu, Takuuasiat, Ympäristönsuojelu
Asiakaspalvelu

NIVONA-tuotteiden valmistuksessa noudatetaan tiukimpia mahdollisia laatustandardeja. Jos sinulla 
on kysyttävää laitteestasi, älä epäröi olla meihin yhteydessä. Asiakkaidemme tuki ja palaute on meille 
ensiarvoisen tärkeää – vain sen avulla voimme parantaa ja kehittää tuotteitamme siten että ne täyttävät 
asiakkaidemme tarpeet täydellisesti. 

Laitteen kuivattaminen 

Jos pyydämme toimittamaan viallisen laitteen meille tai huoltoon, varmista, että järjestelmään ei jää 
vettä: 

 ➔ Käynnistä laite virtakytkimestä (kuva 1/H). 
 ➔ Noudata näytön ohjeita.
 ➔ Laita riittävän suuri kulho (vähintään 0,5 l) suuttimen alle (kuva 1/E)
 ➔ Käännä kiertosäädin huoltosymbolin (kuva 1/D) kohtaan, ja paina sitten kiertosäädintä tai paina 

näytöllä olevaa huoltosymbolia.
 ➔ Käännä kiertosäädin kohtaan ”EVAPORATING” (ilmaa järjestelmä) ja paina kiertosäädintä tai paina 

näytöltä kohtaa ”EVAPORATING” (ilmaa järjestelmä).
 ➔ Noudata ohjeita näytöllä ja sen jälkeen paina kiertosäädintä tai paina näytöstä kohtaa ”NEXT” 

(seuraava). 
 ➔ Noudata ohjeita näytöllä, kunnes ilmaus on valmis. 

Laite on nyt ilmattu ja sammuu sitten automaattisesti. 

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