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2.  Ingebruikname/starten
2.1 Het apparaat voorbereiden

 Neem het apparaat en alle andere delen voorzichtig uit de verpakking. 

De volgende artikelen zijn in de verpakking toegevoegd: 

Gebruiksaanwijzing 
Verkorte gebruiksaanwijzing (Opgelet: deze beknopte gebruiksaanwijzing is niet evenwaardig aan 
deze uitgebreide gebruiksaanwijzing!  Lees steeds eerst de uitgebreide gebruiksaanwijzing!)
Maatlepel met hulpstuk voor de !lter
2 reinigingstabletten
1 Claris !lter
1 teststrip voor waterhardheid 

 Bewaar de verpakking alsmede het piepschuim zorgvuldig.  Bij een eventuele verzending (voor service  
en onderhoudsdoeleinden) dient u het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking te verzenden of 
binnen te brengen bij uw verkooppunt. Dit voorkomt beschadigingen.

  Plaats het apparaat op een droge en vlakke ondergrond
 Dit apparaat bevat een kabel opbergvak. 
 Indien het snoer langer dan nodig uitgerold is, kunt het teveel aan snoer terug in het kabel op-

bergvak achteraan het apparaat opgeborgen worden (Afb. 1/T).

2.2 De belangrijkste handelingen
Dit NIVONA apparaat biedt u de mogelijkheid om tal van kof!especialiteiten te bereiden volgens uw 
persoonlijke voorkeur.  De belangrijkste handelingen en basisfuncties zijn in het algemeen identiek 
voor de verschillende kof!especialiteiten: 

De draai-en-druk bedieningsknop (of kortweg bedieningsknop) (Afb. 1/B): selecteer de keuze door 
aan de bedieningsknop  te draaien en bevestig uw keuze door op deze bedieningsknop  te drukken.  
De ”>“ knop (Afb. 1/C): Druk op de “ >“ knop om de instellingen vermeld onder de lijn op de 
display te wijzigen. 
De “exit” knop (Afb. 1/D): druk op de “exit” knop om het geselecteerde menu te verlaten en om 
één menu niveau terug te gaan.  Wanneer u op de “exit” knop drukt tijdens het bereiden, zal het 
lopende zetproces stopgezet worden.
In hoogte verstelbare kof!e-uitloop (Afb. 1/E): U kunt deze kof!e-uitloop naar boven of beneden 
schuiven al naar gelang de hoogte van uw kopje of glas.  

2.3 Water en bonen toevoegen  
 Open het deksel aan de linkerzijde van het apparaat (Afb. 1/F) en neem het waterreservoir er uit 

(Afb. 2). Spoel het waterreservoir met koud en zuiver leidingwater. 
 Vul het waterreservoir tot aan het MAX. niveau en plaats dit dan terug in het apparaat.  Zorg 

ervoor dat het waterreservoir op de juiste manier op zijn plaats ‘geklikt’ wordt.  

 Opgelet: vul het waterreservoir enkel met koud en zuiver leiding water.  Gebruik nooit koolzuur hou-
dend water of andere vloeistoffen! Zo niet, dan vervalt elke aansprakelijkheid op garantie.  

 Open het deksel aan de rechterzijde van het apparaat (Afb. 1/G) en open dan het kleine deksel 
van het  bonenreservoir (Afb. 3). Gebruik enkel onbehandelde, geroosterde kof!ebonen.  Sluit 
dan het deksel. 

 Opgelet: Gebruik nooit bonen behandeld met supplementen, zoals bv. suiker.  Supplementen kunnen 
het maalmechanisme beschadigen. Elke beschadiging hierdoor doet de garantie vervallen.    

2.4 Het apparaat aansluiten en voor de eerste keer starten
 Zet de hoofdschakelaar aan (Afb. 1/H)  om het apparaat in de stand-by mode te zetten en druk 

dan op de aan/uit knop (Afb. 1/I) om het apparaat in te schakelen.  

-

NIVONA 
servicedienst, Platinastraat 84, 2718 RX Zoetermeer.

 Let op: Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door geschoolde 
krachten worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlij-
ke risico’s voor de gebruiker ontstaan! Indien het apparaat voor een verkeerd 
doel wordt gebruikt of fout bediend resp. onderhouden wordt, kunnen wij voor 
eventuele schade niet aansprakelijk worden gesteld.
 Let op: Door het bedienen van de Aan/Uit-knop (afb. 1/I) tijdens het kof!ezet-
ten kan het apparaat beschadigd raken! Schakel het apparaat pas uit als het 
apparaat klaar is!

 Let op: Verbrandingsgevaar! Bij het bereiden van stoom of heet water kan het 
voorkomen dat er in het begin heet water uit het stoom/heet-waterpijpje of de 
Spumatore (afb. 1/R) spettert: raak de uitloop, het stoom/heet-waterpijpje en 
de Spumatore alleen aan als deze zijn afgekoeld.

CE – dit apparaat voldoet aan de geldige EU-richtlijnen.

Technische gegevens 
Netspanning: 220–240 V 
Vermogen: 1465 W
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Het “Start” menu verschijnt op de display.  Alvorens uw eerste kof!e te maken, pas de volgende basis-
instellingen aan: 

 Taal instellen 
  Draai aan de bedieningsknop  om uw taal te selecteren. 
 Druk op de bedieningsknop  om uw keuze te bevestigen. 

De volgende tekst verschijnt nu op de display:  “Filter plaatsen?”

 Het apparaat gebruiken met/zonder !lter 
Het apparaat gebruiken met !lter
De Claris !lter is één van de accessoires die bij het apparaat geleverd worden.  Indien u gebruik maakt 
van deze !lter, zult u het apparaat minder vaak dienen te ontkalken, aangezien de !lter het water ver-
zacht.  De standaard fabrieksinstelling is “!lter plaatsen?” Nee”.  

  Draai de bedieningsknop naar  “Filter plaatsen? Ja “, zodat het apparaat weet dat de !lter geplaatst 
wordt.   

  Druk op de bedieningsknop.  Op de display verschijnt:  “Filter plaatsen”.
 Indien nodig, leeg het waterreservoir (Afb. 1/F en 2) en draai de !lter voorzichtig vast in de 

!lterhouder in het waterreservoir. Maak hierbij gebruik van het hulpstuk aan het uiteinde van de 
maatlepel (Afb. 4).

 Opgelet: Draai de !lter niet te ver door, u zou het schroefmechanisme kunnen beschadigen. 

 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het apparaat. 
  Plaats een beker (min. 0,5L) inhoud links onder de kof!e-uitloop (Afb. 1/E) en druk op de bedie-

ningsknop.

Het systeem wordt nu gespoeld.  Op de display verschijnt: “Filter spoelt”.

  Wacht tot er geen water meer loopt, uit de kof!e-uitloop. 

Op de display verschijnt: “AUB spoelen”. 

  Druk op de bedieningsknop.

Het apparaat wordt nu gespoeld en is daarna klaar voor gebruik. 

 Opgelet: Indien u het apparaat wenst te gebruiken met !lter, kunt u geen waterhardheid instellen.  De 
standaard fabrieksinstelling  voor waterhardheid is niveau 1. Dit betekent dat u uw apparaat minder vaak 
dient te ontkalken – maar u dient het wel nog steeds te doen indien nodig.  VERWIJDER ALTIJD DE FILTER 
alvorens het apparaat te ontkalken!  De !lter verliest zijn ef!ciëntie na verwerking van ca. 50 L water.  
(Filter vervangen: zie punt 3.1.1).

 Opgelet: Ook al verschijnt op de display niet de melding “!lter vervangen”, en ook al wordt het apparaat 
slechts sporadisch gebruikt, dient de !lter minstens één keer om de twee maanden vervangen te worden. 
(zie punt 3.1.1.).

Het apparaat gebruiken zonder !lter
Indien u het apparaat zonder !lter wenst te gebruiken, dient u de !lter instelling te programmeren op 
“Filter plaatsen” Nee”.  Dit is belangrijk omdat het apparaat zonder gebruik van de !lter vaker ontkalkt 
dient te worden, afhankelijk van de waterhardheid.  De standaard fabrieksinstelling is “Filter plaatsen” 
Nee”.  

 Draai de bedieningsknop naar “Filter geplaatst? Nee.
  Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De waterhardheid instelling verschijnt nu op de display.  

 Opgelet: Het is mogelijk dat het leidingsysteem van het apparaat nog leeg is.  Dit wordt aangeduid 
wanneer het apparaat ingeschakeld wordt d.m.v. de aan/uit knop en op de display verschijnt “systeem 
vullen”.

  Plaats een beker met een inhoud van min. 0,5 L centraal onder de kof!e-uitloop. 
 Druk op de bedieningsknop.

Het systeem wordt nu gevuld. Er kan nu water uit de kof!e-uitloop lopen (Afb. 1/E)  Nadat het sys-
teem is opgewarmd, verschijnt op de display “AUB spoelen”.  

 Druk op de bedieningsknop. 

Het systeem wordt nu gespoeld en is dan klaar voor gebruik.

 Waterhardheid instellen 
Afhankelijk van de waterhardheid in uw regio, zal uw toestel vroeg

of laat ontkalkt dienen te worden. Opdat het toestel het tijdstip van

ontkalking aangeeft, dient u het correct niveau van waterhardheid in te stellen voor het eerste gebruik 
van het toestel. Indien u het apparaat gebruikt met een !lter en de juiste !lterinstelling program-
meert (zie punt 3.1 ), is de instelling voor niveau van waterhardheid 1. De standaard fabrieksinstel-
ling voor waterhardheid is niveau 3. 

Test eerst de waterhardheid aan de hand van de bijgevoegde teststrip:

 Hou de teststrip even onder water en schud de overtollige druppels eraf.  
 Na ca. 1 minuut zal u het resultaat kunnen a"ezen door het aantal rode stippen op de teststrip  

op te tellen.   
 De instellingen voor de verschillende niveaus van waterhardheid zijn als volgt: 

Test strip / hardheid niveau = display 
1 rode stip / 1–7° = (HARDHEID) NIVEAU 1 
2 rode stippen / 8–14° = (HARDHEID) NIVEAU 2 
3 rode stippen / 15–21° = (HARDHEID) NIVEAU 3 
4 rode stippen / ”>“21° = (HARDHEID) NIVEAU 4

 Opgelet: Indien er geen rode stippen verschijnen, stel dan het niveau van waterhardheid 1 in.   

Stel het niveau van waterhardheid op uw apparaat in als volgt: 

 Draai aan de bedieningsknop  om het geschikte niveau van waterhardheid te selecteren. 
 Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

Op de display verschijnt:  “AUB spoelen”.

  Druk op de bedieningsknop..

Het systeem wordt nu gevuld met water.

Op de display verschijnt: “NIVONA”. 

Wanneer het apparaat opgewarmd is, verschijnt het hoofdmenu op de display om aan te duiden dat 
het apparaat klaar voor gebruik is.  

De eerste keer een kof!e bereiden: De eerste keer dat u een kof!e bereidt, is de kof!emolen nog leeg. 
Na de eerste maling kan op de display verschijnen “bonen vullen”en het apparaat bereidt geen kof!e.   

  Druk nogmaals op de bedieningsknop. 

Het proces wordt nu herhaald.  

2.5 Het apparaat inschakelen en klaarmaken voor gebruik 
Nadat u de hoofdschakelaar aangezet hebt (zie punt 2.4), schakelt u het apparaat aan en maakt u 
het klaar voor gebruik als volgt:

  Zet de hoofdschakelaar aan (Afb. 1/H).
  Druk op de aan/uit knop (Afb. 1/I).

Op de display verschijnt “systeem verwarmt”.

Zodra het systeem opgewarmd is, verschijnt op de display “AUB spoelen”.
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 Druk op de bedieningsknop.

Het systeem wordt nu gespoeld. Daarna is het klaar voor gebruik en het hoofdmenu verschijnt op de 
display (Afb. 1/A).

 Opgelet: Indien u het apparaat niet zal gebruiken voor langere tijd (bv. vakantie), schakel dan de 
hoofdschakelaar uit (Afb. 1/H) en verwijder de stekker uit het stopcontact. 

2.6 Koppen voorverwarmen
Enkel bij 855 model: Uw apparaat is uitgerust met een koppenverwarmingsfunctie die naar keuze in- 
of uitgeschakeld kan worden terwijl het apparaat ingeschakeld is.  

  Door een druk op de knop (Afb. 1/K) kunt u de koppenverwarmingsfunctie inschakelen. De hoofd-
schakelaar dient hiervoor eveneens ingeschakeld te zijn (Afb. 1/H).

Op de display verschijnt “koppenwarm.auto aan”. 

 Door nogmaals op de knop te drukken (Afb. 1/K) kunt u de koppenverwarmingsfunctie opnieuw 
uitschakelen.  

Op de display verschijnt dan “koppenwarm.auto uit”.   

 Tip: Maak gebruik van de koppenverwarmingsfunctie om de temperatuur en het aroma van uw kof!e te 
optimaliseren volgens uw persoonlijke voorkeur. 

3. Basisinstellingen wijzigen 
 Opgelet: Er bestaat een standaard fabrieksinstelling voor elke kof!especialiteiten. Op deze manier kunt 
u meteen kof!e bereiden (zie punt 4). Wij raden u aan om de basisinstellingen te wijzigen volgens uw 
persoonlijke voorkeur.  Wijzig volgende basisinstellingen (punt 3.1 tot 3.8).

3.1 Het apparaat gebruiken met/zonder !lter 
3.1.1 Het apparaat gebruiken met !lter 
Dit apparaat wordt geleverd met een Claris !lter.  Indien u deze !lter correct gebruikt, zult u uw 
apparaat minder vaak dienen te ontkalken, daar de !lter het water verzacht. De standaard fabrieksin-
stelling is “Filter plaatsen” Nee”.  

  Draai aan de bedieningsknop  naar symbool “instellingen.  Druk op de bedieningsknop.
 Draai aan de bedieningsknop  naar “Filter”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai aan de bedieningsknop  naar “Filter plaatsen” Ja”, zodat het apparaat weet dat de !lter 

geplaatst wordt. 
 Druk op de bedieningsknop. Op de display verschijnt: “Filter plaatsen”. 
 Leeg het waterreservoir (Afb. 1/F en 2) en schroef de !lter voorzichtig vast in de houder in het 

waterreservoir maak hierbij gebruik  van het hulpstuk aan het uiteinde van de maatlepel (Afb. 4).

 Opgelet: Draai de !lter niet te ver door, u zou het schroefmechanisme kunnen beschadigen. 

 Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het apparaat.
 Plaats een beker (min. 0,5L) inhoud links onder de kof!e-uitloop (Afb. 1/E) en druk op de bedie-

ningsknop.
Het systeem wordt nu gespoeld.  Op de display verschijnt: “Filter spoelt”.

 Wacht tot er geen water meer loopt uit de kof!e-uitloop. 
Het systeem warmt nu op.  Daarna verschijnt het hoofdmenu op de display (Afb. 1/A) en het systeem 
is klaar voor gebruik.  

 Opgelet: Indien u het apparaat wenst te gebruiken met !lter, kunt u geen waterhardheid instellen.  De 
standaard fabrieksinstelling  voor waterhardheid is niveau 1. Dit betekent dat u uw apparaat minder 
vaak dient te ontkalken – maar u dient het wel nog steeds te doen indien nodig.  VERWIJDER ALTIJD DE 
FILTER alvorens het apparaat te ontkalken!  De !lter verliest zijn ef!ciëntie na verwerking van ca. 50 L 
water.  (Filter vervangen: zie punt 3.1.1).

 Opgelet: Ook al verschijnt op de display niet de melding “!lter vervangen” en ook al wordt het apparaat 
slechts sporadisch gebruikt, dient de !lter minstens één keer om de twee maanden vervangen te wor-
den. (zie punt 3.1.1.).

3.1.2 Het apparaat gebruiken zonder !lter
Indien u het apparaat zonder !lter wenst te gebruiken, dient u de !lter instelling te programmeren 
op “Filter plaatsen” Nee”.  Dit is belangrijk omdat het apparaat zonder gebruik van de !lter vaker 
ontkalkt dient te worden, afhankelijk van de waterhardheid.  De standaard fabrieksinstelling is “Filter 
plaatsen” Nee”.  

 
150ml

Espresso
 Draai aan de bedieningsknop  naar  symbool “instellingen. Druk op de bedieningsknop.

  Draai de bedieningsknop naar  “Filter”. Druk op de bedieningsknop.
  Draai de bedieningsknop naar select “Filter geplaatst? Nee”.
 Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De waterhardheid instelling verschijnt nu op de display.  

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verla-
ten door op de “exit” knop te drukken. 

 Opgelet: Indien u het apparaat gebruikt zonder !lter, vergeet dan niet om de correcte waterhardheid in 
te stellen (zie punt 3.2).

3.2 Waterhardheid instellen
Afhankelijk van de waterhardheid in uw regio, zal uw apparaat vroeg of laat ontkalkt dienen te worden. 
Omdat het apparaat het tijdstip van ontkalking aangeeft, dient u het correct niveau van waterhardheid 
in te stellen voor het eerste gebruik van het apparaat.  

Indien u het apparaat gebruikt met een !lter en de juiste !lterinstelling programmeert (zie punt 3.1 ), 
is de instelling voor niveau van waterhardheid 1. De standaard fabrieksinstelling voor waterhardheid is 
niveau 3. 

Test eerst de waterhardheid aan de hand van de bijgevoegde teststrip:

 Hou de teststrip even onder water en schud de overtollige druppels eraf.  
 Na ca. 1 minuut zult u het resultaat kunnen a"ezen door het aantal rode stippen op de teststrip  

op te tellen.   
 De instellingen voor de verschillende niveaus van waterhardheid zijn als volgt: 

Test strip / hardheid niveau = display 
1 rode stip / 1–7° = (HARDHEID) NIVEAU 1 
2 rode stippen / 8–14° = (HARDHEID) NIVEAU 2 
3 rode stippen / 15–21° = (HARDHEID) NIVEAU 3 
4 rode stippen / ”>“21° = (HARDHEID) NIVEAU 4

 Opgelet: Indien er geen rode stippen verschijnen, stel dan het niveau van waterhardheid 1 in.   

Stel het niveau van de waterhardheid op uw apparaat in als volgt: 

  Draai aan de bedieningsknop  naar het symbool “instellingen.  Druk op de bedieningsknop. 
  Draai aan de bedieningsknop  naar “Waterhardheid”. Druk op de bedieningsknop.
  Draai aan de bedieningsknop  om uw waterhardheid niveau te selecteren. 
  Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

De andere instellingen verschijnen op de display.  

  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verla-
ten door op de “exit” knop te drukken. 
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3.3 Temperatuur instellen
Volgens uw persoonlijke voorkeur kunt u de temperatuur instelling op “Normaal”, “Hoog”, “Maxi-
mum” of  “Individueel”instellen. De standaard fabrieksinstelling is “Hoog”.  Volg  de onderstaande 
procedure om dezelfde temperatuur in te stellen voor alle kof!especialiteiten.   

U kunt echter desgewenst de temperatuur individueel instellen per kof!especialiteit ( zie punt 4). 
Selecteer de “Individueel” instelling in dit menu als volgt:

  
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar  het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

  Draai aan de bedieningsknop  naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai aan de bedieningsknop om uw gewenste temperatuur te selecteren. 
  Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

De andere instellingen verschijnen nu op de display.  

Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verlaten 
door op de “exit” knop te drukken. 

3.4 Timer functie instellen 
 Opgelet: Om de functies zoals beschreven onder punt 3.4.2 tot 3.4.4, dient u eerst de tijd in te stellen 
(zie punt 3.4.1).

 Opgelet: Indien de hoofdschakelaar van het apparaat uitgeschakeld wordt (Afb. 1/H), of in geval van 
een stroomonderbreking, dient u de tijd opnieuw in te stellen. 

 Opgelet: Wanneer de tijd ingesteld is, verschijnt deze op de display wanneer het apparaat in stand-by 
mode verkeert.  Indien de tijd niet ingesteld werd, verschijnt het aan/uit symbool op de display wan-
neer het apparaat in stand-by mode verkeert.   

3.4.1 De tijd instellen
  Draai aan de bedieningsknop  naar het symbool  „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
  Draai aan de bedieningsknop  naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai aan de bedieningsknop  naar “Klok”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai aan de bedieningsknop  naar “uitschakelen” indien u de klok wenst te deactiveren, of naar 

“Klok instellen” indien u de klok wenst te activeren.  Druk op de bedieningsknop. 

Het uur-display knippert nu.   

 Draai aan de bedieningsknop om het juiste uur in te stellen. 
  Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

De minuten-display knippert nu.  

 Draai aan de bedieningsknop om de minuten in te stellen. 
 Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 
  Druk op de “exit” knop om het klok menu te verlaten. 
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

3.4.2 Automatische inschakeltijd instellen 
Uw apparaat kan geprogrammeerd worden zodat het zichzelf in werking stelt, elke dag op de zelfde 
tijd.  Dit betekent dat uw apparaat klaar voor gebruik is bv. het ontbijt.  De automatische inschakel-
tijd kunt u instellen als volgt: 

 Draai aan de bedieningsknop  naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
  Draai de bedieningsknop naar  “Tijden”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai aan de bedieningsknop  naar “App. Auto. In.”. Druk op de bedieningsknop. 

 Draai aan de bedieningsknop  naar “Uitschakelen” indien u de automatische inschakeltijd wenst 
te deactiveren, of naar “Auto. Aan instell.” indien u de automatische inschakeltijd wenst te acti-
veren.  Druk op de bedieningsknop. 

Het uur-display knippert nu.  

 Draai aan de bedieningsknop om het gewenste startuur in te stellen.  
 Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

De minuten display knippert nu.  

  Draai aan de bedieningsknop om de minuten in te stellen.  
 Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

Uw apparaat zal vanaf nu automatisch inschakelen, elke dag op dezelfde tijd.  

  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken.

3.4.3 Automatische uitschakeltijd instellen
Met deze functie kunt u instellen hoelang uw apparaat nog ingeschakeld dient te blijven na het laat-
ste gebruik, alvorens deze automatisch in de stand-by mode springt.  De standaard fabrieksinstelling 
staat op “na 0,5 uur”.

  Draai de bedieningsknop naar het symbool, „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
  Draai de bedieningsknop naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai de bedieningsknop naar “Automatisch uitschak.”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare uitschakeltijden (van 0,5 tot 12 u) verschijnen nu op de display. 

  Draai aan de bedieningsknop om uw gewenste uitschakeltijd te selecteren.  
 Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere tijdinstellingen verschijnen nu op de display en uw apparaat zal automatisch in de stand-
by mode springen zodra de geselecteerde uitschakeltijd bereikt is na het laatste gebruik. 

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

3.4.4 Automatische koppenverwarmingsfunctie instellen
Enkel bij model 855: Met deze functie kunt u er voor kiezen om de koppenverwarming automatisch in 
te schakelen wanneer het apparaat ingeschakeld wordt.  Indien zowel de automatische inschakeltijd 
als de “Koppenwarm. Auto. aan” functie geactiveerd zijn, zal de koppenverwarming automatisch 
inschakelen 20 min. voor de ingestelde inschakeltijd.   

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool, „instellingen“. Druk op de bedieningsknop. 

 Draai aan de bedieningsknop  naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai aan de bedieningsknop  naar “Koppenwarm. auto. Aan”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai aan de bedieningsknop  naar “Uitschakelen” of naar “Activeren”.
 Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

De andere tijdinstellingen verschijnen nu op de display. 

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

3.4.5 Tijd instellen
Met deze functie kunt u instellen of de tijd afgebeeld wordt in de 12 u of 24 u mode.  De standaard 
fabrieksinstelling is 24 u mode.
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150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop. 

  Draai de bedieningsknop naar “Tijden”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai de bedieningsknop naar “Tijdsduur” en dan naar “24 uur” of naar “am/pm”. 
  Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

De andere instellingen verschijnen nu op de display. 

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken.

3.5 Taal instellen

  
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop. 

  Draai de bedieningsknop naar “Taal”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai aan de bedieningsknop om de taal in te stellen.
  Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

De andere instellingen verschijnen nu op het scherm. 

  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

3.6 Uitschakel-spoel functie instellen
De inschakel-spoel functie is voorgeprogrammeerd door de fabrikant.  Elke keer dat het apparaat 
ingeschakeld wordt vanuit koude stand, zal het apparaat terug opwarmen en gespoeld worden zodat 
er steeds vers water gebruikt wordt.  

De display toont aan wanneer er gespoeld dient te worden, en de spoelfunctie dient dan manueel 
gestart te worden door een druk op de bedieningsknop. 

U heeft eveneens de mogelijkheid om de automatische functie in te stellen die het apparaat spoelt 
nadat het is uitgeschakeld.  

  
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

  Draai de bedieningsknop naar “spoelt bij uitschak.”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai aan de bedieningsknop en selecteer “Uitschakelen” of “Activeren”.
  Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.

De andere instellingen verschijnen nu op de display.

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 Opgelet: Het apparaat zal enkel spoelen indien er minstens één kopje  bereid wordt alvorens het ap-
paraat uit te schakelen, ook al is de    uitschakel-spoel functie geactiveerd.

3.7 ECO mode instellen
Uw apparaat is uitgerust met een energiebesparende functie, de ECO mode. Deze wordt voorgepro-
grammeerd door de fabrikant en betekent dat het apparaat in de ECO mode springt na  3 minuten 
(fabrieksinstelling) na het laatste gebruik, zodat er minder stroom verbruikt wordt.  Indien u het 
apparaat vanuit de ECO mode start, zal het enkele seconden langer duren dan gewoonlijk om op te 
warmen.  

U kunt eveneens de ECO mode wijzigen. Indien u deze deactiveert, zal het apparaat steeds volledig 
klaar voor gebruik zijn wanneer het ingeschakeld is.  

 
150ml

Espresso
 Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

 Draai de bedieningsknop naar “ECO mode”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai aan de bedieningsknop om de tijd in te stellen waarna het apparaat automatisch in de ECO 

mode springt, of draai aan de bedieningsknop naar ECO mode „Uitschakelen“.  
 Druk op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

De andere instellingen verschijnen nu op de display. 

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 Opgelet: Wanneer het apparaat in ECO mode springt, verschijnt op de display de bewegende melding  
“energie sparen”.

 Indien uw apparaat zich in ECO mode bevindt, drukt u op de bedieningsknop. Uw apparaat zal 
nu opwarmen en is dan klaar voor gebruik. 

3.8 Statistieken a"ezen
Wanneer u het menu “Statistieken” gebruikt, kunt u a"ezen hoe vaak de volgende kof!especialiteiten 
en functies gebruikt werden sinds het apparaat in werking is:  

“Espresso” – “Café Crème” – “Caffè Lungo” – “Cappuccino” – “Latte Macchiato” –  “Mijn kof!e” –  
“Poederkof!e” – “1 kop” – “2 koppen” – “Totaal” (= som van alle kof!es) – “Heet water” – “Melk”, 
“Reiniging” – “Ontkalken” – “Filter vervangen”

 
150ml

Espresso
 Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

  Draai de bedieningsknop naar “Statistieken”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai aan de bedieningsknop om de verschillende statistieken te bekijken. 
 Druk op de bedieningsknop om te beëindigen. 

De andere instellingen verschijnen nu op de display. 

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken.

4. Kof!especialiteiten bereiden 
Met uw NIVONA apparaat kunt u een grote keuze aan kof!especialiteiten bereiden volgens uw per-
soonlijke voorkeur.  De belangrijkste handelingen en basisfuncties zijn min of meer identiek voor alle 
kof!especialiteiten:

De druk-en-draai bedieningsknop (kortweg: bedieningsknop) (Afb. 1/B): Selecteer uw keuze door 
aan de bedieningsknop te draaien, en bevestig uw keuze door op de bedieningsknop te drukken.  
De ”>“ knop (Afb. 1/C): Druk op de “>“ knop om naar het volgende onderwerp in het menu te 
gaan.  
De “exit” knop (Afb. 1/D): Druk op de “exit” knop om het geselecteerde menu te verlaten en één 
menu niveau terug te gaan.  Druk eveneens op de “exit” knop om tijdens het bereiden het proces 
stop te zetten. 
In hoogte verstelbare kof!e-uitloop (Afb. 1/E): U kunt de kof!e-uitloop in hoogte verstellen al naar 
gelang het formaat van uw kopje of glas.
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40ml 1x

Espresso

De gespecialiseerde kof!especialiteit wordt op de display aangeduid door een symbool, bv. een 
espressokopje met de tekst “Espresso”. 

 Selecteer de gewenste kof!especialiteit door aan de bedieningsknop te draaien. 

 Opgelet: De huidige instellingen van de geselecteerde kof!especialiteit staan vermeld onder de lijn op 
de display. 

Elke kof!especialiteit kunt u op twee verschillende manieren bereiden:

a)  U maakt gebruik van de standaard instellingen uit het “Kof!e recepten” menu. Dit zijn de stan-
daard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 
tot 4.8). 

b)  Of u kunt deze standaard instellingen individueel wijzigen per keer dat u kof!e bereid, en dit tijdens 
het bereiden zelf. (zie punt 4.1 tot 4.8.) Dit wijzigt de standaard instellingen niet ! 

U kunt de volgende individuele instellingen wijzigen: 

aroma, van “zeer mild” tot “zeer sterk”,
inhoud per glas/ kopje in ml
voor kof!e met melk, de aandeel kof!e in %
voor kof!e met melk, de hoeveelheid melk/opgeschuimde melk in ml
temperatuur en 
aantal kopjes

Wijzig deze instellingen voor uw individuele dranken zoals omschreven onder punt 4.1 tot 4.8. 

De eerste keer dat u kof!e zet: De eerste keer dat u kof!e bereidt is de kof!emolen nog leeg.  Na de eer-
ste maling kan het zijn dat op de display verschijnt “bonen vullen”, en dat het apparaat geen kof!e zet. 

  Volg de instructies op de display en druk simpelweg nogmaals op de bedieningsknop. 

Het proces wordt dan herhaald. 

Instructies voor het bereiden van twee kopjes kof!e 

 Om twee koppen kof!e te bereiden vlak na elkaar, druk tweemaal kort op de bedieningsknop om 
het zetproces te starten.  

Wanneer twee koppen kof!e gelijktijdig bereid worden, zullen automatisch twee opeenvolgende 
maalprocessen gebeuren.  Indien het water of de bonen op zijn, of de proppenbak dient leeg gemaakt 
te worden, na het bereiden van de eerste kop kof!e, verschijnt hiervan de melding op de display. De 
tweede kop kof!e wordt in dat geval niet meer bereid.   

  Volg de instructies op de display en druk dan éénmaal op de bedieningsknop om de tweede kop 
kof!e te bereiden.  

Enkel bij model 830: Dit model kan enkel twee koppen gelijktijdig bereiden voor kof!e zonder melk 
(=Espresso, Café Crème, Caffè Lungo).

Enkel bij model 845/855: Dankzij zijn speciale technologie, kan dit model eveneens twee melkdranken 
gelijktijdig bereiden (=Cappuccino, Latte Macchiato, warme melk).

4.1 Espresso bereiden

150ml

Espresso

De standaard fabrieksinstelling is: aroma “normaal”, volume per kopje 40ml, 1 kop. 

40ml 1x

Espresso

De display geeft onder de lijn het volgende aan:  het 3-bonen symbool, “40ml”, en het 1x kops 
symbool.

U kunt uw Espresso op twee verschillende manieren bereiden:

1.  U maakt gebruik van de standaard instellingen uit het “Kof!e recepten” menu. Dit zijn de stan-
daard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 
tot 4.8). 

2.  Of u kunt deze standaard instellingen individueel wijzigen (per keer) terwijl u kof!e zet, en dit tijdens 
het bereiden zelf. (zie punt 4.1 tot 4.8.) Dit wijzigt de standaard instellingen niet ! 

4.1.1 Espresso bereiden volgens de standaard instellingen
  Plaats een kopje onder de kof!e-uitloop (Afb. 5).

 

150ml

Espresso

Draai de bedieningsknop naar het Espresso symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Espresso bereiden volgens de standaard 
instellingen. 

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:

  
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

 Draai de bedieningsknop naar “Kof!e recepten”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar “Espresso”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, hoeveelheid en temperatuur (indien de temperatuurinstelling 
staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display. 

 Het aroma selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “Aroma”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai de bedieningsknop naar het aroma  van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk”). Druk 

op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De Totale hoeveelheid selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “Totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 240 ml). Druk op de 

bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

 Opgelet: U dient rekening te houden met de grootte van uw kopje. 

  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De temperatuur selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de 

bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 
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4.1.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Espresso 
Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu  “instellingen/kof!e recepten”, kunt u de stan-
daard instellingen individueel wijzigen voor elke Espresso die u bereidt.   

 

150ml

Espresso

Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Espresso” / het Espresso symbool.

 

40ml 1x

Espresso

Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C).  Het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma 
kunt wijzigen. 

 Draai aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te selecteren. 

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl.  hoeveelheid of het aantal kopjes? 

  Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.  
 Draai aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren. 
  U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen 

meer te maken. 

 Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden, en plaats de kop(pen) onder de kof!e-uitloop 
(Afb. 6).

 Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

 Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw kof!e begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog wijzi-
gen terwijl de kof!e aan het bereiden is. De instellingen die u nog kunt wijzigen, knipperen op de onderste 
lijn van de display.  

 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selecteren. 
Eerst zal het bonen symbool knipperen zodat u dit naar wens kunt wijzigen.  Daarna kunt u “ml” naar 
wens wijzigen.   

  Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

4.2 Café Crème bereiden 

150ml

Espresso

De standaard fabrieksinstelling voor Café Crème is: aroma “normaal”, volume per kop 120ml, 1 kop.

120ml 1x

Espresso

De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “120 ml” en het 1kops symbool. 

U kunt uw Café Crème op twee verschillende manieren bereiden:

1.  U maakt gebruik van de standaard instellingen uit het “Kof!e recepten” menu. Dit zijn de standaard 
instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8). 

2.   Of u kunt deze standaard instellingen individueel wijzigen (per keer) terwijl u kof!e bereidt en dit tijdens 
het zetten zelf. (zie punt 4.1 tot 4.8.) Dit wijzigt de standaard instellingen niet ! 

4.2.1 Café Crème bereiden volgens de standaard instellingen
 Plaats een kopje onder de kof!e-uitloop (Afb. 5).
 Draai de bedieningsknop naar het Café Crème symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Café Crème bereiden volgens de standaard 
instellingen. 

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

 Draai de bedieningsknop naar “Kof!e recepten”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar “Café Crème”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, Totale hoeveelheid en temperatuur (indien de temperatuurin-
stelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display. 

 Het aroma selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “Aroma”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai de bedieningsknop naar het aroma  van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk”). Druk op 

de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 
  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verla-

ten door op de “exit” knop te drukken. 

 De Totale hoeveelheid selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “Totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 240 ml). Druk op de bedie-

ningsknop om uw keuze te bevestigen. 

 Opgelet: U dient rekening te houden met de grootte van uw kopje. 

  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verla-
ten door op de “exit” knop te drukken. 

 De temperatuur selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de 

bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verla-

ten door op de “exit” knop te drukken.

4.2.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Café Crème 
Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu onderwerp “instellingen/kof!e recepten”, kunt 
u de standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Café Crème die u zet.   

 

150ml

Espresso

Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Café Crème” / het Café Crème symbool.

  

120ml 1x

Espresso

Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma 
kunt wijzigen. 

 Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te 
selecteren. 

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of het aantal koppen?

 Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.  
  Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren. 
  U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen 

meer te maken. 

 Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden, en plaats de kop(pen) onder de kof!e-
uitloop (Afb. 6).
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 Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

 Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw kof!e begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog 
wijzigen terwijl de kof!e aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onder-
ste lijn van de display.   

 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te 
selecteren. 

Eerst zal het bonen symbool knopperen zodat u dit naar wens kunt wijzigen.  Daarna kunt u “ml”  
naar wens wijzigen.  

 Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

4.3 Caffè Lungo bereiden

150ml

Espresso

De standaard fabrieksinstelling voor Caffè Lungo is: aroma “normaal”, volume per kop 180ml, 1 kopje.

180ml 1x

Espresso

De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “180 ml”, en het 1kops sym-
bool. 

U kunt uw Caffè Lungo op twee verschillende manieren bereiden:

1.   U maakt gebruik van de standaard instellingen uit het “Kof!e recepten” menu. Dit zijn de stan-
daard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 
tot 4.8). 

2.   Of u kunt deze standaard instellingen individueel wijzigen (per keer) terwijl u kof!e zet, en dit tijdens 
het bereiden zelf. (zie punt 4.1 tot 4.8.) Dit wijzigt de standaard instellingen niet ! 

4.3.1 Caffè Lungo bereiden volgens de standaard instellingen
  Plaats een kopje onder de kof!e-uitloop (Afb. 5).
 Draai de bedieningsknop naar het Caffè Lungo symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Caffè Lungo bereiden volgens de standaard 
instellingen. 

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:

  
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

  Draai de bedieningsknop naar “Kof!e recepten”. Druk op de bedieningsknop.
  Draai de bedieningsknop naar “Caffè Lungo”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, hoeveelheid en temperatuur (indien de temperatuurinstelling 
staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display. 

 Het aroma selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “Aroma”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai de bedieningsknop naar het aroma  van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk”). Druk 

op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 
  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De Totale hoeveelheid selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “Totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 240 ml). Druk op de 

bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

 Opgelet: U dient rekening te houden met de grootte van uw kopje. 

  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De temperatuur selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
  Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de 

bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

4.3.2 Standaard instellingen individueel wijzigen voor elke Caffè Lungo  
Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu  “instellingen/kof!e recepten”, kunt u Stan-
daard instellingen individueel wijzigen voor elke Caffè Lungo die u bereidt.   

 

150ml

Espresso

Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Caffè Lungo” / het Caffè Lungo symbool.

  

180ml 1x

Espresso

Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het 
aroma kunt wijzigen. 

  Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te 
selecteren. 

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of het aantal koppen? 

  Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.  
 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren. 
 U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigin-

gen meer te maken. 

 Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden, en plaats de kop(pen) onder de kof!e-
uitloop (Afb. 6).

  Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

 Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw kof!e begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog 
wijzigen terwijl de kof!e aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onder-
ste lijn van de display.   

 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te 
selecteren. 

Eerst zal het bonen symbool knipperen zodat u dit naar wens kunt wijzigen.  Daarna kunt u  “ml” 
voor Totale hoeveelheid naar wens wijzigen.  

 Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

4.4 Cappuccino bereiden

150ml

Espresso

De standaard fabrieksinstelling voor Cappuccino is: aroma “normaal”, volume per kopje 200ml, 
aandeel kof!e 20 %, 1 kopje.

20%200ml 1x

Espresso

De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “200ml”, “20 %”, het 1x 

92 93! !

4.  Kof!especialiteiten bereiden 4.  Kof!especialiteiten bereiden 



kopjes symbool.

Door gebruik te maken van de spumatore (melkopschuimer), kunt u melk opschuimen rechtstreeks uit 
een melkkan of uit een beker, en het automatisch via de kof!e-uitloop in uw kopje of glas laten lopen.   

 Verbindt het ene uiteinde van de plastic slang aan de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop (Afb. 7).
  Dompel het andere uiteinde van de slang rechtstreeks in het melkpak of beker (Afb. 8). 

 Opgelet: Opgedroogde melk is moeilijk te verwijderen, reinig de onderdelen dus grondig nadat deze 
volledig afgekoeld zijn! Volg de instructies op de display “melkschuimer spoelen”.

U kunt uw Cappuccino op twee verschillende manieren bereiden:

1.  U maakt gebruik van de standaard instellingen uit het “Kof!e recepten” menu. Dit zijn de stan-
daard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 
tot 4.8). 

2.  Of u kunt deze standaard instellingen individueel wijzigen (per keer)terwijl u kof!e bereidt, en dit 
tijdens het bereiden zelf. (zie punt 4.1 tot 4.8.) Dit wijzigt de standaard instellingen niet ! 

4.4.1 Cappuccino bereiden volgens de standaard instellingen
 Plaats een kopje onder de kof!e-uitloop (Afb. 5).

  

150ml

Espresso

Draai de bedieningsknop naar het Cappuccino symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Cappuccino bereiden volgens de standaard 
instellingen. 

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

 Draai de bedieningsknop naar “Kof!e recepten”. Druk op de bedieningsknop.
  Draai de bedieningsknop naar “Cappuccino”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, hoeveelheid, aandeel kof!e, hoeveelheid melkschuim en 
temperatuur (indien de temperatuurinstelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op 
de display. 

 Het aroma selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “Aroma”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai de bedieningsknop naar het aroma  van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk”). Druk 

op de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De Totale hoeveelheid selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “Totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 360 ml). Druk op de 

bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 

 Opgelet: U dient rekening te houden met de grootte van uw kopje. 

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 Het aandeel kof!e selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “aandeel kof!e”. Druk op de bedieningsknop. 

 Draai de bedieningsknop naar de gewenste aandeel kof!e. Druk op de bedieningsknop om uw 
keuze te bevestigen. 

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De hoeveelheid melkschuim selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “hoeveel. schuim”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid melkschuim. Druk op de bedieningsknop 

om uw keuze te bevestigen. 
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De temperatuur selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum). Druk op de 

bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

4.4.2  Standaard instellingen individueel wijzigen  
voor elke Cappuccino  

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu  “instellingen/kof!e recepten”, kunt u Stan-
daard instellingen individueel wijzigen voor elke Cappuccino die u bereid.   

  

150ml

Espresso

Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Cappuccino” / het Cappuccino symbool.

 

20%200ml 1x

Espresso

 Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het 
aroma kunt wijzigen. 

 Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te 
selecteren. 

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of het aandeel kof!e? 

  Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.  
  Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren. 
 U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigin-

gen meer te maken. 

 Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden (enkel bij model 845/855), en plaats de 
kop(pen) onder de kof!e-uitloop (Afb. 6).

 Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

 Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw kof!e begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog 
wijzigen terwijl de kof!e aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onder-
ste lijn van de display.   

 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te 
selecteren.

Achtereenvolgens zullen het bonen symbool, “ml” voor Totale hoeveelheid en “%” voor aandeel kof!e 
knipperen op de display, zodat u deze instellingen kunt wijzigen.  

  Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).
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4.5 Latte Macchiato bereiden

150ml

Espresso

De standaard fabrieksinstelling voor Latte Macchiato is: aroma “normaal”, volume per kopje/glas 
300ml, aandeel kof!e 20%, 1 kopje/glas.

20%300ml 1x

Espresso

De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “300ml”, “20%”, het 1x kops 
symbool. 

Door gebruik te maken van de spumatore (melkopschuimer), kunt u melk opschuimen rechtstreeks uit 
een melkpak of uit een beker, en het automatisch via de kof!e-uitloop in uw kopje of glas laten lopen.   

 Verbindt het ene uiteinde van de plastic slang aan de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop (Afb. 7).
 Dompel het andere uiteinde van de slang rechtstreeks in het melkpak of beker (Afb. 8). 

 Opgelet: Opgedroogde melk is moeilijk te verwijderen, reinig de onderdelen dus grondig nadat deze vol-
ledig afgekoeld zijn! Volg de instructies op de display “melkschuimer spoelen”.

U kunt uw Latte Macchiato op twee verschillende manieren bereiden:

1.   U maakt gebruik van de standaard instellingen uit het “Kof!e recepten” menu. Dit zijn de standaard 
instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8). 

2.   Of u kunt deze standaard instellingen individueel wijzigen (per keer) terwijl u kof!e bereidt, en dit 
tijdens het bereiden zelf. (zie punt 4.1 tot 4.8.) Dit wijzigt de standaard instellingen niet ! 

4.5.1 Latte Macchiato bereiden volgens de standaard instellingen
  Plaats een kopje onder de kof!e-uitloop (Afb. 5).

 

150ml

Espresso

Draai de bedieningsknop naar het Latte Macchiato symbool. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een Latte Macchiato bereiden volgens de stan-
daard instellingen. 

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

 Draai de bedieningsknop naar “Kof!e recepten”. Druk op de bedieningsknop.
  Draai de bedieningsknop naar “Latte Macchiato”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor aroma, hoeveelheid, aandeel kof!e, hoeveelheid melk, hoeveelheid 
melkschuim en temperatuur (indien de temperatuurinstelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) 
verschijnen nu op de display. 

 Het aroma selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “Aroma”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai de bedieningsknop naar het aroma  van uw keuze (van “zeer mild” tot “zeer sterk”). Druk op 

de bedieningsknop om uw keuze te bevestigen. 
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen verla-

ten door op de “exit” knop te drukken. 

 Totale hoeveelheid selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid (van 20 ml tot 360 ml). Druk op de bedie-

ningsknop om uw keuze te bevestigen.

 Opgelet: Hou rekening met de grootte van uw kopje/glas. 

 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 Aandeel kof!e selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “aandeel kof!e”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai de bedieningsknop naar uw gewenste aandeel kof!e. Druk op de bedieningsknop om uw 

keuze te bevestigen. 
  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 Hoeveelheid melk selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “hoeveel. melk”. Druk op de bedieningsknop. 
  Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid melk. Druk op de bedieningsknop om uw 

keuze te bevestigen.
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De hoeveelheid melkschuim selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “hoeveel. schuim”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid melkschuim. Druk op de bedieningsknop 

om uw keuze te bevestigen. 
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De temperatuur selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “Temperatuur”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste temperatuur (Normaal, Hoog, Maximum).Druk op de 

bedieningsknop om uw keuze te bevestigen.
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

4.5.2  Standaard instellingen individueel wijzigen  
voor elke Latte Macchiato  

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu  “instellingen/kof!e recepten”, kunt u Stan-
daard instellingen individueel wijzigen voor elke Latte Macchiato die u bereidt.   

  

150ml

Espresso

Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Latte Macchiato” / het Latte Macchiato 
symbool.

 

20%300ml 1x

Espresso

Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het 
aroma kunt wijzigen. 

 Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te 
selecteren. 

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of aandeel kof!e? 

 Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling start te knipperen.  
 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren. 
  U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigin-

gen meer te maken. 
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 Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 kopjes gaat bereiden (enkel bij model 845/855), en plaats de 
kop(pen) onder de kof!e-uitloop (Afb. 6).

 Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

 Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw kof!e begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog 
wijzigen terwijl de kof!e aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onder-
ste lijn van de display.   

  Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selec-
teren.

Na het bonen symbool, zal “ml” op de display knipperen, en daarna “%” voor de aandeel kof!e, in 
het midden van de onderste lijn, zodat u deze instellingen kunt wijzigen 

  Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

4.6 Warme melk maken (bv. voor warme chocolademelk)

150ml

Espresso
De standaard fabrieksinstelling voor warme melk is: 120ml, hoeveelheid melkschuim 20%. 

20%150ml

Espresso

De display geeft onder de lijn het volgende aan: “120ml”, “20%”.

Door gebruik te maken van de spumatore (melkopschuimer), kunt u melk opschuimen rechtstreeks 
uit een melkpak of uit een beker, en het automatisch via de kof!e-uitloop in uw kopje of glas laten 
lopen.      

 Verbindt het ene uiteinde van de plastic slang aan de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop (Afb. 7).
  Dompel het andere uiteinde van de slang rechtstreeks in het melkpak of melkbeker (Afb. 8). 

 Opgelet: Opgedroogde melk is moeilijk te verwijderen, reinig de onderdelen dus grondig nadat deze 
volledig afgekoeld zijn! Volg de instructies op de display “melkschuimer spoelen”.

U kunt uw Latte Macchiato op twee verschillende manieren bereiden:

1.   U maakt gebruik van de standaard instellingen uit het “Kof!e recepten” menu. Dit zijn de stan-
daard instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 
tot 4.8). 

2.  Of u kunt deze standaard instellingen individueel wijzigen per keer terwijl u kof!e bereidt, en dit 
tijdens het bereiden zelf. (zie punt 4.1 tot 4.8.) Dit wijzigt de standaard instellingen niet! 

4.6.1 Melk bereiden volgens de standaard instellingen
 Plaats een glas/kopje onder de kof!e-uitloop (Afb. 5).

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het warme melk symbool. Druk op de bedieningsknop. 

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een warme melk maken volgens de standaard 
instellingen.

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:

  Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar “Kof!e recepten”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar “warme melk”. Druk op de bedieningsknop.

De beschikbare instellingen voor Totale hoeveelheid en hoeveelheid melkschuim (indien de tempera-
tuurinstelling staat op “individueel” : zie punt 3.3) verschijnen nu op de display. 

 Totale hoeveelheid selecteren
  Draai de bedieningsknop naar “totaal hoeveel”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid . Druk op de bedieningsknop om uw 

keuze te bevestigen.

 Opgelet: Hou rekening met de grootte van uw kopje/glas. 

  Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 
verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

 De hoeveelheid melkschuim selecteren
 Draai de bedieningsknop naar “aandeel schuim”. Druk op de bedieningsknop.
  Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid melkschuim. Druk op de bedieningsknop 

om uw keuze te bevestigen. 
 Op de display kunt u ofwel verder gaan en de andere instellingen wijzigen, of de instellingen 

verlaten door op de “exit” knop te drukken. 

4.6.2  Standaard instellingen individueel wijzigen  
voor elke warme melk  

Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu  “instellingen/kof!e recepten”, kunt u Stan-
daard instellingen individueel wijzigen voor elke warme melk die u bereidt.   

 
150ml

Espresso
Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “warme melk” / het warme melk symbool.

 

20%150ml

Espresso

Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) tot “ml” knippert om aan te duiden dat u de Totale hoeveelheid  
kunt wijzigen. 

 Terwijl “ml” knippert, draait u aan de bedieningsknop om de gewenste hoeveelheid  te selecteren.

 Opgelet: Hou rekening met de grootte van uw kopje/glas.   

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. Hoeveelheid melkschuim? 

 Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling knippert.  
  Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren. 
  U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigin-

gen meer te maken.
 Druk op nu op de bedieningsknop om de melk te bereiden. 

 Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw warme melk begint te bereiden, kunt u de hoeveelheid 
melkschuim nog wijzigen terwijl de warme melk bereid wordt. Op de display zal “ml” knipperen. 

 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste hoeveelheid melk-
schuim te selecteren. 

 Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

4.7 Warm water maken (bv. voor thee)

150ml

Espresso
De standaard fabrieksinstelling voor warm water is: 150 ml. 

150ml

Espresso

De display geeft onder de lijn het volgende aan: “150ml”. 

 Draai in het hoofdmenu de bedieningsknop naar het symbool  “heet water“.
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150ml

Espresso

Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) totdat “ml” op de display "ikkert om aan te duiden dat u de hoeveel-
heid kunt wijzigen.  

 Draai de bedieningsknop naar de gewenste hoeveelheid.  

 Opgelet: Hou rekening met de grootte van uw kopje/glas. Plaats uw kopje/glas links onder de in hoogte 
verstelbare kof!e-uitloop, daar het warm water uit een aparte uitloop loopt.   

  U kunt uw instellingen bevestigen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen 
meer te maken.

  Druk op de bedieningsknop om het warm water te maken.

 Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw warm water begint te maken, kunt u de hoeveelheid water nog 
wijzigen tijdens het proces.  De “ml” knippert dan op de display.

 Draai de bedieningsknop naar uw gewenste hoeveelheid water.   
 Indien u het proces wenst  stop te zetten, drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

4.8 “Mijn kof!e” bereiden
Met dit apparaat kunt u een kof!e bereiden volledig naar eigen smaak, onafhankelijk van alle andere 
standaard instellingen.   

150ml

Espresso
De standaard fabrieksinstelling voor “Mijn Kof!e” is: aroma “normaal”, volume per kop 120ml, 1 kop.

120ml 1x

Espresso

De display geeft onder de lijn het volgende aan: het 3-bonen symbool, “120ml”, het 1x kops symbool. 

U kunt uw “Mijn Kof!e” op twee verschillende manieren bereiden:

1.  U maakt gebruik van de standaard instellingen uit het “Kof!e recepten” menu. Dit zijn de standaard 
instellingen die u individueel kunt aanpassen volgens uw persoonlijk voorkeur (zie punt 4.1 tot 4.8). 

2.   Of u kunt deze standaard instellingen individueel wijzigen (per keer) terwijl u kof!e zet, en dit tijdens het 
bereiden zelf (zie punt 4.1 tot 4.8). Dit wijzigt de standaard instellingen niet ! 

4.8.1 “Mijn Kof!e” bereiden volgens de standaard instellingen
  Plaats een kopje onder de kof!e-uitloop (Afb. 5).

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het “Mijn Kof!e symbool”. Druk op de bedieningsknop.

De kopjesverlichting gaat nu aan en het apparaat zal een “Mijn Kof!e” bereiden volgens de standaard 
instellingen. 

U kunt de standaard instellingen wijzigen als volgt:

 
150ml

Espresso
 Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop.

  Draai de bedieningsknop naar “Kof!e recepten”. Druk op de bedieningsknop.
 Draai de bedieningsknop naar “Mijn Kof!e”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnen nu de verschillende types kof!e die u kunt bewaren onder “Mijn Kof!e”. 

 Draai de bedieningsknop naar uw gewenste kof!e en druk op de knop om uw keuze te bevestigen. 

De beschikbare instelling voor de geselecteerde kof!e verschijnt nu op de display.

Om uw gewenste instelling te programmeren, volg de procedure per type drank (zie punt 4.1tot 4.5).

4.8.2 Individuele instellingen selecteren voor elke “Mijn Kof!e”  
Onafhankelijk van de standaard instellingen in het menu  “instellingen/kof!e recepten”, kunt u indivi-
duele instellingen programmeren elke keer wanneer u een “Mijn Kof!e” maakt.     

 
150ml

Espresso
Draai in het hoofdmenu aan de bedieningsknop naar “Mijn Kof!e” / het Mijn Kof!e symbool.

 

120ml 1x

Espresso

Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) tot het bonen symbool knippert om aan te duiden dat u het aroma 
kunt wijzigen. 

 Terwijl het bonen symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om het gewenste aroma te 
selecteren. 

Wenst u ook de andere instellingen te wijzigen, nl. hoeveelheid of aantal kopjes? 

  Druk op de “>“ knop (Afb. 1/C) zo vaak als nodig totdat de gewenste instelling staat te knipperen.  
 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw instelling te selecteren. 
  U kunt uw instelling toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzigingen 

meer te maken. 

 Opgelet: Vergeet niet of u 1 kopje of 2 koppen gaat bereiden (enkel bij model 845/855 voor kof!e met 
melk), en plaats de kop(pen) onder de kof!e-uitloop (Afb. 6).

 Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten.

 Opgelet: Indien u per ongeluk of te snel uw kof!e begint te bereiden, kunt u enkele instellingen nog wij-
zigen terwijl de kof!e aan het bereiden is. De instelling die u kunt wijzigen, knipperen op de onderste 
lijn van de display.   

 Terwijl het symbool knippert, draait u aan de bedieningsknop om uw gewenste instelling te selec-
teren. 

Na het bonen symbool, zal “ml” op de display knipperen, zodat u deze instellingen kunt wijzigen.

  Indien u een zetproces wenst stop te zetten drukt u op de “exit” knop (Afb. 1/D).

4.9 De maalgraad instellen
 Opgelet: de maalgraad instelling MOET gewijzigd worden terwijl de kof!emolen aan het malen is ! 

U kunt de maalgraad instellen naar gelang de roostergraad van uw kof!ebonen.  Wij raden u aan om 
de maalgraad altijd op de medium stand in te stellen.  

Om de maalgraad instelling te wijzigen, volg de hierna vermelde instructies:

 Open het service deurtje aan de rechterzijde van het apparaat (Afb. 1/L).

De maalgraad instelling bevindt zich rechts bovenaan (Afb. 9).

 Plaats een kopje onder de kof!e-uitloop.
 Draai in het hoofdmenu de bedieningsknop naar “Espresso” / het Espresso symbool. 
  Druk op de bedieningsknop. 
 Terwijl de kof!emolen maalt, verandert u de maalgraad instelling aan de schuifknop. (Afb. 9). Hoe 

kleiner het puntje, hoe !jner de maling van de kof!e. 

Tip: Hoe kleiner de punt , hoe !jner de maling van de kof!e

een licht geroosterde boon vraagt om een !jnere maalinstelling, en 
een donker geroosterde boon vraagt om een grovere maalinstelling.

U kunt verschillende maalinstellingen proberen om te zien welke maling het best bij uw persoonlijke 
voorkeur past. 

 Sluit het service deurtje, door de twee uitstekende lipjes in de daarvoor voorziene openingen te 
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plaatsen. Druk dan op het service deurtje om het vast te klikken.  

4.10 Poederkof!e gebruiken 
 Open het deksel bovenaan rechts op het apparaat (Afb. 1/G).
 Open het kleine deksel voor de poederkof!e (Afb. 1/M).

Op de display verschijnt “poederkof!e invoeren”.

  Voeg één maatlepel poederkof!e (zie bijgeleverde accessoires) toe en sluit beide deksels.  

Op de display verschijnt  nu “Poederkof!e gereed”.

  Plaats een kopje onder de kof!e-uitloop (Afb. 5).
  Draai in het hoofdmenu de bedieningsknop naar de kof!e van uw keuze.  
 Druk op de “>“ knop tot op de display “ml” knippert. 
 Draai dan de bedieningsknop naar uw gewenste instelling.  
  U kunt uw instellingen toepassen door op de “exit” knop te drukken of door geen verdere wijzi-

gingen aan te brengen.  
  Druk op de bedieningsknop om het zetproces te starten. 

 Opgelet: Indien u per ongeluk het poederkof!e reservoir opent, of indien u niet op de  bedieningsknop 
gedrukt heeft na het toevoegen van de poederkof!e, zal het apparaat automatisch starten met spoelen 
via de kof!e-uitloop (Afb. 1/E) ongeveer een minuut nadat de deksel gesloten wordt. Nadien is het ap-
paraat terug klaar voor gebruik.  

 Opgelet: Het poederkof!e reservoir is GEEN bewaarruimte.  Gelieve dus telkens maar één maatlepel 
poederkof!e toe te voegen, en gebruik hiervoor enkel versgemalen of vacuüm verpakte poederkof!e 
gemaakt van kof!ebonen. Gebruik dus NOOIT oploskof!e! 

5. Reiniging en onderhoud
5.1 De spumatore spoelen (melkschuimer)

 Opgelet: Onderbreek NOOIT het spoelprogramma terwijl het in werking is! 

Na elke melksessie die u maakt, wordt bij voorkeur de spumatore (melkschuimer) gespoeld.  En u 
dient dit als laatste te doen wanneer de melding hiervan op de display verschijnt.  Spoel de spuma-
tore (melkschuimer) als volgt: 

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „onderhoud“. Druk op de bedieningsknop. 

  Draai de bedieningsknop naar “melkschuimer spoelen”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt : “slang aan uitloop aansluiten en in lekbak aansluiten”.

 Verbindt één uiteinde van de slang aan de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop (Afb. 7).
 Verbindt het andere uiteinde van de slang aan de hiervoor voorziene opening op de lekbak (Afb. 

10).
  Plaats een beker (min. 0,5 L)  onder de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop. 
 Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt : “melkopschuim spoelt slang niet verwijder.” Het spoelprogramma start 
automatisch en duurt ongeveer 20 seconden. 

Na beëindiging van het spoelprogramma, warmt het apparaat terug op en is het opnieuw klaar voor 
gebruik.  

5.2 De kof!e-uitloop spoelen
U dient regelmatig de kof!e-uitloop te spoelen.  Spoel de kof!e-uitloop als volgt:

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool “onderhoud”. Druk op de bedieningsknop. 

 Draai de bedieningsknop naar “Uitloop spoelen”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt : “spoelen”.

Nadat het spoelprogramma beëindigd is, zal het apparaat opwarmen en is het opnieuw klaar voor 
gebruik. 

5.3 De spumatore reinigen (melkschuimer)
 Opgelet: Onderbreek NOOIT het reinigingsprogramma terwijl het in werking is!

De spumatore (melkschuimer) dient regelmatig gereinigd te worden. Reinig de spumatore (melkschui-
mer) als volgt:

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool “onderhoud”. Druk op de bedieningsknop. 

 Draai de bedieningsknop naar “melkschuimer reinigen”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt: “Slang aan uitloop aansluiten en in reinigingm. hangen”.

  Bevestig één uiteinde van de slang aan de kof!e-uitloop (Afb. 7).
 Vul een beker met min. 0,3 L water+reinigingsmiddel (apart verkrijgbaar, zie punt 9).  Volg de 

instructies op het reinigingsmiddel om de correcte verhouding te verkrijgen.   
 Plaats het andere uiteinde van de slang in de reinigingsoplossing.
 Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de kof!e-uitloop. 
  Druk op de bedieningsknop. 

Het apparaat start nu met het reinigingsprogramma, en op de display verschijnt: “Melkopschuim. 
Reinigt slang niet verwijder.”.

Na korte tijd verschijnt op de display: “slang aan uitloop aansluiten en in lekbak aansluiten”.

  Bevestig nu één uiteinde van de slang aan de kof!e-uitloop (Afb. 7). Plaats het andere uiteinde 
van de slang in de hiervoor voorziene opening in de lekbak.  

Op de display verschijnt: “Melkopschuim. reinigt slang niet verwijder”.

Na beëindiging van het reinigingsprogramma, zal het apparaat opwarmen en is het opnieuw klaar voor 
gebruik. 

  Verwijder, leeg en reinig de lekbak en proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en plaats ze dan terug in het 
apparaat.  

5.4 Het systeem reinigen
 Opgelet: Indien het apparaat gereinigd dient te worden, verschijnt op de display het volgende: “AUB 
reinigen”. U kunt nog steeds kof!e bereiden of warm water maken, maar wij raden u aan om het reini-
gingsprogramma zo snel als mogelijk te starten.  Indien u dit niet doet, kunt u uw aanspraak op garantie 
te verliezen. 

 Opgelet: Onderbreek NOOIT Het reinigingsprogramma terwijl het in werking is.  Voeg enkel een reini-
gingstablet toe indien de display dit aangeeft.

  
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool “onderhoud”. Druk op de bedieningsknop.

 Draai de bedieningsknop naar “Systeem reinigen”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt nu afwisselend aan: “proppenbak legen” en “Water vullen”.
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 Verwijder de lekbak en de proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en leeg  deze beide.
  Indien nodig, vul het waterreservoir met vers water. 

 Het apparaat zal nu twee maal spoelen. 

Op de display verschijnt: “Reinigingstablet poederkof!e in open.”.

 Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de kof!e-uitloop (Afb. 1/E). 
 Open het deksel bovenaan rechts (Afb. G).
 Open het deksel van het reservoir voor poederkof!e (Afb. 1/M).
 Plaats één reinigingstablet (apart verkrijgbaar, zie punt 9) in het poederkof!e reservoir en sluit 

beide deksels. 

Op de display verschijnt: “Reinigen starten”.

  Druk op de bedieningsknop.

Het apparaat start nu het reinigingsprogramma, en op de display verschijnt: “Systeem reinigt”. Het 
reinigingsprogramma start automatisch en duurt ongeveer 10 minuten. 

Na beëindiging van het reinigingsprogramma , verschijnt op de display: “lekbak legen”. 

 Verwijder, leeg en reinig de lekbak en de proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en plaats deze terug in het 
apparaat.

  Indien nodig, vul het waterreservoir opnieuw met vers water. 

Het apparaat warmt terug op en is opnieuw klaar voor gebruik. 

5.5 Het systeem ontkalken
Indien het apparaat ontkalkt dient te worden, verschijnt op de display het volgende: “AUB ontkalken”. 
Maar u kunt het ontkalkingsprogramma eveneens naar wens handmatig starten.

 Opgelet: Volg nauwgezet de hierna vermelde instructies! U kunt ondertussen verder gaan met het 
bereiden van kof!e, maar wij raden u aan om het ontkalkingsprogramma zo snel als mogelijk te starten. 
Indien u dit niet doet, kunt u  uw aanspraak op garantie verliezen.  

 Opgelet: Onderbreek het ontkalkingsprogramma niet terwijl het in werking is! Gebruik nooit azijn of 
producten op basis van azijn om te ontkalken.  Gebruik vloeibare producten aanbevolen voor espresso 
automaten. 

 Opgelet: Alvorens het ontkalkingsprogramma te starten dient u de !lter uit het waterreservoir te verwij-
deren. 

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het “onderhoud” symbool. Druk op de bedieningsknop. 

 Draai de bedieningsknop naar “systeem ontkalken”. Druk op de bedieningsknop.

Op de display verschijnt: , “lekbak legen”.

 Verwijder de lekbak en de proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en leeg deze beide.  
 Plaats de lekbak en de proppenbak terug in het apparaat.

Op de display verschijnt: , “Watertank verwijderen.”.

 Vul het waterreservoir met 0,5 L vers water, voeg het ontkalkings middel toe (apart beschikbaar, 
zie punt 9), en plaats het terug in het apparaat. 

 Opgelet: Voeg steeds eerst het water toe aan het waterreservoir, en dan pas het ontkalkingsmiddel, 
nooit andersom! Volg de instructies vermeld zoals op het ontkalkingsmiddel. 

 Sluit de ene kant van de  slang aan op de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop (afb 7).
 Sluit aan de andere kant van de slang aan op de lekbak (afb 10) 

Op de display verschijnt: , “Ontkalken starten”.

 Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de kof!e-uitloop, lichtjes naar de linkerzijde (Afb. 1/E).

 Druk op de bedieningsknop.

Het apparaat start nu het ontkalkingsprogramma. Op de display verschijnt:  “Systeem ontkalkt”. Het 
ontkalkingsprogramma start automatisch en duurt ca. 20 minuten. 

Zodra het volledige ontkalkingsmiddel door het systeem gevloeid is, verschijnt op de display: “lekbak 
legen”.

 Verwijder de lekbak en de proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en ledig beide.  
 Plaats de lekbak en proppenbak terug in het apparaat.
 Verwijder het waterreservoir en spoel het met zuiver water. 
 Indien van toepassing, plaats de !lter terug in het waterreservoir. 
 Vul het waterreservoir met water en plaats het terug in het apparaat.
 Sluit de ene kant van de  slang aan op de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop (afb 7).
 Sluit de andere kant van de slang aan op de lade (afb 10) 

Op de display verschijnt:  “Begin spoelen”.

 Druk op de bedieningsknop om het spoelprogramma te starten.

 Op de display verschijnt: “Systeem spoelt”. Het spoelprogramma start en loopt automatisch gedu-
rende ca. 2 minuten.  Na beëindiging van het spoelprogramma, verschijnt op de display: “lekbak 
legen”.

 Leeg en reinig de lekbak en proppenbak (Afb.1/N en 1/O) en plaats ze terug in het apparaat.  

 Opgelet: Verwijder steeds eventuele resten van het ontkalkingsmiddel op het apparaat met een voch-
tige doek. 

5.6 Het apparaat regelmatig handmatig reinigen
 Opgelet: Volg onderstaande reinigingsinstructies nauwgezet – het bereiden van kof!e vereist uiterste 
hygiëne en properheid.  

 Opgelet: Dompel het apparaat nooit onder in water! Reinig het apparaat nooit met schuurmiddelen of 
agressieve vloeistoffen. 

 Reinig het apparaat binnen en buiten met een zachte, vochtige doek. 
  Leeg de lekbak (Afb. 1/ N) en de proppenbak (Afb. 1/O) op het laatste, wanneer dit op de display 

vermeld wordt (dit gebeurt enkel indien het apparaat aan staat !). 

 Opgelet:, Let er goed op dat bij het reinigen van de lekbak de beide metalen contactpunten en de 
ruimte ertussen ( achterzijde van de lekbak) steeds zuiver en droog zijn! Reinig de lekbak regelmatig 
met wat water en afwasmiddel. 

 Het waterreservoir dient gespoeld te worden met zuiver water en dient dagelijks gevuld met vers, 
koud water.  

 Opgelet: Opgedroogde melkresten zijn moeilijk te verwijderen. 

  Reinig de spumatore (melkschuimer), slang en kof!e-uitloop regelmatig. 

 Opgelet: Regelmatig (ideaal wanneer het apparaat een tijdje ongebruikt zal blijven, maar sowieso 
regelmatig!) , dient de spumatore (melkschuimer) uit elkaar gehaald te worden en gespoeld te worden 
onder zuiver stromend water.   

  Verwijder het afdekpaneel (Afb. 1/P) op de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop. 
  Verwijder de spumatore (melkschuimer) door deze naar beneden te trekken (Afb. 11 a) en haal de 

verschillende onderdelen uit elkaar (Afb. 1/R). 
  Reinig de spumatore (melkschuimer) onderdelen (Afb. 1/R) grondig en zet de spumatore terug in 

elkaar. 
  Plaats (druk) de spumatore (melkschuimer) terug in de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop (Afb. 

11 b). 
  Plaats het afdekpaneel terug op de in hoogte verstelbare kof!e-uitloop (Afb. 1/P). 
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 Opgelet: Uw apparaat is uitgerust met wieltjes aan de achterzijde (Afb. 1/Q) en kunt zo makkelijk 
verplaatst worden.  Op deze manier kunt u ook op eenvoudige wijze onder het apparaat reinigen. 

5.7 De zetgroep reinigen 
 Opgelet: Verwijder de zetgroep enkel indien het apparaat zich in stand-by mode bevindt.  

Indien nodig kunt u de zetgroep verwijderen en reinigen onder stromend water.  Gebruik enkel zuiver 
water – geen reinigingsmiddelen! Om hygiënische redenen, raden wij u aan om de zetgroep na elk 
reinigingsprogramma (zie punt 5.4) grondig te reinigen.

  Open en verwijder het service deurtje aan de rechterzijde van het apparaat (Afb. 1/L).
 Om de zetgroep te ontgrendelen, druk op de rode knop en draai de hendel helemaal naar links tot 

deze blokkeert (Afb. 12).
 Verwijder dan voorzichtig de zetgroep door middel van de hendel. 
  Reinig de zetgroep onder stromend water, laat deze uitlekken en aan de lucht drogen.  
  Wanneer de zetgroep volledig opgedroogd is, plaats deze terug in het apparaat en vergrendel deze 

door de hendel helemaal naar rechts te draaien tot de zetgroep vastgeklikt is.
 Sluit het service deurtje (Afb. 1/L), door de twee uitstekende lipjes in de daarvoor voorziene 

openingen te plaatsen. Druk dan op het service deurtje om het vast te klikken.  

5.8 De !lter vervangen 
Filters verliezen hun ef!ciëntie na het verwerken van ca. 50 L water.  Op de display verschijnt  “Filter 
vervangen”.

U kunt verder gaan met het bereiden van kof!e, maar wij raden u aan om de !lter onmiddellijk te 
vervangen.  

 
150ml

Espresso
Draai de bedieningsknop naar het symbool „instellingen“. Druk op de bedieningsknop. 

  Draai de bedieningsknop naar “Filter”. Druk op de bedieningsknop. 
 Draai de bedieningsknop naar “Filter plaatsen? Ja”, zodat het apparaat weet dat de !lter ge-

plaatst wordt.
  Leeg het waterreservoir (Afb.1/F en 2), draai de oude !lter los door gebruik te maken van het 

hulpstuk aan de achterzijde van de maatlepel, en verwijder deze uit het waterreservoir (Afb. 4). 
 Gooi de oude !lter weg. 
 Druk op de bedieningsknop. Op de display verschijnt: “Filter plaatsen” of “Filter geplaatst?”. 
 Schroef voorzichtig de nieuwe !lter (apart verkrijgbaar, zie punt 9) vast in het waterreservoir.  

Maak hiervoor gebruik van het hulpstuk aan de achterzijde van de maatlepel. (Afb. 4).

 Opgelet: Draai de !lter niet te ver door, deze zou kunnen afbreken. 

  Vul het waterreservoir met vers water en plaats het terug in het apparaat. 
  Plaats een beker (min. 0,5 L) onder de kof!e-uitloop (Afb. 1/E) en druk op de bedieningsknop. 

Het systeem wordt nu gespoeld.  Op de display verschijnt: “Filter spoelt”.

 Wacht tot er geen water meer uit de kof!e-uitloop loopt. 

Het systeem zal nu opwarmen en op de display verschijnt: “Systeem verwarmt”. Het apparaat is nu 
klaar voor gebruik.   

 Opgelet: Ook al verbruikt u slechts een kleine hoeveelheid water dan dient u de !lter minstens om de 
twee maanden te vervangen. In dit geval zal er geen melding op de display verschijnen.  Maak gebruik 
van de ‘maanden aanduiding’ bovenaan de !lter om zo telkens de maand van ingebruikname in te stellen.  

Melding Betekenis Wat te doen

SYSTEEM VULLEN Vul het waterreservoir of spoel 
het system 

 Druk op de bedieningsknop

De !lter dient vervangen te 
worden

 Verwijder of vervang de !lter

WATER VULLEN Het waterreservoir is leeg  Vul het waterreservoir

Het waterreservoir ontbreekt of 
is niet correct geplaatst

 Plaats het waterreservoir 
correct in het apparaat  
(zie punt 2.3)

BONEN VULLEN Er zijn niet voldoende kof-
!ebonen

 Voeg kof!ebonen toe aan 
het reservoir (zie punt 2.3)

De kof!ebonen vallen niet in 
de maalmolen (zitten vast)

 Maak de kof!ebonen los 
door er in te roeren met bv. 
een lepel.

Opmerking: de melding “bonen vullen” verdwijnt pas nadat de bonen bijgevuld zijn en er kof!e bereid is! 

LEKBAK LEGEN Lekbak en/of proppenbak zitten 
vol 
De contactpunten achteraan de 
lekbak zijn niet zuiver/droog

 Leeg de lekbak en/of prop-
penbak

 Reinig/droog de contact-
punten

LEKBAK ONTBREEKT lekbak en/of poppenbak 
ontbreekt of is niet correct 
geplaatst 
De contactpunten achteraan de 
lekbak zijn niet zuiver/droog

 Plaats de lekbak en/of prop-
penbak correct.

 Reinig/droog de contact-
punten

AUB REINIGEN Het reinigingsprogramma is 
vereist

 Reinig het apparaat  
(zie punt 5.4)

AUB ONTKALKEN Het ontkalkingsprogramma is 
vereist

 Ontkalk het apparaat  
(zie punt 5.5) 

FILTER VERVANGEN De !lter is niet meer ef!ciënt  Vervang de !lter  
(zie punt 5.8)

ZETGROEP ONTBREEKT Zetgroep is niet correct ge-
plaatst

 Plaats de zetgroep correct 
(zie punt 5.7)
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Storing Betekenis Wat te doen 

Er komt geen warm water/
stoom uit het apparaat

De melkschuimer (Afb. 1/R) is 
geblokkeerd/verstopt

 Demonteer en reinig de 
melkschuimer grondig (Afb. 
1/R) 

Er is te weinig/te vloeibaar  
melkschuim

Er is kalkaanslag in het  
systeem 

 Ontkalk het systeem  
(zie punt 5.5) 

De melk is niet geschikt  Gebruik koude melk

De melkschuimer (Afb. 1/R) is 
geblokkeerd/verstopt

 Demonteer en reinig de 
melkschuimer grondig  
(Afb. 1/R) 

De kof!e loopt slechts drup-
pelsgewijs door 

Er is kalkaanslag in het  
systeem

 Ontkalk het systeem  
(zie punt 5.5) 

Maalinstelling is te !jn  Gebruik een grovere  
maalinstelling

De poederkof!e is te !jn  Gebruik grovere  
poederkof!e

Er zit geen cremelaag op de 
kof!e

Er is kalkaanslag in het  
systeem

 Ontkalk het systeem  
(zie punt 5.5) 

 De gebruikte kof!e is niet 
geschikt(oud)

 Gebruik andere kof!e

De maalmolen maakt veel 
lawaai

De bonen zijn niet vers meer  Gebruik verse bonen

De maalinstelling is niet aange-
past aan het type bonen.

 Pas de maalinstelling aan 
het type bonen aan. 

De maalmolen bevat vreemde 
voorwerpen, bv. steentje

 Contacteer uw vakhande-
laar. Gebruik ondertussen 
poederkof!e. 

7. Storingen

Wanneer u een storing zelf niet kunt verhelpen neem dan A.U.B contact op met uw dealer waar u de 
machine heeft aangekocht. 
U kunt ook direct contact opnemen met de Nivona service dienst 079-3634242. 

8. Accessoires
U kunt de NIVONA accessoires aankopen bij uw gespecialiseerde vakhandelaar of contacteer de 
importeur. 

De CLARIS water!lter NIRF 700 is gevuld met puur organisch materiaal, zonder chemische toe-
voegingen. Bij correct gebruik van de water!lter, dient u uw NIVONA apparaat minder vaak te 
ontkalken.  

Reinigingstabletten NIRT 701: uw espresso machine beschikt over een geïntegreerd reinigingspro-
gramma. Reinigingstabletten zijn hier speci!ek voor bestemd en reinigen kof!eresten volledig los.

Vloeibare ontkalker NIRK 703: uw espresso machine beschikt over een geïntegreerd ontkalkingspro-
gramma. Deze ontkalker verwijdert kalkaanslag zonder hierdoor het apparaat te beschadigen. 

Vloeibare reiniger NICC 705 verwijdert moeiteloos melkresten op de melkschuimer van uw espresso 
machine.  

Thermo-Melkkoeler NICT 500 (standaard accessoire voor model NICR855). De hoog kwalitatieve inox 
thermo-melkkoeler houdt de melk langer “koelkast fris”, om zo de beste melkschuim te verkrijgen. 

9. Verdere instructies 
GARANTIE 

De garantie loopt vanaf de aankoopdatum en bedraagt 2 jaar en wordt enkel en alleen toegekend na 
voorlegging van uw aankoopfactuur. De garantie vervalt onherroepelijk en onmiddellijk indien het ap-
paraat op een wijze anders dan huishoudelijk wordt gebruikt (bv. professioneel).

De waarborg dekt reparaties en/of het gratis vervangen van onderdelen die door onze technische 
diensten als defect beschouwd worden en waarbij het defect te wijten is aan materiaal-, construc-
tie- of fabricagefouten.
De waarborg is enkel geldig voor de eerste gebruiker.

De garantie vervalt automatisch in de volgende gevallen : 

Bij verkeerde aansluiting, vb. te hoge elektrische spanning.
Bij verkeerd, oneigenlijk of abnormaal gebruik: In geval van verkeerde of ondeskundige bediening 
vervalt de garantie onherroepelijk en kan de fabrikant/verdeler NIET verantwoordelijk gesteld 
worden voor eventuele schade. 
Bij onvoldoende of verkeerd onderhoud: Volg steeds nauwgezet de instructies aangaande reiniging 
en ontkalking. Zo NIET, vervalt de garantie onherroepelijk. 
Bij herstelling of wijziging door NIET gemachtigde derden: Herstellingen mogen enkel uitgevoerd 
worden door erkende herstellers. Door ondeskundige herstellingen kunnen aanzienlijke gevaren 
ontstaan voor de gebruiker. Eventuele gevolgen hiervan vallen NIET onder garantie.  
Bij verwijderen en/of veranderen van de identi!catienummers. 

Verder: 

Melkkoeler NICT500: In geval van onjuist gebruik vervalt onherroepelijk de garantie. 
Let er op dat er geen vreemde voorwerpen in de kof!emolen terechtkomen, dit kan uw apparaat 
beschadigen en doet eveneens  de garantie vervallen. 
Gebruik geen bonen die tijdens of na het roosteren in aanraking geweest zijn met bv. suiker. Dit 
kan leiden tot beschadiging van de kof!emolen. De hieruit voortvloeiende defecten worden NIET 
gedekt door de garantie. 
Het is raadzaam/noodzakelijk om na enige tijd (afhankelijk van gebruik)een onderhoudsbeurt uit 
te laten voeren door een erkende Nivona servicedienst.

AANSPRAKELIJKHEID

Alle aansprakelijkheden, zowel naar de gebruiker(s) als naar alle derden, die zouden voortvloeien uit 
NIET-naleving van alle in deze gebruiksaanwijzing vermelde veiligheidsvoorschriften, kunnen onder 
geen enkel beding ten laste worden gelegd van de fabrikant. Bij NIET-naleving van deze veiligheids-
voorschriften vrijwaart de gebruiker van de kof!emachine, of welke persoon ook die deze veilig-
heidsvoorschriften NIET heeft nageleefd, de fabrikant voor alle aansprakelijkheden die de fabrikant 
hierdoor ten laste kunnen gelegd worden. 

MILIEU 

Gooi het apparaat op het einde van zijn levensduur NIET weg met het normale huisvuil, maar lever 
het in op een of!cieel verzamelpunt om het te laten recyclen. Op deze wijze helpt u om het milieu te 
beschermen.
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Bedienungsanleitung und Gebrauchstipps
Kaffee-/Espresso-Vollautomat

Neue Lust auf Kaffee.
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