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2 Voorwoord2

HARTELIJK WELKOM  
BIJ DE NIVONA-FAMILIE!

We zijn blij dat u ons uw vertrouwen hebt geschonken en voor een 
kwaliteitsproduct van NIVONA hebt gekozen. 
Daarvoor hartelijk DANK.

Lees dit document vóór het gebruik zorgvuldig door en neem vóór 
het eerste gebruik de veiligheidsinstructies in acht om veel plezier te 
hebben van uw NIVONA-apparaat.

Bewaar dit document goed dan kunt u het als naslagwerk gebruiken 
of aan een eventuele volgende eigenaar van het apparaat doorgeven.

Wij wensen u veel plezier met uw NIVONA-product en altijd een  
goede, aromatische koffie.

Hartelijke groeten van uw NIVONA-team!

OPMERKING

Dit symbool wijst op speciale kenmerken.

 LET OP

Dit symbool wijst op mogelijke gevaren.

GEBRUIKTE SYMBOLEN

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen 
gebruikt:
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1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 

 LET OP
Er mogen geen vloeistoffen direct in het apparaat 
worden gegoten.

 LET OP
Er mogen geen explosieve substanties zoals  
spuitbussen met ontvlambaar drijfgas in het appa-
raat worden geplaatst.

 LET OP
Reparaties aan elektrische apparaten mogen al-
leen worden uitgevoerd door vaklui! Er kunnen 
aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan 
door ondeskundige reparaties! Wanneer het ap-
paraat anders dan voor het beoogd gebruik wordt 
gebruikt of verkeerd wordt bediend, zijn wij niet 
aansprakelijk voor eventuele schade!

1.
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1.1. Beoogd gebruik
 � Het apparaat is bedoeld voor de koeling van melk 

(uitsluitend in oorspronkelijke verpakking) voor vol-
ledig geautomatiseerde espresso- en koffieautoma-
ten. De toevoerslang van volledig geautomatiseerde 
esspresso- en koffieautomaten kan door de opening 
aan de voorkant van het apparaat worden geleid.

 � Het apparaat is ook geschikt voor het koelen van 
andere levensmiddelen die zich nog in de oorspronke-
lijke verpakking bevinden.

 � Het apparaat mag alleen voor het beoogde doel 
worden gebruikt (gebruik alleen in een particuliere 
huishouding) en is niet voor commercieel gebruik 
bedoeld, dan vervalt de garantie (zie bijgevoegde 
garantievoorwaarden).

1.2. Algemeen gebruik
 � Plaats het apparaat op een droog, vlak, stabiel opper-

vlak en gebruikt het alleen binnenshuis. Plaats het 
apparaat niet op hete oppervlakken, in de buurt van 
heet wordende apparaten (bijv. kookplaat, friteuse) of 
in de nabijheid van vuur.

 � De ventilatiesleuven mogen niet afgedekt zijn.

 � Let er altijd op dat tijdens het bedrijf ontstane warmte 
voldoende kan worden afgevoerd. Zorg ervoor dat het 
apparaat op voldoende afstand van wanden of objec-
ten staat, zodat de lucht kan circuleren.

 � Het apparaat mag alleen met een gecontroleerde AC/
DC-netadapter met een input = 100-240V 50/60 
Hz en een output = 12 SELV conform de eisen van 
EN60335 worden gebruikt.

 � Als de netadapter beschadigd is, moet deze door een 
netadapter van hetzelfde type en dezelfde specificatie 
worden vervangen.

 � De bedrijfsspanning en de netspanning moeten over-
eenkomen. Let op het typeplaatje op het apparaat.

 � Gebruik het apparaat niet als de netadapter of de 
behuizing beschadigd zijn.

 � Breng de netadapter (stekker + snoer) nooit in con-
tact met hete delen en let erop dat het snoer niet is  
ingeklemd of langs scherpe randen schuurt.

 � Dompel het apparaat en de netadapter nooit in water 
en bescherm beide tegen vocht.

 � Let er voor inbedrijfstelling op dat netsnoer en stekker 
droog zijn,
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 � Stel het apparaat nooit met natte handen in bedrijf.

 � Trek de netadapter niet aan het netsnoer uit het stop-
contact.

 � Trek bij een defect de stekker onmiddellijk uit het stop-
contact (nooit aan het netsnoer of aan het apparaat 
zelf trekken).

 � Let er op dat het apparaat is uitgeschakeld en dat 
de stekker uit het stopcontact is getrokken voor het 
onderhoud of reiniging.

 � Schakel het apparaat bij buitenbedrijfstelling uit en 
trek de stekker uit het stopcontact.

 � Vermijd hangende of storende kabels.

 � Bij een eventueel noodzakelijke reparatie van het 
apparaat (met inbegrip van het vervangen van het 
netsnoer!), neemt u contact op met de service- 
telefoon van NIVONA of de dealer waar u het appa-
raat heeft aangeschaft en stuurt u het apparaat na 
afspraak naar Centrale Klantenservice van NIVONA,  
Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.

1.3. Beperking van de gebruikersgroep

 � Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 
8 jaar en daarboven en door personen met vermin-
derde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of 
gebrek aan ervaring en kennis, wanneer deze personen 
onder toezicht staan of wanneer ze zijn geïnstrueerd 
over veilig gebruik van het apparaat en de mogelijke 
gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met 
het apparaat spelen. Reinigen en onderhoud van het 
apparaat door de gebruiker mogen niet worden uitge-
voerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en 
onder toezicht staan. U houdt het apparaat en zijn net-
snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.



Bedieningselementen6 2.
2. BEDIENINGS-

ELEMENTEN 

Uitsparing / doorvoer  
voor slangadapter

Deksel van de melkkoelkast

Netadapter 
(stekker + snoer)

Melkkoelkast

VerbindingsstukSiliconen 
melkslang

Slangadapter  
(aansluiting voor 
melkslang van de volledig 
geautomatiseerde 
koffieautomaat)

Aan/uit- 
schakelaar 

Typeplaatje 
(onderkant)

Aansluiting voor 
netadapter

Ventilatiesleuven
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OPMERKING

Bij gebruik van de NIVONA melkkoelkast 
moeten de instructies in de handleiding 
van de volledig geautomatiseerde koffie-
automaat in acht worden genomen!

i

Correct geplaatste 
slangadapter

Melkslang van de 
volledig geautoma-
tiseerde koffieauto-
maat aangesloten op 
slangadapter van de 
melkkoelkast  

3. EERSTE INGEBRUIKNAME

3.1. Voorbereiding 
 � Apparaat en meegeleverde onderdelen uit de verpakking halen

 � Alle onderdelen van het apparaat met een vochtige doek reinigen

3.2. Apparaat opstellen 
 � Apparaat op een vlak en droog werkvlak plaatsen 

(de ventilatiesleuven mogen niet worden afgedekt)

 � Netadapter op het apparaat aansluiten

 � Deksel van de melkkoelkast openen en de te koelen melk in de oorspronkelijke 
 verpakking erin plaatsen

 � Siliconen melkslang en slangadapter met verbindingsstuk met elkaar verbinden

 � Siliconen melkslang tot onder in de melk brengen en de slangadapter in de daarvoor 
bedoelde uitsparing / doorvoer fixeren

 � Deksel van de melkkoelkast sluiten

 � Netadapter op vakkundig geïnstalleerd stopcontact aansluiten

 � Apparaat inschakelen 

 � Melkslang van de volledig geautomatiseerde koffieautomaat op slangadapter van de 
melkkoelkast aansluiten
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Reiniging & onderhoud

4.

3.3. Beëindiging van het koelproces / buitenbedrijfstelling van het apparaat
 � Om het koelproces te beëindigen moet het apparaat worden uitgeschakeld

 � Voor de buitenbedrijfstelling van het apparaat moet het apparaat worden  
uitgeschakeld en moet de stekker van het stroomnet worden gehaald 

4. REINIGING & ONDERHOUD

Door regelmatige reiniging en onderhoud gaat het apparaat langer mee.

 � Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt!

 � Vul het apparaat nooit met water of andere vloeistoffen!

 

OPMERKING

De siliconen melkslang en de slangadapter moeten dagelijks handmatig worden gereinigd.  
Daarvoor de siliconen melkslang van het apparaat wegnemen, uit elkaar halen en alle onderdelen 
onder warm, stromend water reinigen.

Bij gebruik van de NIVONA melkkoelkast moeten de reinigingsinstructies in de handleiding van de 
volledig geautomatiseerde koffieautomaat in acht worden genomen!

 � Het apparaat aan de binnen- en buitenkant met een zachte, vochtige (niet natte)  
doek reinigen en ervoor zorgen dat alle apparaatonderdelen voor het volgende gebruik 
helemaal droog zijn

 � Melkslang van de volledig geautomatiseerde koffieautomaat conform de richtlijnen van 
de fabrikant reinigen (evt. dagelijks)

LET OP

Het apparaat nooit onder stromend water 
of in de vaatwasser reinigen!

Geen scherpe schuurmiddelen of harde 
voorwerpen voor de reiniging gebruiken.

De reiniging mag niet door kinderen zonder 
toezicht worden uitgevoerd.

Uit elkaar gehaalde siliconen 
melkslang, verbindingsstuk  
en slangadapter
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5. PROBLEMEN ZELF VERHELPEN

Wanneer het apparaat eens niet normaal functioneert, vindt u in de volgende tabel enkele 
oorzaken en mogelijkheden voor het verhelpen van problemen.

Als u een probleem niet zelf kunt verhelpen:

 � Apparaat uitschakelen

 � Stekker uit het stopcontact trekken

LET OP

Wanneer er zich een fout of probleem voordoet dat niet door uzelf kan worden verholpen kunt u 
contact opnemen met de dealer of gaat u naar de service-omgeving op www.nivona.com.

Voor een snelle, competente verwerking van het probleem zijn de volgende gegevens  
belangrijk

 � Model van het NIVONA-product

 � Seriennummer

Model

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

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

NICO 100
02.0017.00.00

XXXXXXXXXXXXXXX

DC 12 V =
23 W

Serienummer

Typeplaatje (voorbeeld)
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6.

7.

Probleem Oorzaak Probleemoplossing

Het apparaat werkt niet Wisselspanningsstopcon-
tact heeft geen spanning

Op een ander stopcontact 
testen

Netadapter is defect Netadapter door een andere 
netadapter van hetzelfde 
type en dezelfde specificatie 
vervangen.

Apparaat koelt niet (stekker 
is ingestoken)

De binnenventilator of  
het koelelement is defect

De reparatie mag alleen door 
een toegestaan servicebe-
drijf worden uitgevoerd.

Melk wordt niet goed aange-
zogen (melkslang van een 
volledig geautomatiseerde 
espresso- of koffieautomaat 
is aangesloten) 

Slangadapter is niet  
correct gepositioneerd

Slangadapter correct in de 
uitsparing / doorvoer voor 
de slangadapter fixeren

6. AUTOMAAT-, ACCESSOIRES- & KOFFIE-ASSORTIMENT 

U vindt ons huidige assortiment aan volledig geautomatiseerde koffieautomaten,  
accessoires en koffie op www.nivona.com.

7. KLANTENSERVICE & GARANTIE

VOORWAARDEN GARANTIE & KLANTENSERVICE

U vindt de gedetailleerde voorwaarden voor garantie en klantenservice in het meegeleverde 
informatieblad

Correct geplaatste 
slangadapter
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8. VERPAKKING & VERWIJDERING

Bewaar de complete originele verpakking ter bescherming tijdens het transport bij een  
eventueel geval voor de klantenservice.

Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen of materialen 
die schadelijk zijn voor het milieu en mogen daarom niet als normaal huisvuil worden  
behandeld. U kunt de menselijke gezondheid en het milieu schaden als u ze bij het huisvuil 
zet of ze verkeerd behandeld. Daarom mag u het defecte apparaat in geen geval bij het 
huisvuil zetten, maar dit in plaats daarvan aanbieden bij de daarvoor ingerichte verzamel- en 
recyclagepunten van de gemeente voor oude elektrische en elektronische apparaten.

Meer informatie hierover vindt u bij het bevoegde gemeentehuis, of ook bij de dealer waar u 
het apparaat hebt gekocht.

9. TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning 100–240 V, 50–60 Hz via netadapter
Vermogen 23 W
Conformiteitsmarkering CE
Bruto-inhoud ca. 1 l
Snoerlengte ca. 1,5 m
Gewicht ca. 2,6 kg
Afmetingen (B x H x T): ca. 15 x 31,5 x 27 cm
Temperatuurbereik Koelt tot 22°C onder de omgevingstemperatuur 

echter niet onder 3°C
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