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Voorwoord

HARTELIJK WELKOM
BIJ DE NIVONA-FAMILIE!
We zijn blij dat u ons uw vertrouwen hebt geschonken en voor een
kwaliteitsproduct van NIVONA hebt gekozen.
Hartelijk DANK daarvoor.
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, want 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!

GEBRUIKTE SYMBOLEN
In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen
gebruikt:

LET OP

Dit symbool wijst op mogelijke gevaren.

OPMERKING

Dit symbool wijst op bijzonderheden.

TIP

Dit symbool wijst op aanvullende tips.
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LET OP
Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen
worden uitgevoerd door professionals! Er kunnen
aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan
door ondeskundige reparaties! Wanneer het apparaat anders dan voor het beoogd gebruik wordt
gebruikt of verkeerd wordt bediend, zijn wij niet
aansprakelijk voor eventuele schade!

1.1. Beoogd gebruik
 	Gebruik de koffiemolen alleen voor het malen van
gebrande en onbehandelde koffiebonen, niet voor
andere voedingsmiddelen! Zorg er altijd voor dat er
geen vreemde voorwerpen in de koffiebonen zitten
- anders vervalt de garantie.
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Veiligheidsinstructies

1.2. Algemeen gebruik
 Plaats het apparaat op een droog, vlak, stabiel oppervlak en gebruik het alleen binnenshuis. Plaats het
apparaat niet op hete oppervlakken, in de buurt van
heet wordende apparaten (bijv. kookplaat, friteuse) of
in de buurt van vlammen.
 Vul het apparaat nooit meer dan de maximaal-markering (oververhittingsgevaar!).
 De bedrijfsspanning en de netspanning moeten overeenkomen. Raadpleeg het typeplaatje op het apparaat.
 Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de behuizing beschadigd zijn.
 Breng het netsnoer niet in contact met hete onderdelen en let erop dat het niet is ingeklemd of langs
scherpe randen schuurt.
 Vul het apparaat nooit met water.
 Dompel het apparaat nooit in water.
 Maak de stekker nooit nat en bescherm deze tegen
vocht.
 Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact.
 Trek bij een defect de stekker onmiddellijk uit het
stopcontact (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 voordat u
onderhoud gaat uitvoeren of het apparaat gaat reinigen.
 L aat het apparaat na gebruik voldoende afkoelen voor
reiniging of onderhoud.
 Vermijd hangende of storende kabels.
 Bij een eventueel noodzakelijke reparatie van het
apparaat (met inbegrip van het vervangen van het
netsnoer!), neemt u telefonisch contact op met de
service-hotline van NIVONA of de dealer waar u het
apparaat heeft aangeschaft en stuurt u het apparaat na afspraak naar NIVONA Zentralkundendienst,
Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg.
1.3. Beperking van de gebruikersgroep
 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde 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 uitgevoerd door kinderen, tenzij
ze 8 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan. Houd
het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van
kinderen jonger dan 8 jaar.
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DE
Deksel bonenreservoir

Draaibaar bonenreservoir

GB

Schaal voor instelling maalgraad

FR

Draairegelaar voor maalduur /
maalhoeveelheid

Afneembaar opvangreservoir
voor gemalen koffie

NL

Markering voor
maximaal vulpeil

PL
Opvangreservoir met
maximaal vulpeil markering

Kabelopbergvak aan
de onderzijde

RU
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Eerste ingebruikname

3.
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EERSTE INGEBRUIKNAME

3.1. Voorbereiding

 Apparaat en meegeleverde onderdelen uit de verpakking halen
 Alle onderdelen van het apparaat met een droge doek reinigen
3.2. Opstellen en monteren van het apparaat

 Apparaatcorpus op een vlak en droog werkvlak plaatsen
 Zorg ervoor dat het maalmechanisme geen vreemde stoffen onder de rubberen
afdichting bevat en dat de rubberen afdichting correct is aangebracht.

 Deksel bonenreservoir op bonenreservoir plaatsen
 Bonenreservoir op apparaatcorpus plaatsen (markering op bonenreservoir moet
overeenkomen met de rechter markering op het corpus)

 Bonenreservoir naar links draaien
 Netsnoer aansluiten op een vakkundig geïnstalleerd stopcontact
(de niet benodigde lengte van het snoer blijft in het snoercompartiment achter)

 Voor de eerste inbedrijfstelling dient u eerst een paar koffiebonen in het reservoir
te plaatsen

 Apparaat inschakelen
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4.1. Maalinstellingen
Voor het selecteren van de maalgraad zijn er in totaal 16 fijn afgestelde (bijna traploos
instelbare) instellingen beschikbaar. Elk van de 4 hoofdinstellingen is onderverdeeld in 4 fijne
niveaus - zodat u kunt kiezen uit extra fijne, fijne en medium tot grof gemalen koffie.
Omdat smaken en voorkeuren hier verschillen, raden wij aan om verschillende instellingen
uit te proberen, afhankelijk van het branden en individuele voorkeuren. Als oriëntatie en tip
kan worden overwogen:
GROB | Coarse
 is vooral geschikt als u het koffiepoeder
voor handgefilterde koffie wilt gebruiken.

NORMAL | Medium
 wordt aanbevolen voor het gebruik
van gemalen koffie in conventionele
boiler-espressomachines.

FIJN | Fine
 wordt aanbevolen wanneer de gemalen
koffie voor filterkoffieautomaten of voor
espressomachines met automatische
pompdruk bedoeld is.

EXTRA FIJN | Extra Fine
 wordt aanbevolen voor handmatige
bereiding van mokka of koffie.

GB

Maalgraad instellen

FR

NL

 Donkere, vette bonen moeten 1 tot 2 standen grover dan gewoonlijk worden gemalen
 Hoe fijner de maalgraad is ingesteld, hoe langer het duurt om een bepaalde hoeveelheid
te malen. Het apparaat maalt bijvoorbeeld in de grove instelling in 20 seconden meer
koffie dan in de fijne instelling.

PL

 Als de koffie in de koffiemachine te dun is of te snel door de koffiemachine gaat,
probeer dan de maalgraad fijner in te stellen. Als espresso of koffie te langzaam wordt
gezet, probeer dan iets grovere instellingen.
RU

8

Gemalen koffie bereiden

4.2. Koffie malen
Het malen van koffie is alleen mogelijk met het geplaatste bonenreservoir en een willekeurig gekozen maalgraadinstelling. Als de instelknop voor de maalgraad helemaal naar rechts
wijst, kan de molen niet in gebruik worden genomen.
Maalhoeveelheid/-duur instellen

Het apparaat heeft een tijdgestuurde voorselectie van de maalhoeveelheid. Via de draaiknop
aan de voorzijde van de koffiemolen kunt u de gewenste duur van het maalproces en zo ook
de maalhoeveelheid instellen.

 Vul het bonenreservoir met de gewenste soort koffiebonen.
 Zorg ervoor dat het opvangreservoir voor gemalen koffie geplaatst en leeg is
 Bonenreservoir op de gewenste maalgraadinstelling draaien
 Gewenste maalduur (maalhoeveelheid) met de draaiknop instellen
Het malen start dan automatisch en onmiddellijk. Het wordt beëindigd wanneer de draaiknop
voor de timer de 0-stand bereikt.
OPMERKING
Om malen voortijdig te stoppen, moet
bonenreservoir naar rechts over de instelling Coarse tot de aanslag worden
gedraaid - het malen stopt dan direct, de
timer loopt nog verder naar de 0-stand.
Deze onderbreking van het maalproces
kan nuttig zijn als er te veel koffie is ingesteld of als een vreemd voorwerp in de
koffie het maalmechanisme blokkeert.

TIP

 Nooit zonder het geplaatste opvangreservoir voor gemalen koffie malen
 Verwijder het bonenreservoir niet als er nog bonen in zitten.
 Ons advies: Nooit op voorraad malen en altijd genieten van een vers, maximaal aroma
 Voor verwijdering van het gevulde opvangreservoir enkele keren rustig tegen het
apparaat kloppen, zodat een (statisch) tegengehouden hoeveelheid gemalen koffie
voor verwijdering in het reservoir valt					
>

5.
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 Het opvangreservoir nooit boven de maximale-markering vullen. Te veel gemalen
koffie kan terug in het maalmechanisme komen, oververhitting veroorzaken en het
apparaat beschadigen!

 Maal niet langer dan ca. 3 minuten ononderbroken, omdat de verwarming die
daarmee gepaard gaat niet goed is voor het aroma van de koffie.

5.

REINIGING

Door regelmatige reiniging gaat het apparaat langer mee.

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

OPMERKING
Let op - Bij het gebruik van donkere, vette
koffiebonen moet het apparaat vaker worden gereinigd dan bij gebruik van lichtere
en minder vette bonen.

GB

De afzonderlijke onderdelen van het apparaat zijn niet geschikt voor de vaatwasser!
Na het malen in de fijnste stand is het in
ieder geval aan te bevelen om het maalmechanisme en de afdichtring te reinigen.

FR

 Vul het apparaat nooit met water of andere vloeistoffen!
 Als het bonenreservoir verwijderd is, reinigt u de maalkamer eronder zo vaak mogelijk
met een borstel of iets dergelijks om de ophoping van olieachtige koffieresten te voorkomen (pak hiervoor het bovenste deel van het maalmechanisme aan de rubberen
afdichting vast en verwijder het).

NL

 Reinig de afdichtingen tussen bonenreservoir en molen met een borstel of iets dergelijks.
 Aan de buitenkant kunt u het apparaat het beste reinigen met een vochtige doek - zorg
ervoor dat alle onderdelen van het apparaat volledig droog zijn voor het volgende gebruik.

 Bonenreservoir en opvangreservoir voor gemalen koffie kunnen worden weggenomen

PL

voor betere reiniging.

RU
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Klantenservice & garantie
Verwijdering

6.
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KLANTENSERVICE & GARANTIE
VOORWAARDEN GARANTIE & KLANTENSERVICE

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

7.

7.

VERWIJDERING

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 met het huisvuil
weggooit of verkeerd behandelt. Daarom mag u het defecte apparaat in geen geval met het
huisvuil weggooien, maar dit in plaats daarvan aanbieden bij de daarvoor ingerichte inzamelen recyclingpunten van de gemeente voor oude elektrische en elektronische apparaten.
Meer informatie hierover vindt u bij het gemeentehuis, de afvalverwijderaar of de dealer waar
u het apparaat hebt gekocht.
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Voltage

220–240 V AC, 50 Hz

Vermogen

100W

Conformiteitsmarkering

CE
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EU-richtlijnen:
2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn)
2014/30/EU (EMC-richtlijn)
2011/65/EU (Richtlijn betreffende beperking
van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur)

Inhoud bonenreservoir

Technische gegevens
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max. 300g
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