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2.  Første opstart
2.1. Kom godt i gang

 ➔ Pak apparatet og alle tilhørende elementer ud.

Følgende er inkluderet i pakken:

• Brugermanual 
• Garanti
• Måleske
• To rengøringstabletter
• To Nivona Claris filter
• En teststrip til test af vandhårdhed
• Mælkebeholder med mælkeslange og tilslutning

 Bemærk: Hvis maskinen skal til service bør den sendes i original emballage. Det anbefales at gemme

emballagen.

 ➔ Placer maskinen på en plan overflade.
 ➔ Tilslut maskinens ledning til en stikkontakt.
 ➔ Maskinen er udstyret med ledningsoprul, så evt overskydende ledning kan rulles op bagpå maski-

nen.

2.2. De vigtigste funktioner
Din NIVONA kaffemaskine gør det muligt at brygge kaffe i henhold til dine individuelle behov. Mange 
funktioner giver dig mulighed for at bruge enten touchskærmen (fig 1/A) ved at tryke på den eller 
drejeknappen (fig. 1/B) ved at dreje og trykke på den. Du kan også anvende begge løsninger.

• Display og touchskærm (fig. 1/A): Ved at berøre et symbol (fx symbolet for indstillinger eller 
rengøring) kan du åbne for de respektive menuer, hvor du kan ændre på maskinens indstillinger. I 
undermenuerne kan du vælge punkter ved at berøre pilen. Ved at berøre OK bekræfter du værdien 
eller menupunktet. Ved at berøre EXIT forlader du den respektive menu og går et niveau tilbage. 
Ved at berøre START begynder processen eller brygningen.

• Drejeknap (Fig. 1 / B): Ved at dreje på knappen kan den indstillede værdi ændres. Ved at trykke 
på drejeknappen bekræftes værdien.

• Symbol for indstillinger (fig. 1/C): ved at berøre symbolet åbner du for undermenuen, hvor du kan 
indstille ved hjælp af drejeknappen eller touchskærmen.

• Symbol for vedligeholdelse (fig. 1/D): ved at berøre symbolet åbner du for undermenuen, hvor du 
kan navigere ved hjælp af drejeknappen eller touchskærmen.

• Højdejusterbart kaffeudløb (fig. 1/E): udløbet kan justeres, så det passer til dine kopper, ved at
• skubbe den op eller ned.

 Note: Når du skal fjerne drypbakken og grumsbeholderen skal kaffeudløbet skubbes op.

• Mælkebeholder: Fyld mælkebeholderen med friskt, koldt mælk. Luk låget og tilslut den ene ende 
af mælkeslangen til beholderen og den anden til mælkesystemet.

2.3. Påfyldning af vand og bønner
 ➔ Åbn dækslet til venstre (fig 1/F), fjern vandbeholderen (fig. 2) og skyl den med rent, koldt vand.
 ➔ Fyld vandtaken til minimum-mærket (0,7L) og sæt den tilbage i maskinen.
 ➔ Luk låget til venstre (fig. 1/F).

 OBS: Brug kun koldt, rent vand i vandtanken. Brug aldrig danskvand eller andre væsker.

 ➔ Åbn dækslet til højre (fig 1/G og 3) og fjern låget til bønnebeholderen.
 ➔ Fyld med friske, ristede kaffebønner. Brug ikke grønne eller smagstilførte bønner.
 ➔ Fill with untreated, roasted coffee beans only. 
 ➔ Sæt låget på og luk dækslet igen.

74



 OBS: Brug aldrig kaffebønner, der er behandlet under eller efter ristning med sukker eller lignende.

Dette kan skade kværnen, og reparationen er ikke dækket af garantien.

2.4. Første opstart
 ➔ Tænd for apparatet med tænd / sluk-kontakten (fig. 1/H).

Indstil sprog

 ➔ Drej drejeknappen for at vælge sprog.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte din indstilling.

Displayet vil nu skrive “Indsæt filter?”

2.4.1. Brug af apparatet med filter
Inkluderet i kassens indhold er et Nivona Claris filter. Ved brug af dette filter, skal maskinen afkalkes

mindre hyppigt, da filteret blødgør vandet apparatet.

 ➔ Drej drejeknappen til “Installer filter? Ja” og tryk på den for at fortælle maskinen, at et filter er i 
brug.

Displayet viser “Indsæt filter”

 ➔ Tøm vandbeholderen (fig. 1/F og 2) og skru forsigtigt filteret fast i bunden af vandtanken ved 
hjælp af måleskeens ende (fig 4).

 OBS: Overspænd ikke filteret.

 ➔ Fyld vandtanken med rent vand til over minium-mærket (0,7L) og sæt den tilbage i maskinen.
 ➔ Luk låget til venstre (fig. 1/F)
 ➔ Placer en stor beholder (min. 0,5 L) under kaffeudløbet (fig 1/E) og tryk på drejeknappen eller 

berør fortsæt symbolet.
Systemet skylles nu igennem. Displayet viser teksten “Filter skylles”.

 ➔ Vent indtil, der ikke kommer mere vand ud af kaffeudløbet.

Displayet viser nu “Skyl venligst”.

 ➔ Tryk på drejeknappen eller berør start-symbolet på skærmen. Displayet viser “Systems skylles”.

Når maskinen har opnået den rette temperatur, vil hovedmenuen vises på displayet. Maskinen er nu 
klar til brug.

Den første kop: når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå “Påfyld

bønner” på displayet og der vil ikke brygges kaffe.

 ➔ Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

Processen vil nu gentages.

 Bemærk: Hvis du bruger et filter og har aktiveret det i maskinen, vil vandhårdheden automatisk sættes 
til 1. Maskinen skal afkalkes mindre hyppigt - dog skal der altid afkalkes, når maskinen beder om det 
og altid med FILTERET FJERNET. Filteret skal kasseres efter ca. 50 L vand (se filterskift i kapitel 3.1) 

 Bemærk: Selv om displayet ikke skriver “Please Change Filter”, bør det altid gøres efter max to måneder, 
hvis maskinen ikke bruges regelmæssigt (se kapitel 5.8).

2.4.2.  Brug af apparatet uden filter
Hvis du foretrækker at bruge maskinen unden filter vælges “Filter Installeret? Nej”. Dette er vigtigt, 
da maskinen skal afkalkes oftere afhængigt af vandhårdheden.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Filter installeret? Nej”, og tryk på drejeknappen for at bekræfte.

Displayet viser nu niveauet for vandhårdhed.
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OBS: de indre rør kan være tomme, når maskinen startes op. Displayet vil vise “Please Fill”. 

 ➔ Placer en stor beholder (min. 0,5 L) under kaffeudløbet (fig 1/E).
 ➔ Tryk på drejeknappen.

Systemet fyldes med vand, som kan komme ud af kaffeudløbet (fig 1/E).

Displayet vil vise “VENLIGST SKYL”, når maskinen har nået den rette temperatur. 

 ➔ Tryk på drejeknappen.

System fyldes nu med vand.

2.4.3. Justering af vandets hårdhed
Maskinen skal afkalkes jævnligt, afhængigt af vandhårdheden i dit område. For at systemet kan in-
dikere, hvornår afkalkningen skal foretages, er det vigtigt, at du indstiller den korrekte hårdhedsgrad 
før første brug.

Niveau 3 er standardindstillingen fra fabrikken.

Test vandhårdheden med den medfølgende strip.

 ➔ Dyp teststrip’en i vand og ryst den let.
 ➔ Efter ca. 1 minut vil du kunne læse resultatet ved at tælle de røde prikker på strimlen.
 ➔ De forskellige niveauer er som følger: 

Test strip / hårdhedsgrad 
1 rød prik / 1-7° = Niveau 1 
2 røde prikker / 8-14° = Niveau 2 
3 røde prikker / 14-21° = Niveau 3 
5 røde prikker / >21° = Niveau 4

Hvis test strip’en ikke viser røde prikker, sættes vandhårdheden til niveau 1.
Sådan indstilles vandhårdheden:

 ➔ Drej drejeknappen over på den korrekte hårdhedsgrad og tryk på drejeknappen for at bekræfte.                                 

Displaet viser “Skyl venligst”

 ➔ Tryk på drejeknappen. Displayet viser “System fyldes”.

Systemet fyldes nu med vand og varmes op.

Displayet viser “Skyl venligst”.

 ➔ Press the rotary control. The display shows “SYSTEM RINSES”.

Når maskinen er klar til brug vil hovedmenuen vises på displayet.

Den første kop: når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå “Påfyld 
bønner” på displayet og der vil ikke brygges kaffe.  

 ➔ Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

Processen gentages.

2.5. Tænd apparatet
Når du har indstillet maskinen første gang, gøres følgende for at tænde maskinen:

 ➔ Tænd for apparatet ved hjælp af tænd / sluk-knappen (fig. 1/H).

Displayet viser “NIVONA, SYSTEM varmer op”.

Når maskinens rette temperatur er nået, viser displayet “Skyl venligst”.

 ➔ Tryk på drejeknappen eller berør start-symbolet.

Systemet skylles igennem, og maskinen er klar til brug. Displayet viser hovedmenuen (fig. 1/A).

Note: Hvis maskinen ikke anvendes i en længere periode, skal den slukkes ved hjælp af tænd / sluk-
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knappen (fig 1 / J.). Træk ledningen ud af stikkontakten.

2.6. ECO mode
Hvis drejehjulet eller knapperne ikke anvendes i en længere periode, vil maskinen automatisk gå i 
ECO mode. Displayet viser nu teksten “Energibesparing”.

 ➔ Tryk på drejeknappen for at forlade ECO mode.

Displayet viser hovedmenuen.

3. Grundlæggende indstillinger
 Note: maskinen er forprogrammeret for alle typer kaffe- og mælkedrikke, så du kan brygge din første 
kop kaffe med det samme (se kapitel 4). 

 ➔ For at tilpasse grundindstillingerne drej da drejeknappen over på “Indstillinger” i hovedmenuen 
eller berør symbolet.

 ➔ Tryk på drejeknappen for at åbne menuen “Indstillinger”.
 ➔ Vælg menupunktet, som du ønsker at ændre ved at dreje på drejeknappen.
 ➔ Åbn den valgte menu ved at trykke på drejeknappen.
 ➔ Drej på drejeknappen for at ændre indstillingen.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte indstillingen.
 ➔ Ved at trykke på EXIT-knappen går du et trin tilbage i menuen. 

3.1. Indstilling af maskinen til brug med eller uden filter
 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger”, og tryk på drejeknappen eller berør symbolet.
 ➔ Vælg “Filter” i menuen “Indstillinger” ved at dreje på drejeknappen.

Brug maskinen med filter: følg proceduren i 2.4.1.

Brug maskinen uden filter: følg proceduren i 2.4.2.

 ➔ Tryk på Exit knappen for at forlade menuen.

3.2. Indstil vandhårdheden
 ➔ Indstil vandets hårdhed ved at dreje drejeknappen over på “Indstillinger”. Tryk på drejeknappen 

eller berør symbolet.
 ➔ Åbn “Indstillinger” og vælg “Vandhårdhed” ved at trykke på drejeknappen.

Følg proceduren i 2.4.3.

 ➔ Tryk på Exit knappen for at forlade menuen.

3.3. Indstil aroma -profiler
Du kan justere din kaffes aroma efter smag. For at gøre dette, kan du vælge en af de 3 aromaprofiler 
i menuen “Aroma”, som varierer vandets tryk. “Dynamic” giver en vandet et dynamisk gennemløb, 
“Konstant” står for konstant gennemløb og “Intensiv” for et intens gennemløb. Fabriksindstillingen er 
“Individuel”, hvilket betyder, at du kan vælge aromaprofil for hver enkel kaffeopskrift. Vælger du en 
af de øvrige i menuen, vil denne gælde for alle opskrifter. 

Tip: Test din foretrukne aroma på en drik.
 ➔ Indstil aroma-profilerne ved at dreje drejeknappen over på “Indstillinger”. Tryk på drejeknappen 

eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Aroma” og tryk på den.
 ➔ Drej drejeknappen over på aromaprofilen, du ønsker at anvende.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte dit valg.
 ➔ Tryk på Exit knappen for at forlade menuen.

3.4. Indstil temperaturen
Du kan indstille temperaturen til “Normal”, “Høj”, “Maximum” eller “Individuel”. Maskinens fabrik-
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sindstillinger er sat til “Høj”. Hvis temperaturen ændres her vil det gælde for alle kaffedrikke.

Du kan vælge at sætte temperaturen for hver kaffedrik til “Individuel” (se herunder). Indstil tempera-
turen til “Individuel” som følger.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk for at åbne menuen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Temperatur” og tryk for at åbne menuen.
 ➔ Drej drejeknappen over på kaffe, mælk eller varmt vand.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at indstille temperaturen.
 ➔ Tryk på drejenappen for at bekræfte dit valg.

Displayet viser de øvrige temperaturer for kaffe, mælk eller varmt vand.

 ➔ Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at dreje drejeknappen over 
på “Exit” og trykke på knappen.

3.5. Vælg sprog
 ➔ Sproget ændres ved at dreje drejeknappen over på “Indstillinger”. Tryk på drejeknappen eller 

berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Sprog” og tryk på den.
 ➔ Ved at dreje på drejeknappen kan du vælge det ønskede sprog.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte det valgte sprog.
 ➔ Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at trykke på Exit knappen.

3.6. Indstil tid
3.6.1. Autosluk
Denne funktion lader dig vælge, hvornår maskinen skal slukke af sig selv efter sidste brug. 

Standardindstillingen er 10 minutter

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Tider” og tryk på knappen.
 ➔ Vælg “Auto-off kl.” og tryk på knappen.

Displayet viser de tilgængelige autosluk intervaller.

 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede tid, og tryk på drejeknappen for at bekræfte indstillingen. 
 ➔ Du kan ændre de andre indstillinger herfra eller forlade menuen ved at trykke på Exit knappen.

3.6.2. Auto-tænd
Maskinen kan indstilles til at tænde af sig selv på et bestemt tidspunkt, fx så den er klar til morgen-
kaffen.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Tider” og tryk på knappen.
 ➔ Vælg “Auto-on kl.” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “AKTIVER” og tryk på den.

Start med at indstille uret. Displayet viser tidspunkt på dagen.

 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede time og tryk på den.
 ➔ Drej drejeknappen over på det ønskede minuttal og tryk på den.

Uret er indstillet. Displayet viser “Auto-on kl.”.

 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede time for auto-tænd og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på de ønskede minutter for auto-tænd og tryk på knappen.

Auto-tænd funktionen er nu gemt og vises på displayet.

78



Sådan slås Auto-tænd funktionen fra:

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Tider” og tryk på knappen.
 ➔ Vælg “Auto-on kl.” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Deaktiver” og tryk på knappen. 

Auto-tænd funktionen er nu deaktiveret.

 ➔ Tryk på knappen EXIT flere gange for at forlade menuen. 

3.7. Komfort indstillinger
3.7.1. Kopvarmer
Med denne funktion, vil kopvarmeren automatisk blive tændt, når maskinen tændes, hvis indstill-
ingen “Kopvarmer Auto-tænd” er indstillet sammen med maskinens Auto-tænd funktion. Kopvarme-
ren kan manuelt tændes og slukkes med knappen på toppen af maskinen (fig. 1 / K).

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Komfort indstillinger” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Kopvarmer” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling “Til” eller “ECO” og tryk på knappen.

 ➔ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen. 

3.7.2. Lås display
Denne funktion giver dig mulighed for at vælge om touchskærmen er låst eller ej. Hvis du vælger 
“TIL”, låses displayet, når der ikke har været aktivitet i en periode. På den måde undgår man uønsket 
brug og besparer energi.

 Note: En låst skærm låses op ved at bruge drejeknappen.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Komfort indstillinger” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Lås skærm” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling og tryk på knappen.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

 ➔ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen. 

3.7.3. Mælkeprodukter 
Med denne funktion, kan du slå mælkeprodukter til eller fra. Du kan fx fravælge mælkeprodukter, 
hvis du ikke kan garantere at maskinen rengøres efter foreskrifterne.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Komfort indstillinger” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Mælkeprodukter” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling og tryk på knappen.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

 ➔ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen. 

3.7.4. Skylning ved sluk 
Fra fabrikken er den automatiske skylning aktiveret. Hver gang maskinen tændes, vil den opvarme 
vandet ogbede om en skylning for at sikre, at der altid anvendes friskt vand. Beskeden vil stå på 
displayet og skal startes manuelt ved at trykke på drejeknappen eller ved at berøre start-symbolet.

Den automatiske skylning kan deaktiveres:

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
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 ➔ Drej drejeknappen over på “Komfort indstillinger” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Skylning ved sluk” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede indstilling og tryk på knappen.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

 ➔ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

 Note: Selvom skylningen er aktiveret, vil det kun ske, hvis der er brygget mindst en kop kaffe.

3.7.5.  Hurtig start
Denne funktion lader dig vælge, om du ønsker at brygge med det samme, du berører skærmen, eller 
om du vil have mulighed for at indstille drikken først. I dette tilfælde vil du kunne indstille først og 
derefter aktivere brygningen separat.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Komfort indstillinger” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Hurtig start” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Ja” eller “Nej” og tryk på knappen.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

 ➔ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

3.8. Statistikker
Menuen “Statistik” viser, hvor mange drikke, der er brygget siden maskinens første start.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Statistik” og tryk på knappen.
 ➔ Drej på drejeknappen for at se de forskellige statistikker.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at lukke statistikkerne.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

 ➔ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

3.9. Fabriksindstillinger
Alle indstillinger og kaffeopskrifter kan gendannes til fabriksindstillingerne.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Fabriksindstillinger” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Nulstil opskrifter” eller “Nulstil”.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser de øvrige indstillinger.

 ➔ Tryk på EXIT knappen for at vende tilbage til hovedmenuen.

3.10. Bluetooth
Nivonas kaffe app giver dig mulighed for at styre din maskines primære funktioner og indstillinger. 
App’en er tilgængelig i Google Play Store og Apple App Store. “Bluetooth” menuen giver dig mu-
lighed for at forbinde din smartphone med din maskine.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Bluetooth” og tryk for at åbne menuen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Forbind” for at skabe kontakt til din smartphone. Følg instruktionerne 

i app’en.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Afbryd” og tryk for at afbryde forbindelsen til din smartphone.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte.

4. Brygning af kaffedrikke 
Din Nivona maskine tilbyder en række muligheder for at tilpasse kaffen efter din personlige smag. De 
fleste valg giver du mulighed for at bruge touchskærmen (fig. 1/A) ved at berøre den, eller drejeknap-
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pen (fig. 1/B) ved at dreje og trykke på den. Du kan også bruge begge muligheder. De grundlæggende 
funktioner er generelt ens:

• Display og touchskærm (fig. 1/A): Ved at berøre et symbol (fx symbolet for indstillinger eller 
vedligeholdelse) kan du åbne de forskellige menuer. I undermenuerne kan du navigere ved at 
berøre pil-symbolerne. Ved at berøre OK bekræfter du en værdi eller et valg. Ved at berøre EXIT 
forlader du den respektive menu og går et skridt tilbage. Ved at berøre START påbegymdes en 
proces eller brygningen.

• Drejeknap (fig. 1/B): Ved at dreje på drejeknappen ændres indstillingen. Ved at trykke på den
• bekræftes den valgte indstilling
• Symbol for indstillinger (fig. 1/C): Ved at berøre dette symbol åbner du menuen, hvor du kan 

ændre på dine indstillinger.
• Symbol for vedligeholdelse (fig. 1/D): Ved at berøre dette symbol åbner du menuen, hvor du kan 

gennemgå de forskellige vedligeholdelsesprogrammer.
• Højdejusterbart kaffeudløb (fig. 1/E): Ved at skubbe kaffeudløbet op eller ned, kan du justere 

højden på udløbet.
 Note: I øverste linje i displayet vises de nuværende indstillinger på den pågældende kaffedrik. Volu-
men til venstre, styrke i midten og aroma til højre.

Hver kaffedrik kan indstilles på to måder:

a)  Du kan ændre den personlige indstilling for hver drik individuelt, som forklaret i 4.1. I dette 
tilfælde bevares standardindstillingerne.

b)  Eller du kan ændre standardindstillingerne under “Kaffeopskrifter” i menuen “Indstillinger”. 
Standardindstillingerne er en del af fabriksindstillingerne. Du kan ændre dem som forklaret fra 
4.2. til 4.5. 

Den første kop: når den første kop brygges vil kværnen være tom. I visse tilfælde vil der stå “Påfyld 
bønner” på displayet og der vil ikke brygges kaffe.

 ➔ Hvis det sker, skal du følge displayets instruktion og tryk på drejeknappen igen.

Processen vil nu gentages.

Ved brygning af to kopper:

 ➔ For at brygge to kopper direkte efter den anden, tryk da på drejeknappen to gange hurtigt efter 
hinanden, for at starte processen eller tryk på kop-symbolet i midten nederst på skærmen.

Ved brygning af to kopper kaffe på samme tid, vil kværnen automatisk male ad to omgange. Hvis der 
ikke er nok vand eller bønner eller hvis drypbakken skal tømmes, vil de respektive symboler vises på 
displayet. I dette tilfælde vil anden kop ikke blive brygget.

 ➔ Følg displayets instruktion og tryk en gang på drejeknappen for at brygge den anden kop.

4.1. Brygning af individuelle kaffedrikke hver gang
Hver brygning kan tilpasses uafhængigt af standardinstillingerne under “Kaffeopskrifter”.

 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede drik eller berør symbolet på skærmen, fx Latte Macchiato.

 ➔ Drej drejeknappen til den ønskede indstilling bliver blå i displayet og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejekanppen for at ændre indstillingen og tryk for at bekræfte.

 Note: Denne metode gør det muligt at ændre indstillingerne i øverste linje før brygningen påbegyndes.

 ➔ Tryk på drejeknappen eller berør “Start” på displayet for at påbegynde brygningen.

 Note: Hvis du brygger to kopper ad gangen skal du sikre dig, at kopperne står korrekt under hvert sit 
udløb (fig. 5 og 6).

 Note: Har du startet brygning ved en fejl eller for tidligt, er det muligt at ændre på en række parametre 
under brygningen. Displayet vil vise hvilke med blinkende ikoner.

 ➔ Når symbolet blinker kan du ved at dreje på drejehjulet ændre indstillingen.
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Først vil symbolet for kaffestyrke blinke, derefter indikatoren for volumen.

 ➔ Ønskes brygningen afbrudt, trykkes der blot på drejeknappen eller “Afbryd” berøres på skærmen.

Displayet viser “Afbrudt” og processen afbrydes.

4.2  Tilpasning af standardindstillingerne for drikke uden mælk (ESPRESSO, COFFEE, CAFFÈ 
AMERICANO)  

Fabriksindstillingerne er følgende:

• Espresso: Medium styrke, mængde 40ml, aromaprofil “Intensiv”. Displayet viser “ooo 40ml lll”.
• Kaffe: Medium styrke, mængde 120ml, aromaprofil “Dynamisk”. Displayet viser “ooo 120ml l”.
• Americano: Medium styrke, mængde 120ml, aromaprofil “Konstant”. Displayet viser 

“ooo 120ml lI”.
Følgende instruktioner er gældende, når “Hurtig start” er slået fra (se 3.7.5.).

 ➔ Stil en kop under kaffeudløbet (fig. 5).
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso). Tryk på drejeknappen eller berør de 

pågældende drik.

 Note: I nederste linje på displayet vises de aktuelle indstillinger for den pågældende drik. Volumen til 
venstre, styrke i midten og aromaprofil til højre.

 Note: Hvis du brygger to kopper ad gangen skal du sikre dig, at kopperne står korrekt under hvert sit 
udløb (fig. 5 og 6).

 ➔ Drej drejeknappen indtil den pågældende indstilling bliver blå og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen for at ændre indstillingen, og tryk på knappen for at bekræfte.

  Note: Det er muligt at ændre alle indstillingerne i øverste linje før brygningen påbegyndes.

 ➔ Start brygningen ved at trykke på drejeknappen eller berøre “Start” symbolet.

Kopbelysningen tændes. Maskinen brygger en kop af den valgte drik med standardindstillingerne. 

Brygning af to kopper

 ➔ For at brygge to kopper lige efter hinanden, tryk da på drejeknappen to gange hurtigt efter hi-
nanden eller berør kop-symbolet for at starte processen.

Displayet viser tallene “1” eller “2” i midten forneden på skærmen.

4.2.1. Live programmering
Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør ikonet for indstillinger.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso) og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “live programmering”.
 ➔ Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5).
 ➔ Tryk på drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

Displayet viser “Vælg kaffestyrke”.

 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for 
stærkere)

 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser “Vælg aromaprofil”.

 ➔ Drej drejeknappen for at vælge aromaprofil (se 3.3. for information om aromaprofilerne).
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser “Vent venligst”. Kværnen maler kaffebønnerne, maskinen varmer op og brygningen 
begynder.

Displayet viser “Stop kaffe?”.
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 ➔ Tryk på drejeknappen, når den ønskede kaffemængde er opnået.    

Standardindstillingen på den valgte kaffedrik (fx espresso) er nu blevet ændret og gemt. Displayet viser 
“Kaffeopskrift gemt” i et kort øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen med de nye standardind-
stillinger.

4.2.2. Manual programmering
Du kan også ændre og gemme standardindstillingerne manuelt.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
 ➔ Vælg den ønskede drik (fx espresso) og tryk på drejeknappen.

Vælg kaffestyrke

 ➔ Drej drejeknappen over på “Styrke” og tryk på knappen.
 ➔ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for 

stærkere). Tryk for at bekræfte valget.

Vælg aroma profil

 ➔ Drej drejeknappen over på “Aroma” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede aromaprofil (se 3.3.). Tryk for at bekræfte valget.

Vælg kaffemængde

 ➔ Drej drejeknappen ned på “Kaffemængde” og tryk på knappen.
 ➔ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffemængde (fra 20 til 240ml) og tryk på knap-

pen.

Vælg temperatur (Hvis “Temperatur” er sat til “Individuel” se 3.4.)

 ➔ Drej drejeknappen over på “Temperatur” og tryk på knappen.
 ➔ Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maximum) og tryk på 

knappen.
 ➔ For at forlade indstillingerne drejes drejeknappen over til “Exit”. Tryk på knappen eller berør 

skærmen. 

4.3.  Tilpasning af standardindstillingerne for drikke med mælk  
(CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, VARM MÆLK, MÆLKESKUM)

Fabriksindstillingerne er følgende:

• Cappuccino: medium styrke, mængde 200ml, aromaprofil “Konstant”. Displayet viser “ooo 
200ml II”.

• Caffè Latte: medium styrke, mængde 200ml, aromaprofil “Konstant”. Displayet viser “ooo 200ml 
II”.

• for Latte Macchiato: medium styrke, mængde 300ml, aromaprofil “Konstant”. Displayet viser 
“300ml ooo ll”.

• Varm mælk: mængde 150ml. Displayet viser “150ml”.
• Mælkeskum: mængde 150ml. Displayet viser “150ml”.
Det specielle mælkesystem gør det muligt at sætte mælkeslangen direkte i mælkekartonen eller en 
anden type beholder. Maskinen doserer selv mælken, som skummes og løber ned i koppen.

 ➔ Tilslut mælkeslangen til det højdejusterbare kaffeudløb (fig. 7).
 ➔ Sæt slangen direkte i din mælkekarton eller sæt den fast i mælkebeholderen

 OBS: Indtørrede mælkerester kan være vanskelige at fjerne. Rengør grundigt så snart du er færdig

med at bruge systemet. Følg altid instruktionerne for “Opskummer skylles”.

Følgende instruktioner er gældende, når “Hurtig start” er slået fra (se 3.7.5.).

 ➔ Stil en kop eller et glas under kaffeudløbet (fig. 5).
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx Latte macchiato). Tryk på drejeknappen eller 
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berør de pågældende drik.

 Note: I displayets nederste linje vises de nuværende indstillinger for den valgte kaffedrik. Volumen til 
venstre, styrke i midten og aromaprofil til højre.

 ➔ Drej drejeknappen til den ønskede indstilling bliver blå i displayet og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejekanppen for at ændre indstillingen og tryk for at bekræfte.

 Note: Det er muligt at ændre alle indstillingerne i øverste linje før brygningen påbegyndes. 

 ➔ Start brygningen ved at trykke på drejeknappen eller berøre “Start” symbolet.

Kopbelysningen tændes. Maskinen brygger en kop af den valgte drik med standardindstillingerne. 

Brygning af to kopper

 ➔ For at brygge to kopper lige efter hinanden, tryk da på drejeknappen to gange hurtigt efter hi-
nanden eller berør kop-symbolet for at starte processen.

Displayet viser tallene “1” eller “2” i midten forneden på skærmen.

4.3.1. Live programming
Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør ikonet for indstillinger.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede drik (fx espresso) og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “live programmering”.
 ➔ Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5).
 ➔ Tryk på drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

Cappuccino, Caffè Latte og Latte Macchiato:

Displayet viser “Vælg kaffestyrke”.

 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for 
stærkere)

 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser “Vælg aromaprofil”.

 ➔ Drej drejeknappen for at vælge aromaprofil (se 3.3. for information om aromaprofilerne).
 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte valget.

Displayet viser “Vent venligst”. Maskinen varmer op op brygningen vil starte.

Latte Macchiato, Varm mælk og mælkeskum:

Mælken varmes først.

Displayet viser “Stop mælk?”

 ➔ Tryk på drejeknappen, når den ønskede mængde mælk er opnået.

Alle drikke med mælk:

Mælkeskum tilberedes som det næste.

Displayet viser “Stop mælkeskum?”

 ➔ Tryk på drejeknappen, når den ønskede mængde mælkeskum er opnået.

Cappuccino, Caffè Latte og Latte Macchiato:

Til sidst brygges kaffen.

Displayet viser “Stop kaffe?”

 ➔ Tryk på drejeknappen, når den ønskede mængde kaffe er opnået.

Standardindstillingen på den valgte kaffedrik (fx latte macchiato) er nu blevet ændret og gemt. Dis-

84



playet viser “Kaffeopskrift gemt” for et kort øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen.

4.3.2. Manual programming
Du kan også ændre og gemme standardindstillingerne manuelt.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
 ➔ Vælg den ønskede drik (fx Latte macchiato) og tryk på drejeknappen.

Vælg kaffestyrke (Cappuccino, Caffè Latte and Latte Macchiato)

 ➔ Drej drejeknappen over på “Styrke” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen for at vælge den ønskede kaffestyrke (mod uret for mildere og med uret for 

stærkere). Tryk for at bekræfte valget.

Vælg aroma profil (Cappuccino, Caffè Latte and Latte Macchiato)

 ➔ Drej drejeknappen over på “Aroma” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede aromaprofil (se 3.3.). Tryk for at bekræfte valget.

Vælg rækkefølge på mælk kontra kaffe (Cappuccino og Caffè Latte)

 ➔ Drej drejeknappen over på “Forberedelse” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på din foretrukne indstilling. Ved MÆLK → KAFFE tilberedes mælken 

først efterfulgt af kaffe. Ved KAFFE → MÆLK tilberedes kaffen først efterfulgt af mælk. Ved 
MÆLK + KAFFE tilberedes begge på samme tid.
 Tip: Prøv dig frem for at finde din foretrukne indstilling.

 ➔ Tryk på drejeknappen for at bekræfte indstillingen.

Vælg kaffemængde (Cappuccino, Caffè Latte og Latte Macchiato)

 ➔ Drej drejeknappen ned på “Kaffemængde” og tryk på knappen.
 ➔ Drej på drejeknappen for at vælge den ønskede kaffemængde (fra 20 til 240ml) og tryk på knap-

pen.

Vælg mælkemængde (Caffè Latte, Latte Macchiato, Warm Milk and Hot Milk)

 ➔ Drej drejeknappen ned på “Mælk mængde” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede mælkemængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstill-

ingen.

Select froth quantity (Cappuccino, Latte Macchiato, Milk Froth)

 ➔ Drej drejeknappen ned på “Skum mængde” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede mælkemængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstill-

ingen.

Vælg total mængde (alle drikke med mælk)

Note: ved at ændre denne indstilling, vil alle tidligere indstillinger justeres tilsvarende. På denne måde 
opretholdes forholdet mellem mælk, kaffe og skum selvom den totale mængde ændres.

 ➔ Drej drejeknappen ned på “Total mængde” og tryk på knappen
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede totale mængde. Tryk på knappen for at bekræfte indstill-

ingen.

Vælg temperatur (Hvis “Temperatur” er sat til “Individuel” se 3.4.)

 ➔ Drej drejeknappen over på “Temp. kaffe” og tryk på knappen.
 ➔ Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maximum) og tryk på 

knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Temp. mælk” og tryk på knappen.
 ➔ TuDrej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maximum) og tryk på 

knappen.
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 ➔ For at forlade indstillingerne drejes drejeknappen over til “Exit”. Tryk på knappen eller berør 
skærmen.

4.4. Tilpasning af standardindstillingerne for varmt vand
Fabriksindstillingerne er 150ml.

Displayet viser “150ml”.

 ➔ Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5).
 ➔ Drej drejeknappen over på “Varmt vand” og tryk på knappen eller berør symbolet for varmt vand.
 ➔ Tryk på drejeknappen eller berør “START”.

Kopbelysningen tændes. Maskinen tilbereder nu varmt vand i forhold til standardindstillingerne.

Standardindstillingerne kan ændres på to måder:

4.4.1. Live Programmering
Du kan ændre standardindstillingerne under brygning som følger.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Varmt vand” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Programmering”.
 ➔ Tryk på drejeknappen for at ændre standardindstillingerne.

Displayet viser “Vent venligst”. Maskinen opvarmes og brygningen vil starte.

Displayet viser “Stop varmt vand?”.

 ➔ Tryk på højre drejeknap, når den ønskede mængde vand er opnået.

Standardindstillingen på er nu blevet ændret og gemt. Displayet viser “Opskrift gemt” for et kort 
øjeblik og vil derefter vende tilbage til menuen.

4.4.2. Manuel programmering
Du kan også ændre standardindstillingerne manuelt

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Varmt vand” og tryk på knappen.

Vælg vandmængde

 ➔ Drej drejeknappen over på “Vandmængde” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede vandmængde (50-500ml). Tryk på knappen for at 

bekræfte indstillingen.
Vælg temperatur (Hvis “Temperatur” er sat til “Individuel” se 3.4.)

 ➔ Drej drejeknappen over på “Temperatur vand” og tryk på knappen.
 ➔ Drej på drejeknappen over på den ønskede temperatur (Standard, høj og maximum) og tryk på 

knappen.
 ➔ For at forlade indstillingerne drejes drejeknappen over til “Exit”. Tryk på knappen eller berør 

skærmen. 

4.5. “Min kaffe” - lav dine egne kaffeopskrifter
Maskinen kan gemme op til 20 forskellige personlige drikke.

Fra fabrikken er der gemt en “Min kaffe”. 120 ml, medium styrke, aromaprofil “Dynamis”, en kop.

The display shows “120ml ooo l”.

Du kan ændre standardindstillingerne manuelt som følger.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør ikonet.
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 ➔ Drej drejeknappen over på “Kaffeopskrifter” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Min kaffe” og tryk på knappen.

Du kan nu ændre en eksisterende opskrift eller lave en ny.

4.5.1. Tilpas opskrift
 ➔ Drej drejeknappen over på “Ændre” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den opskrift, du ønsker at ændre. Fra fabrikken findes en opskrift 

under “Min kaffe”. Tryk på drejeknappen.
Under menuen “Ændre opskrift” følges punkt 4.2. til 4.4.

Under menuen “Vælg drik” kan du ændre den valgte drik og opskrift, som beskrevet i 4.2. to 4.4.

Punktet “Ændre navn” gør det muligt at gemme hver opskrift under et specifikt navn. 

 ➔ Drej drejeknappen over på bogstavet eller symbolet efter dit ønske. Tryk på drejeknappen for at 
vælge bogstavet eller symbolet.

 ➔ Gentag indtil kaffeopskriftens navn er færdigt.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Vælg ikon” (tredje sidste ikon på sidste linje) for at give din kaffeop-

skrift et ikon til displayet, og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på det ønskede ikon og tryk for at bekræfte. 
 ➔ Drej drejeknappen over på “Bekræft navn” og tryk på knappen.

Ved at trykke “Slet” fjernes opskriften.

4.5.2. Lav en opskrift 
 ➔ Drej drejeknappen ned på “Tilsæt” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede grundopskrift og tryk på den.

Maskinen anvender standardindstillingerne på den valgte drik.

Følg 4.2. til 4.5. for at ændre opskriften på den valgte drik. Gem den under det ønskede navn, som 
beskrevet i 4.5.1.

4.6. Juster formalingsgraden
 OBS: Juster kun formalingsgraden, når kværnen kører.

Du kan ændre formalingsgraden afhængigt af de valgte kaffebønner. Vi anbefaler at formalingsgraden 
er sat til medium.

Følg disse trin, for at ændre formalingsgraden:

 ➔ Åbn servicedøren på højre side af maskinen (fig. 1/L).

Formalingsgraden justeres ved hjælp af knappen øverst til højre (fig. 9).

 ➔ Placer en kop under kaffeudløbet
 ➔ Drej drejeknappen over på “Espresso” og tryk på knappen.
 ➔ Mens kværnen kører, justeres formalingsgraden ved at flytte på knappen (fig. 9).

Jo mindre prik, jo finere males kaffen. Vær opmærksom på: 

- En lysristet kaffe behøver en finere formalingsgrad (knappen flyttes mod venstre). 
- En mørkristet kaffe behøver en mørkere formalingsgrad (knappen flyttes mod højre).

 Tip: Juster formalingsgraden efter din personlige smag.

 ➔ Luk servicedøren ved forsigtigt at sætte dørens tapper ind i hullerne på maskinen. Sørg for, at 
døren lukkes helt til.

4.7. Anvendelse af malet kaffe (fx koffeinfri kaffe)
 ➔ Åbn låget til skakten til malet kaffe (fig. 1/M). 

Displayet viser “Tilføj malet kaffe”.

 ➔ Hæld en skefuld malet kaffe i og luk låget. Displayet viser “Malet kaffe klar”.
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 ➔ Placer en kop under kaffeudløbet (fig. 5).
 ➔ Drej drejeknappen over på den ønskede drik eller berør ikonet.
 ➔ Tryk på drejeknappen eller berør START for at starte brygningen.

OBS: Har du ved en fejl startet brygningen, kan du altid ændre mængden under brygningen.
 ➔ Mens “ml” blinker, drejes drejeknappen over på den ønskede mængde.
 ➔ Tryk på drejeknappen, hvis du ønsker at stoppe processen.

 OBS: Hvis du ved en fejl har åbnet låget til skakten til malet kaffe, eller ikke trykkede på drejeknap-
pen efter at have hældt malet kaffe i, vil maskinen automatisk starte en skylning, når låget lukkes (fig. 
1/E). Maskinen vil være klar til brug igen.

 OBS: Skakten til malet kaffe er ikke til opbevaring - hæld derfor kun en skefuld kaffe i, når funktionen 
skal bruges. Anvend kun friskmalet eller vacuumpakket kaffe. Anvend ikke instant kaffe!

5. Rengøring og vedligeholdelse
Din Nivona maskine vil bede om rengøring- og vedligeholdelsesprogrammer (fx “Opskummer sky-
lles”). Advarslerne vises i displayet.

 ➔ Hvis en rengøring- eller vedligeholdelse vises, drejes drejeknappen over på „✓“. Tryk på knappen 
eller berør symbolet.

Maskinen vil påbegynde det nødvendige program og displayet vil guide dig igennem og fortælle, hvis 
du skal gøre noget.

 ➔ Følg instruktionerne i displayet. Er du i tvivl, så tjek punkt 5.1. til 5.9.

5.1. Skyl mælkesystemet
 Note: Afbryd ikke programmet, når det kører!

Vi anbefaler, at du skyller mælkesystemet hver gang, du har anvendt mælk, og hver gang displayet 
skriver “Opskummer skylles”..

 ➔ Drej drejeknappen over på “Vedligeholdelse” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Opskummer skylles” og tryk på knappen.

Displayet viser “Slange på tud”.

 ➔ Sæt slangen fast i mælkeskummeren (fig. 7).
 ➔ Sæt slanged fast i drypbakken (fig. 10).
 ➔ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under kaffeudløbet.
 ➔ Tryk på drejeknappen eller tryk på “Fortsæt” på skærmen.

Displayet viser “Opskummer skylles”. Maskinen påbegynder nu skylningen. Når processen er afs-
luttet, er maskinen klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

5.2. Skylning af systemet
Maskinen vil til tider have brug for at blive skyllet. Gør som følger:

 ➔ Drej drejeknappen over på “Vedligeholdelse” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Skyl system” og tryk på knappen.

Displayet viser “System skylles”.

Når processen er afsluttet, vil maskinen varme op og herefter er den klar til brug. Displayet viser 
hovedmenuen.

5.3. Rengøring af mælkeskummer
OBS: Afbryd ikke programmet, når det kører!
 Note: Displayet viser “Rengør opskummer”, når det er nødvendigt.

Fortsæt som følger:
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 ➔ Drej drejeknappen over på “Vedligeholdelse” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Rengør opskummer” og tryk på knappen.

Displayet viser skiftevis “Tøm bakker” og “Fyld vandtank”.

 ➔ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og tøm begge.
 ➔ Fyld vandtanken, hvis dette er nødvendigt. Sæt vandtanken i først efterfulgt af drypbakke og 

grumsbeholder.

Displayet viser “Tilslut slange og tilsæt mælkerens”

 ➔ Sæt slangen fast i mælkeskummeren (fig. 7).
 ➔ Hæld mælkerens og vand i en beholder (ca. 0,3 L). Følg blandingsforholdet på produktet.
 ➔ Placer mælkeslangens anden ende i blandingen.
 ➔ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under kaffeudløbet.
 ➔ Tryk på drejeknappen eller tryk på “Fortsæt” på skærmen.

Displayet viser “Rengør opskummer”.

 ➔ Tryk på drejeknappen eller berør “Start”.

Rengøringsprocessen er begyndt. Displayet viser “Opskummer rengøres. Fjern ikke slangen”.

Efter et kort øjeblik viser displayet “Slange på tud”.

 ➔ Tilsut mælkeslangen til mælkesystemet (fig. 7) og drypbakken (fig. 10).
 ➔ Tryk på drejeknappen eller tryk på “Fortsæt” på skærmen.

Displayet viser “Opskummer rengøres. Fjern ikke slangen”.

Når rengøringsprogrammet er færdigt, opvarmes maskinen og er herefter klar til brug.

 ➔ Tøm drykbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og indsæt dem igen.

Displayet viser hovedmenuen.

5.4. System rengøring
 Note: Hvis maskinen har brug for en rengøring, vil displayet vise “Rengør system”. Du kan stadig 
brygge kaffe, men det anbefales at foretage en rengøring hurtigst muligt.

OBS: Afbryd ikke rengøringsprogrammet. Tilføj en rengøringstablet, når maskinen beder om det.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Vedligeholdelse” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Rengør system” og tryk på knappen.

Displayet viser skiftevis “Tøm bakker” og “Fyld vandtank”.

 ➔ Fyld vandtanken med friskt vand og sæt den tilbage i maskinen.
 ➔ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og tøm begge.

Displayet viser “Fjern bryggeenheden og skyl den under rent vand”.

 ➔ Åbn servicedøren til højre på maskinen (fig. 1/L).
 ➔ Fjern bryggeenheden ved at trykke den røde knap op og drej på håndtaget til det klikker på plads 

(fig. 12)
 ➔ Fjern forsigtigt bryggenheden.
 ➔ Rengør bryggeenheden under rindende vand.

Displayet viser “Tablet i bryggeenheden”.

 ➔ Læg en rensetablet i bryggeenheden (se displayet).

Displayet viser “Indsæt bryggeenhed”.

 ➔ Indsæt bryggeenheden ved at låse den på plads ved hjælp af den røde knap og håndtaget.
 ➔ Luk servicedøren.
 ➔ Stil en stor beholder (mindst 0,5L) under kaffeudløbet (fig. 1/E).

Displayet viser “Start rengøring”.

 ➔ Tryk på drejeknappen eller berør “Start” på skærmen.
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Rengøringsprogrammet starter. Displayet viser “System rengøres”. Det automatiske program tager ca. 
10 minutter.

Note: Følg instruktionerne, hvis der vises en besked i displayet under rengøring. Maskinen vil nu 
fortsætte rengøringen.
Displayet viser “Tøm bakker”, når rengøringen er færdig.

 ➔ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O). Tøm og rengør begge.
 ➔ Fyld vandtanken, hvis dette er nødvendigt.

Maskinen foretager en skylning, opvarmer og er nu klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

5.5. Afkalkning
Hvis maskinen har brug for en afkalkning, vil displayet vise “Afkalk system”.

Du kan altid starte afkalkningsprogrammet manuelt.

OBS: Sørg for at følge alle trin, som beskrevet. Du kan stadig brygge kaffe, men det anbefales at 
foretage en afkalknin hurtigst muligt.

OBS: Afbryd ikke afkalkningsprogrammet. Brug aldrig eddike eller eddike-baserede afkalkningsmidler, 
kun afkalkning, der anbefales til automatiske espressomaskiner.

 OBS: Før afkalkningsprogrammet startes fjernes kalkfilteret fra vandtanken.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Vedligeholdelse” og tryk på knappen eller berør symbolet.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Afkalk system” og tryk på knappen.

Displayet viser “Tøm bakker”.

 ➔ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N og 1/O) og tøm begge.
 ➔ Sæt bakkerne på plads igen.

Displayet viser “Fjern vandtank”.

 ➔ Fjern vandtanken. 

Displayet viser skiftevis “Fyld vandtanken til 0,7L mærket” og “Tilsæt afkalker og indsæt tank”.

 ➔ Fjern kalkfilteret. Fyld vandtanken op til 0,7L mærket med friskt vand og sæt vandtanken i 
maskinen.

 OBS: Hæld altid vand op til 0,7L mærket før afkalkningsmidlet. Aldrig omvendt! Følg producentens 
vejledning om afkalkningsmidlet.

 ➔ Tilføj afkalkningsmiddel.

Displayet viser “Slange på tud”.

 ➔ Sæt slangen fast i mælkeskummeren (fig. 7).
 ➔ Sæt slanged fast i drypbakken (fig. 10).
 ➔ Tryk på drejeknappen eller tryk på “Fortsæt” på skærmen.

Displayet viser “Start afkalkning”.

 ➔ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet. (fig. 1/E).
 ➔ Tryk på drejeknappen eller tryk på “Start” på skærmen.

Afkalkningsprogrammet starter. Displayet viser “Systemet afkalkes, fjern ikke slange”. Afkalkn-
ingsprogrammet er automatisk og tager ca. 30 minutter. Afkalkningsmidlet transporteres rundt i 
systemet i intervaller.

Når afkalkningsprogrammet er færdigt, viser displayet “Tøm bakker”.

 ➔ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N and 1/O) og tøm begge.
 ➔ Indsæt drypbakke og grumsbeholder.
 ➔ Fjern vandtanken og skyl den med friskt vand.
 ➔ Indsæt filter i vandtanken.
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 ➔ Fyld vandtanken med frisk vand og sæt den tilbage i maskinen.

Displayet viser “Slange på tud”.

 ➔ Sæt slangen fast i mælkeskummeren (fig. 7).
 ➔ Sæt slanged fast i drypbakken (fig. 10).
 ➔ Stil en beholder (ca. 0,5 L) under udløbet.
 ➔ Tryk på drejeknappen eller tryk på “Fortsæt” på skærmen.

Displayet viser “Skyl venligst”.

 ➔ Tryk på drejeknappen for at starte skylningen eller berør “Start” på skærmen.

Displayet viser “System skylles, fjern ikke slangen”. Det automatiske rengøringsprogram varer ca. 3 
minutter. Når programmet er færdigt, viser displayet “Tøm bakker”.

 ➔ Fjern drypbakken og grumsbeholderen (fig. 1/N and 1/O). Tøm og rengør begge.
Maskinen varmer op og er nu klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

 OBS: Fjern eventuelle rester af afkalkningsmidlet på maskinen med en fugtig klud.

5.6. Regelmæssig manuel rengøring
 OBS: Nedsænk aldrig maskinen i vand. Brug ikke slibende rengøringsmidler.

 ➔ Only use a soft, damp cloth without any detergent for cleaning the casing inside and out.

 Note: For at rengøre displayet, når maskinen er tændt, bør displayet låses. Dette gøres ved at vælge 
“Vedligeholdelse”, “Display vedligeholdelse”. Tryk på drejeknappen for at låse, og tryk igen for at låse 
op.

 ➔ Tøm drypbakke (fig. 1/N) og grumsbeholder (fig. 1/O) så snart dette indikeres på displayet. (Kun 
når maskinen er tændt!).

 OBS: Efter rengøring af drypbakken er det vigtigt, at begge metalkontakter i enden er rene og tørre! 
Brug en mild opvaskesæbe engang i mellem.

 ➔ Vandtanken bør skylles med rent vand dagligt og fyldes med friskt vand.

 Note: Indtørret mælk er svært at fjerne.

 ➔ Rengør derfor mælkeskummeren, udløbet og slangen regelmæssigt.

 Fra tid til anden bør mælkeskummeren demonteres og rengøres grundigt under rindende vand. (Med 
regelmæssige intervaller og gerne hver gang, maskinen ikke skal anvendes i en periode).

 ➔ Fjern kaffe- og mælkeudløbets panel (fig. 1/P).
 ➔ Træk mælkeskummeren ned og ud (fig. 11) og skil det ad (fig. 1/R).
 ➔ Rengør alle komponenterne (fig. 1/R) grundigt og saml mælkeskummeren igen.
 ➔ Sæt mælkeskummeren på plads (fig. 11).
 ➔ Sæt panelet tilbage på kaffeudløbet (fig. 1/P).

 Tip: Maskinen er udstyret med hjul (fig. 1 / Q), som gør det let for dig, at rengøre fladen under maski-
nen.

5.7. Rengøring af bryggeenheden
 OBS: Fjern kun bryggeenheden, når maskinen er slukket.

OBS: Rengør bryggeenheden efter hver rengøring af maskinen, og mindst en gang om måneden.

Bryggeenheden kan tages ud og rengøres under rindende koldt vand. Brug aldrig opvaskemiddel eller 
lignende, kun rent, koldt vand! Af hygiejniske årsager, anbefales det, at bryggeenheden tages ud og 
rengøres, hver gang der er kørt et rengøringsprogram.

 ➔ Åbn servicedøren på maskinens højre side (fig. 1/L).
 ➔ Fjern bryggeenheden ved at trykke på den røde knap og dreje håndtaget til venstre indtil det klik-

ker på plads (fig. 12).
 ➔ Tag forsigtigt bryggeenheden ud ved hjælp af håndtaget.
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 ➔ Rengør bryggeenheden under rindende koldt vand og lad den tørre.
 ➔ Indsæt bryggeenheden igen og lås den ved at trykke den røde knap ned og dreje håndtaget til 

højre.
 ➔ Luk servicedøren ved forsigtigt at sætte dørens tapper ind i hullerne på maskinen. Sørg for, at 

døren lukkes helt til.

5.8. Udskiftning af filter
Efter 50L vand er filteret opbrugt og kan ikke filtrere mere vand. Displayet viser “Skift filter”.

Du kan stadig brygge kaffe, men det anbefales, at filteret skiftes med det samme.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Indstillinger” og tryk på knappen eller berør skærmen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Filter” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Indsæt filter? Ja”, så maskinen genkender det nye filter.
 ➔ Tøm vandtanken (fig. 1/F og 2) og skru filteret ud ved hjælp af værktøjet for enden af måleskeen 

(fig. 4).
 ➔ Kasser det brugte filter.
 ➔ Tryk på drejeknappen.

Displayet viser “Indsæt filter” eller “Filter indsat”, hvis filteret allerede er blevet udskiftet.

 ➔ Skru det nye filter i vandtanken ved hjælp af værktøjet for enden af måleskeen (fig. 4).

 OBS: Skru ikke filteret for hårdt fast.

 ➔ Fyld vandtanken med friskt vand og sæt den i maskinen.
 ➔ Stil en beholder (ca. 0,5L) under udløbet (fig. 1/E) og tryk på drejeknappen eller tryk på 

“Fortsæt” på skærmen.

System skylles nu igennem. Displayet viser “Filter skylles”.

 ➔ Efter et kort øjeblik kommer der ikke mere vand ud af udløbet.

Maskinen varmer op og er igen klar til brug. Displayet viser hovedmenuen.

OBS: Filteret skal skiftes efter maksimalt to måneder, hvis maskinen ikke anvendes regelmæssigt 
Displayet vil ikke vise dette. Brug drejeknappen på toppen af filteret, for at indikere, hvilken måned filteret 
er sat i.

5.9. Vedligeholdelses status
Maskinen viser, hvornår rengøring og afkalkning er nødvendigt.

 ➔ Drej drejeknappen over på “Vedligeholdelse” og tryk på knappen.
 ➔ Drej drejeknappen over på “Status vedligeholdelse” og tryk på knappen.

Displayet viser:

“System rengøring”

“Rengør opskummer”

“Afkalkning”

“Filterskift”

De respektive barer vil vise, hvornår rengøring og afkalkning er nødvendigt. Jo længere mod højre 
baren er, jo tættere er maskinen på processerne.

 ➔ Press the rotary control to exit “MAINTENANCE STATUS”.

 Note: Rengør og afkalk regelmæssigt og minimum, når displayet viser advarsler for det.
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6. Systemmeddelelser

Meddelelse Grund Løsning

Fyld system Fyld rørsystem  ➔ Tryk på drejeknappen

Filter muligvis defekt  ➔ Fjern eller skift filteret

Påfyld vand Vandtanken er tom  ➔ Fyld vandtank

Vandtanken er fjernet eller
monteret forkert

 ➔ Indsæt vandtank korrekt (se 
2.3.)

Påfyld bønner Ikke flere bønner  ➔ Påfyld bønner (se 2.3.)

Bønner sidder fast  ➔ Rør i bønnerne med en ske
 ➔ Rengør bønnebeholderen 
med en klud

Note: “Påfyld bønner” går først væk efter næste brygning!

Tøm bakker Drypbakke og/eller
grumsbeholder er fyldt

 ➔ Tøm drypbakke og/eller 
grumsbeholder

Kontakterne er fugtige  ➔ Rengør og tør kontakter

Ingen bakker Drypbakken mangler eller er 
sat forkert i

 ➔ Tøm drypbakke og/eller 
grumsbeholder

Kontakterne er fugtige  ➔ Rengør og tør kontakter

Rengøring nødvendig Systemet skal rengøres  ➔ Rengør systemet (Se 5.4.)

Afkalkning nødvendig Systemet skal afkalkes  ➔ Afkalk systemet (Se 5.5.)

Skift filter Filteret er opbrugt  ➔ Skift filteret (Se 5.8.)

Bryggeenhed mangler Bryggeenhed sidder forkert  ➔ Sæt bryggeenheden korrekt 
i ved hjælp af håndtaget 
(Se 5.7.)
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7. Problemløsning

Meddelelse Grund Løsning

Ingen varm vand eller damp Blokeret opskummer (fig. 11)  ➔ Adskil og rengør mælkes-
kummeren (fig. 11)

Ikke nok mælk/mælkeskum Systemet er tilkalket  ➔ Afkalk maskinen (Se 5.5.)
Uegnet mælk  ➔ Brug kold mælk

Opskummer tilstoppet (fig. 11)  ➔ Adskil og rengør mælkes-
kummeren (fig. 11)

Kaffen drypper kun ud Systemet er tilkalket  ➔ Afkalk maskinen (Se 5.5.)

Formalingsgraden er for fin  ➔ Sæt formalingsgraden gro-
vere (Se 4.6.)

Malet kaffe er for fint  ➔ Vælg en grovere malet kaffe

Ingen “crema”på kaffen Systemet er tilkalket  ➔ Afkalk maskinen (Se 5.5.)

 Uegnede kaffebønner  ➔ Skift kaffebønner

Kaffebønnerne er for gamle  ➔ Påfyld friske kaffebønner

Høje lyde fra kværnen Formalingsgraden er ikke 
tilpasset bønnetypen

 ➔ Juster formalingsgraden (Se 
4.6.)

Fremmedlegeme i kværnen  ➔ Kontakt service. Formalet 
kaffe kan stadig anvendes

Displayet viser fejl 8 Bryggeenhed sidder forkert  ➔ Fjern og rengør bryggeenhed 
(Se 5.7.)
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8. Reservedele / tilbehør
Ekstra bønnebeholder NIZB 410:

Øger beholderens kapacitet fra 600g til 1000g.

https://www.rigtigkaffe.dk/nivona-tilbehor/9282-nivona-bonnebeholder-stor.html

Kalkfilter NIRF 700:

Filter til filtrering af vand.  
http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/747-nivona-claris-kalkfilter.html

Rensepiller NIRT 701:

Til rengøring af systemet.  
http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/748-nivona-rensepiller.html

Afkalkning 500 ml NIRK 703:

Flydende afkalkningsmiddel. 
http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/745-nivona-500ml-afkalkning.html

Rensemiddel til mælkesystem NICC 705:

Til rengøring af opskummer. 

http://www.rigtigkaffe.dk/nivona-plejeprodukter/746-nivona-cappuccino-cleaner.html

Mælkekøler NICO100:

Praktisk køleskab med plads til 1 liter mælk.

https://www.rigtigkaffe.dk/nivona-tilbehor/9723-nivona-cooler-1l.html

Nivona

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

© 2016 by NIVONA

Eneste officielle danske forhandler

Rigtig Kaffe A/S

Godthåbsvej 70

8660 Skanderborg

www.rigtigkaffe.dk
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