Täisautomaatne kohvimasin
Kasutusjuhend ja nõuandeid
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Ekraan
(põhimenüü)
Pöördlüliti
Auru või kuuma vee pöördnupp
Ekraanilekuvatud sätted
Reguleeritava kõrgusega tila
Veepaagi kaas
Kohviubade nõu kaas
Lüliti masina sisse-välja lülitamiseks
Tassialus
Tassisoojendi
(kasutatakse küttekeha jääksoojust)
Hooldusluuk
Jahvatatud kohvipulbri kambri luuk
Tilgaalus
Kasutatud kohvipuru salv
(masina sees)
Auru või kuuma vee pihusti / piimavahusti
(spumatore)
Tagumised rullikud
(tagaosas, ainult mudelid 670 ja 680)
Piimavahusti osad
Tüübisilt
(eemaldage tilgaalus)
Juhtmehoidik
(tagaosas)
Piimanõu
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Lugupeetud klient!
Täname teid väga, et ostsite kvaliteetse NIVONA kohvimasina.
NIVONA kohvimasina võimaluste täielikuks nautimiseks lugege enne esmakasutamist ja
algseadistamist läbi kasutusjuhend ja järgige ohutusjuhised.
Hoidke juhendit kindlas kohas, et vajadusel saaksite seda uuesti lugeda ja anda see masina
võimalikele uutele kasutajatele edasi.
Alltoodud sümbolid tähendavad järgmist.
Hoiatus! Selle sümboliga tähistatakse võimalikke ohtusid.
Teadmiseks! See sümbol juhib tähelepanu mingile funktsioonile.
Näpunäide! Selle sümboliga tähistatakse näpunäiteid.
ETTEVAATUST! Kuum pind!
NIVONA täisautomaatse masina juhtimiseks saate hankida vajalikke rakendusi (äppe) Apple’i AppStore’ist või Google Play-Store’ist. Nendega saate oma täisautomaatset masinat juhtida ja kasutada.
Menüüsuvandi “BLUETOOTH” abil saate nutitelefoniga lubada ja aktiveerida masina funktsioone (vt
märkust 3.11.).
NIVONA müügiesindaja ja meeskond soovivad masina kvaliteetsete funktsioonide ja masinaga
valmistatud kohvi nautimist.
Ostetud:
Koht, kuupäev:
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1. OHUTUSJUHISED
1. Ohutusjuhised
• See masin on ette nähtud ainult sihipäraseks kasutamiseks (kodumajapidamises). Masinat ei tohi
kasutada ärilistel eesmärkidel (vt garantiitingimusi). Nõude eiramisel kaotab garantii kehtivuse.
• Masina kasutuspinge ja elektrivõrgu pinge peavad täpselt ühtima. Vaadake teavet seadme
tüübisildilt/kleebiselt (vt jn 1/S).
• Ärge kasutage masinat, kui toitejuhe või korpus on kahjustatud. Ärge laske toitejuhtmel vastu
kuumi osasid puutuda.
• Ärge tõmmake pistikut pistikupesast juhtmest hoides.
• Järgige rangelt puhastamise ja katlakivieemaldamise juhiseid. Nende nõuete eiramisel kaotab
garantii kehtivuse.
• Enne masina hooldamist ja puhastamist veenduge, et masin oleks välja lülitatud ja toitejuhtme
pistik oleks seinakontaktist eemaldatud.
• Ärge laske toitejuhtme pistikul märjaks minna ja kaitske seda niiskuse eest.
• Kasutage seadet ainult siseruumides ning tasasel ja stabiilsel pinnal. Kunagi ärge paigutage seadet
kuumadele pindadele ega lahtise tule lähedale.
• Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed
võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused, tohivad seadet kasutada nende
ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all ning nad peavad oskama masinat ohutult kasutada ja
mõistma seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi hooldada ega
puhastada masinat, v.a juhul kui nad vanemad kui 8. a ja järelvalve all. Masinat ja selle toitejuhet ei
tohi jätta 8. a nooremate laste käeulatusse.
• Kui peaksite mõneks päevaks kodunt lahkuma, tõmmake toitejuhtme pistik seinakontaktist välja.
• Ärge jätke seadet vajaduseta sisselülitatuks. Ärge kastke seadet vette!
• Ärge puhastage seadet või selle mingit osa nõudepesumasinas. Nende nõuete eiramisel kaotab
garantii kehtivuse.
• Talitlushäire korral tõmmake toitejuhtme pistik seinakontaktist välja (ärge kunagi tõmmake
toitejuhtmest ega masinast endast).
• Tootja ei vastuta seadmele tekitatud võimaliku kahjustuse eest, mis on põhjustatud väärkasutusest
või ebaprofessionaalsest parandusest. Sellisel juhul kaotab garantii kehtivuse.
• Kasutage masinasse sisseehitatud kohviveskit ainult röstitud ja töötlemata kohviubade, mitte
kunagi muude toitainete jahvatamiseks. Kontrollige, ega kohviubade seas pole võõrkehi. Vastasel
juhul kaotab garantii kehtivuse.
• Kui on vaja masinat parandada, k.a toitejuhtme asendamine, pöörduge palun müügiesindaja või
tootetoe poole. Pärast konsultatsiooni ja võttes arvesse selle kasutusjuhendi punkti 9, saatke masin
NIVONA klienditeenindusse aadressil: Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg.
• Toitejuhtme kahjustuste korral laske see ohu vältimiseks asendada tootjal, tootja volitatud töökojas
või vastava väljaõppega isikul.
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1. OHUTUSTEAVE / 2. ALGSEADISTAMINE
Hoiatus! Elektriseadmeid tohivad parandada ainult professionaalid. Ebaprofessionaalne
parandamine võib tekitada kasutajale tõsist ohtu. Tootja ei vastuta seadmele tekitatud
võimaliku kahjustuse eest, mis on põhjustatud väärkasutusest või ebaprofessionaalsest
parandusest.
Hoiatus! Kohvikeetmise ajal sisse/välja lüliti vajutamine (jn 1/H) võib seadme kahjustada.
Masinat võite välja lülitada ainult siis, kui see on ooterežiimis.
Hoiatus! Põletusoht! Auru või kuuma auru väljutamise ajal võib alguses juhtuda, et auru/
kuuma vee düüsist/vahustist hakkab välja pritsima kuuma vee pritsmeid. Metallist vahusti
väljundava võite puudutada ainult siis, kui see on jahe.

2. Algseadistamine
2.1 Ettevalmistused
tVõtke
t
masin ja kõik komplektisolevad osad ettevaatlikult pakendist välja. Tarnimisel peaksid
pakendis olema järgmised osad.
• Kasutusjuhend;
• Garantiikaart;
• Mõõtelusikas koos filtrikasseti paigaldamistööriistaga;
• Kaks puhastusaine tabletti;
• Üks Clarise filter;
• Üks veekareduse määramise testriba;
• Üks piimanõu koos ühendusvoolikuga (ainult mudel 670 ja 680).
Teadmiseks! Klienditeenindusse saatmiseks tuleb masin paigutada oma
originaalpakendisse. Seepärast hoidke pakend alles, k.a polüstüreenist osad.
tAsetage
t
masin tasasele, kuivale ja sobivale tööpinnale.
tÜhendage
t
masin ainult professionaalselt paigaldatud pistikupessa.
tMasin
t
on varustatud juhtmehoidikuga. Kui juhe osutub liiga pikaks, siis võite liigse juhtmeosa
lükata masina tagaosas olevasse juhtmehoidikusse.
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2. ALGSEADISTAMINE
2.2. Tähtsamad juhtseadised
Kohvimasin NIVONA võimaldab valmistada erinevat liiki kohvi vastavalt isiklikele eelistustele.
Erinevate kohvijookide valmistamisel jäävad tähtsamad juhtseadised ja nende põhifunktsioonid
üldjoontes samaks.
• Lüliti masina sisse/välja lülitamiseks (jn 1/H): lülitit vajutades lülitatakse masin sisse. Vajutades
seda uuesti, lülitate masina välja.
• Pöördlüliti „Keera-Vajuta”, (edaspidi pöördlüliti, jn 1/B): valige põhimenüüst oma lemmikjook.
Selleks keerake pöördlülitit. Pärast pöördlülitile vajutamist hakatakse kohvijooki valmistama.
Mingi kohvijoogi valmistamise ajal saate pöördlülitiga muuta joogi kangust ja kogust.
Muudetav väärtus hakkab vastavalt vilkuma.
• Auru või kuuma vee nupp (jn 1/C): kui ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT), pange
esmalt auru-kuuma vee düüsi/vahusti alla nõu. Kuuma vee või auru väljundklapi avamiseks keerake
pöördnuppu päripäeva kuni tõkiseni. Väljundklapi sulgemiseks keerake nuppu vastupäeva kuni
tõkiseni.
• Auru või kuuma vee otsik / vahusti (jn 1/P): kui piimavahusti kraan on suunatud ülespoole ja auru
või kuuma vee pöördnupp on avatud asendis (jn 1/C), valmistatakse vastavalt valitud joogile kas
vahustatud piima või kuuma vett. Kui piimavahusti kraan on horisontaalses asendis ja auru või
kuuma vee pöördnupp (jn 1/C) on avatud asendis, loputatakse piimavoolikut.
• Reguleeritava kõrgusega kohvitila (jn 1/E): tõmmates tila kõrgemale või madalamale, saate
seadistada kohvitila oma tasside ja klaaside kõrgusega sobivaks. Hoidke tila pöidla ja nimetissõrme
vahel ning liigutage tila kõrgemale/madalamale (jn 11).
• Piimanõu (ainult mudelid 670 ja 680): täitke piimanõu värske, madala rasvasisalduse ja külma
piimaga. Sulgege piimanõu kaas ja ühendage imemisvooliku üks ots piimanõuga ja teine ots
piimavahusti (spumatore) otsikuga.

2.3. Masina täitmine vee ja kohviubadega
tAvage
t
masina vasakpoolne kate (jn 1/F) ja eemaldage veepaak (jn 2). Loputage paaki külma, puhta
kraaniveega.
tKallake
t
paaki vett üle minimaalse taseme märgise (0,5 l) ja pange seadmesse tagasi. Veenduge, et
veepaak oleks õigesti oma kohale sisestatud.
tSulgege
t
uuesti masina vasakpoolne kaas.
Hoiatus! Täitke veepaak alati ainult külma veega! Ärge kunagi kasutage täitmiseks
süsihappegaasiga rikastatud vett või muid vedelikke! Nende nõuete eiramisel kaotab
garantii kehtivuse.
tAvage
t
ubade nõu kaas (jn 1/G ja 3).
tTäitke
t
see ainult töötlemata, kuid röstitud kohviubadega.
tPange
t
anuma kaas peale tagasi. Veenduge, et see oleks õigesti suletud.
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2. ALGSEADISTAMINE
Hoiatus! Ärge töödelge kohviubasid röstimisel või pärast röstimist ainetega nagu suhkur
vms. See võib veskit kahjustada. Sellisel viisil kahjustatud masina parandusi garantii ei kata.

2.4. Masina sisselülitamine ja süsteemi täitmine
tLülitage
t
masin sisse-välja lülitiga sisse (jn 1/H).
Enne esimese tassi kohvi keetmist seadistage järgmised põhisätted.

Keele seadistamine
tSobiva
t
keele valimiseks keerake pöördlülitit.
tMuudetud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „PAIGALDA FILTER?“ (INSERT FILTER).

2.4.1. Filtriga masina kasutamine
Komplekti on lisatud Clarise filter. Selle filtri kasutamisel peate masina katlakivi harvemini
eemaldama, sest see filter muudab vee pehmemaks.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „JAH” (YES) ja vajutage seda. Sellisel viisil tuvastab masin, et uus filter
on sisestatud.
tkraanile
t
kuvatakse „SISESTA FILTER“ (INSERT FILTER).
tTühjendage
t
veepaak (jn 1/F ja 2) ja keerake filter filtri paigaldamise tööriistaga (mõõtelusika teise
otsaga, jn 4) hoolikalt veepaagis olevasse pessa.
Hoiatus! Ärge keerake filtrit üle ega painutage.
tTäitke
t
paak puhta veega üle minimaalse taseme märgise (0,5 l) ja pange masinasse tagasi.
tSulgege
t
uuesti masina vasakpoolne kaas.
tPange
t
vee väljumisava alla (jn 1/P) piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) ja avage päripäeva keerates
auru või kuuma vee klapp.
Seejärel hakatakse süsteemi loputama. Ekraanile kuvatakse „FILTRIT LOPUTATAKSE“ (FILTER
RINSING).
tOodake
t
natuke, kuni väljundavast enam vett välja ei voola. Seejärel sulgege auru või kuuma vee
klapp nuppu vastupäeva keerates.
Ekraanile kuvatakse „PALUN LOPUTA“ (PLEASE RINSE).
tVajutage
t
pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING).
Pärast kuumenemist kuvatakse masina kasutusvalmiduse näitamiseks ekraanile jookide
sümbolitega põhimenüü.
Esmakordne joogi valmistamine
Esmakordsel kohvijoogi valmistamise ajal on ubade jahvatuskamber veel tühi. Seetõttu on võimalik,
et masin ei valmista mingit kohvi. Pärast esimest jahvatust kuvatakse ekraanile „LISA UBE” (FILL
BEANS).
tJärgige
t
ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti pöördlülitit.
Kohvijoogi valmistamist korratakse.
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2. ALGSEADISTAMINE
Teadmiseks! Kui kasutate masinat koos filtriga ja olete süsteemi programmeerinud
„SISESTADA FILTER? JAH” (INSERT FILTER? YES), tühistatakse vee kareduse seadistamise
võimalus. Vee karedus seadistatakse automaatselt tasemele 1. Selles režiimis peate masinast
katlakivi küll harvemini eemaldama, kuid alati pärast vastavat taotlust ja alati eemaldatud
filtriga.
Pärast süsteemi torustikust umbes 50 l vee läbivoolamist on filtri toime ammendunud ja filter tuleb
asendada (vt jaotist 3.1).
Hoiatus! Isegi kui ekraanile ei kuvata teadet „ASENDA FILTER“ (PLEASE CHANGE FILTER),
peate kahe kuu möödumisel filtri ilmtingimata asendama. Ka siis, kui olete masinat harva
kasutanud!

2.4.2. Filtrita masina kasutamine
Kui eelistate masinat kasutada ilma filtrita, peate aktiveerima sätte „SISESTADA FILTER? EI” (INSERT
FILTER? NO). See on oluline, sest ilma filtrita kasutusrežiimis peate katlakivi sõltuvalt vee karedusest
tihedamini eemaldama (masin tarnitakse vaikimisi sättega „SISESTADA FILTER? EI” (INSERT FILTER?
NO”!)
tKeerake
t
pöördlüliti asendisse „EI” (NO) ja vajutage seda.
Ekraanile kuvatakse vee kareduse tase.
Teadmiseks! Võimalik et tootmistingimuste tõttu on süsteemi veetorustik algseadistamise
ajal veel tühi. Masin kuvab seda olekut järgmisel viisil. Pärast masina lülitiga sisselülitamisel
(jn 1/H), kuvatakse ekraanile „TÄIDA VEEGA / AVA KLAPP” (PLEASE FILL/OPEN VENT).
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) auru või kuuma vee pihusti / piimavahusti (spumatore)
otsiku alla.
tAvage
t
auru või kuuma vee klapp nuppu päripäeva keerates.
Seejärel hakatakse süsteemi täitma. Auru või kuuma vee pihusti/piimavahusti otsikust (jn 1/P) võib
hakata vett välja voolama.
tSulgege
t
auru või kuuma vee klapp pöördnuppu vastupäeva keerates.
Pärast süsteemi kuumutamist kuvatakse ekraanile „LOPUTA SÜSTEEM” (PLEASE RINSE).
tVajutage
t
pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING).
Kui masin on kasutusvalmis, kuvatakse ekraanile põhimenüü.

2.4.3. Vee kareduse seadistamine
Varem või hiljem, sõltuvalt piirkonna vee karedusest, peate masinast katlakivi eemaldama. Et
süsteem saaks kuvada aja, mil on vaja eemaldada katlakivi, peate enne esmakasutust sisestama
piirkonna vee kareduse taseme väärtuse.
Veekareduse tehasesäte on TASE 3.
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2. ALGSEADISTAMINE
Esmalt peate komplektisoleva testribaga määrama vee kareduse.
tKastke
t
testriba lühikeseks ajaks vette ja raputage seda natuke.
tUmbes
t
ühe minuti pärast saate tulemust vaadata. Selleks lugege kokku testribal olevad punased
täpid.
tErinevad
t
karedustasemed ja neile vastavad näidud on järgmised.
Testriba / Kareduse tase

= Ekraanikuva

1 punane täpp / 1–7°
2 punast täppi / 8–14°
3 punast täppi / 15-21°
4 punast täppi / >21°

= TASE 1
= TASE 2
= TASE 3
= TASE 4

Teadmiseks! Kui ribale ei teki ühtki punast punkti, seadistage kareduse väärtuseks tase 1.
Masina vee kareduse seadistamine toimub järgmiselt.
tKeerake
t
pöördlüliti vee kareduse suvandile ja seejärel vajutage pöördlülitit piirkonna veekareduse
väärtuse sisestamiseks.
Ekraanile kuvatakse „TÄIDA VEEGA / AVA KLAPP” (PLEASE FILL/OPEN VENT).
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) auru või kuuma vee pihusti / piimavahusti (spumatore)
otsiku alla.
tAvage
t
auru või kuuma vee klapp nuppu päripäeva keerates. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI
TÄIDETAKSE“ (SYSTEM FILLING).
Süsteemi hakatakse nüüd veega täitma ja seejärel kuumutama. Auru või kuuma vee pihusti /
piimavahusti otsikust (jn 1/P) võib hakata vett välja voolama.
tSulgege
t
auru või kuuma vee klapp nuppu vastupäeva keerates.
Ekraanile kuvatakse „PALUN LOPUTA“ (PLEASE RINSE).
tVajutage
t
pöördlülitit. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING).
Kui masin on kasutusvalmis, kuvatakse ekraanile põhimenüü.
Esmakordne joogi valmistamine
Esmakordsel kohvijoogi valmistamise ajal on ubade jahvatuskamber veel tühi. Seetõttu on võimalik,
et masin ei valmista mingit kohvi. Pärast esimest jahvatust kuvatakse ekraanile „LISA KOHVIUBE”
(FILL BEANS).
tJärgige
t
ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti pöördlülitit.
Kohvijooki hakatakse uuesti tegema.

2.5. Masina sisselülitamine algseadistamise ajal
Kui algseadistamise ajal on masin esmakordselt sisse lülitatud (jaotis 2.4), jätkake allpool kirjeldatud
viisil.
tLülitage
t
masin sisse-välja lülitiga sisse (jn 1/H).
Ekraanile kuvatakse teade „NIVONA, SEADE SOOJENEB” (NIVONA, SYSTEM HEATING).
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3. PÕHISÄTETE SISESTAMINE/MUUTMINE
Pärast süsteemi kuumenemist kuvatakse ekraanile „PALUN LOPUTA” (PLEASE RINSE).
tVajutage
t
pöördlülitit.
Seejärel hakatakse süsteemi loputama. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTUS“ (SYSTEM
RINSING). Seejärel on masin kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü (jn 1/A).
Teadmiseks! Kui masinat ei soovita kasutada pikema aja jooksul (nt puhkuse ajal), lülitage
masin sisse/välja lülitist välja (jn 1/H) ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.
Teadmiseks! Masinasse on programmeeritud iga kohvijoogi valmistamiseks vaikimisi sätted.
Seetõttu saate hakata kohvi kohe valmistama (vt jaotist 4.). Hoolimata sellest soovitame teil
muuta edaspidi vaikimisi sätteid vastavalt oma maitseeelistustele (vt jaotist 3).

2.6. ÖKO-režiim
Kui te ei kasuta pöördlülitit pikema aja jooksul, lülitatakse masin ÖKO-režiimi. Ekraanile kuvatakse
„ENERGIASÄÄST“ (ENERGY SAVING).
tPöördlülitit
t
vajutades väljute ÖKO-režiimist.
Ekraanile kuvatakse peamenüü.
Teadmiseks! Masinasse on programmeeritud iga kohvijoogi valmistamiseks vaikimisi sätted.
Seetõttu saate hakata kohvi kohe valmistama (vt jaotist 4.). Hoolimata sellest soovitame teil
muuta edaspidi põhisätteid vastavalt oma maitseeelistustele.
tPõhisätete
t
muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED“ (SETTINGS).
tPöördlülitit
t
vajutades sisenete seadistamismenüüsse „SÄTTED” (SETTINGS).
tValige
t
pöördlülitit keerates menüüst „SÄTTED” (SETTINGS) suvand, mida soovite muuta.
tPöördlülitit
t
vajutades sisenete valitud suvandi alammenüüsse.
tPöördlülitit
t
keerates valige selle suvandi jaoks soovitud väärtus.

3. Põhisätete sisestamine/muutmine
tValitud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
tKõrgemale
t
menüütasemele sisenemiseks valige suvand „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutage
pöördlülitit. Seejärel sisenete menüüst „SÄTTED” (SETTINGS) peamenüüsse.

3.1. Koos või ilma filtrita kasutamise seadistamine
tKoos
t
või ilma filtrita kasutusrežiimi muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED”
(SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tValige
t
pöördlülitiga menüüst „SÄTTED” suvand „FILTER”.
–– Filtriga masina kasutamine. Järgige jaotises 2.4.1. toodud juhiseid.
–– Filtrita masina kasutamine. Järgige jaotises 2.4.2. toodud juhiseid.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.
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3.2. Vee kareduse seadistamine
tVee
t kareduse muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja
seejärel vajutage pöördlülitit.
tValige
t
pöördlülitiga menüüst „SÄTTED” suvand „VEE KAREDUS” (WATER HARDNESS).
Järgige jaotises 2.4.3. toodud juhiseid.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

3.3. Maitse valimine
Maitse saate valida sõltuvalt oma soovist. Valmistatava kohvijoogi maitset saate soovikohaselt
muuta. Selleks valige sobiv suvand „MAITSE” (FLAVOUR) kolme eelprogrammeeritud vee jahvatatud
kohvist läbivoolu kiiruse profiili hulgast.
Profiili 1 „MAHE” (DYNAMIC) sobib kasutada muutuva läbivoolu korral.
Profiili 2 „KLASSIKALINE” (CONSTANT) sobib püsiva läbivoolu jaoks.
Profiili 3 “INTENSIIVNE” (INTENSE) tugeva läbivoolu jaoks.
Maitse vaikesäte on „KASUTAJAEELISTUSED” (INDIVIDUAL). Selles režiimis saate iga kohvijoogi jaoks
seadistada enda eelistustele vastava maitseprofiili. Kui aga peaksite valima eelseadistatud profiili 1,
2 või 3, rakendatakse seda kõikidele kohvijookidele.
Näpunäide! Soovitame oma lemmikmaitse profiili katsetada ühe valitud kohvijoogi peal.
tMaitse
t
sätete muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja
seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „MAITSE” (FLAVOUR). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti eelistustele vastavale maitseprofiilile.
tSätte
t
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

3.4. Temperatuuri seadistamine
Kohvi, piima või kuuma vee temperatuuri saate seadistada režiimi „NORMAALNE“ (NORMAL)
„KÕRGE“ (HIGH), „MAKSIMAALNE“ (MAXIMUM) või „KASUTAJAEELISTUSED“ (INDIVIDUAL). Tehase
vaikesäte on „KÕRGE“ (HIGH).
Pärast kirjeldatud viisil temperatuuri seadistamist rakendatakse see kõigile kohvijookidele.
Režiimis „KASUTAJAEELISED” (INDIVIDUAL) saate aga iga kohvijoogi temperatuuri muuta
soovikohaseks (vt jaotist 4). Selleks valige sellest menüüst suvand „KASUTAJAEELISED” (INDIVIDUAL)
järgmisel viisil.
tTemperatuuri
t
muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja
seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „TEMPERATUUR”. Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „KASUTAJAEELISED” (INDIVIDUAL).
tSätte
t
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.
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Teadmiseks! Kui olete seadistusmenüüst valinud suvandi „KASUTAJAEELISED” (INDIVIDUAL),
saate iga kohvijoogi temperatuuri soovikohaseks muuta.

3.5. Keele seadistamine
tKeele
t
seadistamiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel
vajutage pöördlülitit.
tValige
t
pöördlülitiga menüüst „SÄTTED” suvand „KEEL” (LANGUAGE). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tSobiva
t
keele valimiseks keerake pöördlülitit.
tKeele
t
kinnituseks vajutage pöördlülitit.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

3.6. Automaatse väljalülitamisaja seadistamine
See funktsioon võimaldab seadistada kas ja millise ajavahemiku järel pärast viimast kasutamist
masin automaatselt välja lülitatakse. Tehase vaikimisi säte on „10 MINUTIT“.
tVäljalülitamisaja
t
muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja
seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „AUTOM VÄLJALÜLITUS” (DEVICE AUTO OFF). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse võimalikud väljalülitamise ajavahemikud.
tKeerake
t
pöördlüliti soovitud väljalülitamise ajale.
tSätte
t
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Seade lülitatakse pärast joogi valmistamise lõpetamist ja väljalülitamise vahemiku möödumist
automaatselt välja.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

3.7. Loputamine väljalülitamisel
Tehases on sisselülitamisaegne loputamine vaikimisi alaliseks sisse lülitatud. Pärast igat
sisselülitamist külma masinaga ooterežiimist hakatakse masinat uuesti kuumutama ja loputatakse
värske veega süsteemi.
Ekraanile kuvatakse loputamise taotlus ja see käivitatakse käsitsi, vajutades pöördlülitit.
Ka masina väljalülitamisaegne loputamine on tehases vaikimisi „SISSE“ (ON) lülitatud.
Valikuliselt on võimalik pärast masina väljalülitamist deaktiveerida väljalülitamisaegne loputamine.
tSätte
t
muutmiseks valige pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel
vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „LOPUTUS VÄLJALÜLITUSEL” (SWITCH-OFF RINSING). Seejärel
vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti vajalikule suvandile „SISSE” (ON) või „VÄLJAS” (OFF). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
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Ekraanile kuvatakse muud sätted.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.
Teadmiseks! Väljalülitamisaegne loputamine toimub ainult siis (hoolimata sellest kas on
sisse lülitatud), kui eelnevalt on valmistatud vähemalt üks kohvi- või piimajook.

3.8. Tehase vaikimisi sätted
Menüüsuvandist „TEHASE VAIKESÄTTED” (FACTORY SETTINGS) on võimalik on lähtestada retseptid,
sätted või Bluetooth.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „TEHASE VAIKESÄTTED“ (FACTORY SETTINGS). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „LÄHTESTA RETSEPTID” (RESET RECIPES) või „LÄHTESTA SÄTTED”
(RESET SETTINGS) või „LÄHTESTA BLUETOOTH” (RESET BLUETOOTH).
tSätte
t
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades kinnituseks pöördlülitit.

3.9. Statistika vaatamine
Menüüsuvandist„STATISTIKA” (STATISTICS) saate lugeda kui tihti alates masina algseadistamisest alates
olete mingit jooki valmistanud või mingit funktsiooni kasutanud. Lisaks muule, näitab edenemisriba kui
palju on aega jäänud puhastus- või hooldusprogrammi või filtri asenduse käivitamiseni.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „STATISTIKA” (STATISTICS). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tErinevat
t
liiki statistika vaatamiseks keerake pöördlülitit.
tMenüüst
t
väljumiseks vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse muud sätted.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

3.10. Bluetooth
NIVONA täisautomaatse masina juhtimiseks saate hankida vajalikke rakendusi (äppe) Apple’i
App-Store’ist või Google Play-Store’ist. Nendega saate oma täisautomaatset masinat juhtida ja
kasutada. Masina ja nutiseadmevahelise ühenduse saate luua või deaktiveerida menüüsuvandist
„BLUETOOTH”.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „BLUETOOTH”. Seejärel vajutage pöördlülitit.
tNutitelefoni
t
ja masina vahelise ühenduse heakskiitmiseks keerake pöördlüliti suvandile „ÜHENDA”
(CONNECT) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tSeejärel
t
avage nutitelefoni äpp. Veenduge, et valitud seadme Bluetooth oleks sisse lülitatud.
tEnamikel
t
juhtudel äpp ühendab masina nutitelefoniga automaatselt. Selle tuvastate, kui
täisautomaatse masina äpi avalehe ülemises parempoolses nurgas olev väike sümbol on valge ja
linnukesega märgistatud.
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tKui
t äpp pole aktiveeritud, klõpsake rakenduse ülemises parempoolses nurgas olevat väikest
sümbolit. Ekraanile kuvatakse saadaolevate täisautomaatsete masinate või nende seerianumbrite
loend. Valige oma masina seerianumber (selle leiate tüübisildilt, vt jn 1/S).
tNutitelefonivahelise
t
ühenduse katkestamiseks või keelamiseks keerake pöördlüliti suvandile
„DEAKTIVEERI” (DEACTIVATE).
tSätte
t
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
tVõite
t
jätkata muude sätete programmeerimisega või väljuda seadistamismenüüst, valides
pöördlülitiga suvandi „VÄLJU” (EXIT) ja seejärel vajutades pöördlülitit.

4. Kohvijookide valmistamine
Kohvimasin NIVONA võimaldab valmistada erinevat liiki kohvi vastavalt isiklikele eelistustele
Erinevate kohvijookide valmistamisel jäävad tähtsamad juhtseadised ja nende põhifunktsioonid
üldjoontes samaks.
• Lüliti masina sisse/välja lülitamiseks (jn 1/H): lülitit vajutades lülitatakse masin sisse. Vajutades
seda uuesti, lülitate masina välja.
• Pöördlüliti „Keera-Vajuta”, (edaspidi pöördlüliti, jn 1/B): valige põhimenüüst oma lemmikjook.
Selleks keerake pöördlülitit. Pärast põhimenüüs pöördlülitile vajutamist hakatakse kohvijooki
valmistama. Mingi kohvijoogi valmistamise ajal saate pöördlülitiga muuta joogi kangust ja kogust.
Muudetav väärtus hakkab vastavalt vilkuma.
• Auru või kuuma vee pöördnupp (jn 1/C): kui ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT),
pange esmalt auru-kuuma vee düüsi/vahusti alla nõu. Kuuma vee või auru väljundklapi avamiseks
keerake nuppu päripäeva kuni tõkiseni. Väljundklapi sulgemiseks keerake nuppu vastupäeva kuni
tõkiseni.
• Auru või kuuma vee otsik / piimavahusti (jn 1/P): kui piimavahusti kraan on suunatud ülespoole
ja auru või kuuma vee nupp on avatud asendis (jn 1/C), valmistatakse vastavalt valitud joogile kas
vahustatud piima või kuuma vett. Kui piimavahusti kraan on horisontaalses asendis ja auru või
kuuma vee nupp (jn 1/C) on avatud asendis, loputatakse piimavoolikut.
• Reguleeritava kõrgusega kohvitila (jn 1/E): tõmmates tila kõrgemale või madalamale, saate
seadistada kohvitila oma tasside ja klaaside kõrgusega sobivaks. Hoidke tila pöidla ja nimetissõrme
vahel ning liigutage tila kõrgemale/madalamale (jn 11).
• Piimanõu (ainult mudelid 670 ja 680): täitke piimanõu värske, madala rasvasisalduse ja külma
piimaga. Sulgege piimanõu kaas ja ühendage imemisvooliku üks ots piimanõuga ja teine ots
piimavahusti (spumatore) otsikuga.
Teadmiseks! Ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijoogi kehtivad sätted. Kangus
kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kogus paremale poole.
Igat kohvijooki saate valmistada kahel erineval moel.
a) Valmistage kohvijook, muutes sätteid üksikult iga joogi valmistamise ajal, nagu kirjeldatakse
jaotises 4.1. Toimingu standardseid sätteid ei muudeta.
b) Või kohandage menüü „SÄTTED“ alammenüüs „JOOKIDE RETSEPTID“ (BEVERAGE RECIPES)
toodud standardseid sätteid. Sealt saate juba salvestatud tehase vaikesätteid vastavalt oma
eelistustele ükshaaval muuta, nagu kirjeldatakse jaotistes 4.2. kuni 4.5.
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Esmakordne joogi valmistamine
Esmakordsel kohvijoogi valmistamise ajal on ubade jahvatuskamber veel tühi. Seetõttu on võimalik,
et masin ei valmista mingit kohvi. Pärast esimest jahvatust kuvatakse ekraanile „LISA KOHVIUBE”
(FILL BEANS).
tJärgige
t
ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage uuesti pöördlülitit.
Kohvijoogi valmistamist alustatakse uuesti.

Kahe tassi kohvi valmistamise iseärasused.
Teadmiseks! Kaks tassi saate samaaegselt valmistada ainult kohvijooki, mitte aga piima või
kuuma veega jooki. Seega, kaks tassi Cappuccino’t ja Cafe Americano’t saate valmistada
ainult teineteise järel, mitte samaaegselt.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud joogile.
tValitud
t
joogi valmistamiseks vajutage pöördlülitit.
tTeineteise
t
järel kahe tassi kohvijoogi valmistamiseks vajutage pöördlülitit kohe veel üks kord.
Kui valmistatakse kaks tassi jooki samaaegselt, jahvatatakse kaks portsu ube automaatselt teineteise
järel. Kui juhtub, et kummagi kohvikoguse jahvatamise ajal ei jätku teise tassi jaoks vett või ube või
peaks nõu tühjendama, kuvatakse vastav teade ekraanile, kuid teist tassi kohvijooki ei valmistata.
tJärgige
t
ekraanile kuvatud juhiseid ja vajutage pöördlülitit teise tassi kohvijoogi valmistamiseks.

4.1. Espresso ja kohvijoogid peaksid iga kord vastama maitseeelistustele
Teadmiseks! Piimaga kohvijookide (nt Cappuccino) valmistamise üksikasju vt jaotisest 4.3.
Kuuma veega jookide (nt Caffè Americano) valmistamise üksikasju vt jaotisest 4.4.
Sõltumata menüüsuvandi „JOOGI RETSEPTID” (BEVERAGE RECIPES) standardsätetest
seadistusmenüüs „SÄTTED” (SETTINGS), saate iga joogi valmistamise ajal muuta sätteid vastavalt
eelistustele.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs oma valitud joogi suvandile (nt „ESPRESSO”).
Teadmiseks! Ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijoogi kehtivad sätted. Kangus
kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kogus paremale poole.
Teadmiseks! Pöörake tähelepanu, kas valmistate ühe või kaks tassi jooki. Asetage vastav arv
tasse tila alla (jn 5 ja 6).
tValitud
t
joogi valmistamiseks vajutage pöördlülitit.
Teadmiseks! Joogi muudetavad parameetrid kuvatakse ekraani alumisele reale ja need
vilguvad.
tKui
t kanguse kuvamisel hakkab vilkuma oa sümbol, siis keerake pöördlülitit kanguse
häälestamiseks. Päripäeva kangemaks ja vastupäeva lahjemaks.
tKui
t koguse kuvamisel hakkab vilkuma ml sümbol, siis keerake pöördlülitit koguse häälestamiseks.
Päripäeva suuremaks ja vastupäeva väiksemaks.
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Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.
Teadmiseks! Sellisel viisil saate joogi valmistamise ajal alumisel real kuvatud sätteid muuta
sõltumata salvestatud maitseprofiilist.
Teadmiseks! Sätted rakendatakse ainult tehtava joogi valmistamise ajal ja neid ei salvestata.
tKui
t soovite joogi valmistamise tühistada, vajutage uuesti pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse kirje „TÜHISTATUD” (CANCELLED). Masin katkestab joogi väljutamise ja naaseb
põhimenüüsse.

4.2. Espresso ja kohvijookide standardsätete muutmine
Espresso tehase standardsed vaikesätted on järgmised. Tavaline kangus, maitseprofiil 3, kogus
40 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo III 40ml”. Kohvi vaikesätted on järgmised. Tavaline kangus,
maitseprofiil 1, kogus 120 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo I 120ml”.
tAsetage
t
tass või klaas kohvitila alla (jn 5).
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs oma valitud joogi suvandile (nt „ESPRESSO”).
Teadmiseks! Ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijoogi kehtivad sätted. Kangus
kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kogus paremale poole.
Teadmiseks! Pöörake tähelepanu, kas valmistate ühe või kaks tassi jooki. Asetage vastav arv
tasse tila alla (jn 5 ja 6).
tJoogi
t
valmistamiseks vajutage pöördlülitit.
Tassi valgustus lülitatakse sisse (ainult mudelid 670 ja 680). Seade valmistab standardsete sätetega
ühe tassi valitud jooki.

Kahe tassi joogi valmistamine
Teadmiseks! Kaks tassi saate samaaegselt valmistada ainult kohvijooki, mitte aga piima või
kuuma veega jooki. Seega, kaks tassi Cappuccino’t ja Cafe Americano’t saate valmistada
ainult teineteise järel, mitte samaaegselt.
tTeineteise
t
järel kahe tassi kohvijoogi valmistamiseks vajutage pöördlülitit kohe veel üks kord.
tKui
t soovite joogi valmistamise tühistada, vajutage uuesti pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse kirje „TÜHISTATUD” (CANCELLED). Masin katkestab joogi väljutamise ja naaseb
põhimenüüsse.
Standardseid sätteid saate muuta kahel viisil, nagu allpool kirjeldatud.
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4.2.1. Espresso ja kohvijookide reaalajas programmeerimine (ainult mudelid
670 ja 680)
Standardseid sätteid saate kohvi valmistamise ajal muuta ja salvestada järgmiselt.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs oma valitud joogi suvandile. Nt „ESPRESSO”. Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „PROGRAMMI OTSEMUUTMINE” (LIVE PROGRAMMING).
tAsetage
t
tass või klaas kohvitila alla (jn 5).
Teadmiseks! Kui soovite pärast käivitamist otserežiimis programmeerimise tühistada,
hoidke pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit all.
tStandardsete
t
sätete muutmiseks vajutage seejärel pöördlülitit.
tEkraanile
t
kuvatakse „VALI KANGUS“ (SELECT STRENGTH).
tEelistatud
t
kanguse valikuks keerake pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal kangem).
tVajutage
t
pöördlülitit valitud kanguse kinnitamiseks.
Ekraanile kuvatakse „VALI MAITSE“ (SELECT FLAVOUR).
tEelistatud
t
maitseprofiili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
tMuudetud
t
maitse sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „PALUN OOTA“ (PLEASE WAIT). Masin hakkab ube jahvatama, kuumenema ja
valmistama kohvijooki.
Ekraanile kuvatakse „PEATADA KOHV?“ (STOP COFFEE?).
tVajutage
t
pöördlülitit, kui tassi on soovitud kogus kohvi väljutatud.
Kohvijoogi (nt Espresso) standardsed sätted on nüüd vastavalt eelistustele kohandatud ja
salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt „RETSEPT LOODUD“ (RECIPE CREATED) ja seejärel
naastakse uute standardsete sätetega peamenüüsse.

4.2.2. Espresso ja kohvi käsitsi programmeerimine
Ka saate standardseid sätteid muuta käsitsi.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs oma valitud joogi suvandile (nt „ESPRESSO”). Seejärel vajutage
pöördlülitit.

Kanguse valimine
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „KANGUS” (STRENGTH). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tEelistatud
t
kanguse valikuks keerake pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal kangem).
tMuudetud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
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Maitse valimine (juhul kui „MAITSE” (FLAVOUR, jaotis 3.3) on menüüst „SÄTTED” (SETTINGS)

seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED”).
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „MAITSE” (FLAVOUR). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tEelistatud
t
maitseprofiili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3). ➔ Muudetud sätte
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Koguse valimine
tSobiva
t
koguse valimiseks keerake pöördlülitit suvandile „KOHVI KOGUS” (COFFEE AMOUNT).
Seejärel vajutage pöördlülitit.
tSoovitud
t
koguse (alates 20 ml kuni 240 ml) valikuks keerake pöördlülitit. ➔ Muudetud sätte
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.
Temperatuuri valimine (juhul kui „KOHVI TEMP” (COFFEE TEMP, jaotis 3.4) on seadistatud menüüst
„SÄTTED” (SETTINGS) režiimi „KASUTAJAEELISED”).
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „TEMPERATUUR”. Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti soovitud temperatuuri sättele (NORMAALNE” (NORMAL), „KÕRGE” (HIGH),
„MAKSIMAALNE” MAXIMUM). ➔ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
tMistahes
t
taseme menüüst väljumiseks keerake pöördlüliti suvandile „VÄLJU“ (EXIT). Seejärel
vajutage pöördlülitit.
tKorrake
t
toimingut, kuni olete peamenüüsse naasnud.
Teadmiseks! Kui teatud ajavahemiku jooksul pole sätteid muudetud, naaseb seade
automaatselt peamenüüsse tagasi.

4.3. Cappuccino ja piimavahu valmistamine, nende sätete muutmine
Cappuccino tehase standardsed vaikesätted on järgmised. Tavaline kangus, maitseprofiil 2, kogus
200 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo I 200ml”.
Hoiatus! Põletusoht! Väljuv vesi või pritsida! Kasutamise ajal muutuvad väljuva auru /
kuuma vee pihusti /piimavahusti väga kuumaks. Enne väljuva auru / kuuma vee pihusti /
piimavahusti puudutamist laske neil mõned minutid jahtuda. Puudutada võite ainult
kummist osi.
Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult piimavahtu (ilma kohvita), keerake pöördlüliti
põhimenüüs suvandile piimavaht ja jätkake eespool kirjeldatud viisil.
Hoiatus! Kuivanud piima jääke on raske eemaldada. Seetõttu puhastage kõik osad pärast
jahtumist korralikult ära! Alati järgige ekraanile kuvatud „LOPUTA PIIMAVAHUSTI’’ juhiseid.
Hoiatus! Aeg-ajalt (ideaalne, kui pärast pikemat vahet jookide valmistamises, kuid veelgi
parem korrapäraselt!) peate piimavahusti üksikuteks osadeks lahti võtma (jn 1/R) ja
optimaalse hügieeni tagamiseks puhastama puhta vee all.
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Piima saate valmistada ka spetsiaalse piimavahustiga otse pakendis või mingist muus nõus ja kallata
tassi või klaasi.
tÜhendage
t
imivoolik piimavahustiga (jn 10).
tSisestage
t
teine ots piimanõusse (ainult mudelid 670 ja 680, jn 8) või kastke see otse piimapakki või
muusse nõusse piimaga.
Hoiatus! Veenduge et piimavahusti (spumatore) kraan oleks otse ülespoole suunatud.
Sellisel viisil saate piima vahustada.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „CAPPUCCINO”.
Teadmiseks! Kehtivad sätted kuvatakse ekraani alumisele reale. Kangus kuvatakse vasakule
poole, maitseprofiil keskele ja piimavahu kogus paremale poole.
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS PIIMAVAHUSTI ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH THE
MILK FROTHER). Samal ajal jahvatab masin juba kohviube.
tAsetage
t
tass piimavahusti alla (jn 1/P)
Teadmiseks! Ekraani alumisel real vilkuv kanguse näidik tähistab, et nüüd saate seda
parameetrit pöördlülitiga muuta.
tKui
t kanguse kuvamisel hakkab vilkuma oa sümbol, siis keerake pöördlülitit kanguse
häälestamiseks. Päripäeva kangemaks ja vastupäeva lahjemaks.
Seade alustab kuumutamist. Seadme ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).
tKeerake
t
kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
Teadmiseks! Kehtivad sätted kuvatakse ekraani alumisele reale. Kangus kuvatakse vasakule
poole, maitseprofiil keskele ja piimavahu kogus paremale poole.
Teadmiseks! Ekraani alumisel real vilkuv piimavahu koguse näidik tähistab, et nüüd saate
seda parameetrit pöördlülitiga muuta.
tAjal,
t
mil ekraani piimavahu koguse ml-väli vilgub, keerake pöördlülitit piimavahu koguse
muutmiseks. Päripäeva suuremaks ja vastupäeva väiksemaks.
Niipea, kui soovitud kogus piimavahtu on valmistatud, kuvatakse ekraanile teade „SULGE KLAPP”
(CLOSE VENT).
tKeerake
t
kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni sätteni „0”.
t„Keerake
t
auru või kuuma vee pihusti klapp (jn 1/C) päripäeva asendisse „0” kohe, kui piisav kogus
piima on väljutatud.
Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS KOHVI VÄLJUNDAVA ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH
THE COFFEE OUTLET).
tAsetage
t
tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).
Teadmiseks! Ekraani alumisel real vilkuv kohvijoogi koguse näidik tähistab, et nüüd saate
seda parameetrit pöördlülitiga muuta.
tKui
t koguse kuvamisel hakkab vilkuma ml sümbol, siis keerake pöördlülitit koguse häälestamiseks.
Päripäeva suuremaks ja vastupäeva väiksemaks.
Standardseid sätteid saate muuta kahel viisil, nagu allpool kirjeldatud.
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4.3.1. Cappuccino ja piimavahu reaalajas programmeerimine (ainult mudelid
670 ja 680)
Standardseid sätteid saate kohvi valmistamise ajal muuta ja salvestada järgmiselt.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „CAPPUCCINO”. Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „PROGRAMMI OTSEMUUTMINE” (LIVE PROGRAMMING).
tAsetage
t
tass või klaas kohvitila alla (jn 5).
Teadmiseks! Kui soovite pärast käivitamist otserežiimis programmeerimise tühistada,
hoidke pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit all.
tSeejärel
t
peate standardsete sätete muutmiseks vajutama pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit.
Ekraanile kuvatakse „VALI KANGUS“ (SELECT STRENGHT). Ekraanile kuvatakse „VALI KANGUS“
(SELECT STRENGHT).
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kangusele. Lahjema saamiseks vasakule ja kangema
saamiseks paremale.
tVajutage
t
pöördlülitit valitud kanguse kinnitamiseks.
Ekraanile kuvatakse „VALI MAITSE“ (SELECT FLAVOUR).
tEelistatud
t
maitseprofiili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
tMuudetud
t
maitse sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS KOHVI VÄLJUNDAVA ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH
THE COFFEE OUTLET).
tAsetage
t
tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).
Ekraanile kuvatakse „PALUN OOTA“ (PLEASE WAIT). Masin hakkab ube jahvatama, kuumenema ja
seejärel valmistama kohvijooki.
Esmalt valmistatakse kohvi.
Ekraanile kuvatakse „PEATADA KOHV?“ (STOP COFFEE?).
tVajutage
t
pöördlülitit, kui tassi on soovitud kogus kohvi väljutatud.
Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult piimavahtu (ilma kohvita), keerake pöördlüliti
suvandile „SÄTTED” (SETTINGS), „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGE RECIPES), „PIIMAVAHT”
(MILK FROTH) ja jätkake allkirjeldatud viisil.
Kui cappuccino kohviosa on valmistatud, kuvatakse ekraanile „ASETAGE TASS PIIMAVAHUSTI ALLA”
(PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH MILK FROTHER).
tAsetage
t
tass piimavahusti alla (jn 1/P)
Hoiatus! Veenduge et piimavahusti (spumatore) kraan oleks otse ülespoole suunatud.
Sellisel viisil saate piima vahustada.
Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).
tKeerake
t
kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
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Hoiatus! Esmalt hakatakse piimavahustist väljutama vett, seejärel piimavahtu.
Ekraanile kuvatakse „PEATADA PIIMAVAHT?“ (STOP MILK FROTH?).
tVajutage
t
pöördlülitit, kui tassi on soovitud kogus piimavahtu väljutatud.
Ekraanile kuvatakse „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).
tSulgege
t
auru või kuuma vee klapp nuppu vastupäeva keerates.
Teadmiseks! Enne tassi eemaldamist oodake, kuni viimasedki tilad on väljunud.
Sellega on cappuccino standardsätted muudetud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt
„RETSEPT LOODUD“ (RECIPE CREATED) ja seejärel naastakse uute standardsete sätetega
peamenüüsse.

4.3.2. Cappuccino ja piimavahu käsitsi programmeerimine
Standardseid sätteid saate muuta käsitsi järgmisel viisil.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „CAPPUCCINO”. Seejärel vajutage pöördlülitit.

Kanguse valimine
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „KANGUS” (STRENGTH). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kangusele. Lahjema saamiseks vasakule ja kangema
saamiseks paremale.
tMuudetud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Maitse valimine (juhul kui „MAITSE” (FLAVOUR, jaotis 3.3) on menüüst „SÄTTED” (SETTINGS)
seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED” (INDIVIDUAL).
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „MAITSE” (FLAVOUR). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tEelistatud
t
maitseprofiili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
tMuudetud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Kohvi koguse valimine
tSobiva
t
koguse valimiseks keerake pöördlülitit suvandile „KOHVI KOGUS” (COFFEE AMOUNT).
Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele.
tMuudetud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.
Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult piimavahtu (ilma kohvita), keerake pöördlüliti
suvandile „SÄTTED” (SETTINGS), „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGE RECIPES), „PIIMAVAHT”
(MILK FROTH) ja jätkake jaotises „VALI PIIMAVAHU KOGUS” (SELECT AMOUNT OF FROTH)
kirjeldatud viisil.
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Piimavahu koguse valimine
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „PIIMAVAHU KOGUS” (AMOUNT OF FROTH). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele. ➔ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage
pöördlülitit.
Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.

Täiskoguse valimine
Teadmiseks! Selle sätte muutmisega muudetakse vastavalt ka eelnevalt tehtud sätteid. Seda
tehakse, et joogi komponentide (kohvi ja piimavaht) suhe jääks mingi komponendi koguse
muutmisel retseptis samaks.
tKeerake
t
pöördlülitit suvandile „TÄISKOGUS” (TOTAL AMOUNT). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele.
tSätte
t
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.

Temperatuuri valimine (juhul kui „TEMPERATUUR” (TEMPERATURE, jaotis 3.4) on menüüst
„SÄTTED” (SETTINGS) seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED” (INDIVIDUAL).

tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „TEMPERATUUR”. Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti soovitud temperatuuri sättele (NORMAALNE” (NORMAL), „KÕRGE” (HIGH),
„MAKSIMAALNE” MAXIMUM).
tSätte
t
kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
tMistahes
t
taseme menüüst väljumiseks keerake pöördlüliti suvandile „VÄLJU“ (EXIT). Seejärel
vajutage pöördlülitit.
tKorrake
t
toimingut, kuni olete peamenüüsse naasnud.
Teadmiseks! Kui teatud ajavahemiku jooksul pole sätteid muudetud, naaseb masin
automaatselt peamenüüsse tagasi.
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4.4. Cafe Americano valmistamine ja selle standardsätete muutmine
Cappuccino tehase standardsed vaikesätted on järgmised. Tavaline kangus, maitseprofiil 2, kogus
120 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo III 120ml”.
tAsetage
t
tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).
Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS KOHVI VÄLJUNDAVA ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH
THE COFFEE OUTLET).
tAsetage
t
tass kohvi väljundava alla (jn 5).
Teadmiseks! Ekraani alumisele reale kuvatakse valitud kohvijoogi kehtivad sätted. Kangus
kuvatakse vasakule poole, maitseprofiil keskele ja kogus paremale poole.
tJoogi
t
valmistamiseks vajutage pöördlülitit
Tassi valgustus lülitatakse sisse (ainult mudelid 670 ja 680). Standardsätete korral jahvatab masin ja
valmistab Cafe Americano kohvi osa (umbes 40 ml).
tKui
t soovite joogi valmistamise tühistada, vajutage uuesti pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse kirje „TÜHISTATUD” (CANCELLED). Masin katkestab joogi väljutamise ja naaseb
põhimenüüsse.
Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult kuuma vett (ilma kohvita), nt tee valmistamiseks,
keerake pöördlüliti PEAMENÜÜ suvandile „KUUM VESI” (HOT WATER) ja jätkake
allkirjeldatud viisil.
Pärast Cafe Americano kohviosa valmistamist kuvatakse ekraanile „ASETAGE TASS VEE VÄLJUNDVA
ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH WATER OUTLET).
tAsetage
t
tass piimavahusti alla (jn 1/P)
Hoiatus! Veenduge et piimavahusti (spumatore) kraan oleks otse ülespoole suunatud.
Sellisel viisil saate kuuma vett väljutada.
Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).
tKeerake
t
kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
Teadmiseks! Kehtivad sätted kuvatakse ekraani alumisele reale. Kangus kuvatakse vasakule
poole, maitseprofiil keskele ja kuuma vee kogus paremale poole.
Teadmiseks! Ekraani alumisel real vilkuv vee koguse näidik tähistab, et nüüd saate seda
parameetrit pöördlülitiga muuta.
tKui
t kuuma vee koguse kuvamisel hakkab vilkuma ml sümbol, siis keerake pöördlülitit koguse
häälestamiseks. Päripäeva suuremaks ja vastupäeva väiksemaks.
Niipea, kui soovitud kogus kuuma vett on valmistatud, kuvatakse ekraanile teade „SULGE KLAPP”
(CLOSE VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni sätteni „0”.
Teadmiseks! Kuuma vett saate umbes 2 minuti jooksul kasutada. Seejärel katkestab masin
automaatselt vee väljutamise. Auru või kuuma vee pöördnupu keeramisel kas edasi- või
tagasisuunas alustatakse valmistamist uuesti.
Näpunäide! Kui te pole enne kohvi valmistanud, saate kuuma vett nt tee jaoks valmistada ka
piimavahustiga (jn 1/P).
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Standardseid sätteid saate muuta kahel viisil, nagu allpool kirjeldatud.

4.4.1. Cafe Americano reaalajas programmeerimine (ainult mudelid 670 ja 680)
Standardseid sätteid saate kohvi valmistamise ajal muuta ja salvestada järgmiselt.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „AMERICANO”. Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „PROGRAMMI OTSEMUUTMINE” (LIVE PROGRAMMING).
tAsetage
t
tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).
tSeejärel
t
peate standardsete sätete muutmiseks vajutama pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit.
Teadmiseks! Kui soovite pärast käivitamist otserežiimis programmeerimise tühistada,
hoidke pöördlülitit pikemalt kui 3 sekundit all.
Ekraanile kuvatakse „VALI KANGUS“ (SELECT STRENGTH).
tEelistatud
t
kanguse valikuks keerake pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal kangem).
tVajutage
t
pöördlülitit valitud kanguse kinnitamiseks.
Ekraanile kuvatakse „VALI MAITSE“ (SELECT FLAVOUR).
tEelistatud
t
maitseprofiili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
tMuudetud
t
maitse sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „ASETAGE TASS KOHVI VÄLJUNDAVA ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH
THE COFFEE OUTLET).
tAsetage
t
tass kohvi väljundava alla (jn 5) ja vajutage kinnituseks pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „PALUN OOTA“ (PLEASE WAIT). Masin hakkab ube jahvatama, kuumenema ja
seejärel valmistama kohvijooki.
tEsmalt
t
valmistatakse kohvi.
Ekraanile kuvatakse „PEATADA KOHV?“ (STOP COFFEE?).
tVajutage
t
pöördlülitit, kui tassi on soovitud kogus kohvi väljutatud.
Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult kuuma vett (ilma kohvita), keerake pöördlüliti
suvandile „SÄTTED” (SETTINGS), „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGE RECIPES), „KUUM VESI”
(HOT WATER) ja jätkake allkirjeldatud viisil.
Pärast Cafe Americano kohviosa valmistamist kuvatakse ekraanile „ASETAGE TASS VEE VÄLJUNDVA
ALLA” (PLEASE PLACE CUP UNDERNEATH WATER OUTLET).
tAsetage
t
tass vee väljundava alla (jn 1/P) ja vajutage kinnituseks pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).
Hoiatus!Veenduge et piimavahusti (spumatore) kraan oleks otse ülespoole suunatud.
Sellisel viisil väljutati kuuma vett.
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
Ekraanile kuvatakse „PEATADA KUUM VESI?“ (STOP HOT WATER?).
tVajutage
t
pöördlülitit, kui soovitud kogus kuuma vett on väljutatud.
Ekraanile kuvatakse „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).
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tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnupp vastupäeva tõkiseni, kui soovitud kogus kuuma vett on
tassi väljutatud.
Sellega on Cafe Americano standardsätted muudetud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse
lühiaegselt „RETSEPT LOODUD“ (RECIPE CREATED) ja seejärel naastakse uute standardsete sätetega
peamenüüsse.

4.4.2. Cafe Americano käsitsi programmeerimine
Standardseid sätteid saate muuta käsitsi järgmisel viisil.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „AMERICANO”. Seejärel vajutage pöördlülitit.

Kanguse valimine
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „KANGUS” (STRENGTH). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kangusele. Lahjema saamiseks vasakule ja kangema
saamiseks paremale.
tTehtud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Maitse valimine (juhul kui „MAITSE” (FLAVOUR, jaotis 3.3) on menüüst „SÄTTED” (SETTINGS)
seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED”).

tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „MAITSE” (FLAVOUR). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tEelistatud
t
maitseprofiili valikuks keerake pöördlülitit (vt üksikasju jaotisest 3.3).
tTehtud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.

Kohvi koguse valimine
tSobiva
t
koguse valimiseks keerake pöördlülitit suvandile „KOHVI KOGUS” (COFFEE AMOUNT).
Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele. ➔ Tehtud sätte kinnitamiseks vajutage
pöördlülitit.
Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.
Teadmiseks! Kui soovite valmistada ainult kuuma vett (ilma kohvita), keerake pöördlüliti
suvandile „SÄTTED” (SETTINGS), „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGE RECIPES), „KUUM VESI”
(HOT WATER) ja jätkake sammuga „KUUMA VEE KOGUSE VALIMINE”.

Kuuma vee koguse valimine
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „KUUMA VEE KOGUS” (AMOUNT OF HOT WATER). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele.
tTehtud
t
sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.
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Täiskoguse valimine
Teadmiseks! Selle sätte muutmisega muudetakse vastavalt ka eelnevalt tehtud sätteid. Seda
tehakse, et joogi komponentide (kohvi ja kuum vesi) suhe jääks mingi komponendi koguse
muutmisel retseptis samaks.
tKeerake
t
pöördlülitit suvandile „TÄISKOGUS” (TOTAL AMOUNT). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud kogusele. ➔ Tehtud sätte kinnitamiseks vajutage
pöördlülitit.
Teadmiseks! Peaksite arvestama oma tasside/klaaside suurusega.
Temperatuuri valimine (juhul kui „TEMPERATUUR” (TEMPERATURE, jaotis 3.4) on menüüst
„SÄTTED” (SETTINGS) seadistatud režiimi „KASUTAJAEELISED” (INDIVIDUAL).
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „TEMPERATUUR”. Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti soovitud temperatuuri sättele (NORMAALNE” (NORMAL), „KÕRGE” (HIGH),
„MAKSIMAALNE” MAXIMUM). ➔ Muudetud sätte kinnitamiseks vajutage pöördlülitit.
tMistahes
t
taseme menüüst väljumiseks keerake pöördlüliti suvandile „VÄLJU“ (EXIT). Seejärel
vajutage pöördlülitit.
tKorrake
t
toimingut, kuni olete peamenüüsse naasnud.
Teadmiseks! Kui teatud ajavahemiku jooksul pole sätteid muudetud, naaseb masin
automaatselt peamenüüsse tagasi.

4.5. Kasutajate maitse-eelistustega kohandatud„Minu kohv“
Selle masinaga saate erinevaid kohvijooke täielikult seadistada vastavalt kuni viie inimese
maitseeelistustele (ainult mudelid 670 ja 680).
Tehasest tarnimisel on režiimi „MINU KOHV“ programmeeritud ainult üks standardsete sätetega ilma
piimata jook: tavaline kangus, maitseprofiil 2, kogus 120 ml. Ekraanile kuvatakse „ooo II 120ml”.
Standardseid sätteid saate muuta käsitsi järgmisel viisil.
tValige
t
pöördlülitiga põhimenüüst suvand „SÄTTED” (SETTINGS) ja seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „JOOKIDE RETSEPTID” (BEVERAGES RECIPES). Seejärel vajutage
pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlülitit suvandile „MINU KOHV” (MY COFFEE). Seejärel vajutage pöördlülitit.
Nüüd võite muuta olemasolevat retsepti või luua uue.

4.5.1. Retsepti redigeerimine
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „MUUDA” (EDIT). Seejärel vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti retseptile, mida soovite redigeerida (mudel 660: ainult üks retsept). Tehases on
vaikimisi salvestatud „MINU KOHV” (MY COFFEE) jaoks ainult üks retsept. Vajutage pöördlülitit.
Sätteid saate menüüst „MUUDA RETSEPT“ (CHANGE RECIPE) muuta jaotises 4.2. kuni 4.4. kirjeldatud
viisil.
Lisaks sellele saate suvandist „VALI JOOK” (SELECT BEVERAGE” muuta nii valitud jooki kui ka selle
retsepti. Selleks jätkake nagu kirjeldati jaotistes 4.2 kuni 4.4.
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Suvandist „MUUDA NIMI” (CHANGE NAME) saate igale retseptile nime panna (nt nimetada mingi
jook ühe pereliikme nimega).
tKeerake
t
pöördlüliti soovitud tähele või sümbolile.
tValitud
t
tähe või sümboli sisestamiseks vajutage pöördlülitit.
tKorrake
t
seda toimingut, kuni olete retsepti nime täielikult sisestanud.
tMingi
t
retsepti tähistamiseks ikooniga keerake pöördlüliti suvandile „VALI IKOON” (SELECT ICON)
(alumise rea lõpust kolmas üksus). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti soovitud ikoonile. Vajutage pöördlülitit.
tKui
t soovite lõpetada ja kinnitada sisestatud kirje, keerake pöördlüliti suvandile „KINNITA NIMI”
(CONFIRM NAME) (alumise rea eelviimane sümbol). Vajutage pöördlülitit.
Suvandiga „EEMALDA” (REMOVE), kustutatakse valitud retsept.
Menüütasemelt väljumiseks keerake pöördlüliti suvandile „VÄLJU” (EXIT) (alumise rea viimane
sümbol).

4.5.2. Uue retsepti lisamine (ainult mudel 670 ja 680)
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „LISA” (ADD). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud joogi suvandile. Vajutage pöördlülitit.
tMasin
t
kuvab põhimenüüs valitud joogi sätted.
Järgides jaotistes 4.2. kuni 4.5. kirjeldatud juhiseid, saate muuta retsepti koostist ja omistada
retseptile uue nime (nt mõne pereliikme nime), nagu kirjeldati jaotises 4.5.1.

4.6. Jahvatusastme seadistamine
Hoiatus! Jahvatusastet saate muuta ainult siis, kui veski mootor töötab.
Jahvatusastet saate muuta sõltuvalt kohviubade röstimisest. Soovitame veski seadistada keskmisele
jahvatusastmele.
Jahvatusastme muutmiseks toimige järgmiselt.
tAvage
t
korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (jn 1/L). Lukustuse avamiseks tõmmake käepidet
kergelt enda poole ja eemaldage hooldusluuk aeglaselt korpuse küljest.
Jahvatusastme juhtseadis asub paremal pool ülaosas (jn 9).
tAsetage
t
tass seadistatava kõrgusega tila alla.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüü suvandile „ESPRESSO”.
tEspresso
t
valmistamiseks vajutage pöördlülitit.
tMuutke
t
jahvatamise ajal juhtseadisega jahvatusastet (jn 9).
Lükates juhtseadist vasakule, jahvatatakse oad peenemaks, paremale nihutades jäetakse
jämedamaks. Rakendatakse järgmist reeglit:
• heledama rösti korral tuleks jahvatada peenemaks (juhtseadist lükata vasakule),
• tumedama rösti korral tuleks jätte jämedamaks (juhtseadist lükata paremale).
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Näpunäide! Leidke testimisega säte, mis sobib kõige enam teie maitseeelistustega.
tSulgege
t
hooldusluuk uuesti. Selleks sobitage hooldusluugi tagaosa sakid ettevaatlikult
vastavatesse pesadesse. Seejärel lükake hooldusluuk klõpsatusega oma kohale.

4.7. Pulberkohvi (nt kofeiinivaba) valmistamine
tAvage
t
jahvatatud kohvi kambri kaas (jn 13).
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „LISA KOHVIPULBER“ (FILL IN COFFEE POWDER) ja „SULGE
JAHVATATUD KOHVI KAMBER” (CLOSE GROUND COFFEE CHAMBER).
tKallake
t
kambrisse üks mõõtlusikatäis pulberkohvi ja sulgege uuesti kaas. Ekraanile kuvatakse
„KOHVIPULBER VALMIS” (COFFEE POWDER IS READY).
tAsetage
t
tass või klaas kohvi väljundava alla (jn 5).
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs soovitud joogile.
tValitud
t
joogi valmistamiseks vajutage pöördlülitit.
Teadmiseks! Kui olete joogi valmistamise juhuslikult või liiga vara käivitanud, siis saate joogi
kogust ml muuta valmistamise ajal.
tKeerake
t
pöördlüliti vajalikule suvandile, kui „ml” väli vilgub ekraanil.
tKui
t soovite joogi valmistamise tühistada, vajutage uuesti pöördlülitit.
Teadmiseks! Kui olete jahvatatud kohvi kambri juhuslikult avanud, või kui te pole pärast
kohvi lisamist kambrisse vajutanud kinnituseks pöördlülitit, hakkab masin umbes 1 minuti
pärast kaane sulgemist automaatselt väljundava (jn 1/E) kaudu loputustsüklit sooritama ja
seejärel on uuesti kasutusvalmis.
Hoiatus! Jahvatatud kohvi salv ei ole hoiustamiskoht. Järelikult, ärge kunagi kallake
kambrisse rohkem kui üks ports kohvi, seejuures kasutage värsketest ubadest tehtud või
vaakumpakendist võetud kohvipulbrit. Kasutada ei tohi vees lahustuvat kohvipulbrit.

5. Puhastamine ja hooldamine
Kohvimasin NIVONA kuvab vajaduse korral puhastamise ja hooldamise taotluse ekraanile (nt
„PALUN LOPUTA PIIMAVAHUSTIT” (PLEASE RINSE THE MILK FROTHER).
tPärast
t
sarnase taotluse kuvamist keerake pöördlüliti peamenüü „Tõstetud nimetissõrmega käe
sümbolile”.
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Masin hakkab sooritama ettenähtud puhastus- või hooldustsüklit, kusjuures nõutud toimingute
taotlused kuvatakse ekraanile.
tJärgige
t
ekraanile kuvatud juhiseid. Kahtluse korral leiate täiendavaid selgitusi jaotistest 5.1. kuni 5.9.
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5.1. Vahusti loputamine
Hoiatus! Toimivat programmi ei tohi katkestada.
Piimavahusti peaksite loputama pärast mistahes liiki piimajoogi valmistamist, kindlasti aga siis, kui
masina seda taotleb teate ekraanile kuvamisega. Sellisel juhul toimige järgmiselt.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „HOOLDUS” (CARE). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „LOPUTA PIIMAVAHUSTI” (RINSE MILK FROTHER). Vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „VOOLIK PIIMAVAHUSTI JA TILGAALUSE KÜLGE“ (TUBE ON MILK FROTHER AND
IN DRIP PAN).
tÜhendage
t
komplektisolev voolik ühe otsaga piimavahusti külge.
tSisestage
t
vooliku teine ots tilgaaluse parempoolse tagumise osa liitmiku külge (jn 7).
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti otsiku alla.
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit. Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
Sel juhul kuvatakse ekraanile „KEERA PIIMAVAHUSTI LOPUTUSSÄTTELE” (TURN MILK FROTHER TO
RINSE SETTING).
tKeerake
t
piimavahusti kraan horisontaalasendisse.
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Teadmiseks! Kui soovite loputusprogrammi tühistada, vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse PIIMAVAHUSTIT LOPUTATAKSE. ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT“ (MILK FROTHER
IS RINSING, DO NOT REMOVE THE TUBE). Seade hakkab loputama. Pärast tsükli lõpetamist
kuvatakse ekraanile kirje „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.
Ekraanile kuvatakse KEERA PIIMAVAHUSTI PIIMASÄTTELE“ (TURN MILK FROTHER TO MILK SETTING).
tKeerake
t
piimavahusti kraan vertikaalasendisse.
Seade hakkab kuumenema ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

5.2. Süsteemi loputamine
Aeg-ajalt peaksite süsteemi loputama. Selleks toimige järgmiselt.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „HOOLDUS” (CARE). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlülitit suvandile „LOPUTA SÜSTEEMI” (RINSE SYSTEM). Vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING).
Kohe pärast süsteemi loputamise lõppu hakatakse seadet kuumendama ja pärast seda on masin
uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.
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5.3. Piimavahusti puhastamine
Hoiatus! Toimivat programmi ei tohi katkestada.
Teadmiseks! Kui piimavahustit on vaja puhastada, kuvatakse ekraanile „PUHASTA
PIIMAVAHUSTI“ (PLEASE CLEAN MILK FROTHER).
Selleks toimige järgmiselt.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „HOOLDUS” (CARE). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „PUHASTA PIIMAVAHUSTIT” (CLEAN MILK FROTHER). Vajutage
pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „TÜHJENDAGE NÕUD“ (EMPTY BOWLS) ja „TÄIDA VEEPAAK“ (FILL
UP WATER TANK).
tEemaldage
t
tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.
tVajadusel
t
täitke veepaaki puhta veega, pange veepaak tagasi, seejärel tilgaalus ja kohvipuru salv
tagasi.
Ekraanile kuvatakse „VOOLIK PIIMAVAHUSTI KÜLGE JA PUHASTUSAINE NÕU SISSE“ (TUBE ON MILK
FROTHER AND IN CLEANING AGENT).
tÜhendage
t
komplektisolev voolik ühe otsaga piimavahusti külge (jn 10).
tKallake
t
nõusse puhastusainet (saadaval valikulise lisana, vt jaotist 8) ja vett, kokku vähemalt 0,3 l.
Aine soovitatava koguse segus leiate puhastusaine pakendil oleva tootja juhistest.
tSisestage
t
vooliku teine ots puhastusaine nõusse.
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti otsiku alla.
Teadmiseks! Veenduge et piimavahusti kraan oleks otse ülespoole suunatud.
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „ALUSTA PUHASTAMIST“ (START CLEANING) JA „AVA KLAPP” (OPEN
VENT).
tAvage
t
auru või kuuma vee klapp (pöördnupp) seda päripäeva keerates.
Seade alustab puhastamist. Ekraanile kuvatakse: „PIIMAVAHUSTIT PUHASTATAKSE. ÄRGE
EEMALDAGE VOOLIKUT” (MILK FROTHER IS CLEANING, DO NOT REMOVE TUBE).
tPärast
t
taotluse ekraanile kuvamist keerake auru või kuuma vee pöördnupp vastupäeva tõkiseni.
Mõne aja pärast kuvatakse ekraanile „VOOLIK PIIMAVAHUSTI JA TILGAAALUSE KÜLGE” (HOSE ON
MILK FROTHER AND IN DRIP PAN).
tÜhendage
t
komplektisoleva vooliku üks ots piimavahusti külge (jn 10).
tSisestage
t
vooliku teine ots tilgaaluse parempoolse tagumise osa liitmiku külge (jn 7).
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
Ekraanile kuvatakse PIIMAVAHUSTIT LOPUTATAKSE. ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT“ (MILK FROTHER
IS RINSING, DO NOT REMOVE TUBE).
Pärast seda kuvatakse ekraanile „KEERA PIIMAVAHUSTI LOPUTUSSÄTTELE” (TURN MILK FROTHER TO
RINSE SETTING).
tKeerake
t
piimavahusti kraan horisontaalasendisse.

33

5. PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Niipea, kui puhastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanile teade „SULGE KLAPP” (CLOSE VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.
Ekraanile kuvatakse KEERA PIIMAVAHUSTI PIIMASÄTTELE“ (TURN MILK FROTHER TO MILK SETTING).
tKeerake
t
piimavahusti kraan vertikaalasendisse piimasättele.
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS).
tEemaldage
t
tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage ja pange need
tagasi.
Seade hakkab kuumenema ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü. 5.4.
Süsteemi puhastamine
Teadmiseks! Kui masinat on vaja puhastada, kuvatakse ekraanile „PUHASTA SÜSTEEM“
(PLEASE CLEAN SYSTEM). Samal ajal saate jooke valmistada. Soovitame siiski programmi
sooritada nii ruttu kui võimalik, et mitte muuta garantiid kehtetuks.
Hoiatus! Toimivat programmi ei tohi katkestada. Puhastusaine tablett lisage ainult siis, kui
masin seda nõuab.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „HOOLDUS” (CARE). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlülitit suvandile „PUHASTA SÜSTEEMI” (CLEAN SYSTEM). Vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „TÜHJENDAGE NÕUD“ (EMPTY BOWLS) ja „TÄIDA VEEPAAK“ (FILL
UP WATER TANK).
tVajadusel
t
täitke veepaak värske veega ja pange paak oma kohale tagasi.
tSeejärel
t
eemaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage ja pange
need tagasi.
Seadet loputatakse kaks korda. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE, PALUN OOTA”
(SYSTEM RINSING PLEASE WAIT).
Ekraanile kuvatakse „PUHASTUSTABLETT JAHVATATUD KOHVI KAMBRISSE“ (CLEANING TABLET INTO
GROUND COFFEE CHAMBER).
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) väljundtila alla (jn 1/E).
tAvage
t
jahvatatud kohvi kambri kaas (jn 13).
tSisestage
t
puhastustablett jahvatatud kohvi kambrisse ja sulgege kaas.
Ekraanile kuvatakse „ALUSTA PUHASTUST“ (START CLEANING).
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Masin alustab puhastamist. Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI PUHASTUS“ (SYSTEM CLEANING).
Puhastamist alustatakse automaatselt ja see kestab umbes 10 minutit.
Teadmiseks! Palun järgige juhiseid, kui neid peaks puhastamise ajal ekraanile kuvatama.
Pärast seda jätkab masin automaatselt puhastamist.
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Niipea, kui puhastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanile teade „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY
BOWLS).
tTühjendage
t
tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast
puhastamist tagasi.
tTäitke
t
veepaak värske veega, kui nõutakse.
Teadmiseks! Kui puhastamistsüklit katkestatakse, kuvatakse ekraanile „PALUN LOPUTA”
(PLEASE RINSE).
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE, PALUN OOTA” (SYSTEM RINSING PLEASE WAIT).
Niipea, kui puhastamine on lõpetatud, kuvatakse ekraanile teade „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY
BOWLS).
tTühjendage
t
tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast
puhastamist tagasi.
tKui
t nõutakse, täitke veepaak värske veega.
Seade hakkab kuumenema ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.

5.5. Katlakivi eemaldamine süsteemist
Kui masinast on vaja katlakivi eemaldada, kuvatakse ekraanile „EEMALDA SÜSTEEMIST KATLAKIVI“
(PLEASE DESCALE SYSTEM).
Muidugi võite katlakivieemaldamise programmi käivitada mis tahes ajal.
Hoiatus! Palun järgige katlakivi eemaldamisel täpselt ettenähtud toimingute järjestust.
Kui masin kuvab teate katlakivi eemaldamise vajaduse kohta, saate teate kuvamise ajal
kohvijooke valmistada. Soovitame siiski alustada katlakivi eemaldamist niipea kui võimalik.
Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.
Hoiatus! Toimivat katlakivi eemaldamise programmi ei tohi katkestada. Kunagi ärge
kasutage katlakivi eemaldamiseks äädikat ega muid äädikapõhiseid vahendeid. Kasutage
standardseid tooteid, mida soovitatakse kasutada kohviautomaatides.
Hoiatus! Enne katlakivieemaldamise programmi käivitamist eemaldage veepaagist filter.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „HOOLDUS” (CARE). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlülitit suvandile „EEMALDA KATLAKIVI” (DESCALE SYSTEM). Vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse „TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS).
tEemaldage
t
tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.
tPaigaldage
t
uuesti tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv.
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „EEMALDA VEEPAAK“ (REMOVE WATER TANK) ja „EEMALDA FILTER”
(REMOVE FILTER).
tTühjendage
t
veepaak (jn 1/F ja 2) ja keerake filter filtri paigaldamise tööriistaga (mõõtelusika teise
otsaga, jn 4) veepaagist välja. Eemaldage filter.
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „TÄIDA VEEPAAK KUNI 0,5 L MÄRGISENI“ (FILL WATER TANK TO 0.5 L
MARK) ja „LISA KATLAKIVIEEMALDIT JA LISA VETT PAAKI“ (INSERT DESCALER AND ADD TANK).
tEemaldage
t
filter. Täitke veepaak kuni 0,5 l märgiseni värske veega ja sisestage veepaak uuesti
masinasse.
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Hoiatus! Esmalt lisage ettenähtud kogus vett kuni 0,5 l märgiseni, alles siis lisage
katlakivieemaldit. Ärge kunagi toimige vastupidiselt! Järgige selle pakendil olevaid juhiseid.
tAlles
t
nüüd lisage katlakivieemaldit.
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „ALUSTA KATLAK. EEMALD.“ (START DESCALING) JA „AVA KLAPP”
(OPEN VENT).
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/P).
Teadmiseks!Veenduge et piimavahusti kraan oleks otse horisontaalasendis loputussättel.
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
Seade alustab katlakivi eemaldamist. Ekraanile kuvatakse „KATLAKIVI EEMALD. SÜSTEEMIST“
(SYSTEM IS DESCALING). Katlakivi eemaldamine toimub automaatselt. Katlakivieemaldit lastakse
läbi piimavahusti teatud vahemike tagant.
Niipea, kui piimavahustist on katlakivi eemaldatud, kuvatakse ekraanile teade „SULGE KLAPP”
(CLOSE VENT).
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/P).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.
Seade alustab katlakivi eemaldamist süsteemist. Ekraanile kuvatakse „KATLAKIVI EEMALD.
SÜSTEEMIST“ (SYSTEM IS DESCALING). Katlakivi eemaldamine toimub automaatselt.
Katlakivieemaldit lastakse läbi süsteemi torustiku teatud vahemike tagant.
Katlakivieemaldamine on lõpetatud, kui ekraanile kuvatakse vaheldumisi „TÜHJENDA NÕUD“
(EMPTY BOWLS), „TÄIDA VEEPAAK” (FILL WATER TANK) JA „SISESTA FILTER” (INSERT FILTER).
tEemaldage
t
tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need.
tPaigaldage
t
uuesti tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv.
tVõtke
t
veepaak seadmest välja. Loputage veepaaki hoolikalt puhta veega.
tVajadusel
t
sisestage veepaaki uuesti filter.
tTäitke
t
veepaak värske veega ja pange seadmesse tagasi.
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/P).
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „LOPUTA“ (PLEASE RINSE) JA „AVA KLAPP” (OPEN VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING). Alustatakse loputamist, mis
hakkab toimuma automaatselt. Pärast loputamistsükli lõpetamist kuvatakse ekraanile kirje „SULGE
KLAPP“ (CLOSE VENT).
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/P).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.
Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI LOPUTATAKSE“ (SYSTEM RINSING). Alustatakse loputamist, mis
hakkab toimuma automaatselt.
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Teadmiseks! Kui katlakivi eemaldamist katkestatakse, kuvatakse ekraanile vaheldumisi
„TÜHJENDA NÕUD“ (EMPTY BOWLS) JA „VAHETA VESI” (CHANGE WATER).
tTühjendage
t
tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast
puhastamist tagasi.
tTäitke
t
veepaak värske veega ja pange seadmesse tagasi.
tVajadusel
t
sisestage veepaaki uuesti filter.
Seade hakkab kuumenema ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.
Hoiatus! Et olla täiesti kindel katlakivijääkide eemaldamises, pühkige viimase sammuna
korpust niiske lapiga.

5.6. Korrapärane käsitsipuhastamine
Teadmiseks! Palun järgige alltoodud puhastamisjuhiseid. Seda sellepärast, et toidu
käsitlemisel on vaja absoluutset puhtust.
Hoiatus! Seadet ei tohi kasta vette! Ärge kasutage puhastamiseks küürimisaineid.
tPuhastage
t
masina korpust seest ja väljast pehme, niiske lapiga (ilma igasuguste puhastusaineteta).
tTühjendage
t
tilgaalus (jn 1/N) ja kohvipuru salv (jn 1/O) hiljemalt, kui ekraanile kuvatakse
vastavasisuline teade. (Masin peab olema sisse lülitatud. Ainult siis tuvastab masin, et tühjendasite
nõud).
Teadmiseks! Kasutage tilgaaluste (jn 1/N) puhastamiseks aeg-ajalt seebivett.
tVeepaaki
t
peaksite loputama ja täitma värske külma veega iga päev.
Teadmiseks! Kuivanud piima jääke on raske eemaldada.
tJärelikult
t
puhastage piimavahustit, voolikut ja väljundava korrapäraselt.
Teadmiseks! Aeg-ajalt (ideaalne, kui pärast pikemat vahet jookide valmistamises, kuid veelgi
parem kui korrapäraselt!) peate piimavahusti üksikuteks osadeks lahti võtma (jn 1/R) ja
optimaalse hügieeni tagamiseks puhastama puhta vee all.
tTõmmake
t
piimavahustit allapoole (jn 10/11), eemaldage see ja võtke üksikuteks osadeks (jn 1/R)
lahti.
tPuhastage
t
üksikuid osi (jn 1/R) hoolikalt ja pange piimavahusti uuesti kokku.
tLükake
t
kokkupandud piimavahusti aurupihusti otsikule kuni tõkiseni (jn 10/11).
Teadmiseks! Masin on varustatud tagumiste rullikutega (jn 1/Q) (ainult mudelid 670 ja 680).
Need võimaldavad masinat tasasel pinnal liigutada. Sellisel viisil saate puhastada ka seadme
alla jäävat pinda.
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5.7. Keedukambri puhastamine
Hoiatus! Eemaldage kohvikeedukamber ainult siis, kui seade on välja lülitatud.
Hoiatus! Keedukambrit peate puhastama pärast igat puhastustsüklit, kuid vähemalt kord
kuus. Nõude eiramisel kaotab garantii kehtivuse.
Vajaduse korral peate keedukambri välja võtma ja jooksva vee all puhastama. Mingil juhul
ärge kasutage puhastusaineid, vaid ainult puhast, külma vett. Hügieeni tagamiseks soovitame
keedukamber välja võtta nt pärast puhastusprogrammi sooritamist (vt jaotist 5.4.) ja seda hoolikalt
puhastada.
tAvage
t
korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (jn 1/L). Lukustuse avamiseks tõmmake käepidet
kergelt enda poole ja eemaldage hooldusluuk aeglaselt korpuse küljest.
tAvage
t
tõmbekamber lukustusest, lükake punast riivi ülespoole ja keerake käepide täies ulatuses
vasakule, kuni see klõpsuga peatub (jn 12).
tSeejärel
t
võtke keedukamber ettevaatlikult käepidemest kinni hoides välja.
tPuhastage
t
keedukamber voolava vee all ja laske sel kuivada.
tSisestage
t
tõmbekamber ettevaatlikult tagasi, lukustamiseks keerake punast riivi allapoole ja
keerake käepide täies ulatuses paremale, kuni see klõpsuga peatub.
tSulgege
t
hooldusluuk uuesti. Selleks sobitage hooldusluugi tagaosa sakid ettevaatlikult
vastavatesse pesadesse. Seejärel lükake hooldusluuk (jn 1/L) klõpsatusega oma kohale.

5.8. Filtri vahetamine
Pärast süsteemi torustikust umbes 50 l vee läbivoolamist on filtri toime ammendunud ja tuleb
asendada. Ekraanile kuvatakse „VAHETA FILTER“ (CHANGE FILTER).
Sel ajal saate jooke valmistada. Soovitame siiski filter alati kohe ära vahetada.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „SÄTTED” (SETTINGS). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „FILTER”. Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlülitit suvandile „VAHETADA FILTER?” JAH” (INSERT FILTER? YES), nii tuvastab masin et
filter on sisestatud.
tTühjendage
t
veepaak (jn 1/F ja 2) ja keerake filter filtri paigaldamise tööriistaga (mõõtelusika teise
otsaga, jn 4) veepaagist välja.
tKasutusest
t
kõrvaldamiseks visake vana filter majapidamisjääkide hulka.
tSeejärel
t
vajutage pöördlülitit.
Kui filter on juba sisse pandud, kuvatakse ekraanile „LISA FILTER“ (INSERT FILTER) või „FILTER SEES?“
(FILTER INSERTED?).
tKeerake
t
uus filter filtri paigaldamise tööriistaga (mõõtelusika teise otsaga, jn 4) hoolikalt veepaaki.
Hoiatus! Ärge keerake üle ega painutage filtrit.
tTäitke
t
paak puhta veega, seejärel pange seadmesse tagasi.
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „VAHETA FILTER / AVA KLAPP” (CHANGE FILTER/OPEN VENT).
tPange
t
piimavahusti alla (jn 1/P) piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) ja keerake auru või kuuma vee
klapp päripäeva kuni tõkiseni.
Filtrit hakatakse nüüd loputama. Ekraanile kuvatakse „FILTRIT LOPUTATAKSE“ (FILTER RINSING).
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tOodake
t
natuke, kuni piimavahustist enam vett välja ei voola.
Ekraanile kuvatakse „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.
Süsteemi hakatakse kuumutama. Seade on nüüd kasutamisvalmis. Ekraanile kuvatakse peamenüü.
Hoiatus! Vähese vee tarbe korral võite filtrit vahetada hiljemalt kahe kuu tagant. Ekraanile
ei kuvata mingit teadet. Filtri kasseti pea on varustatud pöörleva kettaga, millega saate
seadistada filtri paigaldamiskuupäeva (kuu näidik).

5.9. Masina hooldusseisund
Masin kuvab ekraanile, kui puhastamine või katlakivi eemaldamine on hädavajalik.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „HOOLDUS” (CARE). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlüliti suvandile „STATISTIKA” (STATISTICS). Vajutage pöördlülitit.
Ekraani alumisele reale kuvatakse järgmised teated.
–– „SÜSTEEMI PUHASTUS“ (CLEANING SYSTEM)
–– „PIIMAVAHUSTI PUHASTUS” (CLEANING MILK FROTHER)
–– „EEMALDA KATLAKIVI” (DESCALE)
–– „VAHETA FILTER” (FILTER CHANGE)
Masin kuvab ekraanile edenemisriba, kui puhastamine või katlakivi eemaldamine on hädavajalik.
Mida paremale on edenemisriba näit liikunud, seda hädavajalikum on puhastamine või katlakivi
eemaldamine.
t„HOOLDUSSEISUNDI”
t
(MAINTENANCE STATUS) menüüst väljumiseks vajutage pöördlülitit.
Hoiatus! Puhastage masinat või eemaldage katlakivi korrapäraselt, kuid hiljemalt siis, kui
vastav teade kuvatakse ekraanile. Nõude eiramisel kaotab garantii kehtivuse.
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6. Süsteemi teated
Teade
Täida süsteem (Fill
system)

Tähendus
Täitke torustik veega
Võimalik, et filter on rikkis

Lahendus
tVajutage
t
pöördlülitit
tEemaldage
t
filter või asendage

Täida veega (Fill with
water)

Veepaak on tühi
Veepaak pole sisestatud või
on vääralt sisestatud

tTäitke
t
veepaak
tPaigaldage
t
veepaak õigesti (vt 2.3.)

Lisa ube (Refill beans)

Kohvioad on otsas
Kohvioad on nõus üksteise
külge kleepunud

tTäitke
t
nõu ubadega (vt jaotist 2.3.)
tSegage
t
ube lusikaga
tPuhastage
t
ubade nõu riidelapiga

Teadmiseks! Ekraanile kuvatud teade „LISA UBE” (REFILL BEANS) lülitatakse välja pärast
uue kohvijoogi valmistamist.
Tühjenda nõud (Empty
bowls)

Tilgaalus ja/või kasutatud
kohvipuru salv on täis

Nõud puuduvad (Bowls Tilgaalus ja kasutatud
are missing)
kohvipuru salv puuduvad või
vääralt sisestatud
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tTühjendage
t
tilgaalus ja kasutatud
kohvipuru salv.
tPaigaldage
t
tilgaalus ja kasutatud
kohvipuru salv.

Puhastamine vajalik
(Cleaning necessary)

Vajalik on süsteem puhastada. tPuhastage
t
süsteem (vt 5.4.)

Eemalda katlakivi
(Descaling necessary)

Süsteemist on vaja eemaldada tEemaldage
t
süsteemist katlakivi (vt 5.5.)
katlakivi

Asenda filter (Change
filter)

Filtri toime on ammendunud

tAsendage
t
filter (vt 5.8.)

Eemalda
tõmbamiskamber
(Remove brewing unit)

Keedukamber on vääralt
sisestatud

tSisestage
t
ja lukustage keedukamber
õigesse asendisse (vt 5.7.)

7. PROBLEEMIDE ISESEISEV LAHENDAMINE
7. Probleemide iseseisev lahendamine
Probleem

Tähendus

Kuuma vett või auru ei Piimavahusti (jn 11) on
väljutata
ummistunud
Võimalik, et süsteem on
katlakiviga täitunud
Pole piisavalt
Piim ei vasta nõuetele
piimavahtu või vaht
Piimavahusti (jn 11) on
on vedel
ummistunud
Võimalik, et süsteem on
katlakiviga täitunud
Kohv ainult tilgub välja Jahvatusaste on liiga peen
Kohvipulber on liiga peenikeseks
jahvatatud
Võimalik, et süsteem on
katlakiviga täitunud
Kohvil ei ole vahtu
Kasutatud on sobimatut tüüpi
kohvi
Oad pole värskelt röstitud
Veski teeb tugevat
Jahvatusaste ei vasta
müra
kohviubadele
Veskisse on sattunud võõrkehad
nt kivikesed
Ekraanile kuvatakse
Helistage tootetoe
„Rikete ja tootetoe
kõnekeskusesse
telefon”

Lahendus
tPuhastage
t
piimavahusti hoolikalt ja
võtke koost täielikult lahti (jn 1/R ja 11)
tEemaldage
t
katlakivi suurema koguse
katlakivieemaldiga (jaotis 5.5.)
tKasutage
t
külma piima
tPuhastage
t
piimavahusti hoolikalt ja
võtke koost täielikult lahti (jn 1/R ja 11)
tEemaldage
t
katlakivi suurema koguse
katlakivieemaldiga (jaotis 5.5.)
tSeadistage
t
jahvatusaste jämedamaks
(jaotis 4.6.)
tKasutage
t
jämedamat kohvipulbrit
tEemaldage
t
katlakivi suurema koguse
katlakivieemaldiga (jaotis 5.5.)
tMuutke
t
kohvi tüüpi
tKasutage
t
värskeid kohviube
tOptimeerige
t
jahvatusaste
tHelistage
t
tootetoe kõnekeskusesse,
pulberkohvi saate ikkagi valmistada

tLülitage
t
masin korraks välja ja uuesti
sisse. Juhul kui kuvatakse uuesti
rikketeade, helistage tootetoe
kõnekeskusesse telefonil 091125266390
Kui ei suuda ise riket või talitlushäiret või veateadet kõrvaldada, siis helistage tingimata tootetoe
kõnekeskusesse: 0911-25266390.
Kui süsteem tuvastab mingi rikke, kuvatakse ekraanile veateade.
Hoiatus! Kirjutage veateate sisu paberile. Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe
seinakontaktist. Seejärel helistage kõnekeskusesse telefonil 0911-25266390. Nimetage oma
mudeli nimi, seerianumber (vt tüübisilti jn 1/S) a veateate number. Tootetugi arutab teiega
võimalikke lahendusi probleemile.

41

8. VARUOSAD/TARVIKUD / 9. KLIENDITEENINDUS, GARANTII...
8. Tagavaraosad/tarvikud
Värske vee filter NIRF 700
Võite osta uue värske vee filtri jaemüügist või meie klienditeenindusest.

Puhastusaine tabletid NIRT 701
Võite osta uusi puhastusaine tablette jaemüügist või meie klienditeenindusest.

Katlakivieemaldi NIRK 703
Võite osta uue katlakivieemaldi jaemüügist või meie klienditeenindusest.

Spetsiaalne puhastusaine piimajääkide kõrvaldamiseks NICC 705:
Võite osta spetsiaalset piimajääkide puhastusainet jaemüügist või meie klienditeenindusest.

Piimajahuti NICT 500
Tippkvaliteediga roostevabast terasest piimajahuti hoiab piima pikema aja jooksul jahedana ja
tagab parima vahukvaliteedi.

Piimanõu NIMC 1000
Piimanõu on tehtud läbipaistvast plastist ja võimaldab ühe pilguga piimataset hinnata.

Piimavoolik NIMC 330
Kolm „OneTouch” piimavahusti varuvoolikut kõikidele NIVONA mudelitele.

NIVONA NICO 100 jahuti
Oma pingeallikaga minimõõtmetes külmik. Võimaldab jahutada ühe liitri poepakendis piima.

9. Klienditeenindus, garantii, keskkonnakaitse
Klienditeenindus
NIVONA toodete valmistamisel on rakendatud kõige rangemaid kvaliteedistandardeid. Kuid kui
masina kasutamisel tekib siiski probleeme, palun kirjutage meile. Ainult teie abiga on meil võimalik
toodete kvaliteeti parandada ja arendada neid nii, et need rahuldaks täielikult teie nõudmisi

Masina tühjendamine veest
Kui peate masina rikke korral meile saatma, palun tühjendage eelnevalt veest nagu allpool
kirjeldatud.
tLülitage
t
masin sisse-välja lülitiga sisse (jn 1/H).
tJärgige
t
ekraanile kuvatud juhiseid.
tKeerake
t
pöördlüliti peamenüüs suvandile „HOOLDUS” (CARE). Vajutage pöördlülitit.
tKeerake
t
pöördlülitit suvandile „SÜSTEEMI TÜHJENDUS” (EVAPORATE SYSTEM). Vajutage pöördlülitit.
Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „EEMALDA VEEPAAK“ (REMOVE WATER TANK) ja „EEMALDA NÕUD”
(REMOVE BOWLS).
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9. KLIENDITEENINDUS, GARANTII, KESKKONNAKAITSE
tVõtke
t
veepaak seadmest välja (jn 2).
tTühjendage
t
tilgaalus ja kasutatud kohvipuru salv (jn 1/N ja 1/O) ning pange need pärast
puhastamist tagasi.
Ekraanile kuvatakse „VOOLIK PIIMAVAHUSTI JA TILGAALUSE KÜLGE“ (TUBE ON MILK FROTHER AND
IN DRIP PAN).
tÜhendage
t
komplektisoleva vooliku üks ots piimavahusti külge (jn 10).
tSisestage
t
vooliku teine ots tilgaaluse parempoolse tagumise osa liitmiku külge (jn 7).
tAsetage
t
piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) piimavahusti keskkoha alla (jn 1/E).
Ekraanile kuvatakse „AVA KLAPP“ (OPEN VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) päripäeva kuni tõkiseni.
Ekraanile kuvatakse „SÜSTEEMI TÜHJENDAMINE, ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT“ (EVAPORATING DO
NOT REMOVE TUBE).
Masinat hakatakse nüüd veest tühjendama.
Ekraanile kuvatakse „SULGE KLAPP“ (CLOSE VENT).
tKeerake
t
auru või kuuma vee pöördnuppu (jn 1/C) vastupäeva kuni tõkiseni.
Seejärel lülitatakse masin välja ja on tarnimisvalmis.
Teadmiseks! Pakkige masin tarnimiseks väga hoolikalt, kõige sobivam oleks kui
originaalpakendisse. Me ei vastuta transportimise ajal tekkivate kahjustuste eest.

Garantii, klienditeeninduse tingimused
Palun lugege komplektisolevalt teabelehelt garantii- ja klienditeeninduse tingimused läbi.

Visake kasutuskõlbmatud filtrikassetid majapidamisjäätmete hulka.

Masina ja pakendi kasutusest kõrvaldamine
Palun hoidke masina pakend alles. Juhul kui peate masina klienditeenindusse saatma, siis kaitseb
originaalpakend masinat kahjustuste eest.
Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad sageli väärtuslikke, kui samas keskkonda
kahjustavaid materjale ja seega ei peaks neid kasutusest kõrvaldama tavaliste majapidamisjäätmete
hulka. Need võivad käitlemisel või olmejäätmete hulgas tekitada kahjustusi inimeste tervisele kui
ka keskkonnale. Seetõttu ärge kunagi visake rikkis masinat majapidamisjäätmete hulka, vaid viige
kohalik võimuorgani soovitatud jäätmejaama.
Lisateavet saate kohalike võimuorganite käest, jäätmetöötlejalt või müügiesindajalt, kelle käest
masina ostsite.
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10. TEHNILISED ANDMED
10. Tehnilised andmed
Pinge:				
Võimsustarve:			
Võimsustarve ooterežiimis: 		
				
Vastavusmärgised 			
Pumba surve, statistiline max:

220–240 V, vahelduvvool, 50/60 Hz
1455 W
1,7 W (Automaatne väljalülitamisfunktsioon on deaktiveeritud ja BT-moodul on edastamis/vastuvõtu režiimis.)
CE
15 baari

Veepaagi mahtuvus:		

umbes 2,2 liitrit

Kohviubade nõu mahtuvus:		
Jahvatatud kohvipuru nõu: 		
Toitejuhtme pikkus:		
Kaal: 				
Mõõtmed (L x K x S):		

umbes 250 g
max 11 portsionit
umbes 1,1 meetrit
umbes 9 kg
39,5 x 29,6 x 53,6 cm

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

© Kõik õigused kaitstud
2017 NIVONA
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Nivona Garantii/ Nivona Warranty
from 01.11.2017
Mudel/Model
520
530
626
646
656
660
670
680
758
768
788
841
842
859
1030
NICO100 (PIIMAJAHUTI)

Periood/Period
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months
24 kuud/months

Garantii alla minevate tsüklite arv/
Provided warranty cycles

või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or
või/or

8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
14 000

Garantii kehtib perioodi vältel või tsüklite arvu täitumisel.
The warranty is valid during the period or when the number of cycles is reached.

