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Hea klient! 

Täname teid väga, et ostsite ettevõtte NIVONA kvaliteetse kohvimasina. 
Oma uue NIVONA kohvimasina nautimiseks palun lugege see juhend hoolikalt läbi ja enne esimest kasutuskorda tehke 
endale selgeks ohutusteave. 

Hoidke see kasutusjuhend alles. Saate seda vajadusel uuesti lugeda ja kui peaksite oma NIVONA kohvimasinast 
loobuma, siis andke juhend koos masinaga selle uuele omanikule. 

Google Play Store’ist või Apple App Store’ist saate alla laadida NIVONA kohvimasina rakenduse, mis võimaldab seadme 
põhifunktsioone juhtida ja kontrollida. BLUETOOTH-menüüst saate oma nutitelefoni seadmega ühendada või ühenduse 
katkestada (vt 3.10). 
Nautige NIVONA-ga tehtud kohvi ja masina tippkvaliteeti. 

Ostukoht 

Aadress, kuupäev 

1. Ohutusteave 

• Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel (kodumajapidamises). Seade ei ole 
mõeldud kasutamiseks kommertseesmärgil (vt garantiiosa). Garantiinõuded 
muutuvad kehtetuks, kui seadet kasutatakse sihipärasest erineval eesmärgil. 

• Oluline on kontrollida, kas seadme pinge ja vooluvõrgu pinge on samad. Vaadake 
teavet seadme tüübisildilt/kleebiselt (vt jn 1/S). 

• Kui seadme toitejuhe või seade ise on kahjustada saanud, siis ei tohi seadet 
kasutada. Ärge laske toitejuhtmel vastu kuumi pindu puutuda. 

• Seade ei ole mõeldud kasutamiseks kõrgemal kui 2000 m üle merepinna. 
• Seadme pistiku välja tõmbamisel seinapistikupesast hoidke alati kinni pistikust 

endast, mitte toitejuhtmest. 
• Järgige alati puhastamise ja katlakivi eemaldamise juhiseid! Nende juhiste 

tähelepanuta jätmisel kaotab seadme garantii kehtivuse. 
• Enne seadme puhastamist ja teenindustööde tegemist kontrollige, et seade oleks 

välja lülitatud ja et selle pistik oleks seinapistikupesast välja tõmmatud. 
• Vältige pritsmete sattumist ühenduskohale. 
• Asetage seade siledale ja stabiilsele pinnale ja kasutage seda ainult siseruumides. 

Ärge kunagi asetage seadet kuumale pinnale ega lahtise tule lähedale. 
• Seadet ei tohi kasutada köögikapi vms mööblieseme sees. 
• Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavalisest väiksemad füüsilised, 

sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja oskused, 
tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või 
juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega 
seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud vastavatest ohutuseeskirjadest. Lapsed ei 
tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult 
juhul, kui nad on vähemalt 8-aastased ja neile on tagatud järelevalve.   Seade ja selle 
toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. 

• Kui lähete mõneks päevaks eemale, tõmmake seadme pistik alati seinapistikupesast 
välja. 

• Ärge jätke seadet ilmaasjata sisselülitatuks. Ärge kunagi pange seadet vette. 
• Ärge peske seadet ega ühtegi selle osa nõudepesumasinas. Nende juhiste 

tähelepanuta jätmisel kaotab seadme garantii kehtivuse. 
• Kui seadme töös esineb rikkeid, tõmmake selle pistik kohe seinapistikupesast välja. 
• Tootja ei vastuta võimalike kahjustuste eest, mis tulenevad seadme valest või 

sobimatust kasutamisest või olukorrast, kus seadet on remontinud ilma vastava 
kvalifikatsiooniga isik. Sel juhul seade garantii enam ei kehti. 

• Kasutage masinasse sisseehitatud kohviveskit ainult röstitud ja töötlemata 
kohviubade jahvatamiseks. Ärge kasutage seda kunagi muude toiduainete 



 

jahvatamiseks. Kontrollige, et kohviubade hulgas ei oleks võõrkehi. Selle nõude 
tähelepanuta jätmisel kaotab seadme garantii kehtivuse. 

• Kui seadet on vaja remontida (sh toitejuhtme vahetus), pöörduge esmalt 
kõnekeskusesse või jaemüüja poole, kellelt seadme ostsite. Pärast  
konsultatsiooni või vastavalt kasutusjuhendi jaotises 9 kirjeldatule saatke masin 
ettevõtte NIVONA klienditeenindusse aadressil: NIVONA Zentralkundendienst, 
Südwestpark 90, D-90449 Nürnberg. 

• Kui toitejuhe on kahjustada saanud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja 
juures, tootja volitatud teeninduskeskuses või vastava väljaõppe saanud isiku poolt. 

 Tähelepanu! Elektriseadmeid tohib remontida vaid vastava kvalifikatsiooniga 
isik! Valesti tehtud remonttööd võivad tekitada kasutajale tõsiselt ohtliku 
olukorra! Seadme väärkasutuse või väärhoolduse korral kaotab garantii 
kehtivuse. 

Tähelepanu! Sisse-välja lülitamise nupu (jn 1/J) kasutamine kohvi 
valmistamise ajal võib seadet kahjustada! Lülitage seade välja alles siis, kui 
see enam ei tööta. 
 Tähelepanu! Põletusoht! Auru või kuuma vee valmistamise ajal võib tilast 

välja tulla kuuma vee juga. Laske tilal enne puudutamist jahtuda. 

 

2. Esmakordne käivitamine 

2.1. Kasutamise alustamine 
→ Võtke seade ja kõik selle osad ettevaatlikult 

pakendist välja. 
Seadme komplekti kuuluvad järgmised esemed: 
• Kasutusjuhend 

• Garantiikaart 

• Mõõtelusikas ja filtri vahetüki paigaldamise juhend 

• Kaks puhastustabletti 

• Üks Claris´e filter 
• Veekareduse testiriba 

• Piimaanum koos toruga (sõltuvalt mudelist) 
 

 Märkus: juhul kui peate seadme 
klienditeenindusse saatma, tuleks see pakkida 
originaalpakendisse. Hoidke pakend alles, k.a 
polüstüreenist osad. 

→ Asetage seade lamedale, kuivale ja sobivale 
pinnale. 

→ Ühendage pistik seinapistikupessa. 
→ Seadmel on toitejuhtme hoiupesa. Kui toitejuhe on 

liiga pikk, pange selle üleiigne osa hoiule seadme 
tagaküljel asuvasse hoiupessa (joonis 1/T). 

2.2. Kõige olulisemad juhtnupud 

Kohvimasin NIVONA võimaldab valmistada erinevat liiki 
kohvi vastavalt teie eelistustele. Peamised juhtnupud ja 
nende kasutusviisid jäävad enamiku kohvitüüpide 
valmistamise korral samaks. 
→ Vasak pöördlüliti-Vajuta-Keera-Lülita (lühidalt: 

vasak pöördlüliti) (jn 1/B): vasakust pöördlülitist 
saab reguleerida kohvi kangusastet ja kogust. 
Keerates vasakut pöördlülitit põhimenüüs, 
reguleeritakse kohvi kogust (ml). Vajutades 
vasakut pöördlülitit põhimenüüs, reguleeritakse 
kohvi kangusastet (kohvioa sümbol, jn 1/D). Mida 
rohkem kohviube kuvatakse, seda kangem kohv 

tuleb. Vajutades vasakut pöördlülitit alammenüüs, 
lahkute sellest menüüst ja liigute ühe 
menüütaseme võrra tagasi. 

→ Parempoolne pöördlüliti-Vajuta-Keera-Lülita 
(lühidalt: parempoolne pöördlüliti) (jn 1/C): 
keerates parempoolset pöördlülitit, saate ekraanilt 
valida joogi või menüüsuvandi. Vajutades 
parempoolset pöördlülitit, valmistatakse ekraanil 
kuvatud jook või antakse juurdepääs valitud 
menüüsuvandile. 

• Reguleeritava kõrgusega kohvi väljavalamistila (jn 
1/E): tila kõrgust saab vastavalt tasside ja klaaside 
kõrgusele reguleerida, lükates seda üles või alla. 
Hoidke tila pöidla ja nimetissõrmega ning liigutage 
seda üles või alla. 

→ Piimaanum: täitke piimaanum värske, madala 
rasvasisaldusega ja külma piimaga. Sulgege kaas ja 
ühendage ühendustoru üks ots anuma ja teine ots tila 
külge. 

2.3. Vee ja kohviubade panemine 
seadmesse 

→ Avage vasakul asuv kaas (jn 1/F) ja võtke veeanum 
seamdest välja (joonis 2). Puhastage veeanum 

puhta külma kraaniveega. 
→ Täitke veeanum kuni miinimumtähiseni (0,5l) ja 

pange tagasi seadmesse. Kontrollige, et veeanum 
oleks kindlalt oma kohal. 

→ Sulgege vasakul asuv kaas (jn 1/F). 

Tähelepanu! Täitke veeanumat ainult puhta 
külma veega! Ärge kunagi kasutage gaseeritud 
vett ega muud vedelikku! Nende juhiste 
tähelepanuta jätmisel kaotab seadme garantii 
kehtivuse. 

→ Avage kohviubade anuma kaas (jn 1/G ja 3). 
→ Täitke anum töötlemata röstitud kohviubadega. 
→ Sulgege kaas ja veenduge, et see on korralikult 

peal. 



 

 Tähelepanu! Ärge kunagi kasutage  kohviube, 
mida on enne või pärast röstimist töödeldud  
suhkru või muu ainega. See võib jahvatusveskit 
kahjustada. Selline defekt ei kuulu garantii alla. 

2.4. Seadme sisselülitamine ja 
esmakordne kasutamine 

→ Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse 
(jn 1/H). 

Enne esimese kohvi valmistamist seadistage järgmised 
põhiseadistused: 
Keele seadistamine 
→ Keele seadistamiseks keerake parempoolset 

pöördlülitit. 
→ Seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset 

pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse kiri „INSERT FILTER?“ (KAS 
PAIGALDADA FILTER?). 

2.4.1. Seadme kasutamine filtriga 

Seadmega on kaasas Clarise filter. Filtri kasutamise 
korral ei ole vaja seadet nii tihti katlakivist puhastada, 
sest filter pehmendab vett. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti valikule "YES" ja 

vajutage seda. 
→ Ekraanile kuvatakse kiri “INSERT FILTER” 

(PAIGALDA FILTER). 
→ Tühjendage veeanum (joonis 1/F ja 2) ja kruvige 

filter ettevaatlikult veeanumas olevasse pilusse, 
kasutades selleks mõõtelusika teisest otsas olevat 
integreeritud tööriista (jn 4). 

→  Tähelepanu! Ärge keerake liiga tugevasti ega 
tehke filtrit katki. 

→ Täitke veeanum kuni miinimumtähiseni (0,5l) puhta 
veega ja pange tagasi seadmesse. 

→ Sulgege vasakul asuv kaas (joonis 1/F). 
→ Pange tila alla piisavalt suur anum (vähemalt 0,5 l) 

ja vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Süsteem loputatakse läbi. Ekraanile kuvatakse kiri 
“FILTER FLUSHES” (FILTRIT LOPUTATAKSE). 
→ Oodake, kuni tilast ei tule enam vett. 
→ Ekraanile kuvatakse kiri “PLEASE FLUSH” 

(PALUN LOPUTA). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. Ekraanile 

kuvatakse kiri “SYSTEM FLUSHES” (SÜSTEEMI 
LOPUTATAKSE). 

Kui süsteem on saavutanud töötemperatuuri, kuvatakse 
ekraanile põhimenüü, mis näitab, et seade on 
kasutusvalmis. 
→ Esimene tassitäis: esimese tassitäie kohvi 

valmistamisel saab veski tühjaks. Võimalik, et 
pärast esimest jahvatamist kuvatakse ekraanile kiri 
"REFILL BEANS" (LISA KOHVIUBE) ja kohvi ei 
valmistata. 

→ Sellisel juhul järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid 
ja vajutage uuesti parempoolset pöördlülitit. 

Toimingut korratakse. 

  Märkus: filtri kasutamisel ja süsteemi 
programmeerimisel kujule"FILTER 
INSERTED? YES” (KAS FILTER ON 
PAIGALDATUD? JAH), seadistatakse 
seesmine veepehmendusseade automaatselt 
vee karedusastmele 1. Seadet ei tule nii tihti 
katlakivist puhastada, kuid seda tuleb siiski 
teha alati, kui kuvatakse vastav teade ning 

alati tuleb filter eemaldada. 

Filtrit tuleb vahetada umbkaudu 50 liitri kasutamise 
järel (filtri vahetamine vt 3.1).  

Tähelepanu! Kui seadet ei kasutata regulaarselt, 
tuleb filtrit vahetada iga kahe kuu järel ka juhul, kui 
ekraanile ei kuvata kirja “PLEASE CHANGE FILTER" 
(VAHETA FILTER) (vt 5.8). 

2.4.2. Seadme kasutamine ilma filtrita 

Kui soovite seadet kasutada ilma filtrita, tuleb filtri 
seadistuseks valida “FILTER INSERTED? NO” (KAS 
FILTER ON PAIGALDATUD? EI). See on tähtis, sest 
sõltuvalt vee karedusest peate katlakivi sagedamini 
eemaldama (seadme tarnimisel tehasest on filtri 
seadistus vaikimisi seadistatud "FILTER INSERTED? 
NO” (KAS FILTER ON PAIGALDATUD? EI). 
Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse“FILTER 
INSERTED? NO” (KAS FILTER ON SISESTATUD? EI) 
ja kinnituseks vajutage seda lülitit. 
Ekraanil kuvatakse vee karedusaste. 

 Märkus: tootmistingimuste tõttu on seadme 
veetorud esmakordsel seadistamisel tühjad. 
Seade kuvab seda olekut järgmisel viisil: kui 
seade on sisse-välja lülitamise nupust sisse 
lülitatud, kuvatakse ekraanile kiri "PLEASE 
FILL" (LISA VETT) (jn 1/H). 

→ Pange tila alla piisavalt suur anum (vähemalt 0,5 l). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Süsteem täidetakse nüüd veega, mis võib ka tilast 
väljuda (jn 1/E). 

Kui süsteem on saavutanud töötemperatuuri, kuvatakse 
ekraanile kiri "PLEASE FILL" (LISA VETT). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Süsteem täidetakse veega. 

2.4.3. Vee karedusastme reguleerimine 
→ Seadmest tuleb katlakivi eemaldada vastavalt teie 

piirkonna vee karedusastmele. Et süsteem oleks 
võimeline vastavat päringut kuvama, peate enne 
esmakasutust seadistama süsteem vee 
karedusastme. 

→ Tehasest tarnimisel on vaikimisi seadistatud aste 3. 
Esmalt testige vee kvaliteeti komplekti lisatud testribaga: 
→ Kastke testriba  vette ja raputage seda natuke. 
→ Ühe minuti pärast saate testimistulemust vaadata. 

Selleks lugege kokku testribal olevad punased 
täpid. 

→ Erinevad karedusastmed ja neile vastavad 
seadistused on järgmised. 

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

  Märkus: kui testribale ei ilmu mingeid täppe, 
seadistage aste 1. 

Vee kareduse seadistamine 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti õigele vee 

karedusastmele ja kinnituseks vajutage seda. 
Ekraanile kuvatakse „PLEASE FILL“ (LISA VETT). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. Ekraanile 

kuvatakse „SYSTEM IS FILLING“ (VEE LISAMINE 
SÜSTEEMI). 

Süsteem täidetakse nüüd veega ja seadet hakatakse 
kuumutama. 



 

Ekraanile kuvatakse „PLEASE RINSE“ (LOPUTA). 
→ Ekraanile kuvatakse “SYSTEM RINSES” 

(SÜSTEEMI LOPUTATAKSE). 
Seade on kasutamiseks valmis, kui ekraanile kuvatakse 
põhimenüü. 
→ Esimene tassitäis: esimese tassitäie kohvi 

valmistamisel on veski tühi. Võimalik, et pärast 
esmast jahvatamist kuvatakse ekraanile “REFILL 
BEANS“ (LISA UBE) ja kohvi ei hakata valmistama. 

→ Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage 
uuesti parempoolset pöördlülitit. 

Seejärel hakatakse kogu toimingut kordama. 

2.5. Seadme sisselülitamine pärast 
esmakordset kasutamist 

Pärast seadme esmakordset käivitamist (vt 2.4) lülitage 
seade järgmistel kordadel sisse järgmisel viisil: 
→ Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust sisse 

(jn 1/H). 

Ekraanile kuvatakse „NIVONA, SYSTEM IS HEATING 
UP“ (NIVONA, SÜSTEEM SOOJENEB). 
Kui süsteem on saavutanud töötemperatuuri, kuvatakse 
ekraanile „PLEASE RINSE“ (LOPUTA). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Seejärel hakatakse süsteemi loputama. Ekraanile 
kuvatakse „SYSTEM RINSES“ (SÜSTEEMI 
LOPUTATAKSE). 

Pärast seda on seade kasutusvalmis. Ekraanile 
kuvatakse põhimenüü (jn 1/A). 

  Märkus: kui te ei kavatse seadet pikema aja 
jooksul kasutada (nt pühad), lülitage see sisse-
välja lülitamise nupust välja (jn 1/H) ja tõmmake 
pistik seinapistikupesast välja. 

  Märkus: seade on tehases vaikimisi 
programmeeritud igat tüüpi kohvijookide 
valmistamiseks. See tähendab, et saate 
esimese tassi kohvi kohe valmistada (vt 4). 
Sellest hoolimata soovitame enne esmakordset 
kohvivalmistamist seadistada oma eelistustele 
vastavad seadistused (vt 3.) 

2.6. Säästurežiim 
Kui te pole pikema aja jooksul kasutanud ei pöördlülitit 
ega puutetundlikku ekraani, lülitatakse seade 
automaatselt säästurežiimi. Ekraanile kuvatakse kiri 
“SAVING ENERGY” (ENERGIASÄÄST). 
→ Säästurežiimist väljumiseks vajutage parempoolset 

pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse põhimenüü. 

3. Seadistamine ja 
põhiseadistuste muutmine 

  Märkus: seade on tehases vaikimisi 
programmeeritud igat tüüpi kohvijookide 
valmistamiseks. See tähendab, et saate 
esimese tassi kohvi kohe valmistada (vt 4). 
Sellest hoolimata soovitame enne esmakordset 
kohvivalmistamist seadistada oma eelistustele 
vastavad seadistused (vt 3.) 

→ Põhimenüü põhiseadistuste muutmiseks keerake 
parempoolne pöördlüliti suvandile „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED). 

→ Sisenege seadistusmenüüsse „SETTINGS“, 

vajutades parempoolset pöördlülitit. 
→ Valige parempoolset pöördlülitit keerates 

seadistatav menüüsuvand. 
→ Sisenege valitud menüüsuvandi seadistustesse, 

vajutades parempoolset pöördlülitit. 
→ Muutke seadistusi soovitud viisil, keerates 

parempoolset pöördlülitit. 
→ Valitud seadistuse kinnitamiseks vajutage 

parempoolset pöördlülitit. 
→ Valides „EXIT“ (VÄLJA) ja seejärel vajutades 

parempoolset pöördlülitit, saate menüütaseme 
võrra kõrgemale liikuda: menüüst „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) valitud seadistusest siseneda 
põhimenüüsse. 

3.1. Seadme seadistamine kasutamiseks 
filtriga või ilma filtrita 

→ Režiimi muutmiseks keerake parempoolne 
pöördlüliti põhimenüü suvandile „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda. 

→ Valige menüüst „SETTINGS“ (SEADISTUSED) 
suvand „FILTER“, keerates parempoolset 
pöördlülitit. 

→ Kasutades filtriga seadet, järgige 2.4.1 juhiseid. 
→ Kasutades filtrita seadet, järgige 2.4.2 juhiseid. 
→ Muid seadistusi saate seadistada samast menüüst 

või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel vajutage parempoolset pöördlülitit. 

3.2. Vee karedusastme seadistamine 
→ Vee kareduse muutmiseks keerake parempoolne 

pöördlüliti põhimenüü suvandile „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda. 

→ Sisenege menüüsse „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) ja valige „WATER HARDNESS“ 
(VEEKAREDUS), vajutades parempoolset 
pöördlülitit. Seejärel järgige 2.4.3 toodud juhiseid. 

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või 
väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel keerake parempoolset pöördlülitit. 

3.3. Temperatuuri reguleerimine 
→ Kohvi, piima või kuuma vee temperatuuriks saate 

valida kas „NORMAL“ (TAVALINE), „HIGH“ (KÕRGE), 
„MAXIMUM“ (MAKSIMAALNE) või „INDIVIDUAL“ 
(ISIKLIK). Tehase vaikeseadistus on „HIGH“ 
(KÕRGE). Kui temperatuur on seadistatud 
allkirjeldatud viisil, siis rakendatakse seda seadistust 
kõikidele kohvijookidele. Sellest hoolimata saate 
kõikide kohvijookide temperatuuri menüüst 
„INDIVIDUAL“ (ISIKLIK) seadistada oma 
eelistustele vastavaks (vt 4.) Menüüs 
„INDIVIDUAL“ (ISIKLIK) seadistatakse temperatuur 
järgmisel viisil. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 
suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„TEMPERATURE”  (TEMPERATUUR) ja vajutage 
seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„INDIVIDUAL“ (ISIKLIK). 

→ Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage 
parempoolset pöördlülitit. 

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või 
väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel keerake parempoolset pöördlülitit. 

→ . 



 

3.4. Aroomi reguleerimine 

Kohvi aroomi saate seadistada vastavalt oma 
eelistustele. Selleks valige üks kolmest võimalikust 
veesurve 

profiilist menüüst „AROMA“ (AROOM). Profiil 
„DYNAMIC“ (MAHE) võimaldab survet dünaamiliselt 
muuta, „CONSTANT“ 
(KLASSIKA) jätab surve püsivaks ja „INTENSE“ 
(INTENSIIVNE) tagab tugeva surve. Tehase 
vaikeseadistus 

„INDIVIDUAL“ (ISIKLIK) tähendab, et saate iga 
kohviretsepti jaoks seadistada oma isikliku eelistatud 
aroomivaliku. Kui aga peaksite valima eelseadistatud 
aroomiprofiili 1, 2 või 3, rakendatakse seda kõikidele 
kohviretseptidele. 

 Nõuanne: katsetage oma meelisaroomi valikut 
ühe valitud joogiga. 

→ Aroomi seadistuste muutmiseks keerake 
parempoolne pöördlüliti põhimenüü suvandile 
„SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja seejärel vajutage 
seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„AROMA” (AROOM) ja vajutage seda. 

→ Eelistustele vastava aroomiprofiili valikuks keerake 
parempoolset pöördlülitit. 

→ Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage 
parempoolset pöördlülitit. 

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või 
väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel vajutage parempoolset pöördlülitit. 

3.5. Keele valimine 
→ Keele muutmiseks keerake parempoolne pöördlüliti 

põhimenüü suvandile „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüüs 
„SETTINGS“ (SEADISTUSED) suvandile 
„LANGUAGE” (KEEL) ja vajutage seda. 

→ Sobiva keele valimiseks keerake parempoolset 
pöördlülitit. 

→ Valitud keeleseadistuse kinnitamiseks vajutage 
parempoolset pöördlülitit. 

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või 
väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel vajutage parempoolset pöördlülitit. 

3.6. Automaatse väljalülitamisaja 
seadistamine 

Selle funktsiooniga saate kindlaks määrata automaatse 
väljalülitamise aja pärast viimast kasutamist. Tehase 
vaikeseadistus on „10 MINUTIT“. 
→ Seadistuse muutmiseks keerake parempoolne 

pöördlüliti põhimenüü suvandile „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) ja seejärel vajutage seda. 

→ Keerake pöördlüliti asendisse „APPLIANCE AUTO-
OFF“ (AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS) ja vajutage 
seda. 

Ekraanile kuvatakse võimalikud väljalülitamise 
ajavahemikud. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti nõutud valikule. 
→ Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage 

parempoolset pöördlülitit. Seade lülitatakse nüüd 
pärast sisestatud väljalülitamise vahemiku 
möödumist automaatselt välja. 

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või 
väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJU) ja 
seejärel vajutage parempoolset pöördlülitit. 

3.7. Loputamine väljalülitamisel 
→ Tehases on loputuse funktsioon automaatse 

sisselülitamise korral vaikimisi püsivalt sisse 
lülitatud. Iga kord, kui seadme pärast teatud 
passiivset vahemikku sisse lülitate, hakkab see vett 
kuumutama ja värske vee kasutamise tagamiseks 
küsitakse, kas masin loputada. 

Päring kuvatakse ekraanile ja selle peate käivitama 
käsitsi, vajutades parempoolset pöördlülitit. 
→ Tehases on vaikimisi loputamise seadistus seadme 

väljalülitamisel seadistatud kujule „ON“ (SEES). 
Pärast seadme väljalülitamist saate loputamise 
väljalülitamisel valikuliselt deaktiveerida. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 

suvandile „SETTING“ (SEADISTUSED) ja seejärel 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„SWITCH-OFF RINSING“ (LOPUTUS 
VÄLJALÜLITAMISEL) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti suvandile „ON“ 
(SEES) või „OFF“ (VÄLJAS) ja vajutage seda. 
Ekraanile kuvatakse muud seadistused. 

→ Muid seadistusi saate seadistada samast menüüst 
või väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel vajutage parempoolset pöördlülitit. 

  Märkus: isegi kui loputamine väljalülitamisel 
on seadistatud kujule „ON“ (SEES), 
sooritatakse see toiming ainult siis, kui olete 
valmistanud vähemalt ühe joogi. 

3.8. Tehaseseadistused 
Kõiki seadistustes ja retseptides tehtud muudatusi saate 
algseadistada suvandist „FACTORY SETTINGS“ 
(TEHASESEADISTUSED). 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 

suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„FACTORY SETTINGS” (TEHASESEADISTUSED) 
ja vajutage seda. 

→ Keerake pöördlüliti suvandile “RESET RECIPES” 
(TÜHISTA RETSEPTID) või „RESET SETTINGS” 
(TÜHISTA SEADISTUSED). 

→ Valiku kinnitamiseks vajutage parempoolset 
pöördlülitit. 

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või 
väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel vajutage parempoolset pöördlülitit. 

3.9. Statistika vaatamine 
Menüüsuvand „STATISTICS“ (STATISTIKA) näitab 
üksikasjalikult, kui mitu jooki/funktsiooni olete 
valmistanud/kasutanud pärast masina esmakäivitust. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„SETTINGS” (SEADISTUSED) ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„STATISTICS” (SEADISTUSED) ja vajutage seda. 
→ Saadaoleva statistika vaatamiseks keerake 

parempoolset pöördlülitit. 
→ Sulgemiseks vajutage parempoolset pöördlülitit. 
→ Ekraanile kuvatakse muud seadistused. 
→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või 

väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel vajutage parempoolset pöördlülitit. 

3.10. Bluetooth 
→  Google Play Store’ist või Apple App Store’ist saate 

alla laadida NIVONA kohvimasina rakenduse, mis 



 

võimaldab seadme põhifunktsioone juhtida ja 
kontrollida. BLUETOOTH-menüüst saate oma 
nutitelefoni seadmega ühendada või ühenduse 
katkestada. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 
suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„BLUETOOTH” ja vajutage seda. 

→ Nutitelefoniga ühenduse loomiseks keerake 
pöördlüliti suvandile „CONNECT“ (ÜHENDA). 
Järgige nutitelefoni ekraanile kuvatud juhiseid. 

→ Ühenduse katkestamiseks vajutage seda või 
ühenduse üldiseks keelamiseks keerake pöördlüliti 
asendisse „DEACTIVATE” (DEAKTIVEERI). 

→ Valiku kinnitamiseks vajutage parempoolset 
pöördlülitit. 

→ Muid seadistusi saate teha samast menüüst või 
väljuge menüüst, valides „EXIT“ (VÄLJA) ja 
seejärel vajutage parempoolset pöördlülitit. 

4. Kohvijookide valmistamine 
Kohvimasin NIVONA võimaldab valmistada erinevat liiki 
kohvi vastavalt oma eelistustele. Tähtsaimad 
juhtseadised ja nende põhifunktsioonid on üldjoontes 
samad: 
→ Vasak pöördlüliti „Vajuta-Keera-Lülita” (lühidalt: 

vasak pöördlüliti) (jn 1/B): vasakut pöördlülitit 
keerates saate muuta kohvi kangusastet ja tassi 
valatavat kogust. Keerates vasakut pöördlülitit, 
saate põhimenüüst muuta tassi valatavat 
kohvikogust (ml). Vajutades vasakut pöördlülitit, 
saate põhimenüüst muuta kohvi kangusastet 
(kohvioa sümbol, jn 1/D). Mida rohkem ubasid 
kuvatakse, seda kangem tuleb kohv. Vajutades 
vasakut pöördlülitit mingis alammenüüs, väljute 
sellest menüüst ja liigute menüüs ühe taseme võrra 
tagasi. 

→ Parempoolne pöördlüliti „Vajuta-Keera-Lülita“ 
(lühidalt: parempoolne pöördlüliti) (jn 1/B): 
keerates parempoolset pöördlülitit, saate ekraanilt 
valida joogi või menüüsuvandi. 

→ Reguleeritava kõrgusega tila (jn 1/E): tila kõrgust 
saab vastavalt tasside ja klaaside kõrgusele 
reguleerida, lükates seda üles või alla. Hoidke tila 
pöidla ja nimetissõrmega ning liigutage seda üles 
või alla. 

→ Piimaanum: täitke piimaanum värske, madala 
rasvasisaldusega ja külma piimaga. Sulgege kaas 
ja ühendage ühendsvooliku üks ots piimaanumaga 
ja teine ots tilaga. 

 Märkus: ekraani alumisele reale kuvatakse 
valitud kohvijoogi seadistused. Kohvi 
kangusaste on toodud vasakul ja kohvi kogus 
paremal pool. 

 
Igat kohvijooki saate valmistada kahel erineval viisil: 

a) Võite muuta iga joogi seadistusi üksikult, nagu 
kirjeldatakse 4.1. Sel juhul standardseadistused 
säilivad. 

→ Võite kohandada menüü „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) alammenüüs “DRINKS 
RECIPES” (JOOKIDE RETSEPTID) toodud 
standardseadistusi. Neid saate oma maitse-
eelistustele vastavalt kohandada, järgides 4.2 kuni 
4.5 toodud juhiseid. 

→ Esimene tassitäis: esimese tassitäie kohvi 

valmistamisel on kohviveski veel tühi. Seega võib 
juhtuda, et pärast esimest jahvatust kuvatakse 
ekraanile „FILL BEANS“ (LISA UBE). 

→ Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ja vajutage 
uuesti pöördlülitit. 

Kogu toimingut hakatakse kordama. 
Nõuded kahe tassi kohvijoogi valmistamiseks: 

  Märkus: kahte tassitäit kohvi saate korraga 
valmistada ainult juhul, kui jook ei vaja piima. 
Piimaga jooke tuleb valmistada ainult 
ükshaaval. 

→ Joogi valmistamise alustamiseks vajutage 
parempoolset pöördlülitit. 

→ Üksteise järel kahe tassitäie joogi valmistamiseks 
vajutage kiiresti kaks korda järjest parempoolset 
pöördlülitit. 

→ Kui valmistate kaks tassitäit samal ajal, jahvatab 
veski automaatselt kaks tsüklit järjest. Juhul kui 
kahe jahvatustsükli ajal selgub, et veeanumas pole 
piisavalt vett või kohviubade anum on tühjaks 
saanud või on vaja tühjendada alus, kuvatakse 
vastav sümbol ekraanile. Sellisel juhul jäetakse 
teine tassitäis jooki valmistamata. 

→ Teise tassitäie joogi valmistamiseks järgige juhiseid 
ekraanilt, vajutage parempoolset pöördlülitit ainult 
üks kord. 

4.1. Iga kord erinevate jookide 
valmistamine 

Sõltumata menüü „SETTINGS“ (SEADISTUSED) 
alammenüü „DRINKS RECIPES“ (JOOKIDE 
RETSEPTID) standardseadistustest, saate iga 
kohvijoogi retsepti kohandada. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüüs 

kohandatava joogi suvandile (nt „LATTE 
MACCHIATO“) ja vajutage seda. 

(T) Märkus: ekraani alumisele reale kuvatakse 
valitud kohvijoogi kehtivad seadistused. Kohvi 
kangusaste kuvatakse vasakul, aroomiprofiil keskel 
ja kohvi kogus paremal. 
→ Koguse reguleerimiseks keerake vasakut 

pöördlülitit. 
→ Kangusastme reguleerimiseks keerake 

parempoolset pöördlülitit. 

 Märkus: nii saate enne mingi joogi 
valmistamist muuta kõiki ekraani alumisele 
reale kuvatud seadistusi, välja arvatud 
aroomiprofiil. 

→ Alustage kohvijoogi valmistamist, vajutades 
parempoolset pöördlülitit. 

Kui mingeid muudatusi ei tehta, kasutatakse teie tehtud 
seadistusi.  

Märkus: neid seadistusi kasutatakse ainult selle joogi 
valmistamisel ja neid ei salvestata. 

 Märkus: pöörake tähelepanu sellele, kas 
valmistate ühe või kaks tassitäit jooki. Asetage 
tila alla vastav arv tasse või klaase (jn 5 ja 6). 

 Märkus: kui olete joogi valmistamise 
juhuslikult või liiga vara käivitanud, siis saate 
mõnda seadistust muuta ka joogi 
valmistamise ajal. Vilkuv kuva näitab, milliseid 
parameetreid saate muuta. 

→ Keerake vasak pöördlüliti sümboli vilkumise ajal 
soovitud seadistusele. 

Esmalt hakkab vilkuma kohvioa sümbol aroomi 



 

seadistamiseks, seejärel ml-näidik koguse 
seadistamiseks. 

Nii saate mistahes ajal seadistuse muutmiseks sekkuda. 
→ Kui soovite toimingu katkestada, vajutage lihtsalt 

üks kord parempoolset pöördlülitit (jn 1/D). 

Ekraanile kuvatakse “ABORTED“ (KATKESTATUD). 
Seade tühistab toimingu ja naaseb põhimenüüsse. 

4.2  Piimata jookide (ESPRESSO, CAFE 
CREME, CAFE LUNGO ja CAFFE 
AMERICANO) standardseadistuste 
muutmine 

Tehasest tarnimisel on vaikeseadistused järgmised 

• Espresso: standardne kangusaste, aroomiprofiil 3, 
kogus 40 ml, ekraanile kuvatakse “ooo III 40ml” 

• Cafe Creme: standardne kangusaste, aroomiprofiil 
2, kogus 120 ml, ekraanile kuvatakse “ooo II 
120ml” 

• Caffe Lungo: standardne kangusaste, aroomiprofiil 
1, kogus 180 ml, ekraanile kuvatakse “ooo I 180ml” 

• Caffe Americano: standardne kangusaste, 
aroomiprofiil 2, kogus 120 ml, ekraanile kuvatakse 
“ooo II 120ml” 

→ Pange tila alla tass või klaas (jn 5). 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti valitud joogi peale 

(nt Espresso) ja vajutage lülitit. 

 Märkus: ekraani alumisele reale kuvatakse 
valitud kohvijoogi kehtivad seadistused. 
Kangusaste kuvatakse vasakul, aroomiprofiil 
paremal ja kogus keskel. 

 Märkus: pöörake tähelepanu, kas valmistate 
ühe või kaks tassitäit jooki. Asetage tila alla 
vastav arv tasse või klaase (jn 5 ja 6). 

→ Joogi valmistamise alustamiseks keerake uuesti 
parempoolset pöördlülitit. 

Tassi tuli hakkab põlema (mitte mudelil 759). Seade 
valmistab standardseadistusega tassitäie teie valitud 
jooki. 
Kahe tassitäie joogi valmistamine 
→ Üksteise järel kahe tassitäie joogi valmistamiseks 

vajutage kiiresti kaks korda järjest parempoolset 
pöördlülitit. 

→ Kui soovite toimingu peatada, vajutage lihtsalt 
uuesti parempoolset pöördlülitit. 

Ekraanile kuvatakse kirje „ABORTED“ 
(KATKESTATUD). Seade peatab töö ja naaseb 
põhimenüüsse. 
Standardsseadistust saab muuta kahel erineval viisil: 

4.2.1. Joogi valmistamise ajal (Live-
režiimis) programmeerimine 

→ Standardseadistusi saate kohvi valmistamise ajal 
muuta ja salvestada järgmiselt. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 
suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„DRINK RECIPES“ (JOOGI RETSEPTID) ja 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti soovitud joogile 
(nt „Espresso“) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „LIVE 
PROGRAMMING „ (LIVE-REŽIIMIS 
PROGRAMMEERIMINE). 

→ Asetage tila alla tass või klaas (jn 5). 

→ Standardseadistuste muutmiseks vajutage nüüd 
parempoolset pöördlülitit. 

Ekraanile kuvatakse „SELECT STRENGHT“ (VALI 
KANGUSASTE). 
→ Eelistatud kanguse valimiseks keerake vasakut 

pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal kangem kohv). 
→ Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage 

parempoolset pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse „SELECT AROMA PROFILE“ 
(VALI AROOMIPROFIIL)). 
→ Eelistatud aroomiprofiili valimiseks keerake vasakut 

pöördlülitit (vt 3.3). 
→ Muudetud aroomiprofiili kinnitamiseks vajutage 

parempoolset pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse “PLEASE WAIT“ (OOTA). Seade 
hakkab jahvatama, kuumutab vee ja alustab seejärel 
joogi valmistamist. 

Ekraanile kuvatakse „STOP COFFEE?“ (KAS 
PEATADA KOHVI VALMISTAMINE).” 
→ Kui tassi on valatud soovitud kogus kohvi, vajutage 

pöördlülitit. 
Kohvijoogi (nt Espresso) standardseadistused on nüüd 
vastavalt eelistustele kohandatud ja 
salvestatud.Ekraanile kuvatakse lühiaegselt „RECIPE 
SAVED“ (RETSEPT SALVESTATUD) ja seejärel 
naastakse uute standardseadistustega põhimenüüsse. 
. 

4.2.2. Käsitsi programmeerimine 

Standardseadistusi saate muuta ja salvestada ka 
käsitsi. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 

suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„DRINK RECIPES“ (JOOGI RETSEPTID) ja 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti soovitud joogile 
(nt „ESPRESSO“) ja vajutage seda. 

 
Kangusastme valimine 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„STRENGTH“ (KANGUSASTE) ja vajutage seda. 
→ Eelistatud kangusastme valimiseks keerake 

parempoolset pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal 
kangem kohv). Muudetud seadistuse kinnitamiseks 
vajutage parempoolset pöördlülitit. 

 
Aroomi valimine 
→  Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„AROMA“ (AROOM”) ja vajutage seda. 
→ Eelistustele vastava aroomi valimiseks keerake 

parempoolset pöördlülitit (vt 3.4). Muudetud 
seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset 
pöördlülitit. 

Koguse valimine 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

“KOHVI KOGUS” (COFFEE QUANTITY) ja 
vajutage seda. 

→ Soovitud koguse valimiseks keerake parempoolset 
pöördlülitit (alates 20 ml kuni 240 ml) ja vajutage 
seda. 

 Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või 
klaasi suurusega. 

→ Temperatuuri valimine (kui menüüs “SETTINGS” 
(SEADISTUSED) on seadistatud suvandite 
“TEMPERATURE” (TEMPERATUUR), “COFFEE” 



 

(KOHV) jaoks „INDIVIDUAL“ (ISIKLIK), vt 3.4. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„TEMPERATURE” (TEMPERATUUR) ja vajutage 
seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti eelistatud 
temperatuurile (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) 
(TAVALINE, KÕRGE, MAKSIMAALNE) ja 
seadistuse kinnituseks vajutage pöördlülitit. 

→ Alammenüüst väljumiseks keerake parempoolne 
pöördlüliti suvandile „EXIT“ (VÄLJA). Seejärel 
vajutage seda pöördlülititit. Või vajutage vasakut 
pöördlülitit eelmisesse alammenüüsse naasmiseks. 

→ Korrake seda, kuni olete põhimenüüsse naasnud. 

  Märkus: kui teatud ajavahemiku jooksul pole 
seadistusi mingil määral muudetud, naaseb seade 
automaatselt põhimenüüsse. 

4.3. Piimaga jookide (CAPPUCCINO, 
CAFFE LATTE, LATTE MACCHIATO, 
WARM MILK, MILK FROTH) 
standardseadistuste muutmine 
Tehasest tarnimisel on vaikeseadistused järgmised 

• Cappuccino: standardne kangusaste, aroomiprofiil 
2, kogus 200 ml. Ekraanile kuvatakse “ooo II 
200ml” 

• Latte Macchiato: standardne tugevus, aroomiprofiil 
2, kogus 300 ml. Ekraanile kuvatakse “ooo II 
300ml” 

• Soe piim: kogus 150 ml. Ekraanile kuvatakse 
“150ml” 

Spetsiaalse vahusti kasutamisel saate piima otse pakist 
või mõnest muust nõust võtta ja kallata selle otse tassi 
või klaasi. 
→  Ühendage imivoolik tila külge (jn 7). 
→ Ühendage vooliku teine ots piimaanumaga või 

kastke voolik otse piimapakki või muusse piimaga 
anumasse. 

Tähelepanu! Kuivanud piima jääke on raske 
eemaldada. Puhastage jäägid pärast seadme 
jahtumist 
hoolikalt! Järgige alati ekraanile kuvatud juhist 
„CLEAN FROTHER“ (PUHASTA VAHUSTAJA). 
→  Pange tila alla tass või klaas (jn 5). 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti soovitud joogi 

peale (nt “LATTE MACCHIATO”) ja vajutage lülitit. 

 Märkus: ekraani alumisele reale kuvatakse 
valitud kohvijoogi kehtivad seadistused. 
Kangusaste kuvatakse vasakul ja joogi kogua 
paremal. 
→ Joogi valmistamise alustamiseks keerake 

parempoolset pöördlülitit. 
Tassi tuli hakkab põlema (mitte mudelil 759). Seade 
valmistab standardseadistustega ühe tassi- või 
klaasitäie valitud jooki. 

Kahe tassitäie valmistamine: 

 Märkus: kahte tassitäit kohvi saate korraga 
valmistada ainult juhul, kui jook ei vaja piima. 
Piimaga jooke tuleb valmistada ainult 
ükshaaval. 

→ Kui soovite toimingu peatada, vajutage uuesti 
parempoolset pöördlülitit. 

Ekraanile kuvatakse kirje „ABORTED“ 
(KATKESTATUD). Seade peatab töö ja naaseb 
põhimenüüsse. 
Standardseadistusi saate muuta kahel erineval viisil. 

 

4.3.1 Joogi valmistamise ajal (Live-
režiimis programmeerimine) 
Standardseadistusi saate kohvi valmistamise ajal muuta 
ja salvestada järgmiselt. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 

suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„DRINK RECIPES” (JOOGI RETSEPTID) ja 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti soovitud joogile 
(nt „LATTE MACCHIATO“) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „LIVE 
PROGRAMMING” (LIVE-REŽIIMIS 
PROGRAMMEERIMINE). 

→ Standardseadistuse muutmiseks vajutage 
parempoolset pöördlülitit. 

Cappuccino ja Latte Macchiato: 

Ekraanile kuvatakse “SELECT STRENGHT“ (VALI 
KANGUSASTE). 
→ Eelistatud kangusastme valimiseks keerake 

vasakut pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal 
kangem kohv). 

→ Valitud kangusastme kinnitamiseks vajutage 
parempoolset pöördlülitit. 

 Ekraanile kuvatakse „SELECT AROMA“ (VALI 
AROOM”). 
→ Eelistustele vastava aroomi valimiseks keerake 

vasakut pöördlülitit (vt 3.3). 
→ Muudetud aroomi kinnitamiseks vajutage 

parempoolset pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse „PLEASE WAIT“ (OOTA). Seade 
hakkab kuumenema ja seejärel hakatakse jooki 
valmistama. 

Latte Macchiato ja soe piim: 

Esmalt valmistatakse piim. 

Ekraanil kuvatakse „STOP MILK?“ (KAS PEATADA 
PIIMA VALMISTAMINE?). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit, kuni soovitud 

kogus piima on tassi valatud. 

Kõikide piimaga kohvijookide korral: 
Esmalt valmistatakse piimavaht. 

Ekraanil kuvatakse „STOP FROTH?“ (KAS PEATADA 
VAHU VALMISTAMINE?) 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit, kuni soovitud 

kogus piima on tassi valatud. 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit, kuni soovitud 

kogus kohvi on valmistatud. 

Cappuccino ja Latte Macchiato: 

Viimasena valmistatakse kohv. 

Ekraanile kuvatakse „STOP COFFEE?“ (KAS 
PEATADA KOHVI VALMISTAMINE?) 

Valitud kohvijoogi (nt „LATTE MACCHIATO“) 
standardseadistused on nüüd vastavalt eelistustele 
kohandatud ja salvestatud. Ekraanile kuvatakse 
lühiaegselt „RECIPE SAVED“ (RETSEPT 
SALVESTATUD) ja seejärel naastakse uute 
standardseadistustega põhimenüüsse. 

4.3.2 Käsitsi programmeerimine 

Standardseadistusi saate muuta ka käsitsi. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 

suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 



 

„DRINK RECIPES” (JOOGI RETSEPTID) ja 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti soovitud joogile 
(nt „LATTE MACCHIATO“) ja vajutage seda. 

Kangusastme valimine (Cappuccino ja Latte 
Macchiato) 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„STRENGHT“ (KANGUSASTE) ja vajutage seda. 
→ Eelistatud kangusastme valimiseks keerake 

parempoolset pöördlülitit (vasakul lahjem, paremal 
kangem kohv). 

→ Muudetud seadistuse kinnitamiseks vajutage 
parempoolset pöördlülitit. 

 Aroomi valimine (Cappuccino ja Latte Macchiato) 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„AROMA” (AROOM) ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolset pöördlülitit eelistatud 

aroomiprofiili valimiseks (vt 3.3 lisateabe 
saamiseks aroomiprofiilide kohta). Muudetud 
seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset 
pöördlülitit. 

Kohvi koguse valimine (Cappuccino ja Latte 
Macchiato) 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„COFFEE QUANITYT“ (KOHVI KOGUS) ja 
vajutage seda. 

→ Soovitud koguse valimiseks keerake parempoolset 
pöördlülitit ja vajutage seda. 

 Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või 
klaasi suurusega. 

Piima koguse valimine (Latte Macchiato ja soe piim) 
→  Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „MILK 

QUANITYT“ (PIIMA KOGUS) ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolset pöördlülitit soovitud koguse 

valikuks ja vajutage seda. 
 

 Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või 
klaasi suurusega. 
Piimavahu koguse valimine (Cappuccino, Latte 
Macchiato, soe piim) 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„FROTH QUANTITY“ (VAHU KOGUS) ja vajutage 
seda. 

→ Keerake parempoolset pöördlülitit soovitud koguse 
valikuks ja vajutage seda. 

 Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või 
klaasi suurusega. 
Üldkoguse valimine (kõik piimaga joogid). 

 Märkus: selle seadistuse muutmisel muutuvad 
vastavalt ka kõik eelnevalt tehtud seadistused. 
Sellisel viisil jäävad jookide üldkoguse 
muutmisel koostisosade (piim, kohvi, vaht) 
suhtarvud samaks. 

→  Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„TOTAL QUANTITY“ (ÜLDKOGUS) ja vajutage 
seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti oma eelistustele 
vastavale kogusele. Muudetud seadistuse 
kinnitamiseks vajutage parempoolset pöördlülitit. 
 

 Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või 
klaasi suurusega. 
Temperatuuri valimine (kui menüüs „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) on „TEMPERATURE“ 
(TEMPERATUUR) väärtuseks seadistatud 
„INDIVIDUAL“ (ISIKLIK) (vt 3.4): 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „TEM-
PERATURE” (TEMPERATUUR) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti eelistatud 
temperatuurile (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) 
(TAVALINE, KÕRGE, MAKSIMAALNE) ja vajutage 
seadistuse kinnitamiseks pöördlülitit. 

→ Alammenüüst väljumiseks keerake parempoolne 
pöördlüliti suvandile „EXIT“ (VÄLJA). Seejärel 
vajutage parempoolset pöördlülitit. Või vajutage 
vasakut pöördlülitit eelmisesse alammenüüsse 
naasmiseks. 

→ Korrake seda, kuni olete põhimenüüsse naasnud. 
 

 Märkus: kui teatud ajavahemiku jooksul pole 
seadistusi mingil määral muudetud, naaseb 
seade automaatselt põhimenüüsse. 

4.4 Kuumast veest valmistatud jookide  
(nt tee) standardseadistuste muutmine 

Tehasest tarnimisel on kuuma vee vaikeseadistus 150 ml. 
Ekraanile kuvatakse: “150ml” 
→  Pange tila alla tass või klaas (jn 5). 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti seadistusele 

„HOT WATER“ (KUUM VESI) ja vajutage seda. 
→ Tassi tuli hakkab põlema (mitte mudelil 758). 

Seade valmistab standardseadistustega tassitäie 
kuuma vett. 

Standardseadistusi saate muuta kahel erineval viisil: 

4.4.1. Joogi valmistamise ajal (Live-
režiimis) programmeerimine 

Standardseadistusi saate kohvi valmistamise ajal muuta 
ja salvestada järgmiselt. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti peamenüü 

suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„DRINK RECIPES” (JOOGI RETSEPTID) ja 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „HOT 
WATER“ (KUUM VESI) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „LIVE-
PROGRAMMING” (LIVE-REŽIIMIS 
PROGRAMMEERIMINE). 

→ Standardseadistuste muutmiseks vajutage nüüd 
parempoolset pöördlülitit.  

Ekraanile kuvatakse „PLEASE WAIT“ (oota). Seade 
hakkab kuumenema ja alustab seejärel joogi 
valmistamist. 

Ekraanil kuvatakse „STOP HOT WATER?“ (KAS 
PEATADA KUUMA VEE VALMISTAMINE?). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit, kui soovitud 

kogus kuuma vett on tassi valatud. 
→ Standardseadistused on nüüd muudetud ja 

salvestatud. Ekraanile kuvatakse lühiaegselt 
„RECIPE SAVED“ (RETSEPT SALVESTATUD) ja 
seejärel naastakse uute standardseadistustega 
põhimenüüsse. 

4.4.2. Käsitsi programmeerimine 
Standardseadistusi saate muuta ka käsitsi. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 

suvandile „SETTINGS“ (SEADISTUSED) ja 
seejärel vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„DRINK RECIPES” (JOOGI RETSEPTID) ja 
vajutage seda. 



 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „HOT 
WATER“ (KUUM VESI) ja vajutage seda. 

Vee koguse valimine 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„WATER QUANITYT“ (VEE KOGUS) ja vajutage 
seda. 

→ Soovitud koguse valikuks keerake parempoolset 
pöördlülitit (alates 50 ml kuni 500 ml). Muudetud 
seadistuse kinnitamiseks vajutage parempoolset 
pöördlülitit. 

 Märkus: veenduge, et kogus sobiks tassi või 
klaasi suurusega. 

Temperatuuri valimine (kui menüüs „SETTINGS“ 
(SEADISTUSED) on seadistuse „TEMPERATURE“ 
(TEMPERATUUR) väärtuseks seadistatud „INDIVIDUAL“ 
(ISIKLIK) (vt 3.4): 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„TEMPERATURE” (TEMPERATUUR) ja vajutage 
seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti eelistatud 
temperatuurile (STANDARD, HIGH, MAXIMUM) 
(TAVALINE, KÕRGE, MAKSIMAALNE) ja vajutage 
seadistuse kinnitamiseks pöördlülitit. 

→ Alammenüüst väljumiseks keerake parempoolne 
pöördlüliti suvandile „EXIT“ (VÄLJA). Seejärel 
vajutage seda pöördlülitit. Või vajutage vasakutt 
pöördlülitit eelmisesse alammenüüsse naasmiseks. 

→ Korrake seda, kuni olete põhimenüüsse naasnud. 

 Märkus: kui teatud ajavahemiku jooksul pole 
seadistusi mingil määral muudetud, naaseb 
seade automaatselt põhimenüüsse. 

4.5. Kohandatud maitsega „Minu kohv“ 
mulle ja teistele 

→ See seade võimaldab valmistada maitse-
eelistustega kohvi (mudel 758 kuni viie inimese 
jaoks või viit erinevat jooki). 

→ Tehasest tarnimisel on režiimi „MINU KOHV“ 
programmeeritud ainult üks standardseadistustega 
jook: 

→ standardne kangusaste, aroomiprofiil 2, kogus  
120 ml. 

Ekraanile kuvatakse „ooo II 120ml“, mudel 758 „oo 
120ml“ 
Standardseadistusi saate muuta käsitsi järgmisel viisil. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti peamenüü 

suvandile „SEADED“ (SETTINGS) ja seejärel 
vajutage seda, 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„DRINK RECIPES” (JOOGI RETSEPTID) ja 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „MY 
COFFEE“ (MINU KOHV) ja vajutage seda. 

Nüüd saate olemasolevat retsepti muuta või uue luua. 

4.5.1. Retsepti kohandamine 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „EDIT” 

(MUUDA) ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti retseptile, mida 

soovite muuta. Tehasest tarnimisel on režiimi „MY 
COFFEE“ (MINU KOHV) salvestatud ainult üks 
retsept. Vajutage parempoolset pöördlülitit. 

Menüüst „CHANGE RECIPE“ (MUUDA RETSEPTI) 
saate seadistusi muuta 4.2. kuni 4.4. kirjeldatud viisil. 

Menüüst „CHANGE DRINK“ (MUUDA JOOKI) saate 
retsepti ja joogi seadistusi muuta 4.2. kuni 4.4. 

kirjeldatud viisil. 

Menüüsuvand „CHANGE NAME“ (MUUDA NIME) 
võimaldab iga retsepti salvestada spetsiaalse nimega 
(nt oma pereliikmete nimedega). 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti soovitud tähele 

või sümbolile. 
→ Valitud tähe või pildi sisestamiseks vajutage 

parempoolset pöördlülitit. 
→ Korrake seda toimingut, kuni retsepti nimi on 

sisestatud. 
→ Retsepti linkimiseks ekraanile kuvatud sümbolitega 

keerake parempoolne pöördlüliti suvandile 
„SELECT SYMBOL“ (VALI SÜMBOL) (alumise rea 
paremalt kolmas sümbol). Vajutage parempoolset 
pöördlülitit. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti valitud sümbolile 
ja vajutage seda. 

→ Toimingu lõpetamiseks keerake parempoolne 
pöördlüliti suvandile „CONFIRM NAME“ (KINNITA 
NIMI) (alumise rea eelviimane sümbol) ja vajutage 
seda. 

Vajutades sümbolit „DELETE“ (KUSTUTA), saate 
valitud retsepti kustutada. 
Vajutades suvandit „EXIT“ (VÄLJA) (alumise rea 
viimane sümbol) väljute sellest alammenüüst. 
. 

4.5.1. Uue retsepti lisamine (sõltuvalt mudelist) 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse „ADD” 

(LISA) ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti valitud joogile ja 

vajutage seda. 
→ Seade kohandab kõik teie valitud joogi 

põhimenüüst valitud seadistused. 
→ Nagu juba 4.2. kuni 4.5. kirjeldati, saate retsepti 

muuta ja salvestada selle uue nimega (nt mõne 
pereliikme nimega), nagu kirjeldati 4.5.1. 

. 

4.3. Jahvatusastme reguleerimine 

 Tähelepanu! Reguleerige jahvatusastet ainult 
veski töötamise ajal. 
→ Jahvatusastet saate seadistada vastavalt 

kohviubade sordile. 
→ Soovitame veski seadistada keskmisele 

jahvatusastmele. 
→ Jahvatusastme muutmiseks toimige järgnevalt: 
→ Avage korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (jn 

1/L). Selleks tõmmake sisemist käepidet natuke 
enda poole ja eemaldage hooldusluuk ettevaatlikult 
korpuse küljest. 

 
Jahvatusastme juhtseadis asub paremal pool ülaosas 
(jn 9). 
→ Asetage tila alla tass või klaas (jn 5). 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti peamenüü 

suvandile „ESPRESSO“ ja seejärel vajutage seda. 
→ Joogi valmistamise alustamiseks vajutage 

parempoolset pöördlülitit. 
→ Muutke jahvatusastet ajal, kui veski töötab. 

Selleks liigutage vastavat juhtseadist (jn 9). 

Nihutades juhtseadist vasakule, jahvatatakse oad 
peenemaks, paremale nihutades jäetakse jämedamaks. 
Üldreegel on järgmine: 
→ Heledamalt röstitud oad peaks jätma peenema 

jahvatusastmega (juhtseadis viia võimalikult 
vasakule). 

→ Tumedamalt röstitud oad peaks jätma jämedama 



 

jahvatusastmega (juhtseadis viia võimalikult 
paremale). 

Nõuanne: leidke ise oma maitsele vastav parim 
seadistus (jahvatusaste). 
→ Sisestage hooldusluugi tagaosa sakid ettevaatlikult 

vastavatesse pesadesse ja sulgege hooldusluuk. 
Kontrollige, et luuk lukustuks klõpsuga korralikult 
oma kohale. 

4.4. Kohvi valmistamine jahvatatud 
kohvipulbrist (nt kofeiinivaba kohv) 

→ Avage jahvatatud kohvipulbri anuma kaas (jn 1/M). 

Ekraanile kuvatakse „INSERT GROUND COFFEE „ 
(LISA JAHVATATUD KOHVIPULBER). 
→ Kallake anumasse üks mõõtelusikatäis jahvatatud 

kohvipulbrit ja sulgege kaas. Ekraanile kuvatakse 
„GROUND COFFEE READY“ (JAHVATATUD 
KOHVIPULBER VALMIS). 

→ Asetage tila alla tass või klaas (jn 5). 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüüs 

soovitud joogile. 
→ Joogi valmistamise alustamiseks vajutage 

parempoolset pöördlülitit. 
→ CD Märkus: kui olete joogi valmistamise juhuslikult 

või liiga vara käivitanud, siis saate joogi kogust 
valmistamise ajal muuta. 

→ Keerake vasak pöördlüliti sümboli „ml“ vilkumise 
ajal soovitud seadistuse peale. 

→ Kui soovite toimingu peatada, vajutage uuesti 
parempoolset pöördlülitit. 

 Märkus: kui peaksite jahvatatud kohvipulbri 
anuma kaane juhuslikult avama või kui te ei 
vajutanud pärast jahvatatud kohvipulbi 
kallamist parempoolset pöördlülitit, hakkab 
seade pärast kaane sulgemist (jn 1/E) 
automaatselt minuti jooksul süsteemi 
loputama. Pärast seda on seade jälle töövalmis. 

 Tähelepanu! Jahvatatud kohvipulbri anum ei 
ole mõeldud kohvipulbri hoidmiseks. 
Seepärast ärge kunagi kallake sellesse 
rohkem kui ühe joogi valmistamiseks vajalik 
kogus jahvatatud kohvipulbrit. Kasutage 
ainult värsket või vaakumpakendatud 
jahvatatud kohvipulbrit. Ärge kasutage vees 
lahustuvat kohvipulbrit! 

5. Puhastamine ja hooldustööd 
→ Seade NIVONA nõuab allpool kirjeldatud puhastus- 

ja hooldusprogrammide (nt „RINSE FROTHER“ 
(LOPUTA VAHUSTAJAT)) täitmist. Nendest 
programmidest antakse märku vastava teate 
kuvamisega ekraanile. 

→ Kui ekraanile kuvatakse puhastus- või 
hooldusprogrammi nõue, keerake parempoolne 
pöördlüliti põhimenüü „tõstetud nimetissõrmega 
käe“ sümbolile. Vajutage parempoolset pöördlülitit. 

Seejärel alustab seade nõutud puhastus- või 
hooldusprogrammi, kusjuures ekraanile 
kuvatakse juhis, kui nõutakse mingit toimingut. 

→ Järgige ekraanile kuvatud juhiseid. Kahtluse korral 
lugege 5.1. kuni 5.9 toodud juhiseid. 

5.1 Piimavahustaja loputamine 

 Tähelepanu! Ärge katkestage töötavat 
programmi! 

→ Pärast iga piima lisamisega joogi valmistamist 
peate vahustaja loputama. Samuti tuleb seda teha 
alati ka siis, kui ekraanile kuvatakse vastav nõue. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„MAINTENANCE” (HOOLDUS) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„RINSE FROTHER“ (LOPUTA VAHUSTAJA) ja 
vajutage seda. 

Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP 
TRAY“ (VOOLIK TILA JA TILGAALUSE KÜLGE). 
→ Ühendage komplekti lisatud vooliku üks ots 

reguleeritava kõrgusega tila külge (jn 7). 
→ Ühendage vooliku teine ots tilgaaluse tagaosa 

paremal küljel oleva liitmikuga (jn 10). 
→ Asetage reguleeritava kõrgusega tila alla piisavalt 

suur nõu (vähemalt 0,5 l). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
 
→ TEkraanile kuvatakse „RINSING FROTHER, DO 

NOT 
→ REMOVE HOSE“ (VAHUSTAJAT LOPUTATAKSE, 

ÄRGE EEMALDGAE VOOLIKUT). Seade alustab 
puhastamist. Kui puhastustsükkel on lõppenud, 
hakatakse seadet 

kuumutama ja see on seejärel kasutusvalmis. Ekraanile 
kuvatakse põhimenüü. 

5.2 Süsteemi loputamine 
Aeg-ajalt peate süsteemi loputama. Toimige järgnevalt:  
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„MAINTENANCE” (HOOLDUS) ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„SYSTEM RINSING“ (SÜSTEEMI LOPUTUS) ja 
vajutage seda. 

→  Ekraanile kuvatakse „RINSING SYSTEM“ 
(SÜSTEEMI LOPUTATAKSE). 

→ Pärast loputamise lõppemist hakatakse seadet 
kuumutama ja see on seejärel kasutusvalmis. 
Ekraanile kuvatakse põhimenüü. 

. 

5.2 Vahustaja puhastamine 

 Tähelepanu! Ärge katkestage töötavat 
programmi! 

  Märkus: kui nõutud ajamoment on kätte 
jõudnud, kuvatakse ekraanile „PLEASE CLEAN 
FROTHER“ (PUHASTA VAHUSTAJA). 

Toimige järgmiselt: 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„MAINTENANCE” (HOOLDUS) ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„CLEAN FROTHER“ (PUHASTA VAHUSTAJA) ja 
vajutage seda. 

→ Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „EMPTY TRAYS“ 
(TÜHJENDA ALUSED) ja „FILL WATER“ (LISA 
VETT). 

→ Eemaldage tilgaalus ja kasutatud kohvipaksu anum 
(jn 1/N ja 1/O) ning tühjendage need. 

→ Vajadusel täitke veeanum värske veega. Esmalt 
pange tagasi veeanum, seejärel tilgaalus ja siis 
kohvipaksu anum. 

→ Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN 
CLEANER“ (VOOLIK TILA JA PUHASTAJA 
KÜLGE). 

→ Ühendage vooliku üks ots tila külge (jn 7). 
→ Valage vähemalt 0,3-liitrisse nõusse natuke 

pesuvahendit (saadaval valikulise tarvikuna, vt 8) ja 
vett. Õige segu saamiseks järgige pesuvahendi 
tootja juhiseid. 



 

→ Sisestage vooliku teine ots puhastuslahusesse. 
→ Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l). 
→  Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse „START CLEANING“ (ALUSTA 
PUHASTUST). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
→ Seade alustab puhastamist. Ekraanile kuvatakse 

„CLEANING FROTHER. DO NOT REMOVE 
HOSE“ (VAHUSTAJA PUHASTATAKSE. ÄRGE 
EEMALDAGE VOOLIKUT). 

→ Mõne aja pärast kuvatakse ekraanile „HOSE ON 
SPOUT AND IN DRIP TRAY“ (VOOLIK TILA JA 
TILGAALUSE KÜLGE).  

→ Ühendage vooliku üks ots tila külge (jn 7) ja teine 
ots tilgaaluse külge (jn 10). 

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
→ Ekraanile kuvatakse „CLEANING FROTHER, DO 

NOT REMOVE HOSE“ (VAHUSTAJAT 
PUHASTATAKSE. ÄRGE EEMALDAGE 
VOOLIKUT). 

Kui puhastustsükkel on lõppenud, hakkab seade 
kuumenema ja seejärel on see kasutusvalmis. 
→ Tühjendage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 

1/O) ning pange need pärast puhastamist tagasi. 
→ Ekraanile kuvatakse põhimenüü. 

→ . 

5.3 Süsteemi puhastamine 

 Märkus: kui nõutud aeg on kätte jõudnud, 
kuvatakse ekraanile „PLEASE CLEAN 
SYSTEM“ (PUHASTA SÜSTEEM). Võite jätkata 
kohvi valmistamisega, kuid siiski soovitame 
käivitada puhastusprogrammi nii kiiresti kui 
võimalik. Vastasel juhul võib garantii 
kehtivuse kaotada. 

 Tähelepanu! Ärge katkestage toimivat 
puhastusprogrammi. Sisestage puhastus-
vahendi tablett ainult siis, kui seade seda 
küsib. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„MAINTENANCE” (HOOLDUS) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„CLEAN SYSTEM“ (PUHASTA SÜSTEEM) ja 
vajutage seda. 

Ekraanile kuvatakse vaheldumisi „EMPTY TRAYS“ 
(TÜHJENDA ALUSED) ja „FILL WATER“ (LISA VETT). 
→ Vajadusel täitke veeanum värske veega. Pange 

veeanum seadmesse tagasi. 
→ Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 

1/O), tühjendage need ning pange tagasi. 
Seade loputab end kaks korda. Ekraanile kuvatakse 
„CLEANING SYSTEM“ (SÜSTEEMI PUHASTUS). 
Ekraanile kuvatakse „CLEANING TAB IN GROUND 
COFFEE CHUTE“ ( PUHASTUSTABLETT 
JAHVATATUD KOHVI ANUMASSE). 
→ Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) 

(jn 1/E). 
→ Avage jahvatatud kohvipulbri anuma kaas (jn 1/M). 
→ Pange puhastustablett anumasse ja sulgege 

mõlemad kaaned. 
Ekraanile kuvatakse „START CLEANING“ (ALUSTA 
PUHASTUST). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Seade alustab puhastamist. Ekraanile kuvatakse 
„CLEANING SYSTEM“ (SÜSTEEMI PUHASTATAKSE). 
Toiming on täielikult automatiseeritud ja kestab umbes 
10 minutit. 

  Märkus: kui puhastamise ajal peaks ekraanile 
mingi sõnum kuvatama, järgige selles toodud 
juhiseid. Seade jätkab pärast seda 
automaatselt puhastamist. 

→ Pärast puhastamise lõpetamist kuvatakse ekraanile 
„EMPTY TRAYS“ (TÜHJENDA ALUSED). 

→ Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum, 
tühjendage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 
1/O) ning pange need pärast puhastamist tagasi. 

→ Vajadusel täitke veeanum värske veega. 
Seadet hakatakse kuumutama ja see on pärast seda 
uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse põhimenüü. 

5.5 Katlakivi eemaldamine 
Kui seadmest on vaja katlakivi eemaldada, kuvatakse 

ekraanile „PLEASE DESCALE SYSTEM“ 
(EEMALDA SÜSTEEMIST KATLAKIVI). 

Muidugi võite katlakivi eemaldamise programmi 
käivitada mis tahes ajal. 

.  Tähelepanu! Järgmiseid samme tuleb täita 
rangelt vastavalt toodud juhistele. Võite jätkata 
kohvi valmistamist, kuid soovitame katlakivi 
eemaldamise programmI käivitada nii pea kui 
võimalik. Vastasel juhul võib garantii kehtivuse 
kaotada. 

 Tähelepanu! Ärge katkestage katlakivi 
eemaldamise programmi tööd! Ärge kunagi 
kasutage äädika baasil tehtud aineid, vaid 
ainult standardset vedelat katlakivieemaldit, 
mida soovitatakse kasutada just 
automaatsetes kohvimasinates. 

 Tähelepanu! Enne katlakivi eemaldamise 
programmi käivitamist võtke filter veeanumast 
välja. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„MAINTENANCE” (HOOLDUS) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„DESCALING SYSTEM“ (KATLAKIVI 
EEMALDAMINE SÜSTEEMIST) ja vajutage seda. 

Ekraanile kuvatakse „EMPTRY TRAYS“ 
(TÜHJENDA ALUSED). 

→ Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 
1/O) ning tühjendage need. Pange tilgaalus ja 
kohvipaksu anum tagasi. 

Ekraanile kuvatakse „REMOVE WATER TANK“ 
(EEMALDA VEEANUM). 

→ Võtke veeanum seadmest välja. Ekraanile 
kuvatakse vaheldumisi „FILL WATER TANK TO 
0.5 L MARK“ (TÄIDA VEEANUM KUNI 0,5 L 
MÄRGISENI) ja „INSERT DESCALER AND ADD 
TANK“ (LISA ANUMASSE KATLAKIVIEEMALDIT 
JA VETT PAAKI). 

→ Eemaldage filter. Täitke veeanum kuni 0,5 l 
märgiseni värske veega ja pange see tagasi. 

 Tähelepanu Lisage alati esmalt vett kuni 0,5 l 
märgiseni ja alles seejärel katlakivieemaldit. 
Ärge kunagi toimige vastupidiselt! 
Katlakivieemaldi kasutamisel järgige tootja 
juhiseid. 

→ Alles nüüd lisage katlakivieemaldit.  
Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP 
TRAY“ (VOOLIK TILA JA TILGAALUSE KÜLGE). 
→ Ühendage vooliku üks ots tila külge (jn 7). 
→ Ühendage vooliku teine ots tilgaaluse tagaosa 

parema küljel oleva liitmikuga (jn 10). 



 

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit.  
Ekraanile kuvatakse „START DESCALING“ (ALUSTA 
KATLAKIVI EEMALDAMIST). 
→ Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) 

(jn 1/E). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Seade alustab katlakivi eemaldamist. Ekraanile 
kuvatakse „SYSTEM DESCALING, DO NOT REMOVE 
HOSE“ (KATLAKIVI EEMALDAMINE SÜSTEEMIST, 
ÄRGE EEMALDAGE VOOLIKUT). Katlakivi 
eemaldamine on täielikult automatiseeritud ja kestab 
umbes 30 minutit. Katlakivi eemaldamise lahust 
juhitakse teatud ajavahemike tagant läbi süsteemi. 

Pärast tsükli lõpetamist kuvatakse ekraanile kirje 
„EMPTY TRAYS“ (TÜHJENDAGE ALUSED). 
→ Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 

1/O) ning tühjendage need. 
→ Pange tilgaalus ja kohvipaksu anum tagasi. 
→ Eemaldage veeanum ja loputage seda hoolikalt 

värske veega. 
→ Vajadusel pange filter veeanumasse tagasi. 
→ Täitke veeanum värske veega ja pange seadmesse 

tagasi. 

Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP 
TRAY“ (VOOLIK TILA JA TILGAALUSE KÜLGE). 
→ Ühendage komplekti lisatud vooliku üks ots tila 

külge (jn 7). 
→ Ühendage vooliku teine ots tilgaaluse tagaosa 

parema küljel oleva liitmikuga (jn 10). 
→ Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) 

(jn 1/E). 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse „PLEASE RINSE“ (LOPUTA). 
→ Loputamise alustamiseks vajutage parempoolset 

pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse „SYSTEM RINSING, DO NOT 
REMOVE HOSE“ (SÜSTEEMI LOPUTATAKSE, ÄRGE 
EEMALDAGE VOOLIKUT). Automaatne puhastustsüklit 
alustatakse ja see kestab umbes kolm minutit. Pärast 
tsükli lõpetamist kuvatakse ekraanile kirje „EMPTY 
TRAYS“ (TÜHJENDA ALUSED). 
 

→ Tühjendage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 
1/O) ning pange need tagasi. 

Seadet hakatakse kuumutama ja pärast seda on see 
uuesti kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse põhimenüü. 

 Tähelepanu! Eemaldage kohe katlakivieemaldi 
jäägid niiske riidetükiga korpuselt. 

 

5.6 Korrapärane käsitsi puhastamine 

  Märkus: järgige väga hoolikalt seadme 
puhastamise juhiseid. Toiduainetega 
töötamisel nõutakse puhtust kõige kõrgema 
taseme järgi. 

 Tähelepanu! Ärge kunagi pange seadet vette! Ärge 
kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. 

→ Kasutage korpuse sisemiste ja väliste pindade 
puhastamiseks ainult pehmet, niisket lappi ilma 
mingi puhastusvahendita. 

→ Tühjendage tilgaalus (jn 1/N) ja kohvipaksu anum 
(jn 1/O) kõige hiljemalt siis, kui ekraanile kuvatakse 
vastav teade. (See toimub ainult siis, kui seade on 
sisse lülitatud. Ainult siis registreerib seade, et 
alused tühjendati.) 

  Märkus: kasutage tilgaaluste (jn 1/N) 
puhastamiseks aeg-ajalt seebivett. 

→ Veeanumat peaksite loputama ja täitma värske 
külma veega iga päev. 

  Märkus: kuivanud piima jääke on raske 
eemaldada. 

→ Seetõttu puhastage vahustajat, voolikut ja tila 
korrapäraselt. 

 Märkus: aeg-ajalt (ideaalselt siis, kui seadet ei 
mingil ajal ei kasutata, kuid siiski korrapäraste 
vahemike tagant!) peate vahustaja täielikult 
lahti võtma ja voolava vee all hoolikalt puhtaks 
pesema. 

→ Eemaldage reguleeritava kõrgusega tila põhjal 
asuv kate (jn 1/P). 

→ Tõmmake vahustaja allapoole ja välja (jn 11) ning 
võtke täielikult koost lahti (jn 1/R). 

→ Puhastage osad (jn 1/R) hoolikalt ja pange 
vahustaja uuesti kokku. 

→ Pange kokkupandud vahustaja tila otsa tagasi (jn 
11). 

→ Pange kate tila otsa tagasi (jn 1/P). 

 Märkus: seade on varustatud tagumiste ratastega 
(jn 1/Q). Nende abil saate seadet lamedal 
tööpinnal nihutada. Sellisel viisil saate puhastada 
ka seadme alla jäävat pinda. 

5.7 Tõmbamiskambri puhastamine 

 Tähelepanu: eemaldage tõmbamiskamber siis, 
kui seade on välja lülitatud. 

 Tähelepanu: tõmbamiskambrit tuleb 
puhastada pärast igat puhastustsüklit, kuid 
vähemalt üks kord kuus. Vastasel juhul võib 
garantii kehtivuse kaotada. 

→ Vajaduse korral peaksite tõmbamiskambri eemal-
dama ja puhastama seda külma voolava vee all. 

→ Ärge kunagi kasutage puhastusvahendeid, vaid 
ainult puhast, külma vett! Hügieeni tagamiseks 
soovitame tõmbamis kambrit puhastada alati 
pärast igat puhastusprogrammi tsüklit (vt 5.4). 

→ Avage korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (jn 
1/L). Selleks tõmmake sisemist käepidet natuke 
enda poole ja eemaldage hooldusluuk ettevaatlikult 
korpuse küljest. 

→ Eemaldage tõmbamiskamber, lükake punast riivi 
ülespoole ja keerake käepide täies ulatuses 
vasakule, kuni see oma kohale klõpsab (jn 12). 

→ Eemaldage tõmbamiskamber ettevaatlikult 
käepidemest kinni hoides. 

→ Puhastage tõmbamiskamber voolava vee all ja 
laske sel kuivada. 

→ Paigaldage tõmbamiskamber ettevaatlikult oma 
kohale ja lukustamiseks vajutage punast riivi 
allapoole ning keerake käepidet. 

→ Sisestage hooldusluugi tagaosa hinged 
ettevaatlikult vastavatesse pesadesse ja sulgege 
hooldusluuk. Kontrollige, kas luuk (jn 1/L) lukustus 
korralikult klõpsuga oma kohale. 

 

5.8 Filtri vahetamine 
Filtrit peate vahetama, kui seda on läbinud umbes 50 l 
vett. Ekraanile kuvatakse „CHANGE FILTER“ (VAHETA 



 

FILTER). 

Võite küll kohvi valmistamist jätkata, kuid soovitame filtri 
kohe ära vahetada. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„SETTINGS” (SEADISTUSED) ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„FILTER” ja vajutage seda. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 

„INSERT FILTER? YES” (KAS PAIGALDADA 
FILTER? JAH). Nii tuvastab seade filtri. 

→ Tühjendage veeanum (jn 1/F ja 2) ja keerake filter 
mõõtelusika otsas oleva tööriistaga (jn 4) 
ettevaatlikult veeanuma seest lahti. 

→ Eemaldage filter. 
→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse „INSERT FILTER“ (PAIGALDA 
FILTER) või „FILTER INSERTED“ (FILTER ON 
PAIGALDATUD), kui filter on juba sisse pandud. 
→ Keerake uus filter selleks ettenähtud kohta 

veeanumas. Kasutage selleks mõõtelusika otsas 
olevat tööriista (jn 4).  

 Tähelepanu: ärge keerake filtrit liiga tugevalt 
kinni ega muljuge seda. 
→ Täitke veeanum puhta veega ja pange see 

seadmesse tagasi. 
→ Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) 

(jn 1/E) alla ja vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Seejärel hakatakse süsteemi loputama. Ekraanile 
kuvatakse „FILTER RINSES“ (FILTRIT 
LOPUTATAKSE). 
→ Oodake, kuni tilast ei tule rohkem vett. 
Süsteemi hakatakse kuumutama. Seade on uuesti 
kasutusvalmis. Ekraanile kuvatakse põhimenüü. 

 Tähelepanu! Kui te ei kasuta seadet 
korrapäraselt, siis peaksite filtrit vähemalt iga kahe 
kuu tagant vahetama. 

5.9 Seadme hooldusseisund 
→ Kui puhastamine või katlakivi eemaldamine on 

muutunud kohustuslikuks, kuvatakse ekraanile 
vastav teade. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„MAINTENANCE” (HOOLDUS) ja vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„MAINTENANCE STATUS“ (HOOLDUSE OLEK) ja 
vajutage seda. 

 
Ekraanile kuvatakse 
 „CLEANING SYSTEM“ (SÜSTEEMI PUHASTAMINE) 
 „CLEANING LATER” (PUHASTA HILJEM) 
 „DESCALING“ (KATLAKIVI EEMALDAMINE) 
 „CHANGE FILTER“ (VAHETA FILTER) 
 

Vastav riba näitab, kui puhastamine või katlakivi 
eemaldamine on hädavajalik. Mida kaugemale 
paremale on riba edenenud, seda varem peate ühe 
neist või mõlemad toimingud sooritama. 
→ Režiimist „MAINTENANCE STATUS“ (HOOLDUSE 

OLEK) väljumiseks vajutage pöördlülitit. 
 

  Tähelepanu! Puhastage ja eemaldage 
seadmest katlakivi korrapäraselt, hiljemalt 
siis, kui ekraanile kuvatud teade sellele 
osutab! Vastasel juhul võib garantii kehtivuse 
kaotada. 

 

6. Süsteemi teated 

 

Teade Põhjus Lahendus 

Fill system (Täida süsteem) Täitke seadme torustik  → Vajutage parempoolset pöördlülitit 
 Võimalik, et filter on kahjustada saanud  → Eemaldage filter või vahetage see 

Fill water (Lisa vett) Veeanum on tühi  → Lisage veeanumasse vett 

 
Veeanum ei ole sisestatud või on valesti 
sisestatud 

 → Sisestage veeanum õigesti (vt 2.3.) 

Fill beans (Lisa ube) Kohvioad puuduvad  → Lisage kohviube (vt 2.3.) 

 Kohvioad on anumas kokku kleepunud  
→ Seagge kohviube lusikaga 
→  Puhastage kohviubade anumat lapiga 

 
→ Märkus: ekraanile kuvatav kirje „LISA UBE“ (FILL BEANS) lülitatakse välja pärast järgmise tassitäie kohvi 

valmistamist! 
 

Empty trays  
(tühjenda alused) Tilgaalus ja/või kohvipaksu anum on täis  

→ Tühjendage tilgaalus ja/või kohvipaksu 
anum 

No trays (Alused puuduvad) 
Tilgaalust ja kohvipaksu anumat ei ole 
sisestatud või need on valesti sisestatud 

 → Sisestage tilgaalus ja kohvipaksu anum 

Cleaning necessary 
(Puhasta süsteem) Süsteemi on vaja puhastada  → Puhastage süsteem (vt 5.4.) 

Descaling necessary 
(Eemalda katlakivi) 

Süsteemist on vaja eemaldada katlakivi  
→ Eemaldage süsteemist katlakivi (vt 

5.5.) 

Change filter (Vaheta filter) Filtri eluiga on läbi  → Vahetage filter (vt 5.8.) 

Brew unit removed 
(Tõmbamiskamber 
eemaldatud) 

Tõmbamiskamber on valesti paigaldatud  

→ Paigaldage tõmbamiskamber õigesti, 
nii et see klõpsuga oma kohale 
lukustub (vt 5.7.) 



 

8. Probleemide lahendamine 

Probleem Põhjus Lahendus 

Seadmest ei tule kuuma vett ega 
auru 

Vahustaja on ummistunud (joonis 11)  
Võtke vahustaja osadeks lahti ja 
puhastage hoolikalt (jn 11) 

Piimavahtu on liiga vähe või see 
on vedel 

froth 

Võimalik, et süsteemist on vaja eemaldada 
katlakivi 

 

Puhastage seade katlakivist (vt 5.5.) 
 

Piim ei sobi vahustamiseks  Kasutage külma piima 

Vahustaja on ummistunud (jn 11)  
Võtke vahustaja osadeks lahti ja 
puhastage hoolikalt (jn 11) 

Kohv ainult tilgub 

Võimalik, et süsteemist on vaja eemaldada 
katlakivi 

 Puhastage seade katlakivist (vt 5.5.) 

Kohvioad on liiga peeneks jahvatatud  
Seadistage veski jämedamale 
jahvatusele (vt 4.6.) 

Jahvatatud kohvipulber on liiga peen  
Kasutage jämedamalt jahvatatud 
kohvipulbrit 

Kohvil pole vahtu 

Võimalik, et süsteemist on vaja eemaldada 
katlakivi 

 Puhastage seade katlakivist (vt 5.5.) 

Sobimatud kohvioad  Kasutage muud tüüpi kohvi 

Kohvioad võivad olla liiga vanad  Kasutage värskeid kohviube 

Kohviveski teeb valju müra Jahvatusaste ei vasta ubade suurusele  Reguleerige jahvatusaste sobivaks 

 Võõrkeha, näiteks väiksed kivid  
Helistage abitelefonile. Jahvatatud 
kohvipulbrit saate siiski kasutada. 

Ekraanile kuvatakse veateade  
„8 Service-Tel“ Tõmbamiskamber on valesti paigaldatud  

Võtke tõmbamiskamber osadeks lahti ja 
puhastage (vt 5.7) 

 
Juhul kui tekib viga või kuvatakse veakood, mille põhjust te ei suuda ise kõrvaldada, pöörduge 
müügiesindaja poole või külastage tootetuge saidil www.nivona.com. 
Kui süsteem tuvastab mingi rikke, siis kuvatakse vastav teade ekraanile. 
 
 

 Tähelepanu! Kirjutage veateade paberile. Lülitage seade välja ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja. 
Helistage müügiesindajale, teatage mudeli tüüp, seerianumber (vt tüübisilti jn 1/S) ja veakood või veateade. 

 
 

9. Varuosad/tarvikud 
Puhta vee filter NIRF 700 
Uue puhta vee filtri saate osta hästivarustatud 
müügiesindaja kauplustest või otse meie käest. 
Puhastusvahendi tabletid NIRT 701 
Puhastusvahendi tablette saate osta hästivarustatud 
müügiesindaja kauplustest või otse meie käest. 
Katlakivieemaldi NIRK 703 
Katlakivi eemaldamisvedelikku saate osta 
hästivarustatud müügiesindaja kauplustest või otse 
meie käest. 
Spetsiaalne piimajääkide puhastusvahend NICC 705 
Spetsiaalset piimajääkide puhastusvahendit saate osta 
hästivarustatud müügiesindaja kauplustest või otse 
meie käest. 
Piimajahuti NICT 500 
Tippkvaliteediga roostevabast terasest piimajahuti hoiab 
piima pikema aja jooksul külmkapi temperatuuril ja 
tagab parima vahukvaliteedi. 

Piimaanum NIMC 900 
Piimanõu on tehtud läbipaistvast sünteetilisest 
materjalist ja sellelt on hästi näha täitemahud. 
 

10. Klienditeenindus, garantii, 
keskkonnakaitse 

Klienditeenindus 
→ NIVONA tooted on valmistatud kõrgeimate 

võimalike standardite järgi. Kui peaks tekkima 
mingeid  küsimusi seadme kohta, palun kirjutage 
hetkegi kõhklemata meile. Ainult teie aktiivse 
toetusega on meil võimalik toodete kvaliteeti 
parandada ja arendada neid tulevikus, nii et need 
rahuldaks täielikult teie nõudmisi. 

Vee väljalaskmine seadmest 
Juhul kui peaks tekkima vajadus rikkis seade kuhugi 
saata, kontrollige, ega süsteemi pole mingit vett jäänud: 
→ Lülitage seade pealülitist (jn 1/H) sisse. 
→ Järgige ekraanile kuvatud juhiseid. 
→ Keerake parempoolne pöördlüliti põhimenüü 

suvandile „MAINTENANCE“ (HOOLDUS) ja 
vajutage seda. 

→ Keerake parempoolne pöördlüliti asendisse 
„EMPTY SYSTEM“ (TÜHJENDA SÜSTEEM) ja 
vajutage seda. 

Ekraanile kuvatakse „REMOVE WATER TANK“ 
(EEMALDA VEEANUM). 
→ Võtke veeanum seadmest välja (jn 2). 
Ekraanile kuvatakse „HOSE ON SPOUT AND IN DRIP 
TRAY“ (VOOLIK TILGA JA TILGAALUSE KÜLGE). 
→ Ühendage vooliku üks ots tila külge (jn 7). 

http://www.nivona.com/


 

→ Ühendage vooliku teine ots tilgaaluse tagaosa 
parema küljel oleva liitmikuga (jn 10). 

→ Asetage tila alla piisavalt suur nõu (vähemalt 0,5 l) 
(jn 1/E). 

→ Vajutage parempoolset pöördlülitit. 
Ekraanile kuvatakse „STEAMING OFF DO NOT 
REMOVE HOSE“ (AURU VÄLJALASKMINE, ÄRGE 
EEMALDAGE VOOLIKUT). 
Seadmest hakatakse auru eraldama ja see lülitub 
automaatselt välja. 
→ Eemaldage tilgaalus ja kohvipaksu anum (jn 1/N ja 

1/O) ning tühjendage need. 
→ Pange tühjad veeanum, tilgaalus ja kohvipaksu 

anum tagasi. 
Seade on nüüd tarnimisvalmis. 
 

  Märkus: veenduge, et enne tarnimist pakiksite 
seadme väga hoolikalt, ideaalis 
originaalpakendisse. Tootja ei kanna 
transportimise ajal juhtunud kahjustuste eest 
mingit vastutust. 

 
Garantii, klienditeenindus ja tingimused 
→ Üksikasjalikku teavet garantii ja klienditeeninduse 

kohta leiate komplektis olevatest vastavasisulistest 
dokumentidest. 

Kõrvaldage kõlbmatud filtrid koos olmejäätmetega. 
 
Töökõlbmatu seadme ja pakendi kasutuselt 
kõrvaldamine 
Hoidke originaalpakend alles. See kaitseb seadet, kui 
peaksite seda kuhugi klienditeenindusse transportima. 
Elektrilised ja elektroonilised seadmed sisaldavad sageli 
väärtuslikke, kuid samas keskkonda kahjustavaid 
materjale ja seega ei peaks neid kasutuselt kõrvaldama 
tavaliste majapidamisjäätmete hulka. Need võivad 
tekitada kahjustusi nii inimeste tervisele kui ka 
keskkonnale, kui neid käideldakse või jäetakse 
olmejääkide hulka. Seega viige vanad või 
parandamiseks kõlbmatud seadmed käitlemiseks või 
ringlusse andmiseks kohalikku jäätmejaama. Lisateavet 
saate müügiesindaja käest, kohalikust omavalitsusest 
või jäätmejaamast. 
. 

11. Tehnilised andmed 
Pinge 220 - 240V AC, 50/60 Hz Voolutarve 1455 W 
→ NIVONA Apparate GmbH Sudwestpark 49 D-

90449 Nurnberg www.nivona.com ©2018 by 
NIVONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantiiremonti töökoda: Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B, Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00 

Maaletooja:  Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B,  Tallinn 12918.  

http://www.nivona.com/


Nivona Garantii/ Nivona Warranty 

from 01.11.2017 

Mudel/Model Periood/Period 

Garantii alla minevate 

tsüklite arv/ Provided 
warranty cycles 

520 24 kuud/months või/or 8 000 

530 24 kuud/months või/or 8 000 

626 24 kuud/months või/or 8 000 

646 24 kuud/months või/or 8 000 

656 24 kuud/months või/or 8 000 

660 24 kuud/months või/or 10 000 

670 24 kuud/months või/or 10 000 

680 24 kuud/months või/or 10 000 

758,759 24 kuud/months või/or 10 000 

768,769 24 kuud/months või/or 10 000 

788,789 24 kuud/months või/or 10 000 

841 24 kuud/months või/or 10 000 

842 24 kuud/months või/or 10 000 

859 24 kuud/months või/or 10 000 

960 24 kuud/months või/or 10 000 

970 24 kuud/months või/or 10 000 

1030 24 kuud/months või/or 14 000 

NICO100 (PIIMAJAHUTI) 24 kuud/months 

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


