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2 Eessõna 

 

TERE TULEMAST NIVONA PEREKONDA! 

 
Meil on hea meel, et usaldate meid ja olete valinud selle 
kvaliteetse NIVONA toote. 

Ütleme teile siiralt AITÄH. 

Oma NIVONA seadme kõigi funktsioonide nautimiseks lugege see 
dokument enne seadme esimest kasutuskorda hoolikalt läbi ja pöörake 
tähelepanu ohutusjuhistele. 

Hoidke dokument kindlas kohas alles. Nii saate seda igal ajal 
uuesti vaadata või seadme järgmisele omanikule edasi anda. 

Loodame, et naudite oma NIVONA seadet ja maitsvat kohvi. 

Parimate soovidega NIVONA! 

KASUTATUD SÜMBOLID 

Kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid: 

 

 

 

See sümbol tähistab kasulikku nõuannet 
seadme kasutamise kohta. 

 

See sümbol juhib tähelepanu võimalikele 
ohtudele. 

 

See sümbol juhib tähelepanu eriteabele. 
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4 Ohutusjuhised 1. 
1. OHUTUSJUHISED  

 

 
1.1. Õigesti kasutamine 

> Seade on mõeldud kasutamiseks ainult 
ettenähtud eesmärgil (ainult 
kodumajapidamises) ning seda ei tohi kasutada 
ärilisel eesmärgil. Seda juhist eirates võib 
seadme garantii muutuda kehtetuks (vt 
garantiitingimusi). 

 

 

1.2. Üldised juhised kasutajale 

> Asetage seade kuivale, ühetasasele ja stabiilsele 
pinnale ja kasutage seadet ainult siseruumides. 
Ärge asetage seadet kuumale pinnale ega teiste 
seadmete lähedale, mis võivad kasutamise ajal 
minna väga kuumaks (nt ahi, fritter), või lahtiste 
leekide lähedale. 

> Seadet ei tohi kasutada köögikapi ega sarnaste 
mööbliesemete sees. 

> Vooluvõrgu pinge peab alati vastama seadme 
pingele. Vaadake seadme andmeplaati. 

> Seade ei ole mõeldud kasutamiseks kõrgemal kui 
2000 m üle merepinna. 

> Kui seadme toitejuhe või seade ise on saanud 
kahjustada, siis ärge seadet kasutage. Ärge laske 
toitejuhtmel puutuda vastu kuumi osi. 

> Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, peab 
selle ohu vältimiseks välja vahetama tootja, tema 
klienditeenindusosakond või sarnase kvalifikat-
siooniga isik. 

> Ärge pange seadet vette. 

> Hoidke toitepistik alati kuiv ja kaitske seda niiskuse 
eest. 

> Ärge tõmmake pistikut pesast välja juhtmest 
hoides. 

TÄHELEPANU! 

Elektriseadmete remonttöid tohivad teha ainult 
vastava väljaõppe saanud tehnikud! Asjatundmatu 
isiku tehtud remont võib tekitada väga ohtliku 
olukorra! Kui seadet kasutatakse muul kui 
ettenähtud eesmärgil või kui seda on kasutatud või 
hooldatud sobimatult, ei võta me endale vastutust 
mis tahes sellest tulenevate kahjude suhtes! 

TÄHELEPANU! 

Sisse-välja lülitamise nupu kasutamine kohvi 
valmistamise ajal võib seadet kahjustada! Kui te 
seadet ei kasuta, lülitage see välja! 

TÄHELEPANU! 

Põletusoht! Auru või kuuma vee valmistamisel 
võib kuuma vett väljalasketilast välja pritsida. 
Puudutage väljalasketila ainult siis, kui see on 
külm. 
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> Seadme töötõrke korral tõmmake pistik kohe 
pesast välja (ärge hoidke tõmmates kinni juhtmest 
ega seadmest endast). 

> Enne hooldus- või puhastustööde tegemist 
veenduge, et seade on välja lülitatud ja pistik on 
pesast välja tõmmatud. 

> Me ei võta endale vastutust kahjustuste eest, kui 
seadet on kasutatud või remonditud valesti. 
Sellisel juhul muutub garantii kehtetuks. 

> Järgige alati puhastamise ja katlakivi eemaldamise 
juhiseid! Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme 
garantii kehtivuse. 

> Ärge peske seadet ega ühtegi selle osa 
nõudepesumasinas! Selle tingimuse rikkumisel 
kaotab seadme garantii kehtivuse. 

> Ärge jätke seadet ilmaasjata sisselülitatud olekusse. 

> Kui kavatsete mitu päeva eemal viibida, tõmmake 
seadme pistik alati pesast välja. 

> Kasutage masinasse sisseehitatud kohviveskit 
ainult röstitud ja töötlemata kohviubade, mitte 
muude toiduainete jahvatamiseks! Veenduge alati, 
et kohviubade hulgas ei ole võõrkehi. Nendest 
tulenevad kahjustused ei kuulu garantii alla. 

> Kui seade vajab remonti (sh toitejuhtme 
vahetamine!), helistage esmalt NIVONA 
kliendi-teeninduskeskusesse või seadme 
edasimüüjale, kellelt seadme ostsite. Pärast 
nendega nõu-pidamist ja selle dokumendi 11. 
peatükis osas "Seadme ettevalmistamine 
transportimiseks" toodud juhiste lugemist 
toimetage seade NIVONA 
klienditeeninduskeskusesse, Südwestpark 49, 
D-90449 Nuremberg, Saksamaa. 

 

1.3. Kasutuspiirangud  

> 8-aastased ja vanemad lapsed ja isikud, 
kellel on tavapärasest väiksemad füüsi-lised, 
sensoorsed või vaimsed võimed või kellel 
puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, 
tohivad seadet kasutada juhul, kui neile on 
tagatud järelevalve või selgitatud, kuidas 
seadet ohutult kasutada ja nad on teadlikud 
seadme kasutamisega kaasneda võivatest 
ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. 
Lapsed tohivad seadet hooldada ja 
puhastada vaid juhul, kui nad on vähemalt 8-
aastased ja neile on tagatud järelevalve. 
Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-
aastastele lastele kättesaamatus kohas. 

 

 

 



 

 

 

2. JUHTELEMENDID  

 
Kohviubade anuma kaas 

 

 

Kohvipaksu anum 
(seadme sees) 

 

Piimatoru ühenduskoht 

(tilgakogumisaluses) 

Tilgakogumisalus 

 

 

Ekraan 

Pöördnupp 

Katteplaadiga ja 
reguleeritav 
väljalasketila 
(vahustaja taga) 

 

Tasside hoiuala 

 
Hooldusluuk ja käepide 
(tõmbamiskambri taga) 
 
 

Piimatoru ühenduskoht 
(reguleeritavas väljalasketilas) 

 

Vahustaja 

6 Juhtelemendid 

Veefilter CLARIS 

Kasutusjuhised 

Garantiitingimused 

Mõõtelusikas 

Kaks puhastustabletti  

Testribad (vee karedus-
astme mõõtmiseks) 

Piima ühendustoru 

TERVITUSPAKK 
(seadmega kaasas) 

Tagumised rullikud (tagaküljel)  
Juhtmesahtel (tagaküljel) 

Sisse-välja lülitamise nupp 

Andmeplaat  
(eemaldage tilgakogumisalus) 

Jahvatatud kohvipulbri renn 

Kohviubade anum 

Veeanum ja selle kate 



 

 
3. SEADME KASUTAMINE 

3.1. Funktsioonide nupp 

Seadet saab kasutada järgmiste nuppudega: 

3. Seadme kasutamine 7 

 
> 

Põhimenüüde vahel 
lülitamine 

 
Pöördnupp 

Navigeerimine / valimine 
/ muutmine / kinnitamine 

nuppu pöörates ja 
vajutades 

 
välja 

Tagasi / 
tühistamine / 

menüüst lahkumine 
 

3.2. Kasutamine pöördnupuga 

Pööramine 

Põhimenüüde Speciality Coffees (Kohvijoogid), Settings (Seadistused) ja Maintenance 
(Hooldustööd) valimiseks ja nendes navigeerimiseks ning alammenüüdes ja retseptide 
menüüs seadistusvalikute muutmiseks. 

Korraks vajutamine 

Hetkel märgitud funktsiooni käivitamine / kinnitamine. 

Retseptide menüüs valitakse esimese vajutusega parameetrid ja järgmise 
vajutusega kinnitatakse muudatus. 

Korraks vajutamine joogi valmistamise ajal tühistab toimingu. 

All hoidmine 

Menüüs Speciality Coffees (Kohvijoogid) nuppu all hoides läheb seade retseptide 
menüüsse ja saate seal seadistusi muuta. 

 

 

 

Pööramine 

 

 

 

 

Vajutamine 
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3.3. Sümbolite funktsioonid 
 

 

 Hetkel aktiivne sümbol on 
menüüs alla joonitud. Sümboli 
kirjeldus kuvatakse menüü all 

 

 

Joogi valmistamise tühistamine 
või valiku MY COFFEE (MINU 
KOHV) alla salvestatud joogi 
kustutamine menüüs Speciality 
Coffees (Kohvijoogid). 

 

 
Kui pöördnupu sümbol 
vilgub, on vaja tehtud valik 
kinnitada. 

 

 

Joogi valmistamise käivitamine 
menüüs Speciality Coffees 
(Kohvijoogid). 

 

 Hetkel aktiivse toimingu kulg 

menüüs  

Maintenance (Hooldustööd). 

 
Muudatuste salvestamine.  

Erinevaid parameetreid saab muuta ka kohvi valmistamise ajal, kui need on 
visuaalselt märgistatud. Selleks keerake pöördnuppu. 

Joogi valmistamise saab katkestada kas valikuga exit (välju) või sümboliga  . Joogi 
valmistamise tühistamise korral ajal, kui parameetrid veel vilguvad, tuleb sümbolit   

vajutada kaks korda. 

 

4. ESIMENE KASUTUSKORD 

4.1. Ettevalmistused 

> Võtke seade ja kõik selle osas ettevaatlikult pakendist välja. 

> Asetage seade ühetasasele kuivale pinnale (õhuavad peavad jääma vabaks). 

> Ühendage seadme toitejuhe nõuetekohaselt paigaldatud pessa (ülejäänud juhtme 
saab jätta seadme juhtmesahtlisse). 

4. 
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> Ühendage piimatoru reguleeritava kõrgusega väljalasketilaga ja tilgakogumis-
alusega. 

> Lülitage seade sisse. 

Seadme sisselülitamisel esimesel kasutuskorral hakkab see esmalt soojenema. 
Kui on aktiveeritud automaatne loputus sisselülitamisel, ilmub ekraanile kiri System 
rinsing (Seadet loputatakse) ja loputamine algab automaatselt. Kui ei ole 
aktiveeritud automaatne loputus sisselülitamisel, ilmub ekraanile kiri Please rinse 
system (Loputage seadet) ja seadme loputamiseks tuleb vajutada pöördnuppu. 

 

4.2. Esimese kasutuskorra menüü 

Ekraanile ilmuvad juhised juhatavad teid mugavalt ja samm-sammult läbi esimese 
kasutuskorra menüü. 

Keele seadistamine 

> Valige pöördnupuga keel ja kinnitage see. 

Filtri seadistamine 

> Seadistage pöördnupuga filtriseadistus. 

 

  

 
 
 
 
 

 
Piimatoru – ühendatud 
tilgakogumisalusega 

 

 

 

 

 

 
 
TÄHELEPANU! 

Sisestage filter otse ja ärge  
keerake seda ümber! 

 
 

 

Kruvige filter 
veeanumasse. 

 

 

Kasutamine koos filtriga 

> Seadistage menüü kujule Yes 

(Jah). 

> Kasutades mõõtelusika otsas 
olevat monteerimise abi-
vahendit, kruvige filter vee-
anumasse ja kinnitage see 
pöördnupuga. 

Kasutamine ilma filtrita (tehase-
seadistus) 

> Seadistage menüü kujule  
No (Ei) ja kinnitage tehtud valik 
pöördnupuga. 

Seadme kasutamisel ilma filtrita tuleb 
järgmises sammus sisestada vee 
karedusaste. 

 

 

 

EE 

 

 
 

MÄRKUS 

Filtriga kasutamisel ei 
tule seadet nii tihti 
katlakivist puhastada. 

i MÄRKUS 

Täpsemat teavet seadme kasutamise 
kohta leiate 3.peatükist alates lk7. 
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Täitke veeanum 

MÄRKUS 

Seadme esimesel 

kasutuskorral on 

jahvatuskamber tühi. 

Pärast esimest jahvatamist 

võib juhtuda, et ekraanil on 

endiselt kiri Please fill coffee 
beans (Lisage kohvioad) ja 

seade ei hakka kohvi 

valmistama. 

> Vajutage uuesti 

pöördnuppu ja toimingut 
korratakse. 

Pange 
kohvioad 
seadmesse 

Täitke / loputage seade 

 

  

Veekareduse seadistamine* 

> Kastke testriba korraks vette, raputage kuivaks ja lugege ühe minuti pärast 
sellelt tulemust. 

> Valige pöördnupu abil menüüs testribalt loetud vee karedusaste ja kinnitage 
see. 

Veeanuma täitmine (> 0,5 l) 

> Võtke veeanum seadmest välja ja täitke see värske külma gaseerimata veega 
(mineraalvesi ei sobi). Pange veeanum oma kohale tagasi ja kinnitage tehtud 
toiming pöördnupuga. 

Ärge kasutage gaseeritud jooke ega muud vedelikku. Vastasel juhul kaotab seadme 

garantii kehtivuse. 

Kohviubade anuma täitmine 

> Täitke kohviubade anum töötlemata, röstitud kohviubadega. Veenduge, et kohviubade 

hulgas ei ole võõrkehi, mustust ega suhkrut. Sulgege kaitsekate ja keerake 

kinnitamiseks pöördnuppu. 

Seadme täitmine / loputamine, filtri loputamine 

> Asetage väljalasketila alla suur anum (üle 0,5 l) ja keerake kinnitamiseks 

pöördnuppu. 

> Filtriga kasutamiseks tuleb pöördnuppu keerata ka teist korda, et seade täita ja filter 
loputada. 

> Oodake, kuni väljalasketilast ei tule enam vett ja tühjendage anum. 

 

* Kasutamiseks ilma filtrita 

 
Testribad 

Vee 
karedus-
aste 

Vee 
karedusastme 
ekraan  
ASTE 1 

ASTE 2 
ASTE 3 (tehase-
seadistus) 

ASTE 4 

 1 punane punkt 1 - 7° 

 2 punast punkti 8 - 14° 

3 punast punkti 15 -21° 

 4 punast punkti >21° 
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Menüüs navigeerimine 11 
Kohvijookide valmistamine 

Kasutusjuhend 

Seadme esimesel kasutuskorral ilmub selle ekraanile lühijuhend. Ekraanile ilmuvad 
üksteise järel kõik tööfunktsioonid, mis tuleb ära teha. Pärast ühe tööfunktsiooni ära 
tegemist ilmub ekraanile kohe järgmine. Juhendi lõpus ilmub ekraanile exit (välju). 

Kõiki esimesel kasutuskorral kindlaks määratud seadistusi saab muuta igal ajal 

menüüst Settings (Seadistused). 

 

5. MENÜÜS NAVIGEERIMINE 

Oma seadmel saate valida järgmisi põhimenüüsid: Settings (Seadistused), Speciality 
Coffees (Kohvijoogid) ja Maintenance (Hooldustööd). Kõiki funktsioone, mida selle 
seadmega kasutada saab, saate valida nendes menüüdes. 

Täpsemat teavet põhimenüüdes ja nende vahel navigeerimise kohta saate 3. 
peatükist (lk 7). 

 

6. KOHVIJOOKIDE VALMISTAMINE 

 
6.1. Kohvijoogi valmistamine 

> Valige kohvijookide menüüst Speciality Coffees soovitud jook. 

> Piimaga jookide korral ühendage piimaga täidetud anum (piimaanum, -pakk vms) 
piimatoru alumise otsa külge. Ülemine ots jääb väljalasketilasse. 

> Joogi valmistamiseks vajutage korraks soovitud kohvijoogil. 

 

 

 

 

Seadistused 

 

Põhi-
menüüde 
vahel 
lülitamine 

 

 

 
Kohvijoogid 

 

 
Kohvijoogid 

 

 
tagasi / 
tühistamine / 
menüüst 
lahkumine 

 
Hooldustööd 

 

 

 

 

 

 

 

  

exit 
> 
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Piimaanumaga  
ühendamin 



 

 

 

> Pärast piimaga kohvijoogi valmistamist ilmub ekraanile teade / juhis vahustaja 

loputamiseks. Vahustaja tuleks loputada nii ruttu kui võimalik, kuid hiljemalt enne 

seadme välja lülitamist. Selles ühendage toru tilgakogumisaluse küljest lahti ning 

valige ja kinnitage ekraanil olev teade / juhis pöördnupuga. Järgige kuni 

programmi lõpuni ekraanile ilmuvaid juhiseid ja kinnitage need iga kord 

pöördnupuga. 
 

6.2. Retseptide menüü 

Retseptide menüü on inviduaalsete jookide alammenüü. Siin saate retseptide 
tehaseadistusi endale sobivamaks muuta ja püsivalt salvestada. 

> Hoidke kohvijoogi nupul olles pöördnuppu all ja seade läheb selle joogi 

retseptide menüüsse. 

Reguleeritavad parameetrid retseptide menüüs: 
 

 

 

Kohviubade 
kangusaste 

 

 

1 või 2 tassitäie 

funktsioon 

 

 

Kogus 
(Kohv / piimavaht / 
vesi / piim, sõltuvalt 
kohvijoogist) 

  

 

 

 

 

 

 

Temperatuur Maitseprofiil 
(DYNAMIC 

(dünaamiline), 

CONSTANT (püsiv), 

INTENSE (intensiivne) 

  

 

> Kui vajutate korraks aktiivsel sümbolil Save (Salvesta), salvestatakse joogiretsept 
muudetud parameetritega. 

> Kui vajutate korraks aktiivsel sümbolil Start (Käivita), alustatakse joogi valmistamist 
muudetud parameetritega. 

  

Ühendustoru  
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6.3. Kahe tassitäie funktsioon* 

Kahe tassi järjest täitmiseks sama joogi valmistamise tsükliga tuleb väljalasketila alla asetada ka 
teine tass ning seejärel 

> Vajutage kaks korda järjest korraks pöördnuppu, et joogi valmistamist alustada 
või 

> Muutke tassisümbolit kohvijoogi retseptide menüüs (püsiretsepti seadistusena). 
 

6.4. Cappuccinoekspert 

Muutes järjekorda järjekorra sümbolil, saavad cappuccino ja latte sõbrad retseptide 

menüüs (Recipe menu) seadistada, kas tassi valatakse esimesena piim või kohv. 

 

 

 

 

 

 

1 tass 2 tassi 

 

 

 

6.5. Maitseprofiilid 

Muutes maitseprofiili (DYNAMIC | CONSTANT | INTENSE (dünaamiline, pidev , 
intensiivne) retseptide menüüs (Recipe menu), muudetakse joogi valmistamise kulgu ja 
kohviubade tõmbamist ning sellest tulenevalt muutub ka joogi maitse (vt ka punkti 7.3. 
Aroomi tasakaalustamise süsteem lk16) 

 

 

 

 

 

6.6. MY COFFEE (MINU KOHV) (individuaalsetele kohvijookidele) 

Seadmesse saab salvestada kuni üheksa erinevat joogiretsepti. 

> Selles tehke menüüs Speciality Coffees (Kohvijoogid) valik MY COFFEE (MINU 

KOHV). 

> Hoidke nuppu all, et valida olemasolev kohvijook, või lisage + abil uus jook. 

 
 
 

* Ei kehti järgmiste valikute korral: CAFFÈ AMERICANO, KUUM VESI, MINU KOHV, jahvatatud kohvipulber 

 
 
DYNAMIC CONSTANT INTENSE 
(dünaamiline) (pidev) (intensiivne) 

 

 

 

 

MY COFFEE (minu kohv) 
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Kõigepealt 
piim 

Kõigepealt 
kohv 



 

 
 

> Valige põhiretsept (kohvijook), määrake sellele nimetus (vajadusel kustutage 
minu kohvi eelseadistus MY COFFEE ja salvestage nimetus OK abil), 
seadistage retsept individuaalselt ja salvestage see.  

>  MY COFFEE (MINU KOHV) alla salvestatud retsepti saab muuta või redigeerida, 
hoides vastava sümboli peal olles pöördnuppu all. Kustutamist kinnitades 
saate retsepti eemaldada. 

 

6.7. Jahvatatud kohvipulbri valmistamine 

> Avage jahvatatud kohvipulbri sahtli kate (seadme katte all üleval paremas 
nurgas). 

> Ekraanile ilmub kiri Fill ground coffee and close shaft lid (Lisage jahvatatud kohvipulber ja 

sulgege renni kaas). 

> Lisage triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvipulbrit. 

> Sulgege kate ja klapp. 

> Ekraanile ilmub kiri, kui jahvatatud kohvipulber on valmis. 

> Asetage kohvi väljalasketila alla keskele tass. 

> Valige kohvijooide menüüst Speciality Coffees soovitud jook. 

> Alustage joogi valmistamist. 

  

 
 

Jahvatatud kohvipulbriga täitmine 

 

Jahvatatud kohvipulbri sahtel ei ole 

mõeldud hoiukohaks. Seetõttu ärge 

pange sinna rohkem jahvatatud 

kohvipulbrit kui vaja ning kasutage 

ainult värsket või vaakumpakendatud 

jahvatatud kohvipulbrit. 

Ärge kasutage lahustuvat kohvi! 

 

 



– Energiasäästurežiimi (ECO) 

aktiveerimine / desaktiveerimine** 
– Ekraani ereduse 

seadistamine 

– Sisselülitamisel automaatse 
loputuse aktiveerimine / 
desaktiveerimine 

Automaatse sisselülitumisaja 

aktiveerimine / 

desaktiveerimine 
(Hetke kellaaja ja sisselülitamisaja 
seadistus) 

– Automaatse väljalülitumisaja 
aktiveerimine / desaktiveerimine 

– Kellaaja määramine* 
(Ilmub ainult juhul, kui on 

aktiveeritud sisselülitumisaeg) 

– Retseptiseadistuse 
salvestamine ja muutmine 
joogi valmistamise ajal 
(Valige kohvijook ja järgige ekraanile 
ilmuvaid juhiseid) 

 

 

 

7. PÕHISEADISTUSED  
7.1. Üldseadistused  
Kõiki parameetreid saab muuta, redigeerida või vaadata seadistusmenüüst Settings, kasutades 

pöördnuppu. 
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Seadistused 
 

REAALAJAS 
PROGRAMMEERIMINE 

 

AJAD 

 

MUGASVUSSEADISTUSED 

– 

 

 

 

 
FILTER 

– Filtriga või filtrita 
kasutamise seadistamine 

VEE KAREDUSASTE 
– Mõõdetud vee karedusastme 

seadistamine. 
(Kuvatakse ainult ilma filtrita kasutamise korral) 

KEEL 

– Keele seadistamine  

 
 

 
 

* Pärast voolukatkestust tuleb kellaaeg uuesti seadistada 

** Kui pöördnuppu pikemat aega ei kasutata, lülitub seade automaatselt energiasäästurežiimi. 
Ekraanile ilmub ekraanisäästja. Energiasäästurežiimist lahkumiseks keerake pöördnuppu.  

7. 

 

 

STATISTIKA 
– Kuvab, mitu korda on 
valmistatud kohvijooki ja mitu 
korda on käivitatud hooldus-
funktsioonid (alates seadme 
esimesest kasutuskorrast). 

 

 

TEHASESEADISTUSED 
– Retseptid, seadistused ja 
Bluetoothi saab lähtestada 
tehaseadistustele. 

 

 
BLUETOOTH 
– Nutitelefoni / tahvelarvutiga 
ühendamine ja seadme juhtimine 
mobiilirakendusega NIVONA 
 

  

 

 



  

 
 

7.2. Jahvatusastme seadistamine 

Jahvatusastme muutmiseks: 

> Avage seadme korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (tõmmake käepidemes 
asuvat lahti lukustamise seadist ettevaatlikult ülespoole ja võtke hooldusluuk 
ettevaatlikult korpuse küljest ära). 

> Asetage reguleeritava väljalasketila alla tass. 

> Keerake pöördnupp kohvijookide menüüs Speciality Coffees valikule ESPRESSO ning 

seejärel vajutage pöördnuppu. 

> Lülitage veski tööle ja muutke jahvatusastet regulaatorist (ülal paremal) 
(vasakule = peenem, paremale = jämedam). 

> Sulgege hooldusluuk uuesti (lükake hooldusluugi põhjas asuvad juhtvardad 

õõnsustesse ja suruge hooldusluuki, kuni see lukustub oma kohale). 

  
7.3. Aroomi tasakaalustamise süsteem 

Seadmel on aroomi tasakaalustamise süsteem, mis toob igast kohvioast parima välja. Kolme 
maitseprofiili DYNAMIC (dünaamiline), CONTANt (pidev) ja INTENSE (intensiivne) kasutades 
saate samade kohviubade, kanguastme ja veekoguse korral katsetada erinevaid maitseid. 

 

DYNAMIC CONSTANT INTENSE  

(dünaamiline) (pidev) (intensiivne) 

 

Hooldusluugi 
avamine / sulgemine  

 

Jahvatusastet tohib muuta ainult siis, 
kui veski töötab! 

 

 

 

 

 



 

 
7.4. Mobiilirakendus NIVONA  

Seadmel on Bluetoothi liides ning seega saab seadet juhtida ja kasutada 
mobiilirakenduse NIVONA kaudu. 

> Laadige oma mobiilseadmesse alla mobiilirakendus NIVONA - Google Play 
Store´ist (Android) või Apple App Store´ist (iOS). 

> Tehke seadistusmenüüs Settings valik BLUETOOTH ja aktiveerige Bluetooth, 

kasutades oma NIVONA seadmel valikut Connect (Ühenda). 

> Aktiveerige oma mobiilseadmel Bluetooth ja ühendage see sealt 
mobiilirakenduse NIVONA kaudu oma NIVONA seadmega. 

Nüüd saate oma seadet mobiilirakenduse kaudu kasutada / juhtida. 

 

8. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD 

Kõiki puhastus- ja hooldusprogramme saab tavaliselt valida ja käivitada 
hooldustööde menüüst Maintenance. Kui ekraanile ilmub teade / juhis puhastamise 
või hooldustööde tegevuse kohta, saate selle programmi valida otse teatest / 
juhisest. 

> Valige ja kinnitage juhis pöördnupuga või 

> Valige hooldustööde menüü Maintenance. 

> Valige puhastus- või hooldusprogramm ja käivitage see pöördnupuga. 

Seade käivitab vastava puhastus- või hooldustoimingu ja ekraanile ilmuvad juhised 
täiendavateks tegevusteks. 

> Järgige kuni programmi lõpuni ekraanile ilmuvaid juhiseid ja kinnitage need iga 
kord pöördnupuga. 
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BLUETOOTH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hooldustööd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 

 

 
 



 

 
 

8.1. Vahustaja loputamine 

Pärast piimaga kohvijookide valmistamist ilmub ekraanile teade, et vahustajat on vaja 
loputada. Seda tuleks teha nii ruttu kui võimalik, kuid hiljemalt enne seadme välja 
lülitamist. Toimige alljärgnevalt: 

> Valige ja kinnitage juhis pöördnupuga või 

> Tehke hooldustööde menüüs Maintenance valik RINSE FROTHER (LOPUTA VAHUSTAJA). 

> Kinnitage seadmega kaasas olev toru ühe otsaga reguleeritava väljalasketila 
külge ja asetage teine ots tilgakogumisalusele ning kinnitage tehtud toiming 
pöördnupuga. 

> Asetage reguleeritava väljalasketila alla suur anum ( 0,5 l) ja kinnitage tehtud toiming 

pöördnupuga. 

Seade hakkab loputama. Loputustsükli lõppedes hakkab seade soojenema ja on seejärel 
uuesti kasutusvalmis. 
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Töötavat programmi ei tohi katkestada! 
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8.2. Vahustaja puhastamine 

> Valige ja kinnitage teade / juhis pöördnupuga või 

> Tehke hooldustööde menüüs Maintenance valik Clean FROTHER (Puhasta 
VAHUSTAJA). 

> Pange anumasse pesuvahend (soovitatavalt NIVONA CreamClean 
piimasüsteemi puhastusvahend) ja vesi (anum peab olema vähemalt 0,3 l). 

> Järgige pesuvahendi tootja juhiseid pesuvahendi lahuse valmistamiseks. 

> Järgige kuni programmi lõpuni ekraanile ilmuvaid juhiseid ja kinnitage need iga 
kord pöördnupuga. 

Seade soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis. 

 

8.3. Seadme loputamine 

Seadet tuleks aeg-ajalt loputada. 

> Tehke hooldustööde menüüs Maintenance valik RINSE SYSTEM (LOPUTA SEADE). 
Ekraanile ilmub kiri System rinsing (Seadet loputatakse). 

Loputustsükli lõppedes hakkab seade soojenema ja on seejärel uuesti 
kasutusvalmis. 

 

TÄHELEPANU! 

Töötavat programmi ei tohi katkestada! 

 
 
 
 

“CLEAN 
FROTHER” 
(PUHASTA 
VAHUSTAJA) 

 

 

 

TÄHELEPANU! 

Töötavat programmi ei tohi katkestada! 

  

 

SEADME LOPUTAMINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 

 

 
 

MÄRKUS 

Kui vahustajat on vaja 

puhastada, ilmub 

ekraanile teade / juhis. 



 

 
 

8.4. Seadme puhastamine 

> Asetage reguleeritava väljalasketila alla suur anum ( 0,5 l). 

> Valige ja kinnitage juhis pöördnupuga või 

> Tehke hooldustööde menüüs Maintenance valik RINSE SYSTEM (LOPUTA SEADE). 

> Järgige kuni programmi lõpuni ekraanile ilmuvaid juhiseid ja kinnitage need iga 
kord pöördnupuga. 

Seade soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis. 
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Töötavat programmi ei tohi katkestada! 

 

 

 

 

 



MÄRKUS 

Kui katlakivi on vaja eemaldada, ilmub 

ekraanile teade / juhis. Katlakivi eemal-

damise programmi saab igal ajal ka 

käsitsi käivitada. Jooke saab endiselt 

valmistada. Soovitame siiski käivitada 

katlakivi eemaldamise programmi nii 

ruttu kui võimalik. Vastasel juhul võib 

garantii kaotada kehtivuse. 
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8.5. Katlakivi eemaldamine 
 
 

 

          TÄHELEPANU! Puhastage 

korpusele jäänud katlakivi eemaldamise 

vahendi jäägid alati niiske lapiga! 

  

 

 

 

KATLAKIVI 
EEMALDAMINE 

 

 

 

 

> Valige ja kinnitage juhis pöördnupuga või 

> Tehke hooldustööde menüüs Maintenance valik DESCALE SYSTEM (EEMALDA 
KATLAKIVI). 

> Asetage reguleeritava väljalasketila alla suur anum (≥ 0,5 l). 

> Järgige kuni programmi lõpuni ekraanile ilmuvaid juhiseid ja kinnitage need iga 
kord pöördnupuga. 

Seade soojeneb ja on peagi taas kasutusvalmis. 

 

 

 

 

 

 

Pooleliolevat katlakivi eemaldamise programmi ei tohi katkestada! 

 

Enne katlakivi eemaldamise programmi käivitamist võtke filter veeanumast välja (kui 

see seal on). 

Katlakivi eemaldamise ajal järgige täpselt ekraanile ilmuvaid juhiseid! 

Mingil juhul ei tohi 
seda teha vastupidises järjekorras! 

 

 

 

 

EE 
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TÄHELEPANU! 

Puhastage tõmbamiskambrit iga kord 

enne puhastusprogrammi käivitamist, kuid 

vähemalt üks kord kuus. Vastasel juhul 

võib garantii kehtivuse kaotada. 

8.6. Tõmbamiskambri eemaldamine ja puhastamine 

Tõmbamiskamber tuleb seadmest välja võtta ja seda voolava vee all pesta vastavalt 
vajadusele ja iga kord enne puhastusprogrammi käivitamist. Ärge kasutage pesuvahendit! 
Kasutage vaid puhast külma vett! 

> Avage seadme korpuse paremal küljel asuv hooldusluuk (tõmmake käepidemes 
asuvat lahti lukustamise seadist ettevaatlikult ülespoole ja võtke hooldusluuk 
ettevaatlikult korpuse küljest ära). 

> Lukustage tõmbamiskamber lahti (vajutage punast nuppu ülespoole ja keerake 
käepidet vasakule ülespoole kuni lõpuni). 

> Võtke tõmbamiskamber käepidet kasutades ettevaatlikult seadmest välja. 

 

Hooldusluugi 
avamine / 
sulgemine 

 
Lukustage 
tõmbamiskamber 
lahti 

> Puhastage tõmbamiskambrit külma voolava vee all ja laske sel kuivada. 

> Pange tõmbamiskamber ettevaatlikult seadmesse ja lukustage see, hoides punast 
nuppu all ja keerates käepidet lõpuni paremale, kuni see klõpsuga oma kohale 
lukustub. 

> Sulgege hooldusluuk uuesti (lükake hooldusluugi põhjas asuvad juhtvardad 

õõnsustesse ja suruge hooldusluuki, kuni see lukustub oma kohale). 

8.7. Regulaarne puhastamine käsitsi 

 TÄHELEPANU! 

Ärge pange seadet vette! Ärge kasutage 
puhastamiseks küürimis-pulbreid. 

Kuivanud piimajääke on raske 
eemaldada. Seega puhastage seadet 
kohe, kui see on jahtunud! Vahustaja 
loputamisel ja puhastamisel järgige alati 
ekraanil olevat teadet / juhiseid. 
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> Tühjendage tilgakogumisalus ja kohvipaksu anum hiljemalt ekraanil olevas teates 
toodud ajal (kehtib juhul, kui seade on sisse lülitatud, sest ainult sel juhul ilmub 
ekraanile teade, et tilgakogumisalust ja kohvipaksu anumat on vaja tühjendada) 

> Pärast tilgakogumisaluse ja kohvipaksu anuma eemaldamist puhastage korpust 
seestpoolt pehme niiske lapiga, millele ei ole lisatud pesuvahendit. 

> Veeanumat tuleb iga päev loputada puhta veega ja täita värske külma veega. 

> Puhastage vahustajat, toru ja väljalasketila regulaarselt. 

 

8.8. Vahustaja lahtivõtmine ja puhastamine 

> Võtke reguleeritava väljalasketila katteplaat pealt, tõmmake vahustajat ettevaatlikult 
alla ning seejärel välja ettepoole ja võtke vahustaja osadeks lahti. 

> Puhastage kõik osad hoolikalt ja pange vahustaja kokku tagasi. 

> Sisestage kokkupandud piimavahustaja reguleeritava kõrgusega 
väljalasketila sisse tagasi. 

> Pange katteplaat reguleeritava kõrgusega väljalasketila peale tagasi. 
 

 

 

 

 

 
 
 
Reguleeritava 
väljalasketila 
katteplaat 

 

 

 

 

 

Kokkupandud vahustaja Vahustaja üksikud 
osad 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE 

 

 
 

 



 

 
 

8.9. Filtri vahetamine 

Filtri eluiga on umbes 50 l vee läbivool. Ekraanile ilmub filtri vahetamise 
teade / juhis. 

> Tehke menüüs Settings (Seadistused) valik FILTER. 

> Valige Yes (Jah), nii et seade saab aru, et filter on sisestatud. 

> Valige Change filter (Vahetage filter). 

> Tühjendage veeanum, kruvige vana filter ettevaatlikult selle hoidikust lahti, 
kasutades selleks mõõtelusika otsas olevat monteerimise abivahendit, ja visake 
vana filter ära. 

> Kruvige uus filter ettevaatlikult veeanumas asuvasse hoidikusse, 
kasutades selleks mõõtelusika teisest otsas olevat monteerimise 
abivahendit. 

> Järgige kuni programmi lõpuni ekraanile ilmuvaid juhiseid ja kinnitage need iga 
kord pöördnupuga. 

> Oodake veidi, kuni väljalasketilast ei tule enam vett. 

Seade soojeneb ja on seejärel uuesti kasutusvalmis. 

 
8.10. Hooldustööde olek 

Juhul kui seadet on vaja varsti puhastada või katlakivi eemaldada, kuvab seade selle 
toiminguni jäänud aja riba. Mida kaugemale on riba edenenud, seda lähemal on 
puhastustööde või katlakivi eemaldamise aeg. 

> Tehke menüüs Maintenance (Hooldustööd) valik MAINTENANCE STATUS 
(Hooldustööde olek). 

24  

 

 

 

Kruvige 
filter (vee-
anumas) 
lahti / kinni 

 

Ka vähese veekasutuse korral 

vahetage filtrit vähemalt iga kahe kuu 

tagant. Ekraanile ei ilmu vastavat 

teadet. Filtri vahetamise kuupäeva 

saate seadistada filtril asuvast 

pöördnupuga (kuvatakse kuu). 

 

 

 



9. 
9. 

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 

Alljärgnevas tabelis on toodud mõned põhjused ja võimalikud lahendused olukorrale, 
kus seadme töös esineb tõrkeid. 

Vea tekkimise korral ilmub ekraanile veateade. 

> Vaadake, millise veateatega on tegu. 

(Vastavalt tabelile lk 26/27, veateade nr 8 võib vahel ise laheneda) 

> Lülitage seade välja. 

> Tõmmake pistik pesast välja. 
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TÄHELEPANU! 

Kui te ei suuda probleemi ise lahendada, pöörduge seadme edasimüüja poole või 

külastage klienditeeninduskeskuse veebilehte www.nivona.com. 

 

 

Probleemi kiireks lahendamiseks on oluline alljärgnev teave 

>  Teie NIVONA toote mudel 

> Seerianumber 

> Kui on olemas: 

Veakood / Veateade 

 

Andmeplaat (näide) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ET 

 

 

 

Mudel 

XXX 

NICR XXX 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

Seerianumber 

http://www.nivona.com/
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Tühjendage tilgakogumisalust ja 

anumaid alati siis, kui seade on 

sisse lülitatud. 

Kasutage värsket ja jahutatud 

piima. 

 

 

 

 
 

Probleem Põhjus Lahendus 

Kuuma vett või 
piimavahtu / auru ei saa 
valmistada. 

Seadmest on vaja eemaldada 
katlakivi. 

Eemaldage seadmest katlakivi 
(punkt 8.5). 

Vahustaja on ummistunud. 
Võtke vahustaja täielikult osadeks 
lahti ja puhastage see põhjalikult. 

Piimavahtu on liiga vähe 
või piimavaht on vedel. 

Vahustaja on ummistunud. 
Võtke vahustaja täielikult osadeks 
lahti ja puhastage see põhjalikult. 

Kasutatud on sobimatut piima. Kasutage külma piima. 

Seadmest on vaja eemaldada 
katlakivi. 

Eemaldage seadmest katlakivi 
(punkt 8.5). 

Kohv väljub seadmest 
tilkudes. 

Seadmest on vaja eemaldada 
katlakivi. 

Eemaldage seadmest katlakivi 
(punkt 8.5). 

Jahvatusaste on liiga peen / 
liiga jäme. 

Seadistage jämedam / peenem 
jahvatusaste (punkt 7.2). 

Kohvipulber on liiga peeneks 
jahvatatud. 

Kasutage jämedamalt jahvatatud 
kohvipulbrit. 

Jahvatatud kohvipulbrit on liiga 
palju. 

Kasutage vähem jahvatatud 
kohvipulbrit. 

Tõmbamiskamber on 
ummistunud. 

Võtke tõmbamiskamber välja ja 
puhastage see (punkt 8.6). 

Pange tõmbamiskamber oma 
kohale tagasi ja puhastage seade 
(punkt 8.4). 

Kohvi väljalasketilad on 
ummistunud. 

Puhastage seade (punkt 8.4). 



 

 
 

Probleem Põhjus Lahendus 

Kohvil ei ole "vahtu". Tõmbamiskamber on 
ummistunud. 

Võtke tõmbamiskamber välja ja puhastage 
see (punkt 8.6). Pange tõmbamiskamber 
oma kohale tagasi ja puhastage seade 
(punkt 8.4). 

Kasutatud on sobimatut 
tüüpi kohvi. 

Kasutage muud tüüpi kohvi. 

Kohvioad ei ole värselt 
röstitud. 

Kasutage värskeid kohviube. 

Veski teeb valju müra. Jahvatusaste ei sobi 
nendele kohviubadele. 

Seadistage muu jahvatusaste (punkt 7.2.) 

Veskis on võõrkehad, 
näiteks väiksed kivid. 

Helistage NIVONA klienditeenindus-
keskusesse. 
Võite seadet siiski jahvatatud 
kohvipulbriga kasutada. 

Ekraanile ilmub kiri 

Error 8 Service Tel  
(Viga 8 Kliendi-
teeninduse telefon) 

Seade ei saa 
tõmbamiskambri 
asukohta kindlaks 
määrata. 

Lülitage seade välja ja tõmmake pistik 
pesast välja. Ühendage seadme pistik 
tagasi pessa ja lülitage seade sisse. Kui 
seade on kasutusvalmis, võtke tõmbamis-
kamber seadmest välja ja puhastage see 
(punkt 8.6). 

Seadme tilgakogumis-
alus ja kohvipaksu anum 
on tühjendatud ja oma 
kohale sisestatud, kuid 
ekraanile ilmub ikkagi kiri 
EMPTY CONTAINERS 
(Tühjendage tilga-
kogumisalus ja kohvi-
paksu anum). 

Tilgakogumisaluse ja 
kontaktide vahel asuv 
vahe on määrdunud. 

Puhastage tilgakogumisaluse ja 
kontaktide vahel asuv vahe vee ja 
vähese pesuvahendiga, kasutades 
selleks harja, ja laske kuivada. 
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Klienditeenindus ja garantii 
Pakend ja kasutuselt 
kõrvaldamine 

 

 

 

 

 

 

 

TÄHELEPANU! 

10. 
 

11.  

 
12. TARVIKUD JA KOHVI VALIK 

Meie valiku tarvikuid ja kohve leiate aadressilt www.nivona.com. 

 

13. KLIENDITEENINDUS JA GARANTII  

Rikkis masina toimetamisel klienditeenindusse aktiveerige esmalt auru 
valmistamine, et seadmesse ei jääks vett. 

Kuidas seadet transportimiseks ette valmistada / Auruga puhastamine 

> Tehke menüüs Maintenance (Hooldustööd) valik EVAPORATE (Auru valmistamine). 

> Järgige kuni programmi lõpuni ekraanile ilmuvaid juhiseid ja kinnitage need iga kord 
pöördnupuga. 

 

 

 

AURUTAMINE 

 

 

 

Töötavat programmi ei 

tohi katkestada! 
> Tühjendage tilgakogumisalus, kohvipaksu anum, veeanum ja kohviubade 

anum nii hästi kui võimalik.

14.  

> Tühjendage tilgakogumisalus, kohvipaksu anum, veeanum ja kohviubade anum 

nii hästi kui võimalik. 

> Pange kõik seadme osad oma kohale tagasi. 

> Pakkige seade, soovitatavalt originaalpakendisse (me ei võta endale vastutust 
transpordikahjustuste eest). 

 

12. PAKEND JA KASUTUSELT KÕRVALDAMINE 

Hoidke seadme kogu originaalpakend alles, et seade vajadusel sellesse 
pakkida. Nii on seade kaitstud transpordikahjustuste eest. 

Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis 
võivad olla keskkonnale ohtlikud. Seega ei tohi selliseid seadmeid visata 
tavaprügi hulka. Vastasel juhul võivad need kahjustada inimtervist või 
keskkonda. Seetõttu ei tohi kasutuskõlbmatuks muutunud seadet visata 
olmeprügi hulka. Viige see vastavasse kogumispunkti. 
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GARANTII & KLIENDITEENINDUS-

KESKUSE TINGIMUSED 

Täpsemat teavet garantii ja kliendi-

teeninduskeskuse tingimuste kohta 

saate kaasasolevalt teabelehelt. 

http://www.nivona.com/


u 11,44 kg Kaal 

u 2,2 liitrit Veeanuma maht 

CE Vastavusmärgis 

12. Tehnilised andmed 29 
Rohkem teavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või seadme 
edasimüüjalt. 

Filtrikassetid võib visata tavaprügi hulka. 

 

13. TEHNILISED ANDMED 
 

Väljundvõimsus 1465 W 
 

Pumba staatiline maksimumrõhk 15 baari 
 

Kohviubade anuma maht u 250 g 

 

Toitejuhtme pikkus u 1,1 m 
 

Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus)  27,6 x 37,5 x 49,5 cm 
 

 

 

* Sõltuvalt kasutatud kohviubade kogusest 

** NIVONA Apparate GmbH kinnitab käesolevaga, et raadiosüsteem vastab direktiivile 2014/53/EU. 
ELi vastavusdeklaratsiooni täieliku teksti leiate veebiaadressilt www.nivona.com alajaotuse SERVICE 

allalaadimiste alast.  
 

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00 
Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918.  

 

Pinge 220-240 V AC, 50-60 Hz 

Sagedusvahemik: 2,400 MHz - 2,483.5 MHz 
Maksimaalne sagedusväljund: 10 mW 

Bluetooth** 

u 10 - 15 portsjonit* Kohvipaksu anuma maht 

 

 

 

 

 
 

EE 

 

 

 

http://www.nivona.com/
mailto:klienditeenindus@renerk.ee


 

10. Tehnilised andmed 
Pinge 220 – 240 V AC, 50/60 Hz Voolutarve 1465 W 

NIVONA Apparate GmbH Sudwestpark 49 D-90449 Nurnberg www.nivona.com © 2019 by NIVONA 

 

 

 

 

Nivona Garantii/ Nivona Warranty   

from 01.09.2019    

    

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 

820 24 kuud/months või/or 10 000 

825 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. 

  
 

 

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00 
Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918. 

http://www.nivona.com/
mailto:klienditeenindus@renerk.ee
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