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Bedieningshandleiding en tips

Geachte klant,

Hartelijk dank voor de aanschaf van een kwaliteits product
van NIVONA.
Wij gaan er van uit dat u naar alle tevredenheid en met veel
plezier kunt genieten van uw koffiemachine.
Leest u voor het eerste gebruik aandachtig de gebruiksaan-
wijzing door.

Bewaar zorgvuldig deze handleiding deze kunt u als naslag-
werk gebruiken

Gekocht bij:

Plaats, Datum
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Beschrijving apparaat

Deksel bonenreservoirA

Verstelbaar bonenreservoirB

Schaalverdeling fijnheidinstelling.C

Afneembare gemalen koffie reservoir.E

Merkteken voor maximale vullingF

Snoeropbergsysteem aan de
onderzijde
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� Lees eerst goed de gebruiksaan-
wijzing door.
� Bedrijfsspanning en netspanning
moeten met elkaar overeenko-
men. Kijk hiervoor op het type
plaatje aan de onderzijde van het
apparaat.
� Het aansluitsnoer niet met hete
delen in aanraking brengen.
� De kontaktstop niet d.m.v. het
aansluitsnoer uit de wandkontakt-
doos trekken.
� Het apparaat niet gebruiken
wanneer het aansluitsnoer of het
huis beschadigd is.
� Laat geen kinderen zonder toe-
zicht bij het apparaat.
� Niet gebruiken in de nabijheid
van heet wordende apparaten,
zoals een fornuis of friteuse.
� Nooit water in het apparaat
doen of onder water dompelen.
� Niet vullen boven het maximale
merkteken.(Oververhitting).
� Voor onderhoud altijd eerst het
apparaat uitschakelen en de kon-
tactstop verwijderen uit de wand-
kontaktdoos
� Laat het apparaat eerst afkoelen
voordat U dit gaat schoonmaken.
� Gebruik het apparaat alleen
voor het malen van koffiebonen,
niet voor andere levensmiddelen.
Let erop dat er geen vreemde
voorwerpen zich tussen de koffie-
bonen bevinden � daarop kan
geen garantie worden verleend.

� Bij evt.noodzakelijk reparaties
apparaat terugbrengen naar de
vakhandelaar,waar U het apparaat
heeft gekocht of anders aan de
servicedienst van Nivona in Neder-
land de firma J.Lensen-huishoud
BV tel.079-3634242.

Belangrijk: Reparaties aan elektri-
sche apparaten mogen alleen ver-
richt worden door
vakmensen.Door ondeskundige
reparaties kunnen gevaren voor
de gebruiker ontstaan. Voor onde-
skundige behandeling kan geen
verantwoording worden genomen.

CE- Dit apparaat is gefabriceerd
overeenkomstig de EG richtlijnen:
73/23/EWG van 19.2.1973 �Laag-
spanningsrichtlijn� inclusief veran-
deringsrichtlijn 93/68/EWG.
89/336/EWG van 3.5.1989 �EMV
richtlijn inclusief veranderings-
richtlijn 92/31/EWG

Technische gegevens

Netspanning 230 Volt
Vermogen 100 Watt

Aanwijzing:Uw koffiemolen bezit
een snoeropbergsysteem aan de
onderzijde.Indien het aansluits-
noer te lang is kunt U hierin het
overtollige aansluitsnoer onder-
brengen.(Afb.5)

Veiligheidsvoorschriften.
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Veiligheidsvoorschriften.

Bij het eerste gebruik dient U alle
delen schoon te maken met een
droge doek. Daarna pas de kon-

taktstop in de wandkontaktstop
plaatsen

Bij de eerste ingebruikname

U pakt alle delen van de koffiemo-
len zorgvuldig uit en maak deze
schoon met een droge doek. Over-
tuig U ervan dat het maalwerk
onder de gummi-afdichting geen
vreemde voorwerpen bevat en de
gummi-ring op de juiste wijze is
geplaatst.
Plaats het bonenreservoir
(afb.1/B)op het motorhuis zodanig
dat de zwarte punt op het bonen-

reservoir overeenkomt met de
zwarte markering van het motorhu-
is.
Voordat U het bonenreservoir gaat
draaien,plaats eerst de deksel
(afb.1/A)op het reservoir � het is
eenvoudiger en veiliger het bonen-
reservoir te draaien met opgelegd
deksel.

Voorbereidingen en gebruik

Uitpakken van het apparaat.
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Bereiden gemalen koffie

Bij het eerste gebruik het apparaat
met weinig bonen vullen.
Deze koffiemolen werkt met coni-
sche,geharde maalschijven en met
een sterke motor,om de juiste fijn-
heid te bereiken zoals U deze
wenst.

Door het langzame toerental van
de motor komt er slechts weinig
warmte vrij bij het malen wat weer
ten goede komt aan de aroma.

Instelling

U kunt kiezen tussen 16 verschil-
lende maalinstellingen. U heeft
vier hoofdinstellingen welke U ook
weer afzonderlijk verdeeld zijn in
vier instellingen.(Afb.2).

Daar smaak zeer persoonlijk
gebonden is kunt U het beste ver-
schillende malingen uitproberen
totdat U de juiste maling heeft
gevonden.

Als richtlijn kunt U gebruiken:

Grof(coarse) is bijzonder geschikt
voor gemalen koffie welke gebru-
ikt wordt om met de hand koffie
te zetten.

Normaal(medium) is geschikt voor
toepassing in traditionele boiler-
espresso-apparaten.

Fijn(fine) is geschikt voor filter
koffiemachines of espressomachi-
nes welke werken met pompdruk.

Extra-fijn(extra-fine) is geschikt
voor algemene mokka koffie.

Malen van koffie

Het malen van de koffie is slechts
mogelijk met geplaatst bonenre-
servoir en een willekeurig gekozen
fijnheidinstelling. Wijst de fijnhei-
dinstelling(afb.2) naar geheel
rechts,dan kan de molen niet in

Uitpakken van het apparaat.
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gebruik worden genomen.

Het apparaat beschikt over een
tijdgestuurde doseerinstelling.
Over de draaischakelaar aan de
voorzijde(afb3) kunt U de gewen-
ste tijdsduur instellen en daarme-
de de te malen hoeveelheid instel-
len.

� Doe de gewenste soort
koffiebonen in het bonenreservoir.
� Overtuig U of het gemalen
koffiereservoir leeg is.
� Stel het bonenreservoir in
op de gewenste maalgraad tussen
extra-fijn en grof.
� Stel aansluitend met de
draaischakelaar(afb3)de gewenste
te malen hoeveelheid koffie in.
� Het malen start daarop
direkt en automatisch. Het malen
is klaar zodra de draaischakelaar
de 0-stand bereikt heeft.

Tip:Indien het malen voortijdig
wenst te beëindigen dan draait U
het bonenreservoir (afb.1/B) naar
rechts voorbij de instelling
�coarse� tot het einde. Het malen
stopt dan direkt,de draaischake-
laar loopt nog naar de 0 � stand.

Deze onderbreking van het malen
kan van pas komen indien teveel
koffiehoeveelheid is ingesteld of
indien een vreemd voorwerp de
molen blokkeert.

Belangrijke Tips

 Let erop dat U de molen nooit
gebruikt zonder gemalen koffie
reservoir.
Verwijder nooit het bonenreser-
voir indien er nog bonen aanwe-
zig zijn.
Hoe fijner U de maalgraad instelt
des te langer duurt het voordat

het malen klaar is. Het apparaat
maalt b.v. in de grove stand in 20
sec.meer koffie als op de fijne
stand.

Wij raden aan geen koffie in
voorraad te malen.De gemalen
koffie dient direct gebruikt te

Bereiden gemalen koffie
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worden zodat het zijn aroma niet
verliest.

Voordat U het reservoir met de
gemalen koffie verwijdert,klop
dan even tegen het apparaat aan
zodat evt.statisch vastgehouden
koffie alsnog in het reservoir valt.

Vul het reservoir van de gemalen
koffie nooit boven de max.marke-
ring. Teveel gemalen koffie kan
terugstijgen in het
maalwerk,voor oververhitting
zorgen en het apparaat beschadi-
gen.

Maal niet langer als 3 minuten
ononderbroken,daar het warm
worden van de verschillende
delen niet ten goede komt aan
de aroma.
Indien uw koffie in de koffiema-
chine te snel doorloopt raden wij
U aan de molen fijner in te stel-
len.Loopt de koffie te langzaam
door dan raden wij aan de molen
grover in te stellen.

Donkere,olieachtige bonen die-
nen 1 tot 2 standen grover
gemalen te worden.

Schoonmaken.

Door het apparaat regelmatig
schoon te maken heeft u hier lan-
ger plezier van. Bij het gebruik
van donkere olieachtige bonen
dient U het apparaat vaker schoon
te maken.
� Verwijder bij iedere
schoonmaakbeurt de kontantstop
uit de wandkontaktdoos.
� Vul het apparaat nooit met
water of andere vloeistoffen.
� Verwijder het bonenreser-
voir en maak de daaronderliggen-
de maalschijven schoon met een
penseel om het vastkoeken van de

koffie te voorkomen(hiervoor het
bovenste deel van het maalwerk
verwijderen d.m.v.de rubberen
ring)
� Het apparaat aan de bui-
tenzijde maakt U het beste schoon
met een vochtige doek en zorg
dat alle onderdelen bij een eerst
volgend gebruik volkomen droog
zijn.
� Bonen- en gemalen koffie-
reservoir kunt U schoonmaken
onder stromend water. Deze zijn
niet geschikt voor de vaatwasma-
chine.

Tip: Na het malen in de fijnste

Schoonmaken.

Belangrijke Tips
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Mocht U nog verdere vragen heb-
ben over het apparaat dan kunt U
kontact opnemen met uw vakhan-
delaar of met de

servicedienst:J.Lensen-Huishoud
BV telef.079-3634242

Service

stand raden wij U aan voordat U
verder het apparaat gaat gebrui-
ken het maalwerk zoals

boven omschreven grondig
schoon te maken.

Garantie: 2 jaar onderoverlegging
van een kassabon

Garantie

Elektrische apparaten
bevatten meestal nog
waardevolle en schade-
lijke materialen en
behoren daarom niet

weggegooid te worden bij het nor-
male huisvuil. Informeer bij uw
gemeente waar U de afgedank-
te/defekte apparaten kunt inleve-
ren zodat vele materialen weer
hergebruikt kunnen worden.

Milieu- vriendelijke verwerking

Schoonmaken.


