
ESPRESSOMASKIN
Instruksjonsveiledning og sikkerhetskrav

Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva

VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk.

Distribuert av:
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Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon om sikkerhet, bruk 
og vedlikehold av apparatet . Oppbevar veiledningen for senere referanse . 
Produsenten er ikke ansvarlig for bruk som ikke oppfyller sikkerhetskravene .

• Kontroller at apparatet ikke er skadet og at ingen deler mangler når du har 
fjernet emballasjen . Hvis du er i tvil, skal du ikke bruke apparatet, og kontakte 
forhandleren .

• Ikke la deler av emballasjen (plastposer, polystyrenskum, stifter osv .) ligge 
i rekkevidde for barn eller ikke kvalifiserte personer, da dette er potensielle 
risikoer .

• Hvis apparatet leveres med en jordet kontakt, avhenger den elektriske 
sikkerheten av at kontakten er korrekt koblet til et jordet system, i samsvar 
med eksisterende sikkerhetsstandarder . ITALICO kan ikke holdes ansvarlig for 
skader som skyldes bruk av ikke-jordede systemer .

• Før kontakten kobles til vegguttaket må du forsikre deg om at driftsspenningen 
til apparatet samsvarer med spenningen i strømnettet. Kontakt en kvalifisert 
tekniker hvis du er i tvil .

• Ikke bruk adaptere, multikontakter eller skjøteledning . Hvis du må bruke slikt 
utstyr, må du kun bruke enheter som oppfyller gjeldende sikkerhetsstandarder, 
og sørge for at de er kompatible med strømnettet og med apparatets tekniske 
data .

• Eventuelle installasjoner som ikke overholder instruksjonene ovenfor, kan 
redusere sikkerheten til apparatet og gjøre garantien ugyldig .

• Apparatet er utformet utelukkende for bruk i private hjem for å lage 
espressokaffe og te, og med bruk av ITALICO-kapsler .

• Av sikkerhetsårsaker må du ikke gjøre følgende:
- bruke apparatet barbeint og med våte hender eller føtter
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- bruke apparatet utenfor hjemmet
- utsette apparatet for værpåvirkning (sol, regn osv .)
- trekk aldri i strømledningen eller selve apparatet for å koble ledningen fra 

strømuttaket
- la ikke apparatet stå ubevoktet når det er koblet til hovedstrømtilførselen
- ikke senk apparatet i vann eller andre væsker .
• Maskinen får kun rengjøres og underholdes av voksne og barn over 8 år, og 

alltid under oppsyn av en voksen .
• Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer 

med redusert fysiske, sensoriske eller mentale funksjoner, samt personer med 
manglende erfaring eller kunnskap, hvis de har blitt veiledet eller instruert i 
hvordan de bruker apparatet på en trygg måte og har forstått risikoen .

• Rengjøring og bruksvedlikehold skal ikke utføres av barn uten oppsyn .
• Barn må holdes under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet .
• For din egen sikkerhet bør en eventuellt skadet ledning kun byttes ut av 

produsenten, forhandleren eller en kvalifi sert reperatør for å unngå fare.
• Hvis apparatet slutter å fungere slik det skal, må du slå det av og slutte å bruke 

det . Kontakt forhandleren ved behov for reparasjon .
• Apparatet og ledningen skal holdes utenfor barns rekkevidde .
• Sørg for at apparatet ikke kan brukes når levetiden er omme, ved å koble 

det fra strømuttaket og kutte av strømledningen . Følg de eksisterende 
standardene i ditt land for instruksjoner for kassering .

VIKTIG
• Bare fyll tanken med rent og kaldt vann . Fyll aldri tanken med mineralvann, 

melk eller annen væske .
• Ved første gangs bruk må apparatet og alle delene bare brukes med vann for å 

fjerne alle rester fra innsiden av kjelen .
• Slå alltid apparatet av etter bruk .
• IKKE oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 °C, da dette kan ødelegge 

apparatet .
• IKKE vask den tomme kapselskuffen i oppvaskmaskinen, da overfl aten kan bli 

skadet .
• IKKE la maskinen stå på uten vanntanken .

TEKNISKE DATA:
Modell “Bonviva”, Type 41073, 220-240 V~ 50/60 Hz - 820-980 W, Produsert i 

Kina .
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BESKRIVELSE AV APPARATET

Avtagbar vanntank 

RØD / GRØNN
kaffeknapplampe

Håndtak for å åpne og 
lukke døren 

Kapsel-
holderdør 

Kaffedyse 

Kurv for brukte kapsler. 
Inneholder 20 kapsler

Bøyelig
koppholder 

Dryppskuff

RØD / GRØNN 
kaffeknapplampe

På/av-knapp

Støtte for store kopper.

Bevegelig 
kapselholderPlastpinne-

dispenser

Sukkerskuff

Kaffeglassdispenser. 
Kapasitet: maks. 50 stk.

Kaffepinneholder. 
Inneholder cirka 50 pinner.

Sukkerskuff. 
Inneholder cirka 50 sukkerposer. 
Trekk skuffen ut for å fylle på sukker.

Kapseldispensere. 
4 dispensere for kaffekapsler, 
10 stk. hver. 

For å ta ut kaffekapselen 
kan du trekke den ut fra den 
nedre delen av dispenseren.

Merk: 
Kaffekapseldispenseren demonteres 
ved å trekke den opp.

g NORSK NORSK  g
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Disse instruksjonene gjelder bare for første gang apparatet tas i bruk.

FØRSTE GANGS BRUK – VIKTIG 

Rengjøringskapsler er festet under lokket på vanntanken.

Apparatet inneholder et sett med tilbehør 
(avhengig av modell er tilbehøret plassert enten i dryppskuffen eller tanken).

Rengjøringsbørste for kapselholderen 
og kaffedistribusjonsenheten

To tomme gule kapsler er nødvendig for å starte maskinen
for første gang og for å vaske den.

TILBEHØR

Fyll tanken halvveis opp (J). Trykk på på/av-knappen (K)  
og vent til LED-lampene på 
begge kaffeknappene (A+B) 
lyser grønt.

Sett inn den medfølgende 
gule kapselen.

Lukk døren (D) ved å 
skyve håndtaket (C) 
nedover.

Sett inn stikkontakten. Åpne døren (D).

Hvis de grønne lampene (A+B) 
blinker vekselvis, er ikke døren 
(D) lukket på riktig måte.

Trykk på kaffeknappen (A). Oppbevar den gule kapselen 
for senere vasking.

Vent til dysen starter å 
distribuere vann (E) og la 
vannet flyte i 2 minutter.

g NORSK NORSK  g
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ON

OFF

30 min.
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Før programmeringen starter:
slå på maskinen ved å bruke På/av-knapp (K). Sett inn en kaffekapsel, og lukk døren. Plasser en kopp i 
holderen og vent til de to grønne LED-lampene på knappene (A) og (B) slutter å blinke (lyser vedvarende).

AUTOMATISK PROGRAMMERING AV KOPPERMERK – AVSLÅINGSENHET

Du har slått på maskinen og du har laget én eller flere kopper kaffe. 
Maskinen slås av automatisk 30 minutter etter at den siste 
koppen er laget eller siste betjening. 

Hvis du vil slå av maskinen manuelt, uten å bruke avslåingsenheten, 
kan du trykke og holde inne PÅ/AV-knappen i  5 SEKUNDER (K).

Med avslåingsenheten slår apparatet seg av automatisk,
noe som gir enestående energibesparelse, lengre levetid

og bedre funksjonalitet.

Apparatet er utstyrt med en enhet som slår av apparatet 30 minutter
etter sist betjening.

Gjenta prosedyren som tidligere beskrevet, for å programmere mengden kaffe.
MERK: maskinen bruker litt ekstra vann for å starte, og derfor kan det hende at den første koppen kan inneholde litt mindre kaffe enn påfølgende kopper. 
Det kan være små mengdeforskjeller på grunn av ulike typer kaffe, eller for eksempel ved variasjoner i vannets hardhet. I så fall kan du tilpasse regulering av mengden ut fra 
disse forholdene ved å programmere maskinen på nytt.
Den forhåndsdefinerte innstillingen for kaffemaskinen er 20 sekunder for knappen foran (A) og 40 sekunder for knappen bak (B). Gjenta fremgangsmåten ovenfor for å endre 
mengden kaffe som distribueres for små eller store kopper ut fra eget ønske. Du kan gjenopprette den forhåndsdefinerte innstillingen for kaffemaskinen ved å trykke og holde 
inne kaffeknappen (B) og på/av-knappen (K) samtidig i noen sekunder.

Trykk på knappene foran (A) og 
bak  (B)samtidig, inntil begge 
LED-lampene begynner å blinke.

Plasser en liten kopp
under kaffedysen (E). 

Trykk og hold inne knappen 
foran (A), i opptil 10 sekunder, 
inntil ønsket mengde kaffe 
nås.

Nå er apparatet programmert 
til å distribuere ønsket mengde 
kaffe. For å legge til kaffe, kan 
du trykke på kaffetasten (A) én 
gang til.

Trykk på knappene foran (A) og 
bak  (B) samtidig, inntil begge 
LED-lampene begynner å blinke.

Plasser en stor knapp under 
kaffedysen (E).

Trykk og hold inne 
knappen bak (B), i opptil 
10 sekunder, inntil ønsket 
mengde kaffe nås.

Nå er apparatet programmert 
til å distribuere ønsket mengde 
kaffe. For å legge til kaffe, kan 
du trykke på kaffetasten (B) én 
gang til.

Programmering av liten kopp:

Programmering av stor kopp:

g NORSK NORSK  g
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MERK: ikke bruk apparatet når vanntanken er tom!

SLIK LAGER DU EN ESPRESSO - DAGLIG BRUK

Du kan bruke enten små eller store kopper, ved å snu den bevegelige koppstøtten.

VARIABEL KOPPSTØTTE

Fyll tanken med drikkevann. Sett inn stikkontakten. Trykk på på/av-knappen (K),
Kaffeknappene  (A+B) lyser rødt, 
og apparatet varmes opp.

Vent til LED-lampene på
begge kaffeknappene (A+B) 
lyser grønt.

Åpne døren (D) og sett inn en 
kaffekapsel.

Lukk døren (D). Døren er ikke 
ordentlig lukket hvis de grønne 
LED-lampene på kaffeknappene 
(A+B) blinker raskt.

Når de grønne LED-lampene på 
kaffeknappene lyser vedvarende, 
kan du trykke for å oppnå ønsket 
mengde kaffe som er programmert  
(A) eller (B).

Mengden kaffe som 
distribueres automatisk
kan variere avhengig av
de ulike affeblandingene.  

Kapselen skyves automatisk ut 
når døren åpnes.

Tøm og skyll enheten  
(F) og tanken (H) ofte. 

Merk:  Hvis du ønsker det, kan du stoppe eller forlenge bryggingen av kaffen ved å trykke på den valgte 
kaffeknappen, uavhengig av den automatisk programmerte mengden kaffe per liten eller stor kopp. 

g NORSK NORSK  g
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ADVARSEL: Eventuelle spor av kalk (forekommer naturlig i vannet) kan føre til at maskinen ikke virker slik den 
skal. Det anbefales å utføre avkalking jevnlig, minst én gang i måneden.

VIKTIG: Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for inngrep som dekkes av garanti, for espressomaskiner 
som er ødelagte eller ikke fungerer slik de skal , hvis dette skyldes at brukeren ikke har utført avkalking.
 
Les instruksjonene nøye. Bruk aldri eddik. Ikke avbryt avkalkingsprosedyren før den er fullført.

AVKALKINGSPROSEDYRE

Skyll tanken (I)  godt og fyll 
den med rent vann. 

Plasser vanntanken  (I) 
i kaffemaskinen og skyll 
den godt, og la vann renne 
gjennom den i minst 1 minutt.

Fjern den tomme gule 
kapselen etter skylling.

g NORSK NORSK  g

Bland godt, og påse at 
innholdet er helt oppløst. 

Hell innholdet i posen (eller 
følg instruksjonene på 
avkalkingsproduktet som 
brukes) i en mugge fyllt med 
vann.

Hell løsningen i tanken (I). Slå på apparatet ved å trykke 
på på/av-knappen (K). Vent 
til LED-lampene på begge 
kaffeknappene lyser grønt.

Åpne døren (D) og sett 
inn den medfølgende gule 
kaffekapselen. Påse at døren 
(D) er ordentlig lukket.

Plasser en beholder under 
kaffedysen (E). Trykk på knappen 
(B) og la cirka 0,4 liter vann 
tømmes ut. Slå av maskinen ved 
å trykke på på/av-knappen (K).

Etter 20 minutters virketid slår 
du maskinen på igjen, og lar 
resten av avkalkingsløsningen 
tømmes ut.

Fjern vanntanken (I) og 
skyll den godt.
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Kontroller at kontakten er satt ordentlig i stikkontakten, at 
på/av-knappen (K) er trykket inn og at den røde lampen 
lyser.

Kontroller at det er vann i tanken (I).

Kaff edysen (E) kan være blokkert. Rengjør det ved å følge 
framgangsmåten i avsnittet om rengjøring.

Kapselen kan være ødelagt. Vent et par minutter før du 
åpner skuff en, og prøv på nytt med en ny kapsel.

Påse at kapselholderdøren (D) er lukket.

Påse at tanken er plassert i riktig posisjon. Kontakt 
ettersalgsservice hvis det fremdeles er vann under 
maskinen.

Dette skyldes ikke en feil, og kan rettes ved å endre 
innstillingen for trykkontrollventilen.

Dette kan skyldes feil ved kapselen. Ikke tving det åpent. La 
apparatet kjøles ned i noen minutter slik at det kan åpnes 
enkelt. 
Fjern den ødelagte kapselen.

Utfør vaskings- og avkalkingsprosedyrene.

Ingen indikasjon

Maskinen lager en rar lyd 

Lampene lyser, men kaff e kommer ikke ut

Det er spor etter vann nederst på 
maskinen 

Det høres en svak susing etter at kaff en 
slippes ut 

Frontdæksel er fastklemt

Det produseres bare en liten mengde 
vann eller ingen kaff efl øte

Det kommer ikke vann ut av kaff edysen

MASKINEN FUNGERER IKKE - FEILSØKING

Vi anbefaler at følgende prosedyre utføres jevnlig:

RENGJØRING

Lag én eller fl ere kopper med 
den medfølgende gule kapselen 
for å vaske distribusjonsenheten 
(E).

Rengjør distribusjonsenhetens
kammer ved å bruke busten på
rengjøringsbørsten slik at
harde partier fjernes.

Skyv enden av
rengjøringsbørsten inn i
distribusjonsenheten (E) for å
fjerne harde partier.

Bruk den medfølgende 
gule kapselen for å skylle 
distribusjonsenheten (E) 
inntil rent vann kommer 
ut.

Vask vanntanken (I). Rengjør tanken (H) og
kurven (F).

Rengjør kapselholderdøren 
(D).

Rengjør maskinen ved å 
bruke vann og en fuktig 
klut. Senk aldri maskinen 
ned i vann.

Må ikke vaskes i
oppvaskmaskin.
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Hvis problemet vedvarer, kontakt ettersalgsservice.
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Standardinnstillingen for kaffemaskinen er 20 sekunder for 
knappen foran (A) og 40 sekunder for knappen bak (B).

Du kan gjenopprette den forhåndsdefinerte innstillingen for 
kaffemaskinen ved å holde inne kaffeknappen (B) og slå på 
maskinen ved å trykke på på/av-knappen (K).

Kaffedistribusjonen avbrytes.

LED-lampene blinker i 10 sekunder, og du har derfor 10 sekunder 
på deg til å plassere koppen under kaffedysen og trykke på 
ønsket knapp.

Nei, programmene lagres også etter at apparatet kobles fra.

Kaffedistribusjonen avbrytes.

Apparatet trenger en viss tid til å nå perfekt vanntemperatur. 
Deretter er apparatet klart til å distribuere kaffe (knappene A og B 
lyser grønt).

Hva er standardinnstillingene for 
kaffemaskinen?

Kan apparatets fabrikkinnstillinger
gjenopprettes?

Hva skjer hvis det trykkes på en annen knapp 
mens kaffen distribueres?

I programmeringsfasen, hvor lang tid går det 
fra kaffekoppen plasseres og til kaffeknappen 
trykkes?

Slettes alle programmer når apparatet kobles 
fra strøm?

Hva skjer hvis kaffeknappen (A eller
B) holdes inne lengre enn vanlig under 
distribusjon av kaffe?

Hvor lenge må kaffeknappene lyse rødt før 
apparatet kan brukes?

 NORSK  g



INFORMASJON FOR BRUKERE

I henhold til EU-direktivene 2011/65/CE, 2012/19/CE og 2003/108/CE om begrensning av bruk av skadelige stoff er 
i elektrisk og elektronisk utstyr, samt avhending av slikt utstyr. Avfallssymbolet på apparatet angir at det må avhendes
separat fra annet avfall ved endt levetid.
• Ikke avhend elektriske apparater i vanlig kommunal avfallshåndtering. Bruk egne innsamlingspunkter. Produkter som 

har nådd slutten av levetiden, må derfor leveres til avfallssentre som spesialiserer seg på innsamling av elektrisk og 
elektronisk avfall, eller leveres tilbake til forhandleren ved kjøp av nytt, lignende utstyr, på én-mot-én-basis.

• Riktig og separat innsamling og etterfølgende oppstart av utstyret som sendes til resirkulering, håndtering og 
avhending på en miljømessig forsvarlig måte, bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og helse, og 
optimaliserer resirkulering og gjenbruk av apparatets komponenter.

• Hvis det elektriske utstyret avhendes på fyllplasser, kan skadelige stoff er lekke ut i grunnvannet og inn i 
næringskjeden, noe som er skadelig for helse og velvære. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om tilgjengelige 
innsamlingssystemer. Feilaktig avhending av produktet kan medføre administrative sanksjoner avhengig av gjeldende 
lovgivning.


