
ESPRESSO-KAFFEMASKINE
Brugsanvisning og sikkerhedskrav

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaff emaskine

Mivita

VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Forhandles af:
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Læs denne vejledning, da den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, 
brug og vedligeholdelse af apparatet . Opbevar den på et sikkert sted til 
fremtidig brug . Producentens ansvar bortfalder ved enhver brug, som ikke 
opfylder sikkerhedskravene . 

• Kontroller, at apparatet er ubeskadiget og uden manglende dele, når du 
har fjernet emballagen . Lad være med at bruge apparatet, og kontakt 
forhandleren, hvis du er i tvivl .

• Emballagens forskellige dele (plastposer, polystyrenskum, søm m .m .) skal 
holdes uden for børns og ukyndige personers rækkevide, da de kan være 
til fare .

• Hvis apparatet er udstyret med et jordstik, er det kun elektrisk sikkert, når 
stikket er tilsluttet korrekt til et effektivt jordingssystem i overensstemmelse 
med gældende elektriske sikkerhedsstandarder . Producenten har ikke 
ansvar for eventuelle skader på grund af manglende jordingssystem .

• Før du sætter stikket i stikkontakten, skal du sikre, at apparatets 
driftsspænding svarer til elektricitetsforsyningens spænding . Kontakt en 
kvalificeret tekniker, hvis du er i tvivl.

• Brug ikke adaptere, multistikdåser eller forlængerledninger . Hvis 
det er nødvendigt, må der kun bruges enheder, der opfylder de 
gældende sikkerhedsstandarder, og de skal være kompatible med 
elektricitetsforsyningen og de tekniske data for apparatet .

• En installation, som ikke svarer til ovennævnte instruktioner, kan bringe 
apparatets sikkerhed i fare og gøre garantien ugyldig .

• Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug til tilberedning af 
espressokaffe og te med ITALICO-kapsler .
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• Af sikkerhedsmæssige grunde:
 - Brug ikke apparatet med bare fødder eller med våde hænder eller fødder
 - Brug ikke apparatet uden for hjemmet
 - Udsæt ikke apparatet for vind og vejr (sol, regn  . . .)
- Træk aldrig i ledningen eller i selve apparatet for at tage stikket ud af 

stikkontakten
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er sluttet til stikkontakten
- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker .
• Maskinen må kun rengøres eller vedligeholdes af børn over 8 år, og 

derefter kun under opsyn af en voksen .
• Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover samt personer med 

nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring 
og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om apparatets 
brug på en sikker måde og forstår de dermed forbundne risici .

• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn .
• Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet .
• Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, 

forhandleren eller en autoriseret tekniker, for at undgå fare .
• Apparatet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde .
• Sluk apparatet, og lad være med at foretage indgreb på apparatet, hvis 

det ikke fungerer korrekt . Kontakt forhandleren vedrørende eventuelle 
reparationer .

• Apparatet skal gøres ubrugeligt ved afslutningen på dets levetid ved at 
koble det fra stikkontakten og skære netledningen over . Overhold landets 
lovgivning og bestemmelser vedrørende bortskaffelse .

VIGTIGT
• Tanken må kun fyldes med rent, koldt vand . Fyld aldrig mineralvand, mælk 

eller andre væsker i beholderen
• Ved første brug skal apparatet og alle dets dele bruges udelukkende med 

vand for at fjerne eventuel belægning fra produktionen på indersiden af 
beholderen .

• Sluk altid apparatet efter brug .
• Maskinen må IKKE opbevares ved temperaturer under 0 °C for at forhindre 

uoprettelig skade .
• Bakken til tomme kapsler må IKKE komme i opvaskemaskinen, da dens 

lakering kan blive beskadiget .
• Maskinen må IKKE være TÆNDT uden vandbeholder .

TEKNISKE DATA
Model MIVITA - type 41077 - 220-240 V ~ 50/60 Hz - 820-980 W - 
Fremstillet i Kina
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Brugsanvisning om korrekt brug af maskinen.

Mellemflade/Støtteflade

Tænd/sluk-knap

RØD / GRØN kaffeknap 
med lys  

Drypbakke

Kapsel opsamlingsbakke.
Kan indeholde 10 kapsler 

Kaffestuds

Kapselholderlåge 

Håndtag til åbning og 
lukning af låge 

RØD / GRØN kaffeknap 
med lys  

Beholder

Hver maskine indeholder et tilbehørssæt (afhængigt af modelen findes tilbehøret i drypbakken eller beholderen).

En rengøringsbørste til kapselholderen og 
kaffeudløbet.

Der skal bruges to tomme gule kapsler til idriftsættelse af 
maskinen og efterfølgende skylning.

Kopplade

BESKRIVELSE AF APPARATET TILBEHØR
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9 min.

OFF

ON

Behold den gule kapsel til 
efterfølgende skylning. 

Vent, indtil der kommer vand 
ud af studsen (E), og lad det 
løbe i 2 minutter.
(tryk på knappen for fl ere 
kopper) 

Tryk på kaffeknappen (B)     Tryk på tænd/sluk-
kontakten(K)        To 
kaffeknapper (A + B) 
begynder at blinke (rød 
farve).

Sæt stikket i.Anbring en beholder. 

Luk lågen.
Skub håndtaget (C) nedad, 
og sørg for, at lågen (D) er 
lukket.

Indsæt den medfølgende 
gule kapsel.

Åbn lågen (D) ved at 
skubbe håndtaget (C) 
opad.

Fyld beholderen halvt (I). Apparatet er udstyret med en enhed, der slukker det
9 MINUTTER efter sidste brug .

Med slukningsenheden slukkes apparatet automatisk
for at spare energi og forlænge

maskinens levetid.

Hvis du vil slukke manuelt for maskinen uden brug af 
slukningsenheden, skal du trykke på TÆND/SLUK-knappen 
og holde den inde i 5 SEKUNDER (K).

Du har tændt for maskinen, og du har lavet en eller fl ere 
kopper kaffe. Maskinen slukkes automatisk 9 MINUTTER 
efter den sidste tilberedning eller betjening.

Disse instruktioner gælder kun første gang, apparatet benyttes.
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Gentag ovenstående fremgangsmåde for at programmere kaffemængden
BEMÆRK: Maskinen bruger lidt vand til at starte, og derfor kan den først tilberedte kaffe være lidt mindre end de efterfølgende . 
Mængden kan afvige en smule fra den indstillede mængde på grund af forskellige kaffetyper eller variationer i vandets hårdhed . Hvis det 
skulle ske, kan du foretage programmering igen for at tilpasse mængden til de ændrede forhold .
Maskinen er forudindstillet til 20 sekunder for den forreste knap (A) og 40 sekunder for den bageste knap (B) . Hvis du vil ændre den 
automatisk leverede kaffemængde, skal du følge fremgangsmåden ovenfor . Du kan gendanne fabriksindstillingerne for kaffemaskinen ved 
at trykke på kaffeknappen (B) og tænd/sluk-knappen (K) på samme tid i nogle sekunder .

Før du starter programmeringen:
Tænd for maskinen med knappen (K) – læg en kapsel i – luk lågen – anbring koppen – vent til de grønne 
lamper i knapperne (A) og (B) holder op med at blinke (lyser konstant).

Det er muligt at bruge enten små eller store kopper, ved at vippe den vipbare kopplade.

Programmering af “STOR KOP”:

Programmering af “LILLE KOP”:

På dette tidspunkt er 
apparatet programmeret til
at levere den ønskede 
mængde kaffe. Hvis du vil 
have mere kaffe, skal du 
trykke på kaffeknappen (B) 
igen.

Tryk på den bageste knap (B), 
og hold den inde i op til 10 
sekunder, 
indtil den ønskede mængde 
kaffe er tilberedt.

Anbring den store kop under 
kaffestudsen (E).

Tryk på den forreste (A) og 
bageste (B) knap på samme 
tid, indtil begge lamper 
begynder at blinke.

På dette tidspunkt er apparatet 
programmeret til at levere den 
ønskede mængde kaffe. 
Hvis du vil have mere kaffe, 
skal du trykke på kaffeknappen 
(A) igen.

Tryk på den forreste knap 
(A) og hold den inde i op 
til 10 sekunder, indtil den 
ønskede mængde kaffe er 
tilberedt.

Anbring den lille kop
under kaffestudsen (E). 

Tryk på den forreste (A) og 
bageste (B) knap på samme 
tid, 
indtil begge kontrollamper 
begynder at blinke.
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Kapslen skubbes 
automatisk ud, når lågen 
åbnes.

Den automatisk
leverede kaffemængde
kan variere afhængigt af de 
forskellige blandinger.  

De grønne lamper i de to 
kaffeknapper lyser konstant,
 tryk for at tilberede den 
ønskede programmerede 
kaffemængde (A) eller (B).

Luk lågen (D). Lågen 
er ikke lukket korrekt, 
hvis de grønne lamper i 
kaffetasterne (AB) blinker.

Åbn lågen (D), og indsæt en 
kaffekapsel.

Vent, indtil lamperne i begge 
kaffeknapper (A+B) lyser grønt.

Tryk på tænd/sluk-knappen 
(K), kaffeknapperne (A+B) 
lyser rødt, og apparatet varmer 
op.

Sæt stikket i.Fyld beholderen med 
drikkevand.

ADVARSEL: Afl ejringer af kalksten (fi ndes naturligt i vand) kan have alvorlig negativ indvirkning på maskinens funktion. 
Producenten anbefaler at udføre afkalkning jævnligt, mindst en gang om måneden. 

VIGTIGT: Producentens garantiansvar bortfalder for maskiner, som går i stykker eller ikke fungerer korrekt, fordi brugeren ikke 
har udført afkalkning. 

Læs vejledningen omhyggeligt. Brug aldrig eddike. Afkalkningen må ikke afbrydes,
før den er fuldført.

Fjern vandbeholderen (I), og 
skyl den grundigt.

Lad opløsningen sætte sig i 
20 minutter, og tænd derefter 
maskinen igen, og lad resten 
af afkalkningsopløsningen 
løbe ud.

Anbring en beholder under 
kaffestudsen (E). Tryk på 
knappen (B), og lad omkring 
0,4 liter løbe ud. Sluk for 
maskinen ved at trykke på 
tænd/sluk-knappen(K).

Åbn lågen (D), og indsæt 
den medfølgende gule 
kaffekapsel fra emballagen. 
Sørg for, at lågen er lukket.

Tænd for apparatet 
ved at trykke på tænd/
sluk-knappen(K). Vent, 
indtil lamperne i begge 
kaffeknapper lyser grønt.

Hæld opløsningen i 
beholderen (I).

Bland opløsningen og 
sørg for, at indholdet er 
fuldstændig opløst. 

Hæld posens indhold i en 
kande fyldt med vand (eller 
følg vejledningen på det 
anvendte afkalkningsprodukt). 

BEMÆRK: Brug ikke apparatet, når vandbeholderen er tom!
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Rengør drypbakken (F)
og kurven (H) hyppigt. 

SÅDAN TILBEREDES EN ESPRESSO - DAGLIG BRUG AFKALKNING
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Må ikke vaskes i
opvaskemaskine.

Rengør maskinen med
vand og en fugtig klud.
Maskinen må aldrig
nedsænkes i væske.

Rengør kapselholderlågen 
(D).

Rengør drypbakken (H) og
opsamlingsbakken(F).

Rengør vandbeholderen (I).

Brug den medfølgendegule 
kapsel til at skylle udløbet
(E), indtil der kommer rent 
vand ud.

Sæt spidsen af 
rengøringsbørsten ind i 
kaffeudløbet (E) for at fjerne 
eventuel belægning.

Rengør kaffeudløbskammeret
ved hjælp af rengøringsbørsten 
for at fjerne eventuel 
belægning.

Brug den medfølgende
gule kapsel til at tilberede 
1 eller fl ere kopper for at 
skylle udløbet (E). 

Vi anbefaler, at følgende gøres regelmæssigt:

Fjern den tomme gule 
kapsel efter skylning.

Anbring vandbeholderen (I)
i kaffemaskinen, og skyl den 
grundigt ved at lade vandet 
løbe i mindst 1 minut.

Skyl beholderen (I) grundigt, 
og fyld den med rent vand. 
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Standardindstillingerne for kaffemaskinen er 20 sekunder 
for den forreste knap (A) og 40 for den bageste knap (B).

Du kan gendanne standardindstillingerne for 
kaffemaskinen ved at trykke på kaffeknappen (B) og 
derefter tænde for maskinen ved at trykke på tænd/sluk-
knappen(K) nogle få sekunder.

Levering af kaffe afbrydes.

Lamperne blinker i 10 sekunder, og derfor er der 10 
sekunder til at anbringe koppen under kaffestudsen og 
trykke på den ønskede knap.

Nej, programmerne er også gemt, selvom apparatet 
afbrydes.

Levering af kaffe afbrydes.

Apparatet skal bruge et vist tidsrum til at nå den perfekte 
vandtemperatur. Herefter er apparatet klar til at levere kaffe 
(knapperne A og B lyser grønt).

Hvad er standardindstillingerne for 
kaffemaskinen?

Kan apparatet sættes tilbage til 
fabriksindstillingerne?

Hvad sker der, hvis der trykkes på en 
anden knap under levering af kaffe?

Hvor lang tid går der under 
programmeringen mellem placering af 
kaffeknoppen og tryk på kaffeknappen?

Slettes alle programmerne, hvis 
strømmen til apparatet afbrydes?

Hvad sker der, hvis der trykkes på 
kaffeknap (A eller B) i længere tid end 
normalt under levering af kaffe?

Hvor længe skal kaffeknapperne være 
røde, før apparatet kan bruges?

Kontroller, at stikket er sat rigtigt i stikkontakten, at der er 
trykket på TÆND/SLUK-knappen (K), og at den tilsvarende 
røde lampe er tændt.

Kontroller, at der er vand i tanken (I).

Kaffestudsen (E) kan være blokeret. Rengør den ved at 
følge vejledningen i kapitlet “Rengøring”.
Den indsatte kapsel kan være defekt. VENT ET PAR 
SEKUNDER, FØR DU ÅBNER LÅGEN (D), og prøv derefter 
med en ny kapsel.
Kontroller, at kapselholderlågen (D) er lukket.

Kontroller, at tanken er blevet sat korrekt på plads. Kontakt 
eftersalgsservice, hvis der stadig er vand under maskinen.

Dette er ikke en fejl, men normal udluftning af 
trykreguleringsventilen.

Dette kan skyldes en defekt kapsel. Åbn den ikke med 
magt. Lad apparatet køle af i flere minutter, hvorefter den 
nemt kan åbnes. 
Fjern den defekte kapsel.

Udfør skylning og afkalkning.

Ingen aktivitet 

Maskinen laver en mærkelig lyd 

Lamperne er TÆNDT, men der kommer 
ikke kaffe ud 

Der er tegn på vand ved bunden af 
maskinen 

En svag hvæsende lyd høres, efter at 
kaffen er leveret 

Den forreste låge er fastklemt

Der leveres kun lidt vand og ingen 
kaffefløde

Der kommer ikke mere vand ud af 
kaffestudsen

MASKINEN FUNGERER IKKE - FEJLFINDING
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INFORMATION TIL BRUGERE 

I overensstemmelse med EU-direktiverne 2011/65/CE, 2012/19/CE og 2003/108/EF om begrænsning af brugen af farlige 
stoff er i elektrisk og elektronisk udstyr samt bortskaff else af deres aff ald.

• Symbolet med en skraldespand med kryds, som vises på udstyret, angiver at produktet skal indsamles adskilt fra andet 
aff ald ved endt levetid.

• Derfor skal produkter, der har nået slutningen af deres levetid, overdrages til genbrugsstationer med særlig og separat 
indsamling af aff ald fra elektrisk og elektronisk udstyr, eller enkelte apparater skal gives tilbage til forhandleren ved køb af 
nyt tilsvarende udstyr.

• Passende og særskilt indsamling af udstyr til efterfølgende genbrug, genanvendelse eller bortskaff else på en miljøvenlig 
måde bidrager til at forhindre mulige negative virkninger på miljø og sundhed og optimerer genbrug og genanvendelse 
af apparatets komponenter.

• Forkert bortskaff else af produktet fra brugerens side kan medføre sanktioner i henhold til gældende lovgivning.


