Nespresso Momento 120
Handleiding

Welkom bij Nespresso Professional
Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de Nespresso machine optimaal benut,
laten we u graag zien wat deze machine te bieden heeft.
De machine beschikt over diverse functies die u gaat ontdekken
en waarvan u zult genieten. Niets is zo belangrijk als zeker weten
dat u kopje na kopje kunt genieten van dezelfde hoge kwaliteit.
Daarom garanderen we de prestaties van uw machine als vanzelfsprekend
onderdeel van onze aftersales-service.
Hoe zorgt u voor het ideale kopje koffie?

Nespresso Momento 120

Nespresso Professional koffiemachine
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V E I L I G H E I D S M A AT R E G E L E N
E N A L G E M E N E I N F O R M AT I E
• Zorg ervoor dat accessoires
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
(zoals reservoir, leidingen, enz.)
Lees alle instructies in deze handgeen sporen van schade vertoleiding voordat u de machine
nen (bijv. scheur, barst, enz.) die
bedient.
de machinefuncties of prestaties
kunnen benadelen.
Algemene
•
B

ewaar melk alleen in de koelkast
veiligheidsvoorschriften
van
de machine met behulp van
• In een noodsituatie schakelt u
het
meegeleverde
de machine uit met behulp van • Er moet ten minstemelkreservoir.
één exemplaar
de hoofdschakelaar. Deze bevan
deze
handleiding
worden
vindt zich onder het waterreserbewaard
op
een
plaats
die altijd
voir, achter de lekbak. Haal de
toegankelijk
is
voor
onderhoudsstekker van de machine uit het
en beheermedewerkers. De veiligstopcontact. Als uw machine is
heidsinstructies
moeten voor alle
ingebouwd, schakel dan de wagebruikers
toegankelijk
zijn.
tertoevoer naar de machine uit. • D

eze
machine
bevat
magneten.
• Deze machine kan worden
gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door personen WAARSCHUWING:
Brandgevaar
met een fysieke, zintuiglijke of
verstandelijke beperking of met • B
 ewaar geen explosieve of ontonvoldoende ervaring of kennis, vlambare stoffen zoals spuitbussen met brandbare drijfgassen in
mits er toezicht aanwezig is of
als ze instructies hebben ontvan- de koelkast.
gen over een veilig gebruik van • Blijf uit de buurt van alle ventide machine en de risico’s begrijlatieopeningen in de behuizing
pen die ermee samenhangen.
van de machine of in de
Kinderen mogen niet met de
constructie voor inbouw.
machine spelen.
• Gebruik geen andere mechaniNL . 4

sche apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te
versnellen dan door de fabrikant
is aanbevolen.
• Beschadig het koelcircuit niet.
• Gebruik geen elektrische apparaten in het melkcompartiment tenzij ze van het type zijn dat door
de fabrikant wordt aanbevolen.
Risico op elektrische schokken
Contact met elektrische onderdelen tijdens de werking van de
machine kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.
• De machine mag alleen worden
geïnstalleerd, verplaatst,
verwijderd, gerepareerd of
onderhouden door bevoegde,
opgeleide servicemedewerkers.
• Zorg ervoor dat het voltage van
uw machine overeenkomt met
het voltage van het stroomnet.
• Verlengkabels kunnen indien
nodig worden gebruikt tijdens de
installatie.
OPMERKING: deze machine
bevat een klasse 1-laserproduct.

	
Opmerking: de verlengkabel (s)
moet(en) geschikt zijn voor de
machine!
• Open in geen geval de behuizing.
• Houd de machine uit de buurt
van vocht.
• Dompel de machine, de kabel of
de stekker nooit onder in water
of een andere vloeistof.
• Bescherm de kabel tegen scherpe randen.
• De kabels van de machine moeten buiten het bereik van kinderen worden gelegd.
• Beëindig onmiddellijk het gebruik van de machine als de kabel of de stekker is beschadigd.
• Wijzigingen aan de stekker zijn
verboden omdat ze kunnen
leiden tot ernstige gevaren door
elektrische schokken of brand.
• Leg de kabel niet op of in de
buurt van hete delen van de machine. Het gebruik van de machine in de buurt van open vuur is
ten strengste verboden.

Als de kabel nat is, wacht dan tot
deze droog is voordat u verder
gaat. Trek de stekker uit het stopcontact als de kabel droog is.
	
Opmerking: de stekker van de
machine moet uit het stopcontact
zijn verwijderd, de machine mag
niet enkel zijn uitgeschakeld.
•D
 roog de machine af met een
zachte, droge doek. Controleer
op water onder de machine en
droog indien nodig af.
• Wacht één uur en sluit de machine weer aan voor gebruik.

Risico op voedselveiligheid
Consumptie van verontreinigd
voedsel kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.
•R
 einig de machine regelmatig
en in overeenstemming met deze
handleiding.
•G
 eef tijdens het reinigingen of
ontkalken duidelijk aan dat de
machine niet gebruikt kan worden om te voorkomen dat gebruikers reinigings-/ontkalkingsZo droogt u de machine als deze
middel binnenkrijgen. Laat de
nat wordt of als er een waterlek is machine nooit onbeheerd achter
(risico op elektrische schokken):
tijdens het gebruik, inclusief het
• Controleer of de kabel niet nat is reinigen, ontkalken en leegma(met name bij de stekker). Raak
ken van de machine.
de kabel niet aan als deze nat is!

• Vul het waterreservoir dagelijks
met vers drinkwater.
• Gebruik alleen UHT of gepasteuriseerde koemelk.
• Gebruik alleen melk in het melkreservoir die volgens de juiste
opslagvoorwaarden is bewaard
(zie verpakking van de melk).
• Gebruik de melk binnen 24 uur
nadat deze in het melkreservoir
is geplaatst.
• Laat het melkreservoir 's nachts
niet in de koelkast staan met een
kleine hoeveelheid melk, om het
risico op bevriezing van de melk
te voorkomen.
• Als de temperatuur in de koelkast, met de deur goed gesloten, langer dan 4 uur boven de 8
° C is, verwijder dan de melk en
neem contact op met de serviceprovider.
• Gebruik nooit een ander reservoir dan het meegeleverde
melkreservoir om melk in de
koelkast van de machine te
bewaren.
• Gebruik alleen voedsel met een
houdbaarheidsdatum die nog
niet is verstreken.
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Beoogd gebruik
• Zorg ervoor dat alle noodzakelijDeze machine is bedoeld voor ge- ke onderhoudswerkzaamheden
worden uitgevoerd volgens de
bruik in een werkomgeving door
de hieronder genoemde personen: instructies en intervallen die in
deze handleiding worden aan• Zelfbedieningsgebruikers: Zelfbevolen.
bedieningsgebruikers zijn ge•

Zorg ervoor dat u de machine
bruikers die de machine op een
schoonmaakt, leegmaakt en de
veilige wijze bedienen aan de
stekker uit het stopcontact haalt
hand van de instructies op het
als u van plan bent deze lange
scherm. Zelfbedieningsgebruitijd (weken) niet te gebruiken.
kers mogen geen onderhoudsVoer eerst het geautomatiseerde
werkzaamheden uitvoeren.
reinigingsproces uit. Koppel de
• Opgeleide beheermedewerkers:
machine los van het stroomnet.
Opgeleide beheermedewerkers
Verwijder, leeg, reinig en bewaar
zijn medewerkers die de machihet melkreservoir afzonderlijk
ne kunnen bedienen en die de
met geopend deksel. Laat de
reinigings- en onderhoudsactikoelkastdeur open. Raadpleeg
viteiten kunnen uitvoeren die in
het hoofdstuk 'Instellingen' en
deze handleiding worden besectie 'Onderhoudsmenu' voor
schreven.
Risico op beknelling
meer informatie.
Het uitvoeren van handelingen
•

Het melkreservoir mag alleen
Bediening
binnen in de machine kan resulteworden gebruikt voor het bewaDeze machine is alleen geschikt
ren in licht tot matig letsel.
ren van koude melk. Vul het revoor het maken van koffie, koffie• Steek uw vingers niet in de
servoir niet met andere verrijkte
recepten
op
basis
van
melk
en
procapsuleplaatsingsgleuf.
stoffen, zoals suikervloeistoffen,
ducten
op
basis
van
heet
water.
• Als er een capsule in de capsualcohol enz.
leplaatsingsgleuf vastzit, scha- Let op de volgende instructies:
•
W

anneer de melk in het melkre•
D

eze
machine
is
ontworpen
voor
kel de machine dan uit en haal
servoir
wordt gegoten, moet deze
Nespresso
Professional
capsules.
de stekker uit het stopcontact
een
temperatuur
tussen 3 °C en
Die zijn uitsluitend verkrijgbaar
voordat u het probleem gaat
5
°C
hebben,
aangezien
de mabij
Nespresso
en
zijn
erkende
oplossen.
chinekoelkast is ontworpen om de
distributeurs.
melk koel te houden, niet om de
temperatuur te verlagen.
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LET OP:
Risico op verbranding
Contact met hete vloeistoffen kan
resulteren in licht tot matig letsel.
• Voer geen werkzaamheden uit
onder de koffie-uitloop.
• Vermijd direct contact met hete
vloeistoffen.
• Raak de uitloop niet aan vlak
voordat of nadat een drank
wordt bereid.
• Leeg de lekbak voorzichtig
wanneer u de machine reinigt.
Reinig de stoomuitlaat van de lekbak nooit zonder handschoenen.
• Wacht op de instructies op het
scherm voordat u de koelkastdeur opent.

de melkaanzuigleiding en alle
Vermijd contact met ogen, huid
Dit is om een optimale melkuitlopen (koffie, melk, water)
en oppervlakken.
schuimkwaliteit te verkrijgen, die
te reinigen om microbiologi ebruik alleen de aangepaste
kan variëren afhankelijk van het • G
sche besmetting te voorkomen.
melkreinigingstabletten zoals
type melk dat wordt gebruikt.
Speciale papieren wegwerpaangegeven door Nespresso.
•T
 ransporteer de machine niet
handdoekjes of tissues moeten
Gebruik geen andere reiniondersteboven: zorg ervoor dat
grondig worden uitgewrongen
de machine altijd rechtop staat. gings- of desinfectiemiddelen.
om ervoor te zorgen dat ze alHet gebruik van andere schoon•A
 lle bewerkingen die niet in
maakmiddelen of -tabletten kan leen vochtig, maar niet nat zijn,
deze handleiding worden gewat een hoger risico op elektrileiden tot ophoping van chenoemd, mogen uitsluitend worsche schokken met zich mee kan
mische resten en/of een slechte
den uitgevoerd door bevoegde,
brengen.
reiniging. Voor het bestellen
opgeleide servicemedewerkers
• Als de reiniging wordt uitgevan Nespresso aftersales centra. van reinigingstabletten kunt u
voerd voordat de machine voor
terecht bij de online winkel van
langere tijd wordt uitgeschakeld
Nespresso of neem contact op
De machine reinigen
(aangezien er geen melk in een
met
Nespresso.
•D
 e machine moet dagelijks
uitgeschakelde machine mag
•
G

ebruik
nooit
een
ander
reserworden gereinigd om de hygiëne voir dan het meegeleverde reiblijven zitten), koppelt u de
en de voedselveiligheid te
machine los van de netspanning
nigingsreservoir
om
het
geautogaranderen, de levensduur van
nadat de reiniging is voltooid.
matiseerde
reinigingsproces
uit
de machine te verlengen en
Verwijder, leeg, reinig en bewaar
te
voeren.
bij te dragen aan een ultieme
het melkreservoir afzonderlijk
•
V

oer
altijd
een
reiniging
uit
Nespresso-beleving.
met geopend deksel. Laat de
volgens
de
aanwijzingen
van
de
•R
 einiging en onderhoud van
koelkastdeur open.
machine
of
voordat
u
de
made machine mogen niet zonder
•
M

achinereiniging is vereist voor
chine
uitschakelt
(aangezien
er
toezicht door kinderen worden
het
geval er melk in het melkgeen
melk
in
een
uitgeschakelde
uitgevoerd.
reservoir
achterblijft, maar de
machine
mag
blijven
zitten).
•D
 eze machine moet worden
koelkast
enige
tijd niet heeft
•
O

ntkalk
altijd
volgens
de
aanontkalkt en schoongemaakt.
gekoeld.
wijzingen
van
de
machine.
Lees altijd de veiligheidsmaatre- • A
 lleen speciale, niet-schurende • Speciale papieren wegwerpgelen op de verpakking van het
handdoekjes of tissues die
papieren
handdoekjes of tissues
ontkalkings- en/of schoonmaakworden gebruikt om de externe
mogen
worden
gebruikt
om
middel voordat u de machine
onderdelen van de machine te
het
melkreservoir,
de
koelkast,
gaat ontkalken of schoonmaken.
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• Verontreiniging met allergenen:
reinigen, moeten op de juiste
gebruik speciaal gereedschap
manier worden behandeld om
mogelijke bacteriële besmetting voor het reinigen van de koffieen melkuitlopen. Gebruik nooit
te voorkomen.
gereedschap dat in contact is
• Raadpleeg het hoofdstuk
geweest met andere voedings'Dagelijkse reiniging en ondermiddelen (bijv. melk).
houd' voor een complete handleiding met instructies voor het • Houd u aan de hygiënestandaarden wanneer u melk in het
reinigen van uw machine.
melkreservoir giet.
• Plaats geen plastic onderdelen
Voorkom vervuiling tijdens het
of andere onderdelen van de
gebruik van de machine:
machine in de magnetron
• Microbiologische verontreini• Reinig machineonderdelen niet
ging: reinig en ontsmet uw
in de vaatwasser, tenzij anders
handen en alle gereedschapvermeld in deze handleiding.
pen of materialen die worden
• Reinig plastic onderdelen niet
gebruikt bij het uitvoeren van
met alcohol, ethanol, methanol,
onderhoudswerkzaamheden
spiritus, of ontsmettingsmiddeaan de machine. Maak het
len. Gebruik geen schoonmaakmelkreservoir, de koelkast en
middelen met sterke zuren zoals
de melkaanzuigslang schoon
azijnzuur.
met speciale, niet-schurende
• Reinig de machine niet met hoge
papieren handdoekjes.
druk, zoals een hogedrukspuit.
• Chemische verontreiniging:
• Reinig de koffie- en melkuitlopen
gebruik voor het reinigen gemet speciale, niet-schurende
schikte chemische middelen
papieren handdoekjes.
(bijv. geurloze chemicaliën,
milde reinigingsmiddelen,
voedselveilig en niet-schurend). Hygiëne van de machine
• Fysieke verontreiniging: gebruik • E
 r wordt regelmatig een automageen vreemde stoffen die in het
tische
reiniging (intern en extern)
kopje van de consument terecht
uitgevoerd
om gedurende de
kunnen komen.
levensduur van de machine de
NL . 8

hygiënenormen te garanderen.
Onderhoudswerkzaamheden
• De machine moet ten minste
eenmaal per jaar of ten minste elke 9.000 dranken worden
onderhouden door bevoegde,
opgeleide servicemedewerkers.
• Er verschijnt een melding op het
display van de koffiemachine als
de machine moet worden nagekeken.
Afvalverwijdering
• We raden u aan contact op te
nemen met Nespresso als u de
machine, de onderdelen of de
verpakking wilt weggooien.
Neem alle plaatselijke voorschriften in acht.
Beperking van aansprakelijkheid
• De fabrikant is niet aansprakelijk
voor letsel of ongevallen wanneer
de veiligheidsinstructies die in
deze handleiding staan vermeld
niet worden opgevolgd.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die is veroorzaakt door onjuist
of oneigenlijk gebruik van de
machine.

•D
 e fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van interne
en externe aanpassingen van de
machine.
Garantiebepalingen
•D
 e garantiebepalingen gelden
zoals overeengekomen met
Nespresso.
• S toringen als gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste aansluitingen vallen niet onder de
garantie.
• S lijtageonderdelen vallen niet
onder de garantie.
• Alle Nespresso machines moeten
strenge controles doorstaan.
Steekproefsgewijs worden
machines getest op een goede
werking in de praktijk.
Dit kan resulteren in kleine
gebruikssporen.
Risico van materiële schade
•D
 eze machine moet worden
geïnstalleerd volgens de toepasselijke landelijke of plaatselijke
installatievoorschriften.
•O
 njuiste hantering van de machine kan resulteren in materiële
schade.
•D
 eze machine is ontworpen voor
gebruik binnenshuis. Bewaar het

in een dergelijke gecontroleerde
omgeving (beschermd tegen
stof, trillingen, waterspetters,
direct zonlicht, ongedierte, enz.).
• Zorg ervoor dat er een systeem
voor ongediertebestrijding en
bewaking aanwezig is en dat de
machine wordt geplaatst in een
ruimte die wordt gecontroleerd
op de aanwezigheid van ongedierte.
• Plaats de machine op een vlak,
horizontaal, stabiel, warmtebestendig en vloeistofbestendig
oppervlak.
• Plaats de machine niet op een
plek waar een waterstraal kan
worden gebruikt voor reiniging.
• Vul de reservoirs alleen met de
daarvoor bestemde vloeistoffen
(bijv. water of melk). Vul het waterreservoir nooit met melk.
• Berg de machine op in een stofvrije en droge omgeving, altijd
bij een temperatuur hoger dan
0 °C.
•A
 ls optie zijn de machine en de
onderkasten verkrijgbaar in een
configuratie die voldoet aan de
regelgeving met betrekking tot
de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Raadpleeg uw lokale regelgeving
voor meer informatie.

• Gebruik de machine nooit
zonder lekrooster.
• Voor optimale prestaties moet
de omgevingstemperatuur
tussen 5 °C en 32 °C liggen.
Herinnering
Er moet ten minste één exemplaar
van deze handleiding worden
bewaard op een plaats die altijd
toegankelijk is voor onderhoudsen beheermedewerkers. De veiligheidsinstructies moeten voor alle
gebruikers toegankelijk zijn.
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Overzicht van de onderdelen
1 Kopjesplaat
2 Capsuleplaatsingsgleuf
3	
Nabijheidssensor*
4	
Telemetrie-apparaat*
(bevindt zich in de machine)
5 Bedieningspaneel (touchscreen)
6 Koffie- en melkuitlopen
7 Capsulehouder
8 Machinekoelkast
9	
Sleutel voor waterreservoir- en
koelkastdeuren
10 Melkreservoir met deksel
11 Melkaanzuigslang
12 Waterreservoir met deksel
13	
Hoofdschakelaar (de lekbak moet
worden verwijderd om toegang te
krijgen tot de hoofdschakelaar.)
14 Kopjeshouder
15 Lekroosters
16 Lekbakinlaten
17 Lekbak
18	
Reinigingreservoir met deksel (gebruikt tijdens het reinigingsproces)
19	
Locatie voor reinigingstablet
tijdens het reinigingsproces
20 Waterfilter
21 Teststrip voor waterhardheid
22	
Potje met Thermoplan-reinigingstabletten (gebruikt tijdens het
reinigingsproces)
23	
Afvalwaterreservoir (gebruikt
tijdens het reinigingsproces)

10

18

12

20

21

22

23

i Teststrips zijn verkrijgbaar

in het waterfilterpakket.

Terugkerende schermsymbolen
i Gebruik de schermsymbolen

om te navigeren.

Naar vorig scherm

Bevestigen

Naar volgende scherm

Annuleren (terug naar hoofdscherm)

* Functie niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw Nespresso vertegenwoordiger voor meer informatie.
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INTERACTIE MET DE MACHINE
Startscherm: niet-koffierecepten zoals warm schuim/
heet water/warme melk kunnen worden geselecteerd
op het startscherm. Raadpleeg de receptenlijst
op pagina 14.
Raadpleeg de recepten zonder koffie op pagina 15
om ze in te stellen.
taal instellen
Engels

Duits

Frans

Nederlands

plaats capsule
Taalscherm: selecteer de gewenste
taal en tik op het symbool 'bevestigen'.

warm schuim heet water warme melk

Rode symbolen op het startscherm
A	
Rood ontkalkingssymbool:
de machine moet worden ontkalkt
(zie pagina 26).
B	
Rood filtersymbool: het waterfilter moet vervangen worden
(zie pagina 26).
C	
Rood reinigingssymbool:
de machine moet worden schoon
gemaakt (zie pagina 22).
*Als dit symbool verschijnt, neem dan
contact op met Nespresso of zijn
servicepartners.
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*

A

ontkalken

onderhoud
vereist

C

B

reinigen

plaats capsule

plaats capsule
warm schuim heet water warme melk

filter

warm schuim heet water warme melk

Nespresso Professional capsulepositie
in de capsuleplaatsingssleuf
i

De capsule komt pas volledig in
de machinekop als de drank is
geselecteerd.

D

melktemperatuur
4.5 °C
40.1 °F

E

Volgende reiniging over: 19u 30 min

D	Melktemperatuur: de ideale
melktemperatuur is 4 °C en mag
niet hoger zijn dan 10 °C. Als de
machine boven de 10 °C is, zijn er
geen melkrecepten toegestaan.
De koelkast van de machine is
ontworpen om de melk op de
optimale temperatuur van 4 °C
te houden. Het is niet ontworpen
om melk actief af te koelen van
omgevingstemperatuur tot koudere
melk (<10 °C).

E	
De reinigingswaarschuwing volgt
de regel van één schoonmaakbeurt
per 24 uur. Het aftellen begint pas
nadat het eerste melkrecept is
bereid na de vorige reiniging.
Als er geen informatie wordt
weergegeven, is er sinds de laatste
reiniging nog geen melkdrank
bereid.

A

onderhoudsmenu

B

instelmenu

C

technicusmenu

Instelmenu:
A	
Onderhoudsmenu: onderhoudsprocedures (standaardcode 8888)
B	
Instelmenu: algemene instellingen
(standaardcode 8888)
C Technicusmenu: is alleen toegankelijk voor een opgeleide technicus
van Nespresso

Recepten kunnen worden gekozen uit een
menulijst (zie receptenlijst op pagina 14).
espresso
ristretto

lungo

Raadpleeg 'Stel recepten in' op pagina 20.

aanbevolen recept americano

latte
macchiato

cappuccino

Receptenscherm: het receptenscherm
verschijnt binnen 2 seconden nadat
een capsule in de capsuleplaatsingsgleuf is geplaatst.

Afhankelijk van de geselecteerde
capsule worden de aanbevolen recepten
gemarkeerd.
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Receptenlijst
Recepten worden bereid met verschillende ingrediënten volgens onderstaande tabel. Na de bereiding kan het recept worden aangevuld met
het laatste ingrediënt. Als u de herlaadfunctie niet wilt aanbieden, ga dan naar het instelmenu > 'Herlaad instellen' en schakel de optie uit.

Recept

Kopjes van het merk
Nespresso
S = 80 ml
M = 180 ml
L = 350 ml

1e ingrediënt

2e ingrediënt

3e ingrediënt

Herladen

Tot max.
50 ml

Programmeer
bereik koplengte

min – max (ongeveer)

Ristretto
(25 ml)

S

Koffie
(25 ml)

Koffie

15–35 ml

Espresso
(40 ml)

S

Koffie
(40 ml)

Koffie

35–70 ml

Lungo
(110 ml)

M

Koffie
(110 ml)

Koffie

70–150 ml

Americano
(150 ml)

M

Koffie
(25 ml)

Heet water
(125 ml)

Heet water

130–190 ml

Grote Americano
(210 ml)

L

Koffie
(50 ml)

Heet water
(160 ml)

Heet water

190–260 ml

Espresso Macchiato
(75 ml)

S

Warm schuim
(35 ml)

Koffie
(40 ml)

Koffie

65–85 ml

Grote Cortado
(120 ml)

M

Koffie
(40 ml)

Warm schuim
(80 ml)

Warm
schuim

105–145 ml

Piccolo Latte
(85 ml)

M

Warm schuim
(40 ml)

Warme melk
(20 ml)

Koffie

75–105 ml

Cappuccino
(170 ml)

M

Warm schuim
(130 ml)

Koffie
(40 ml)

Koffie

150–210 ml

Cappuccino Scuro
(115 ml)

M

Koffie
(25 ml)

Warm schuim
(90 ml)

Warm
schuim

100–140 ml

Cappuccino Chiaro
(170 ml)

M

Warm schuim
(40 ml)

Warme melk
(90 ml)

Koffie

150–210 ml
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Koffie
(25 ml)

Koffie
(40 ml)

Recept

Kopjes van het merk
Nespresso
S = 80 ml
M = 180 ml
L = 350 ml

1e ingrediënt

2e ingrediënt

3e ingrediënt

Herladen

Tot max.
50 ml

Programmeer
bereik koplengte

min – max (ongeveer)

Latte Macchiato
(260 ml)

L

Warm schuim
(120 ml)

Warme melk
(100 ml)

Koffie
(40 ml)

Koffie

230–330 ml

Grote Latte
Macchiato (330 ml)

L

Warm schuim
(120 ml)

Warme melk
(100 ml)

Koffie
(110 ml)

Koffie

300–340 ml

Cortado
(55 ml)

S

Koffie
(40 ml)

Warme melk
(15 ml)

Flat White
(150 ml)

M

Koffie
(40 ml)

Warme melk
(90 ml)

Latte
(180 ml)

L

Koffie
(40 ml)

Warme melk
(140 ml)

Warme melk 160–220 ml

Latte Grande
(300 ml)

L

Koffie
(110 ml)

Warme melk
(190 ml)

Warme melk 270–340 ml

Niet-koffierecepten

Warme melk 50–60 ml
Warm schuim
(20 ml)

Warm
schuim

135–180 ml

1e ingrediënt

Warm schuim
(225 ml)

L

Warm schuim

125–325 ml

Warme melk
(225 ml)

L

Warme melk

125–325 ml

Heet water
(225 ml)

L

Heet water

125–325 ml

De kopmaten in de tabel zijn gebaseerd op de standaard receptformaten van Nespresso. De uiteindelijke kopgrootte kan variëren afhankelijk
van de gebruikte melksoort. De receptnamen op het scherm van de machine kunnen enigszins afwijken van de namen in deze tabel.
Voor het selecteren van de recepten die u op het receptenscherm wilt aanbieden, zie pagina 20.
Voor het instellen van het kopvolume van een recept, zie pagina 21.
Voor het selecteren van de niet-koffierecepten die u op het receptenscherm wilt aanbieden, zie pagina 20.
Voor het instellen van het kopvolume van een niet-koffierecept, zie pagina 21.
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Nabijheidssensor*

De Momento machine heeft het allemaal.
Het genieten begint al voordat u het bedieningspaneel aanraakt met een intuïtieve nieuwe manier om u te verwelkomen
in de wereld van Nespresso Momento.
De machine is uitgerust met een
nabijheidssensor die beweging voor
de machine waarneemt. Zo herkent de
machine wanneer een persoon aan de
voorkant nadert. De nabijheidssensor
kan twee op elkaar inwerkende zones
onderscheiden: de eerste zone (ver weg)
kan beweging herkennen op een afstand
van ongeveer 4 m en de andere zone
(dichtbij) op een afstand van ongeveer
1 meter van de machine.
De nabijheidssensorfunctie kan worden
uitgeschakeld (via het technicusmenu)
wanneer de plaatsing van de machine
dit vereist, zonder de intuïtieve machine-interactie in gevaar te brengen.
Zie 'Energiebesparende modi' met de
ingeschakelde /uitgeschakelde nabijheidssensoren op pagina 17.

Energiebesparende standen

De machine is voorzien van twee
energiebesparende standen die kunnen
worden aangepast om energie te besparen (instelmenu> energiebesparende
modi instellen).
De machine schakelt over op de
stand-bymodus indien hij niet wordt
gebruikt of als de sensoren gedurende
een bepaalde periode geen beweging
detecteren. De tijdsvertraging voor de
standby-modus kan worden ingesteld

tussen 10 en 120 minuten van inactiviteit.
(Fabrieksinstellingen: 90 min).
De machine schakelt over op de diepe
slaapstand na een bepaalde tijd standby te zijn geweest. De tijdvertraging
voor de diepe slaapstand kan worden
ingesteld tussen 10 en 480 minuten.
(Fabrieksinstellingen: 120 min).
De machine schakelt altijd eerst over
naar de stand-bymodus voordat hij overschakelt naar de diepe slaapstand.

modus overschakelt (dat wil zeggen
dat de machine in stand-by wordt
gehouden door voorbijgangers), wordt
automatisch een spoelcyclus (70 ml)
uitgevoerd om de koffieleiding op de
optimale temperatuur te houden. Deze
spoelcyclus kan worden uitgeschakeld
(instelmenu > periodiek spoelen).

Aanraakgevoelige functies

De machine is uitgerust met verschillende aanraakgevoelige functies die kunnen worden ingesteld in het instelmenu
(Aanraakgevoelige optie instellen).
Fabrieksinstelling: uitgeschakeld.

• Dankzij het vergrendelingsscherm
kunnen gebruikers veilig communiceren
Melksysteem automatisch spoelen
met de machine. Het belangrijkste
Om de hygiëne en de prestaties van het
voordeel van deze functie is dat de
melksysteem de hele dag te behouden,
gebruiker het touchscreen voor gebruik
voert de machine automatisch een korte
kan wissen. Een bericht op het vergrenspoelcyclus uit aan het begin en aan het
delingsscherm verwelkomt de gebruiker
einde van de bereiding van melkrecepten:
en begeleidt hem bij het bereiden van
Automatisch spoelen
• Voorafgaand aan de bereiding van het
een recept.
van de machine
melkrecept voert de machine een korte • Remote control* stelt gebruikers in
Het spoelen van de machine is niet alspoelcyclus uit (15 ml). Het spoelwater
staat om via een app met de machine
leen belangrijk om hygiënische redenen,
wordt direct in de lekbak gespoeld
te communiceren zonder dat ze het
maar ook om de machineprestaties
Net voordat de bereiding van het melkbedieningspaneel hoeven aan te raken,
optimaal te houden. Er zijn 4 verschillen- • recept
is afgelopen, wordt de melk in
waardoor de meest hygiënische en
de automatische spoelcycli:
de melkleiding met water uitgespoeld
persoonlijke koffie-gebruikerservaring
om de leiding te spoelen. Dit proces
wordt geboden. Deze optie wordt niet
Dagelijks spoelen bij het opstarten
genereert een zeer kleine hoeveelheid
in alle landen aangeboden.
• Eenmaal per dag voert de machine bij
spoelwater (5 ml) dat door de melkuithet opstarten van de machine automaloop stroomt.
tisch een spoelcyclus (200 ml) uit via de
Telemetrie*
koffie- en heetwateruitlopen.
Opmerking over het melksysteem
De machine kan worden aangesloten op
spoelen:
Nespresso via internet. Om de volgende
Spoelen na het verlaten van een
•
A

ls
de
gebruiker
de
bereiding
van
een
voordelen te krijgen, moet de machine
energiebesparende modus
melkrecept
handmatig
stopt
door
ingeschakeld blijven:
• Telkens wanneer de machine een enerop
(X)
op
het
bedieningspaneel
te
• Visualiseer machinegegevens en
giebesparende modus verlaat, wordt
drukken,
voert
de
machine
automatisch
gezondheidsstatus
er automatisch een spoelcyclus (40 ml)
een
spoelcyclus
uit
voordat
hij
stopt.
• Update configuratie-instellingen en
uitgevoerd om de koffie- en heetwa•
V

oor
korte
melkrecepten
zoals
cortado
software met de nieuwste functionaliterleidingen schoon te maken en de
of espresso macchiato is er geen spoelteiten **
optimale temperatuur te bereiken voor
cyclus
aan
het
einde
van
de
bereiding.
• Ontvang extra Nespresso diensten
de volgende drankbereiding.
In dit geval, als er binnen 10 minuten
geen
andere
melkrecepten
worden
Periodiek spoelen
aangevraagd, wordt automatisch een
• Als de machine gedurende 130 mikorte spoelcyclus uitgevoerd via de
nuten niet op de energiebesparende
melkuitloop.

*	Functie niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw Nespresso vertegenwoordiger voor meer informatie.
**	Afbeeldingen en teksten in deze gebruikershandleiding komen mogelijk niet exact overeen met de afbeeldingen op het bedieningspaneel van uw machine.
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Energiebesparende
standen met ingeschakelde
nabijheidssensoren

Machine in de standby-modus

Machine in diepe slaapstand

Geen aanwezigheid

Na 30 seconden inactiviteit en
geen bewegingsdetectie

Nabijheidssensor voor veraf
(Vervagend effect)

Nabijheidssensor voor dichtbij

machine wordt opgewarmd

De machine is aan het opwarmen.

welkom, raak het scherm aan om te beginnen

Raak het scherm aan om te beginnen.

Energiebesparende standen
met nabijheidssensoren
uitgeschakeld of niet
beschikbaar
welkom, raak het scherm aan om te beginnen

Machine in standby-modus:
De helderheid wordt gedimd tot 30%
om de levensduur van het scherm te
waarborgen.

Machine in diepe slaapstand:
Zodra de gebruiker het scherm
aanraakt, warmt de machine op.
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M A C H I N E - I N S TA L L AT I E
EN DRANKBEREIDING

5 cm

Installatie van de machine

5 cm

i Zorg ervoor dat de koffiemachine

1

5 cm

wordt geplaatst op een plek
met voldoende ventilatie ruimte
(ten minste 5 cm ruimte aan de
achterkant, de zijkanten en de
bovenkant van de machine).

Plaats de kopjeshouder met een
kantelende beweging.

2

Plaats de capsulehouder.
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3

Steek de stekker in het stopcontact.
Zorg ervoor dat u de juiste netspanning gebruikt zoals aangegeven
onder 'Specificaties' op pagina 30.

4

Zet de machine aan. Plaats het
lekbakje met het lekrooster.

De machine instellen
taal instellen

WAARSCHUWING
Gebruik alleen UHT of
gepasteuriseerde koemelk (1,5% 3,5% vet). De ideale melktemperatuur
is 4 ° C en mag niet hoger zijn dan 10
° C. Melkrecepten zijn beschikbaar
zodra de temperatuur in de koelkast
lager is dan 10 ° C .

Engels

Duits

Frans

Nederlands

Volg de instructies op het scherm om
de parameters van uw machine in te
stellen.

i De machine is ontworpen om te

worden gebruikt met het meegele- 2
verde melkreservoir. Dit garandeert een goede werking van
de machine met het oog op de
sensoren in de koelkastbehuizing
(temperatuurregeling, aanwezigheid van het melkreservoir en het
melkniveau). De machine is niet
bedoeld voor gebruik met een
melkpak.
Verwijder het melkreservoir, het deksel
en het lekbakje en reinig ze met een
reukloos reinigingsmiddel. Spoel
af met warm/heet water en droog
alle onderdelen af met een schone

Receptvoorbereiding
i De functies voor warm schuim, heet

water en warme melk zijn direct
toegankelijk via het startscherm.

i Voor het aanpassen van de

kwaliteit van het melkschuim, zie
melkschuimkwaliteit aanpassen
op pagina 21.

1

Parameters:
• taal instellen
• tijdzone instellen
• tijd instellen
• datum instellen
• energiebesparende modi instellen
• temperatuur instellen
• recepten instellen
• functies instellen
• de koplengte van de recepten
instellen
• functies koplengte instellen
• herladen instellen
• toegangscode instellen
• waterfilter instellen (volg de waterfilterinstructies vanaf stap 2)

1

Zodra de installatie is voltooid,
begint de machine op te warmen en
begint de koelkast in de machine af te
koelen. Haal het melkreservoir uit de
machine en sluit de koelkastdeur.

3

handdoek, theedoek of keukenpapier
voordat u alle onderdelen weer in
elkaar zet. Veeg de melkaanzuigslang
af met een niet-schurende papieren
wegwerphanddoekje of tissue en

2

plaats deze in het melkreservoir
(gevuld met voorgekoelde melk)
voordat u het melkreservoir weer in
de koelkast van de machine plaatst.
Zorg ervoor dat de melkaanzuigleiding niet bekneld raakt. Sluit de
koelkastdeur om ervoor te zorgen dat
de koelkast op temperatuur blijft.

3

S

espresso
M

ristretto

lungo

aanbevolen recept americano

L

latte
macchiato

Selecteer de juiste kop maat voor
uw recept (zie pagina 14). Gebruik
de kopjeshouder voor kleine en middelgrote kopjes. Schuif de kopjeshouder opzij als u een grote kop gebruikt.

cappuccino

Plaats het kopje onder de uitlopen.
De aanbevolen recepten voor de
Plaats de capsule in de capsulehouder. geplaatste capsule lichten op.
Maak uw keuze.
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Stel recepten in

aantal aanbevelingsschermen

i Om de recepten voor uw ma-

Hoeveelheid aan
te bieden recepten

Hoeveel recepten
passen op pagina 1

Hoeveel recepten
passen op pagina 2

3
4
5
6
7
8
9
10

3
4
5
6
5
5
5
5

2
3
4
5

chine in te stellen, moet u eerst
tot 6 recepten (1 pagina)
beslissen hoeveel recepten u wilt
aanbieden. Als u maximaal 6
recepten wilt aanbieden, worden
tot 10 recepten (2 pagina's)
ze weergegeven op één scherm
met aanbevelingen. Voor 7 tot 10
recepten wordt uw receptkeuze
weergegeven op twee aanbevelin- De optie recepten instellen (in het
genschermen.
instelmenu) begeleidt u stap voor stap
bij het maken van uw receptkeuze.

i 'Pure koffie' is ofwel ristretto,

espresso of lungo.

espresso
ristretto

lungo

lungo

aanbevolen recept americano

espresso

latte
macchiato

aanbevolen recept americano

aanbevolen recept
latte
grande

latte
macchiato

ristretto

cappuccino

3 tot 6 recepten instellen: U moet
minimaal 3 recepten instellen.
Een van de recepten moet een
'pure koffie'-recept zijn.
i Gebruik de linker- en rechterpijl

om door de menulijst te bladeren.
Gebruik de 'i' om hulp te krijgen.
Het bevestigingssymbool verschijnt wanneer aan de vereiste
criteria is voldaan.

selecteer recepten

ristretto

large
americano

Op het tweede aanbevelingenscherm
kunnen nog 5 andere recepten naar
keuze worden ingesteld.

functies instellen

lungo

warm schuim heet water
americano
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espresso

large
americano

7 tot 10 recepten instellen:
Op het eerste aanbevelingenscherm
moeten 5 recepten worden ingesteld.
Een van de recepten moet een 'pure
koffie'-recept zijn.
i

piccolo
latte

warme melk

cortado

Om uw recepten te kiezen, raakt u
gewoon het recept aan om te selecteren/deselecteren. De geselecteerde
recepten zijn gemarkeerd (gouden
ring) voor gemakkelijke identificatie.

Stel uw niet-koffierecepten in:
De niet-koffierecepten die op het
startscherm worden aangeboden,
kunnen worden gekozen in het
instelmenu > functies instellen.

Om uw niet-koffierecepten te kiezen,
raakt u gewoon het scherm aan om ze
te selecteren/deselecteren. Na bevestiging verschijnen ze op het startscherm.

De koplengte van de
recepten instellen
Functies koplengte instellen

stel hoeveelheid voor recept in

cappuccino
M

Om de koplengte van de recepten te
programmeren, gaat u naar het instelmenu > de koplengte van de recepten
instellen.

Om de functies koplengte te
programmeren, gaat u naar het instelmenu > functies koplengte instellen.
Gebruik +/- om de totale lengte van
het kopje te vergroten/verkleinen.
De receptingrediënten worden
automatisch aangepast. Raadpleeg
de receptenlijst op pagina 14 om de
minimale en maximale hoeveelheden
per recept te zien.

De recepten met de herlaad
functie personaliseren

Drukken voor meer warme koffie

Na het afronden van een recept kan
het recept worden bijgevuld met het
laatste ingrediënt van het recept
(zie receptenlijst op pagina 14).

Melkschuimkwaliteit
aanpassen

De herlaadfunctie kan worden uitgeschakeld in het instelmenu > herladen
instellen.
Ga naar het onderhoudsmenu >
melkschuimkwaliteit aanpassen.

melkschuiminstellingen
%

start

luchtklep openen

stop

U kunt de dichtheid van het melkschuim aanpassen door de opening
van het luchtventiel aan te passen in
het menu Onderhoud > melkschuimkwaliteit instellen.

Met deze parameter kunt u de hoeveelheid lucht in de melk aanpassen
om de gewenste melkschuimdichtheid
te krijgen. Minder lucht zorgt voor een
meer vloeibaar schuim, terwijl meer
lucht het volume van het melkschuim
vergroot.
Afhankelijk van de gebruikte melksoort zal er een limiet zijn waar te veel
lucht inconsistente resultaten zal opleveren (onstabiel schuim, snelle afvoer,
grof uiterlijk met grote bellen, ...).

Nadat u de opening van de luchtklep
heeft aangepast, herhaalt u 3 tot 4
testvoorbereidingen om het systeem
te laten stabiliseren met de nieuwe
instellingen.
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DAGELIJKSE REINIGING
EN ONDERHOUD
Inleiding

Reinig de melkmachine en
het waterreservoir (dagelijks)
reinigen

Uw Nespresso machine is ontwikkeld volgens de hoogste normen voor kwaliteit en
betrouwbaarheid. Voer onderhoudswerkzaamheden met de vereiste frequentie uit
om de uitmuntende prestaties en de hoge kwaliteit van de dranken te garanderen.

1
i De reinigingswaarschuwing volgt

de regel van één schoonmaakbeurt per 24 uur. Het aftellen
begint pas nadat het eerste melkrecept is bereid na de vorige reiniging. De status van het aftellen
(wanneer de volgende reiniging
moet plaatsvinden) wordt weergegeven door het setup-symbool
aan te raken.

De reinigingsprocedure kan op twee
manieren worden uitgevoerd:
– Standaard proces: om op een
gedetailleerde manier aan elke
reinigingsstap te wennen, start u
gewoon de reinigingsprocedure.
– Snel proces: bereid het reinigingsreservoir en de reinigingstablet
voor (zoals weergegeven in stap 7),
plaats deze in de koelkast van de
machine (zoals weergegeven in stap
8). Start dan pas de reinigingsprocedure. Volg de instructies op het
scherm.
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i Als de symbolen 'reinigen' en

'ontkalken' tegelijkertijd rood
worden weergegeven, gaat u
eerst verder met de reinigings
procedure en vervolgens met
de ontkalkingsprocedure.

reinigen

plaats capsule

warm schuim heet water warme melk

Als het reinigingssymbool rood is,
moet de machine worden gereinigd.
De melkrecepten zijn nu niet beschikbaar.
Benodigd materiaal:
– reinigingsreservoir
– afvalwaterreservoir
– 1 reinigingstablet - gebruik alleen
originele Thermoplan-reinigings
U kunt de reinigingsprocedure op
tabletten (zie 'Contact opnemen
twee manieren starten:
met Nespresso' in de bijlage)
– Tik op het rode reinigingssymbool en – duur: ~ 20 minuten
volg de instructies op het scherm
– Ga naar het onderhoudsmenu, selecteer 'de melkmachine reinigen' en
volg de instructies op het scherm.
Voordat u het automatische reinigingsproces start, wordt u gevraagd te
bevestigen dat het waterreservoir vol
is en dat de lekbak is geleegd.

i Denk eraan dat u alleen geur-

vrije schoonmaakmiddelen en
niet-schurende hulpmiddelen
mag gebruiken.

2

Draai de kopjeshouder opzij en verwijder, leeg en reinig het melkreservoir.
Reinig het melkreservoir en het deksel
met een reukloos reinigingsmiddel,
spoel ze af met warm water en droog
i Als een reinigingstablet niet

aanwezig is of niet correct is
geplaatst, kan de reinigingsprocedure niet worden gestart.

5

Plaats het waterreservoir terug in de
machine.

8

Plaats het reinigingsreservoir. De
uitsparing op het deksel van het
reinigingsreservoir moet links vooraan
zitten om het correct te kunnen plaatsen. Zorg ervoor dat de melkaanzuigslang correct in het reinigingsreservoir

4

3

af met een schone handdoek,
doek of keukenrol.

Verwijder het waterreservoir uit
de machine. Vul het waterreservoir
volledig met vers drinkwater.

6

Verwijder de lekbak met het lekrooster
uit de machine. Gooi de lekbak leeg.
Plaats de lekbak met het lekrooster
terug in de machine.

7

Plaats de reinigingstablet in de
daarvoor bestemde sleuf in het reinigingsreservoir en druk zachtjes tot
hij goed vastzit.

9

is geplaatst. Plaats het afvalwaterreservoir onder de uitlopen. Laat de
koelkastdeur open (om condensatie
in het melkreservoir tijdens het reinigingsproces te voorkomen).



S electeer 'doorgaan' om de
reinigingsprocedure te starten
en volg de instructies op het
scherm.
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10

Verwijder na het reinigen het lekbakje
met het lekrooster uit de machine.
Gooi de lekbak leeg. Reinig met water
en zeep en maak hem droog. Plaats de
lekbak met het lekrooster terug in de
i Verlaat het menu zodra de

reinigingsprocedure is voltooid.
Het bedieningspaneel toont het
startscherm en de melkkoelkast
begint af te koelen. Sluit de
koelkastdeur om een goed
afkoelproces te garanderen.
Als u wilt dat melkrecepten direct
na het reinigingsproces beschikbaar zijn, vul dan het melkreservoir opnieuw met voorgekoelde
melk (5 °C) en plaats deze
terug in de machine koelkast.
Na ongeveer 15 minuten is de
machine weer klaar om melk
recepten te bereiden.

11

machine. Verwijder, leeg en reinig het
afvalwaterreservoir. Verwijder het reinigingsreservoir, verwijder het deksel,
leeg het reservoir en reinig zowel het
deksel als het reinigingsreservoir.

12

13

de reiniging is voltooid

Reinig de melkaanzuigslang en het
melkreservoircompartiment grondig
en droog ze af met keukenpapier of
een wegwerpdoekje. Controleer visueel of het filter op de melkaanzuiglei-

ding niet verstopt is. As dit het geval
is, verwijder dan de leiding en reinig
deze met vers drinkwater.

De reinigingsprocedure is voltooid.

14

15

16

Vul het melkreservoir opnieuw met ge- Verwijder het waterreservoir uit de
koelde melk. Plaats het melkreservoir
machine.
terug in de koelkast van de machine.
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Wees voorzichtig met de reinigingsreservoir want de reinigingsoplossing
is warm en bestaat uit een reinigingsmiddel.

Verwijder het deksel van het waterreservoir. Leeg, maak schoon met
een wegwerpdoekje of papieren
handdoekje en spoel af met vers drinkwater. Vul het waterreservoir met vers
drinkwater en sluit het deksel weer.

17

18

19

Plaats het waterreservoir terug in de
machine.

Reinig de bovenkant van de machine
met een papieren wegwerpdoekje of
keukenpapier. Wees voorzichtig, de
machine kan warm zijn.

Draai de kopjeshouder opzij en
verwijder de capsulehouder.

20

21

22

Leeg de capsulehouder, reinig deze
met water en zeep en maak hem
droog.

Plaats de capsulehouder terug in de
machine.

Verwijder de uitloopafdekking.
Wees voorzichtig, er kan heet water
uit druppelen.

23

24

25

Spoel het uitloopafdekking af met
vers drinkwater en droog hem af.

Reinig de koffie- en melkuitlopen
met een wegwerpdoekje of papieren
handdoekje.

Plaats de uitloopafdekking terug
in de machine.
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Vervang het waterfilter

1

2

installatie van waterfilter

i Of, als het 'filtersymbool' rood

is, kunt u de procedure voor het
vervangen van het waterfilter
starten door het onderhoudsmenu
te openen. Selecteer 'Interne filter
vervangen' en volg de instructies.

filter
i Het waterreservoir moet worden

schoongemaakt telkens wanneer
het filter wordt vervangen (of ten
minste wekelijks in de modus voor
directe wateraansluiting).

i Er zijn 3 mogelijkheden om de

waterhardheid in te stellen: A, B,
C. Zie 'Ontkalkingsintervallen en
vervanging van het waterfilter'
op pagina 27.

i Om de nieuwe waterfilterinstalla-

plaats capsule

filter

warm schuim heet water warme melk

Als het 'filtersymbool' rood is, moet
het interne filter worden vervangen.
Tik op het rode filtersymbool en volg
de instructies.

Volg de instructies op het scherm
om de waterhardheid in te stellen
op zowel de machine als het nieuwe
waterfilter.

4

3

5

tie te voltooien, voert de machine
automatisch een spoelcyclus van
ongeveer 0,5 liter uit via de uitlopen voor een optimale prestatie.
Plaats daarom een bak met
voldoende capaciteit onder de
uitlopen.

Zodra de waterhardheid is ingesteld,
verwijdert u het waterreservoir en het
deksel. Spoel met vers drinkwater.
Verwijder het oude waterfilter.

Vul een bakje met vers drinkwater.
Dompel het nieuwe waterfilter
volledig onder en knijp het meerdere
keren in totdat alle luchtbellen zijn
verwijderd.

Plaats het nieuwe waterfilter. Vul het
waterreservoir met vers drinkwater en
sluit het deksel weer. Plaats het waterreservoir terug in de machine.

Ontkalken
i Koffie- en melkmodules worden

ontkalken
i Als de symbolen 'reinigen' en 'ontkalken' tegelijkertijd rood worden
weergegeven, gaat u eerst verder
met de reinigingsprocedure en
vervolgens met de ontkalkingsprocedure.
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ontkalkt op twee verschillende
manieren. Wanneer een van de
ontkalkingsprocessen nodig is,
geeft het scherm de verwachte
vertraging aan totdat het andere
ontkalkingsproces nodig is.

min

Het waterreservoir heeft verschillende
ontkalkingsmarkeringen. Raadpleeg
de onderste markering bij het ontkalken van het koffiesysteem. Raadpleeg
de bovenste markering bij het ontkalken van het melksysteem.

Als de machine is voorzien van een
waterfilter, verwijder deze dan altijd
voordat u de machine gaat ontkalken.

Ontkalken: koffie

ontkalking van de koffiemodule vraagt. Benodigd materiaal:
Bereid de volgende items voor om het
Volg de instructies op het scherm.
ontkalkingsproces te voltooien:
U
kunt
ook
het
onderhoudsmenu
i
– reinigingsreservoir
openen om de ontkalkingsproce– afvalwaterreservoir
dure te starten.
–2
 zakjes Nespresso vloeibare ontkalker
– 1 liter water

1
ontkalken

plaats capsule

De procedure duurt ongeveer
15 minuten.

warm schuim heet water warme melk

Wanneer het symbool 'ontkalken' rood
is, moet de machine worden ontkalkt.
Tik op het rode ontkalkingssymbool.
De machine geeft aan dat het om een

Ontkalken: melk

i Gebruik voor het ontkalken

Nespresso-ontkalkingsvloeistof.
Gebruik nooit azijn.

De machine geeft aan dat hij om een Benodigd materiaal:
ontkalking van de melkmodule vraagt. Bereid de volgende items voor om het
ontkalkingsproces te voltooien:
Volg de instructies op het scherm.
– reinigingsreservoir
i U kunt ook het onderhoudsmenu
– afvalwaterreservoir
openen om de ontkalkingsproce–4
 zakjes Nespresso vloeibare ontkalker
dure te starten.
– 2 l water

1
ontkalken

plaats capsule

De procedure duurt ongeveer
60 minuten.

warm schuim heet water warme melk

Wanneer het symbool 'ontkalken' rood
is, moet de machine worden ontkalkt.
Tik op het rode ontkalkingssymbool.

i Gebruik voor het ontkalken

Nespresso-ontkalkingsvloeistof.
Gebruik nooit azijn.

Ontkalkingsintervallen en
vervanging van het waterfilter
25 recepten per dag

50 recepten per dag

80 recepten per dag

filter waterreservoir
vervangen

Waterhardheid

Instelling
waterfilter

koffiesysteem

melksysteem

koffiesysteem

melksysteem

koffiesysteem

melksysteem

koffie- en melksysteem

Hoog

C

~ 8 maanden

~4 maanden

~4 maanden

~3 maanden

~2 maanden

~3 maanden

80 L of 183 dagen

Normaal

B

~10 maanden ~ 8 maanden

~ 5 maanden

~ 6 maanden

~3 maanden

~ 5 maanden

150 L of 183 dagen

Laag

A

~16 maanden ~ 13 maanden ~ 8 maanden ~10 maanden ~ 5 maanden

~ 8 maanden

220 L of 183 dagen

Als de machine is geïnstalleerd met een extern waterfiltersysteem, wordt na 1000 liter een ontkalkingsalarm geactiveerd.
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PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem

Mogelijke oplossing

De weergegeven taal is niet de gewenste taal.

Wijzig de taalinstellingen in het instelmenu van de machine.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.

De machine schakelt te snel over naar de slaapstand/stand-bymodus.

Wijzig de energiebesparingsinstellingen in het instelmenu van de machine.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.

De temperatuur van de dranken die de Nespresso Momento 120 bereidt,
is te hoog/te laag.

Pas de temperatuurinstellingen aan in het instelmenu van de machine.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.

De hoeveelheid van de dranken die de Nespresso Momento 120 bereidt,
is te klein/te groot.

Pas de hoeveelheden voor recepten aan in het instelmenu van de machine.
Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.

Nespresso Momento 120 lijkt te werken, toch komt er geen water/koffie
uit de koffiezeteenheid.

Controleer of er water in de waterreservoirs van de machine zit.
Controleer of er geen lucht vastzit in het waterfilter. Vul daarvoor een bakje
met vers drinkwater. Dompel het waterfilter volledig onder en knijp het
meerdere keren in totdat alle luchtbellen zijn verwijderd. Plaats het filter
in het waterreservoir en probeer de machine opnieuw.

Het display is niet verlicht.

Als de functie van de nabijheidssensoren is uitgeschakeld (of indien niet
beschikbaar in uw land), staat de machine mogelijk in de diepe slaapstand.
Raak het scherm aan om de machine te activeren. Lukt dat niet, controleer
dan of de machine is ingeschakeld en of de stekker in het stopcontact zit.

De machine voert te veel automatische spoelcycli uit.

Raadpleeg het gedeelte 'periodiek spoelen' op pagina 16.
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Probleem

Mogelijke oplossing

Het melkreservoir bevat melk, maar de melkrecepten zijn niet beschikbaar.

Melkrecepten zijn beschikbaar zodra de temperatuur in de koelkast lager is
dan 10 °C. Zie het gedeelte 'Interactie met de machine' op pagina 12 om
de temperatuur in de koelkast te controleren. Gebruik altijd voorgekoelde
melk (bijv. 5 °C) bij het bijvullen van het melkreservoir. Zorg ervoor dat het
melkreservoir correct in de koelkast is geplaatst.

De melkschuimtextuur is niet van de gewenste kwaliteit.

– Afhankelijk van de melksoort die u gebruikt, moet de instelling worden
aangepast. Dit kan ook gebeuren als u dezelfde melksoort en hetzelfde
merk gebruikt, maar in een andere periode van het jaar. Zie het gedeelte
'Melkschuimkwaliteit aanpassen' op pagina 21 om de gewenste
melkschuimdichtheid in te stellen.
– Zorg ervoor dat de melkaanzuigslang correct in het melkreservoir
zit en niet bekneld raakt door het melkreservoirdeksel.
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BIJLAGE
Directe wateraansluiting
De machine kan rechtstreeks op de waterleiding
worden aangesloten. In dat geval hoeft het
waterfilter minder vaak te worden vervangen.
Het waterreservoir hoeft dan niet handmatig te
worden gevuld.

Specificaties
De machine moet door een opgeleide technicus
van Nespresso worden ingebouwd en de druk moet
worden ingesteld op 2 tot 4 bar.
Voeding:
220–240 V / 50–60 Hz (IEC-certificering)
200 V / 50/60 Hz (IEC-certificering)
Gewicht: 39 kg
Bedrijfstemperatuurbereik: +5 ° C – +32 ° C
Opslagtemperatuur: –25 °C – +60 °C
(leeg de machine voordat deze wordt opgeborgen)
Capaciteit waterreservoir: 4,6 L
Capaciteit melkreservoir: 3 L
Afmetingen (b x d x h): 560 x 500 x 420 mm
Geluidsemissie: <55 dBA
Vloeibaar koelmiddel: R600a
Vermogen van koelkastcompressor: 50 W
Maximale totale toegestane waterhardheid:
45 ° fH

Telemetriespecificaties*
Frequentiebanden modem:
• 2G-banden (GSM/EDGE): 850, 900, 1800
en 1900 MHz
• 3G-banden (UMTS): 800, 850, 900, 1900
en 2100 MHz

Maximaal radiofrequentievermogen:
•2
 G-banden: 33 dBm
•3
 G-banden: 25 dBm

Typeplaatje

Specificaties van de nabijheidssensor*
Frequentie: 5.8 +/–0,075 GHz
Maximaal vermogen:
• ETSI-landen: ca. 2 mW / ca. 3 dBm
• FCC-landen: <50 mV / m, <94 dBuV / m

Typeplaatje
Het typeplaatje bevat de volgende gegevens:
Machinetype: Nespresso professionele
koffiemelkmachine
Model: Nespresso Momento 120
Type: 232/NP120
Voltage: overeenkomstig typeplaatje
Vermogen: volgens typeplaatje
Serienummer: overeenkomstig typeplaatje
Productiedatum: volgens typeplaatje

Keteldruksysteem
Nominale bedrijfsdruk: 2.8 bar
Nominale bedrijfstemperatuur: 142 ° C
Max. keteldruk: 5 bar
Min. keteldruk: –0,2 bar
Geteste keteldruk: 7,5 bar

Recycling van capsules en machines
aan het einde van de levensduur
Deze machine voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EG.
Verpakkingsmateriaal en machine bevatten
recyclebare materialen.
De machine bevat waardevolle materialen die
kunnen worden teruggewonnen of gerecycled.
Door selectieve scheiding van restafval draagt
u bij aan een beter hergebruik van waardevolle
grondstoffen. Lever uw oude machine in bij een
inzamelpunt voor huishoudelijke apparaten,
bij een Nespresso Boutique of bij de milieustraat.
Uw gemeente kan u informeren over de verschillende
mogelijkheden voor afvalinzameling.
Voor meer informatie over de duurzaamheids
maatregelen van Nespresso gaat u naar
https://www.nespresso.com/nl/nl/our-choices
https://www.nespresso.com/be/nl/our-choices

Publicatiegegevens
Versie: Nespresso Momento 120
Originele handleiding

Contact opnemen met Nespresso
Neem voor servicevragen contact op met de vertegenwoordiger van Nespresso in uw land. U vindt zijn/haar
gegevens op www.nespresso.com/pro

*Functie niet in alle landen beschikbaar. Neem contact op met uw Nespresso vertegenwoordiger voor meer informatie.
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Nestlé Nespresso SA
Avenue d'Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Zwitserland
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