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De afbeeldingen in deze handleiding zijn niet contractueel bindend. Onderdelen van het Momento-ecosysteem anders dan de Nespresso Momento Dispenser
zijn niet inbegrepen en dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg het gedeelte 'Dispenseroverzicht' van deze handleiding voor meer informatie.

NL . 4

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.
Deze 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?
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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
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Lees alle instructies in deze handleiding voordat u de dispenser bedient.
Algemene veiligheidsvoorschriften
• Schakel in geval van nood de dispenser uit met de hoofdschakelaar onder
de rechterdeur.
• Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder
en door personen met een fysieke,
zintuiglijke of verstandelijke beperking of met onvoldoende ervaring of
kennis, mits er toezicht aanwezig is of
ze instructies hebben ontvangen over
een veilig gebruik van de machine en
de risico’s begrijpen die ermee samenhangen. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen.
• 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.
• Deze instructies maken deel uit van
het apparaat. Ze moeten op elk
moment beschikbaar zijn voor
gebruikers en altijd de dispenser
volgen in geval van verplaatsing
of eigendomsoverdracht.

Bewaar ze op een veilige plaats waar • D
 e kabels van de dispenser moeten
u ze later kunt terugvinden.
buiten het bereik van kinderen
worden gelegd.
WAARSCHUWING:
•B
 eëindig onmiddellijk het gebruik
van de dispenser als de kabel of de
Risico op elektrische schokken
is beschadigd.
Contact met elektrisch onderdelen tij- • stekker
H

et
gebruik
van de dispenser in de
dens het gebruik van de dispenser kan
buurt
van
open
vuur is ten strengste
resulteren in overlijden of ernstig letsel. verboden.
• De dispenser mag alleen worden
•D
 e dispenser moet worden aangeslogeïnstalleerd en gerepareerd door
ten
op een beveiligd elektrisch circuit.
gekwalificeerde Nespresso technici. • D

e
dispenser
moet worden aangesloDeze technici zijn opgeleid in het
ten
op
de
elektriciteit
in overeenstemjuiste gebruik van de dispenser.
ming
met
de
lokale
voorschriften.
Ze hebben kennis van de normen
 adat de dispenser is geïnstalleerd,
en hebben specifieke kennis over de • N
moet
de voedingsstekker toegankelijk
dispenser met betrekking tot alle
zijn.
Raak
de voedingsstekker nooit
elektrische veiligheids- en gezondaan
met
natte
handen en steek de
heidsvoorschriften.
stekker
niet
in
het
stopcontact als de
• Zorg ervoor dat het voltage van
stekker
zelf
nat
is.
de dispenser overeenkomt met het
•A
 ls de stroom is ingeschakeld, zorg
voltage van het stroomnet.
er
dan voor dat u geen bewegende
• Houd de dispenser uit de buurt van
delen
en elektrische componenten
vocht.
aanraakt.
• Dompel de dispenser, de kabel of de
stekker nooit onder in water of een
LET OP:
andere vloeistof.
• Verlengkabels mogen alleen worden Risico op verbranding
gebruikt als de nominale waarde
•A
 ls er water over de dispenser
van de verlengkabel het nominale
valt of als de dispenservoet in het
vermogen van de dispenser dekt.
water staat, haal de stekker van de
• Bescherm de kabel tegen scherpe
dispenser dan uit het stopcontact
randen.
voordat u iets anders gaat doen
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Beheer
Deze dispenser is alleen geschikt
voor het afgeven van koffiecapsules.
Let op de volgende instructies:
• Deze dispenser is ontworpen voor
Nespresso Professionele-capsules.
Beoogd gebruik
Deze zijn uitsluitend verkrijgbaar
Deze dispenser moet bij een
bij Nespresso en zijn erkende
Nespresso Momento koffiemachine
distributeurs.
worden geplaatst. De koffie is ontwor- • Zorg ervoor dat alle noodzakelijke
pen voor onmiddellijke consumptie
onderhoudswerkzaamheden worden
nadat de capsule is afgegeven.
uitgevoerd volgens de instructies en
Deze dispenser is bedoeld voor
intervallen die in deze handleiding
gebruik in een werkomgeving door
worden aanbevolen.
de hieronder genoemde personen:
• Haal de stekker uit het stopcontact
• Zelfbedieningsgebruikers: zelfbedie- als u de dispenser lange tijd (weken)
ningsgebruikers zijn gebruikers die
niet gaat gebruiken.
de dispenser op een veilige wijze
• Alle bewerkingen die niet in deze
bedienen aan de hand van de
handleiding worden genoemd,
instructies op het scherm. Zelfbedie- mogen uitsluitend worden uitgevoerd
ningsgebruikers mogen geen onder- door bevoegde, opgeleide servicemehoudswerkzaamheden uitvoeren.
dewerkers van Nespresso aftersales
•	Opgeleide beheermedewerkers:
centra.
opgeleide beheermedewerkers
zijn medewerkers die de dispenser
De dispenser schoonmaken
kunnen bedienen en die de reini• Reinig de dispenser niet met hoge
gings- en onderhoudsactiviteiten
druk, zoals waterstralen.
kunnen uitvoeren die in deze handlei- • Raadpleeg het hoofdstuk 'Reiniging
ding worden beschreven. Opgeleide
en onderhoud' voor een complete
beheermedewerkers worden begeleid handleiding voor het succesvol
door de instructies op het scherm om
reinigen van uw dispenser.
de dispenser in een veilige modus te
bedienen.
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(drogen inbegrepen). Controleer
voordat u de stekker uit het stopcontact haalt of de stekker niet nat is
om mogelijke elektrische schokken
te voorkomen.

Voorkom vervuiling tijdens het
hanteren van de dispenser
•G
 ebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen en geen oplosmiddelen om het risico van chemische
oxidatie of corrosie te vermijden.
Zet de plastic onderdelen of andere
onderdelen van de dispenser niet in
de magnetron.
•	Reinig de onderdelen van de
dispenser niet in de vaatwasser.
•R
 einig plastic onderdelen niet met
alcohol, ethanol, methanol, spiritus,
ontsmettingsmiddelen. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen met sterke
zuren zoals azijnzuur.
Onderhoudswerkzaamheden
•D
 e dispenser moet worden
onderhouden door bevoegde,
opgeleide servicemedewerkers.
• E r verschijnt een melding op het
display van de dispenser als de dispenser moet worden onderhouden.
•V
 oordat met onderhoudswerkzaamheden wordt begonnen, moet de
dispenser altijd zijn uitgeschakeld.
Zodra het onderhoud is voltooid,
moet de dispenser worden ingeschakeld/herstart door gekwalificeerd
personeel.

Afvalverwijdering
We raden u aan contact op te nemen
met Nespresso als u de dispenser,
de onderdelen of de verpakking wilt
weggooien. Neem alle plaatselijke
voorschriften in acht.

Steekproefsgewijs worden machines
getest op een goede werking in de
praktijk. Dit kan resulteren in gebruikssporen.

latie rondom (zie het gedeelte over
het instellen van de dispenser in deze
handleiding voor meer informatie).
•B
 ewaar de dispenser in een stofvrije
en droge omgeving, altijd bij een
Risico van materiële schade
temperatuur tussen de 4 en 32 °C.
•
B
 ewaar geen explosieve of brandba• Verkeerd gebruik van de dispenser
re
stoffen zoals spuitbussen met een
kan leiden tot materiële schade.
Beperking van aansprakelijkheid
brandbaar
drijfgas in het apparaat.
•
D

eze
dispenser
is
ontworpen
voor
• De fabrikant is niet aansprakelijk
•
D

e
dispenser
mag niet in zodanige
gebruik
binnenshuis.
Houd
hem
in
een
voor letsel of ongevallen als de
omstandigheden
worden geplaatst
dergelijke gecontroleerde omgeving
veiligheidsinstructies die in deze
dat
bevriezing
kan
optreden tijdens
(beschermd tegen stof, trillingen,
handleiding staan vermeld, niet
gebruik,
opslag
en
transport.
waterspetters,
direct
zonlicht,
worden opgevolgd.
•A
 ls de voedingskabel van de
ongedierte, enz.).
• De fabrikant kan niet aansprakelijk
dispenser
beschadigd is, mag deze
• Zorg ervoor dat er een systeem voor
worden gesteld voor schade die is
alleen
worden
vervangen door een
ongediertebestrijding en bewaking
veroorzaakt door onjuist of oneigenservicemonteur.
aanwezig
is
en
dat
de
machine
wordt
lijk gebruik van de dispenser.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor geplaatst in een ruimte die wordt
Herinnering
gecontroleerd op de aanwezigheid
de gevolgen van interne en externe
van ongedierte.
aanpassingen van de dispenser.
Er moet ten minste één exemplaar van
• De dispenser moet zo worden gedeze handleiding worden bewaard
plaatst dat het risico van kantelen
Garantiebepalingen
op een plaats die altijd toegankelijk is
• De garantiebepalingen gelden zoals tijdens onderhoudswerkzaamheden voor onderhouds- en beheermedewertot een minimum wordt beperkt.
kers. De veiligheidsinstructies moeten
met Nespresso is overeengekomen.
• De dispenser moet in een horizontale voor alle gebruikers toegankelijk zijn.
•	Storingen door verkeerd gebruik
positie worden geplaatst op een plek • D
 eze instructies maken deel uit van
of het aansluiten van ongeschikte
die het gewicht van de dispenser kan het apparaat. Ze moeten te allen
aansluitingen vallen niet onder de
dragen.
tijde beschikbaar zijn voor gebruikers
garantie.
en altijd de dispenser volgen in geval
• Slijtageonderdelen vallen niet onder • Plaats de dispenser niet op een plek
waar een waterstraal kan worden
van verplaatsing of eigendomsoverde garantie.
gebruikt voor reiniging.
dracht. Bewaar ze op een veilige
• Alle Nespresso dispensers moeten
• De dispenser moet worden geplaatst plaats waar u ze later kunt terugvinstrenge controles doorstaan.
in een ruimte met voldoende ventiden.
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DISPENSEROVERZICHT
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SideBySide-configuratie*

MiniTower-configuratie**

1

5
4

2

2

3

3
7

4

1
5

6

6

1 Sleutel voor deurslot
2	
Locatie voor betaalsysteem (indien aanwezig)
3 Bedieningspaneel
4 Linkerdeur
5 Rechterdeur
6 Uitvoer
7 Hoofdschakelaar

7

Startscherm
Betaal per capsule-configuratie
+

Betaalmogelijkheden en
badge aanvullen met geld
(zie pagina’s 22 – 24)
Instellingen (zie pagina 26)

Startscherm
Betaal per recept-configuratie
+

Naar vorig scherm

Taal wijzigen

kies eerst een capsule

ristretto
1,00 €

Terugkerende
schermsymbolen

espresso
1,00 €

lungo
1,00 €

americano
1,00 €

Naar het volgende scherm
Bevestigen

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

Lungo
Leggero

cappuccino
latte
1,20 €
macchiato
1,50 €

flat white
1,20 €

cortado
1,20 €

Annuleren (terug naar
hoofdscherm)

* Nespresso Momento Dispenser kan met elke Nespresso Momento-machine (100, 120, 200) worden geïnstalleerd.
** Nespresso Momento Dispenser kan worden geïnstalleerd met de Nespresso Momento 120 of de Nespresso Momento 200.
		De Nespresso Momento Dispenser wordt vervaardigd door een externe partij, die niet verantwoordelijk is voor de certificering van de Nespresso Momento koffiemachines.
		
Let op: de prijzen en valuta in deze handleiding zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie. De beheerder moet zijn eigen prijzen en valuta programmeren
in de Nespresso Momento Dispenser.
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Betaalmodule
1
2
3
4

Kast
Betalen met muntgeld
Elektronisch betalen met bijvoorbeeld een pinpas
Wisselgeld

1

2

3

4

De betaalmodule is niet inbegrepen. Het kan op verzoek van de klant voor een meerprijs worden toegevoegd aan de Nespresso Momento Dispenser.
Nespresso kan aangepaste sleutels leveren voor toegang tot de binnenkant van deze betaalmodule.
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DISPENSERINSTELLING
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Dispenserinstallatie

5 cm

5 cm
5 cm
5 cm

5 cm

34 cm
5 cm
Zorg ervoor dat de dispenser (in beide
versies) op een plaats met voldoende
ventilatie wordt geplaatst (minimaal

1

2

Steek de stekker van de voedingskabel
in het stopcontact. Zorg ervoor dat u
de juiste netspanning gebruikt zoals
aangegeven onder 'Specificaties' op
pagina 38.

Installatie/eerste gebruik
i De instellingen voor de installatie
en het eerste gebruik worden
slechts eenmaal weergegeven of
nadat de dispenser is teruggezet
naar fabrieksinstellingen.

34 cm
5 cm ruimte aan de achterkant,
zijkanten en bovenkant, en 34 cm
aan de voorkant van de dispenser).

1

Als je deze machine voor de eerste keer gebruikt,
vul dan de informatie in om de machine te configureren

Taal

Zet de dispenser aan.
Zoeken
Menu

2

Systeem
algemene SW-systeeminstellingen

algemene SW-ontwikkelingsinformatie 6.1

Naam machine

Technische functies
Tests, diagnostiek

Machine ID

Datum-/tijdinstellingen
Talen

Selecteer de gewenste taal, voer
de naam van de dispenser en de
dispenser-ID in.

6

Ontwikkeling

3

Datum-/tijdinstellingen

Om de wijzigingen na opslaan toe te passen, moet je handmatig
opnieuw opstarten.

Datum:

30/10/2020

6.2

Tijd:

15:09

6.3

Datumindeling

6.4

Ga naar menu
6 'Systeem' en
Gebruikerstoegang
6.5 tik op
6.3 'Datum/tijdinstellingen'.

dd.mm.jj

Zomertijd geactiveerd

Tik op het 'pensymbool' rechts van
de datum/tijd om de datum/tijd in te
stellen.
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CAPSULES BIJVULLEN
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Containers bijvullen

1

+

2

Er zijn vier verschillende
bijvulmethoden beschikbaar,
afhankelijk van de situatie.

3

kies eerst een capsule
ontgrendel de deur
om toegang te krijgen tot
het supergebruikersmenu
Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

Ontgrendel de deur om toegang te
krijgen tot het supergebruikersmenu.

A 20
B 80
Ristretto
Intenso

kies om te
vullen

ten minste
houdbaar tot
11.06.20

ten minste
houdbaar tot
08.09.20

Snel bijvullen

ten minste houdbaar tot
08.09.20

0
100

10
90

20
80

20
80

niet op
voorraad

Brazil

Lungo
Leggero

Lungo
Leggero

Op elke container worden 2 nummers
weergegeven:
A	
Huidige capsules in container
B	
Capaciteit beschikbaar om
container te vullen

A

B
vul de
vul de doos
volledige doos gedeeltelijk

C
handmatig
vullen

aanpassen
en legen

Er zijn 3 manieren om containers
bij te vullen:
A	
Vul de volledige doos
B	
Vul de doos gedeeltelijk
C	
Handmatig vullen

kies een container om aan te vullen
of aan te passen

1

ten minste
houdbaar tot
10.10.20

kies om te
vullen

ten minste
houdbaar tot
11.06.20

ten minste
houdbaar tot
08.09.20

20
80

0
100

10
90

20
80

Ristretto
Intenso

niet op
voorraad

Brazil

Lungo
Leggero

Selecteer het symbool voor snel
bijvullen. Volg de instructies op het
scherm.

3

4

5

6

7

8

9

voer wachtwoord in

Voer het wachtwoord in en tik op het
symbool 'bevestigen'. De standaardcode is 5000.
Selecteer een bijvulmethode en volg
de instructies op het scherm.

kies een container om aan te vullen
of aan te passen
ten minste
houdbaar tot
10.10.20

2

0

Lungo
Leggero

Tik op het symbool 'instellingen' om
naar het inlogscherm te gaan.

1

i Snel bijvullen is uitgeschakeld als

i Als 'Vul volledige doos' of 'Vul de

doos gedeeltelijk' is geselecteerd,
moet de capsuledoos worden
gescand op de QR-codelezer van
de dispenser om de houdbaarheidsdatum en de koffiesoort te
detecteren.
De houdbaarheidsdatum wordt
alleen bijgewerkt als de container
leeg is voor het bijvullen of als
de houdbaarheidsdatum van de
nieuw bijgevulde doos eerder is
dan de houdbaarheidsdatum van
de capsules die al in de container
zijn geladen.

het niet mogelijk is om meer dan
50 capsules aan een container toe
te voegen.
Containers die beschikbaar zijn
om snel bij te vullen, worden
aangegeven door het snelvul
symbool onder de beschrijving
van de container (bijv. koffiesoort
of 'niet op voorraad').
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Handmatig vullen
i De handmatige bijvulfunctie is
ontworpen voor het geval de
QR-codelezer in de dispenser niet
werkt, de QR-code op de doos
beschadigd is of als de doos niet
meer beschikbaar is.
Houd er rekening mee dat het
de verantwoordelijkheid van de
gebruiker is om ervoor te zorgen
dat de houdbaarheidsdatum
die tijdens het bijvullen is
geregistreerd, juist is voor deze
specifieke capsules.

kies een container om aan te vullen
of aan te passen

1

2

3

ten minste
houdbaar tot
10.10.20

kies om te
vullen

ten minste
houdbaar tot
11.06.20

ten minste
houdbaar tot
08.09.20

ten minste
houdbaar tot

20
80

0
100

10
90

20
80

0
100

Ristretto
Intenso

niet op
voorraad

Brazil

Lungo
Leggero

niet op
voorraad

Kies een container om bij te vullen.

4

handmatig vullen
kies om te vullen

0
100

kies de hoeveelheid
toe te voegen capsules

40

kies om te vullen
vul de
vul de doos
volledige doos gedeeltelijk

handmatig
vullen

0
100

Selecteer 'handmatig vullen' en volg
de instructies op het scherm.

6

kies ten minste houdbaar tot datum capsule

ten minste houdbaar tot
21.08.21

M

J

21 08 21

30

Selecteer de variëteit die u wilt vullen.

5
D

kies de hoeveelheid
toe te voegen capsules

Espresso
Leggero

aanpassen
en legen

Espresso
Leggero

Stel de hoeveelheid toe te voegen
capsules in met +/–. Tik op het
symbool 'bevestigen'.

handmatig vullen

handmatig vullen

40
60

bevestig aantal
toegevoegde capsules

40

Espresso
Leggero

Stel de houdbaarheidsdatum van
de bijgevulde capsules in met de
pijltjestoetsen en tik op het symbool
'bevestigen'.

Nadat de capsules zijn bijgevuld,
wordt er een samenvatting weergegeven. Pas indien nodig het aantal
bijgevulde capsules aan of bevestig
om te voltooien en het hervullen te
beëindigen.

Opmerking: de procedures voor 'Doos volledig vullen' en 'Doos gedeeltelijk vullen' volgen dezelfde logica als de handmatige bijvulprocedure, maar zijn
eenvoudiger omdat sommige stappen worden verwijderd dankzij de QR-code. Selecteer eenvoudigweg de vulprocedure en volg de instructies op het scherm.
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Pas de capsules aan
Te gebruiken als het juiste aantal
capsules in de container bekend is,
maar niet correct is geregistreerd of
als u capsules toevoegt aan/verwijdert
uit een container waarin al enkele
capsules zijn geladen. Hierdoor blijven
de oorspronkelijke koffiesoort en de
houdbaarheidsdatum behouden.

kies een container om aan te vullen
of aan te passen

1

2

3

ten minste
houdbaar tot
10.10.20

ten minste
houdbaar tot
07.11.20

ten minste
houdbaar tot
11.06.20

ten minste
houdbaar tot
08.09.20

ten minste houdbaar tot
08.09.20

ten minste houdbaar tot
08.09.20

20
80

30
70

10
90

20
80

20
80

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

Lungo
Leggero

Lungo
Leggero

Kies container.

Lege capsules
Te gebruiken wanneer het juiste
aantal capsules in de container
niet bekend is of om de capsules te
vervangen wanneer de THT-datum
verstreken is.

Zoals vermeld in de inleiding
'Containers bijvullen' (zie pagina 17),
wordt de houdbaarheidsdatum alleen
bijgewerkt
– als de container leeg is voor het
bijvullen
– als de houdbaarheidsdatum van de
opnieuw gevulde doos eerder is dan
de houdbaarheidsdatum van de
capsules die al in de container zijn
geplaatst.

vul de
vul de doos
volledige doos gedeeltelijk

handmatig
vullen

20
80

aanpassen
en legen

Selecteer 'aanpassen en legen'.

aanpassen

Selecteer 'aanpassen' om de hoe
veelheid capsules in de container
te wijzigen en bevestig. Volg de
instructies op het scherm.

1

2

3

ten minste houdbaar tot
08.09.20

ten minste houdbaar tot
08.09.20

ten minste houdbaar tot
08.09.20

20
80
Lungo
Leggero

vul de
vul de doos
volledige doos gedeeltelijk

handmatig
vullen

aanpassen
en legen

20
80

lege capsules

21
aanpassen

legen

Lungo
Leggero

legen

Lungo
Leggero

Lungo
Leggero

wil je de afgegeven
capsules opnieuw
plaatsen?

Selecteer 'aanpassen en legen'.

Selecteer 'legen' en volg de instructies
op het scherm.

Haal de geleegde capsules uit de
container. Plaats ze indien gewenst
opnieuw en bevestig.

Om precies te zijn, het is waarschijnlijker dat de houdbaarheidsdatum
van de nieuw bijgevulde doos later
zal zijn dan die van de capsules die
al in de container zijn geladen. In dit
geval zal de datum niet wijzigen maar
blijven zoals eerder geregistreerd is.

Als u dit te vaak herhaalt, kan een
container met de THT-datum verlopen,
zelfs als alle capsules met deze
specifieke THT-datum waarschijnlijk
al zijn verkocht.

Een eenvoudige manier om dit te
voorkomen is door van tijd tot tijd
(elke 3 – 6 maanden) te wachten tot
alle capsules in de container zijn
verkocht voordat ze worden bijgevuld.
Hierdoor wordt de THT-datum gereset.
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CAPSULES EN RECEPTEN
KO P E N

De afbeeldingen in deze handleiding zijn niet contractueel bindend. Onderdelen van het Momento-ecosysteem anders dan de Nespresso Momento Dispenser
zijn niet inbegrepen en dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg het gedeelte 'Dispenseroverzicht' van deze handleiding voor meer informatie.
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i De prijzen en valuta in deze

gebruikershandleiding zijn
uitsluitend bedoeld ter illustratie.
De beheerder moet zijn eigen
prijzen en valuta programmeren
in de Nespresso Momento
Dispenser.

Koop capsules
Betaal per capsule-configuratie

1
i De promotievideo kan worden

uitgeschakeld door op het scherm
te tikken.

Voor de verschillende koffiesoorten
kunnen verschillende prijzen gelden.

Nespresso video wordt afgespeeld.

2

espresso

Espresso
Leggero

1,50 €

1,00 €

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

Lungo
Leggero

€ 1,00 ingevoerd

melkrecepten

betaal € 1,00

Ristretto
Intenso

1,00 €

Kies een capsule. Houd er rekening
mee dat de informatie die boven de
capsulesymbolen wordt weergegeven,
vaak verandert tussen de prijs en de
instructie 'kies eerst een capsule'.

3

aanbevolen recepten
ristretto

1,00 €

Brazil

capsule wordt afgegeven

Lungo
Leggero

De geselecteerde capsule wordt gemarkeerd en de aanbevolen recepten
worden weergegeven. Het weergegeven bedrag moet worden betaald. Zie
pagina 22 voor betaalmogelijkheden.

Lungo
Leggero

Na betaling wordt de capsule
afgegeven. Volg de instructies op
het scherm.
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Koop recepten
Betaal per recept-configuratie
Voor de verschillende recepten
kunnen verschillende prijzen gelden.
Er zijn maximaal 16 recepten en
ingrediënten beschikbaar voor
consumenten wanneer de dispenser
wordt gecombineerd met de
Momento 120.

1

+

2
Kies je koffiecapsule

ristretto
1,00 €

espresso
1,00 €

lungo
1,00 €

americano
1,00 €

Ristretto
Intenso
cappuccino
latte
1,20 €
macchiato
1,50 €

Nespresso video wordt afgespeeld.
i De promotievideo kan worden
uitgeschakeld door op het scherm
te tikken.

3

flat white
1,20 €

Espresso
Leggero

Brazil

aanbevolen

aanbevolen

Lungo
Leggero

cortado
1,20 €

Selecteer een recept. Tik op de pijlen
rechts en links om alle beschikbare
recepten te bekijken.

4

Kies een capsule.

5

59 resterende seconden om je capsule te gebruiken

1,20 €
betaal bij de betaalterminal
S
M

M

L

Zorg dat de randen van
de capsule rond en niet
gebogen zijn

Plaats de juiste kop
en bevestig
cappuccino

De gebruiker wordt op de hoogte gebracht van de benodigde Nespresso
kopgrootte, op basis van het gekozen
recept.

Betaalmogelijkheden
Dit gedeelte en de onderstaande zijn
van toepassing op zowel de aankoop
van capsules als recepten, aangezien
een soortgelijke logica wordt gevolgd.
Voorbeelden worden getoond met de
betaal per capsule-configuratie.

1

aanbevolen recepten
ristretto

espresso

Brazil

Er wordt een samenvatting van de
selectie weergegeven en het weergegeven bedrag moet worden betaald.
Zie ‘Betaalmogelijkheden’.
betaalmogelijkheden

melkrecepten

betaal € 1,00

A
B

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

Lungo
Leggero

Zodra een capsule is voorgeselecteerd,
tikt u op het symbool voor betaalmethoden om de beschikbare methoden
te bekijken.
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met

C

5c

10c

20c 50c

1

munten
cashloos
badge

Beschikbare betaalmogelijkheden
worden oranje weergegeven.

Na betaling wordt de capsule afgegeven. Volg de instructies op het scherm.

A	
Betaal met munten
B Betaal met creditcards,
mobiele apps of badges
(bijv. bedrijfsbadge, Nespresso-
badge, andere RFID-badge).
C Betaal met Nespresso-badge

5,00 €

€ 0,70 ingevoerd

kies eerst een capsule

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

5c

Lungo
Leggero

10c

10c

20c

50c

1

betaal gepast

betaal € 1,00

Om het beschikbare bedrag op een badge
te bekijken, mag er nog geen capsule zijn
geselecteerd. Presenteer de badge aan
het betaalsysteem. Het bedrag op de
badge knippert linksboven op het scherm.
1,00 €

5c

20c

50c

1

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

Lungo
Leggero

Betaling met munten: Steek de
munten in de vakje linksboven.
Het ingevoegde bedrag verschijnt
linksboven op het scherm. De capsule
wordt geleverd zodra het totaalbedrag is betaald. Volg de instructies op
het scherm.

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

1,00 €

ristretto

Brazil

geen wisselgeld beschikbaar is,
wordt de instructie weergegeven
om gepast te betalen.
0,50 €

Espresso
Leggero

Als een badge wordt gebruikt,
verschijnt het nieuwe badgesaldo
linksboven in het scherm van de
dispenser of het betaalsysteem.
4,20 €

€ 0,20 korting

Espresso
Leggero

Brazil

Lungo
Leggero

i Als er met een badge wordt

betaald maar het saldo niet
toereikend is, wordt een bericht en
het huidige saldo weergegeven.
Zie het gedeelte 'Badge aanvullen
bij te weinig krediet' voor meer
informatie.

melkrecepten

betaal € 0,50 (korting)

Ristretto
Intenso

Ristretto
Intenso

Lungo
Leggero

aanbevolen recepten
espresso

Lungo
Leggero

te weinig krediet

Betaling met badges of creditcards:
nadat de capsule is geselecteerd,
houdt u de badge/creditcard voor het
betaalsysteem.
+

Brazil

i Als u met munten betaalt en er

betaal € 1,00

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

capsule wordt afgegeven

Lungo
Leggero

i Bij het selecteren van een capsule

met automatische promoties,
staat in de betaalinstructie dat er
een korting geldt.

specifieke badges, maar de hoogste
prijs wordt altijd op het scherm weergegeven. Wanneer u profiteert van
Betalen met kortingsprijs: Er kunnen een kortingsprijs, wordt het kortingsverschillende prijzen worden ingesteld bedrag bij levering van de capsule
tussen betaalmethoden (bijvoorbeeld in het goud bovenaan het scherm
munten, badges, creditcards) of voor
weergegeven.
Lungo
Leggero
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Vul uw badge aan met geld

+

Afhankelijk van de geïnstalleerde
betaalsystemen kunnen badges
worden aangevuld met munten en/
of creditcards. De processen zijn
vergelijkbaar en de gebruiker krijgt
instructies over hoe verder te gaan.

5c

10c

20c

50c

1

kies eerst een capsule

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

nieuw kaartsaldo
12,00 €
Lungo
Leggero

Tik op het symbool linksboven en volg
de instructies op het scherm.

Badge aanvullen bij
te weinig krediet

Aan het einde van het proces wordt
het nieuwe badgesaldo op het scherm
weergegeven.

0,40 €

te weinig krediet
+

Proces onderbroken.
Tik opnieuw of ga terug naar het welkomstscherm.

aanvullen

Als de gebruiker tijdens de aankoop
een badge met onvoldoende saldo
presenteert om de aankoop te valideren, biedt het scherm een optie voor
het aanvullen van de badge.

Badgelimiet met meer geld
aanvullen

+

5c

10c

20c

50c

Espresso
Leggero

Brazil

€ 11,00 ingevoerd
muntlimiet bereikt
tik om te bevestigen

maximum aanvulbedrag bereikt

Lungo
Leggero

Betaling met munten: Steek munten
in de geldautomaat linksboven in het
betaalsysteem. Het geldbedrag wordt
linksboven op het scherm weergegeven.
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In sommige gevallen wordt de ge
bruiker mogelijk gevraagd opnieuw
op de badge te tikken om toegang
te krijgen tot het aanvulscherm
(aan de linkerkant).

1

kies eerst een capsule

Ristretto
Intenso

Tik op het symbool om door te gaan
of af te sluiten. Volg de instructies op
het scherm.

Muntlimiet bereikt: het is niet
mogelijk meer munten in te voeren.
De gebruiker krijgt de instructie om op
de badge te tikken om het aanvullen
van de badge te bevestigen.

Maximale limiet bereikt: het is niet
mogelijk om de badge met meer geld
aan te vullen. De gebruiker wordt
doorgestuurd naar het welkomstscherm.

Capsule-informatie

1

2

aanbevolen recepten
ristretto

espresso

aanbevolen recepten

melkrecepten

lungo

betaal € 1,00
Lungo
Leggero

americano melkrecepten

elegant en geroosterd
..........
intensiteit
bittere accenten ..........
..........
zure accenten
..........
brandgraad
..........
body

.....

smaakprofiel

Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

Lungo
Leggero

Zodra een capsule is geselecteerd,
tikt u op het informatiesymbool om
gedetailleerde informatie over de
koffie te bekijken (rechtsboven op het
scherm of onder het capsulesymbool).

houtachtig / kruidig

Tik op het symbool 'annuleren' om
terug te gaan naar het vorige scherm.

Koffiemachine niet
beschikbaar
raadpleeg de instructies op het display van de koffiemachine

Wanneer de koffiemachine niet
beschikbaar is of als er een actie
nodig is (bijv. het lekbakje vervangen,
water bijvullen), staat de dispenser

Er komt geen melk
uit de koffiemachine

Een momentje, de koffiemachine is aan het opwarmen

geen aankoop toe en wordt de
gebruiker verteld om de instructies
op het scherm van de koffiemachine
te raadplegen.

De koffiemachine verlaat de energie
besparende modus. Wacht tot de
koffiemachine klaar is.

+

ristretto
1.00 €

espresso
1.00 €

cappuccino
latte
1.20 €
macchiato
1.50 €

lungo
1.00 €

flat white
1.20 €

americano
1.00 €

cortado
1.20 €

Er zijn geen recepten op basis van
melk beschikbaar en de symbolen
zijn grijs.

melk niet beschikbaar

melk niet beschikbaar

Melkrecepten zijn beschikbaar als de koelkasttemperatuur
tot 10 °C is afgekoeld.

Vul het melkreservoir met gekoelde melk
(maximaal 8 °C)

Melkkoelkast te warm: als een
gebruiker een recept op basis van
melk selecteert, wordt hem of haar
gevraagd te wachten tot de koelkast
is afgekoeld.

Melkreservoir leeg of niet aanwezig:
als een gebruiker een recept op basis van
melk selecteert, wordt de gebruiker verteld
te wachten totdat de melk is aangevuld
door de beheerder.
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INSTELLINGEN

De afbeeldingen in deze handleiding zijn niet contractueel bindend. Onderdelen van het Momento-ecosysteem anders dan de Nespresso Momento Dispenser
zijn niet inbegrepen en dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg het gedeelte 'Dispenseroverzicht' van deze handleiding voor meer informatie.

NL . 26

i De valuta en prijzen in dit

hoofdstuk zijn generieke
voorbeelden en komen
mogelijk niet overeen met
de realiteit in uw land.

Toegang tot het
supergebruikersmenu

1

+

2

3
1

kies eerst een capsule
ontgrendel de deur
om toegang te krijgen tot
het supergebruikersmenu
Ristretto
Intenso

Espresso
Leggero

Brazil

kies een container om aan te vullen
of aan te passen

4

ten minste
houdbaar tot
10.10.20

kies om te
vullen

ten minste
houdbaar tot
11.06.20

ten minste
houdbaar tot
08.09.20

20
80

0
100

10
90

20
80

Ristretto
Intenso

niet op
voorraad

Brazil

Lungo
Leggero

3

4

5

6

7

8

9

voer wachtwoord in

0

Lungo
Leggero

Tik op het symbool 'instellingen'
om naar het inlogscherm te gaan.

2

Ontgrendel de deur met de meegeleverde sleutel om toegang te krijgen
tot het supergebruikersmenu.

Voer het wachtwoord in en tik op het
symbool 'bevestigen'.

Zoeken
Menu
Machine-instellingen
Display, Sensors, Actuatoren

1

Machine-informatie
Mislukkingen, Statistieken, Favorieten,
Info

2

Productinstellingen
Dranken, Display en Machine
lay-out

3

Betaalsystemen

4

Importeren/Exporteren
Statistieken, Bestanden & Pakketten

Tik op het symbool 'instellingen'
om toegang te krijgen tot de
supergebruikersmenu-instellingen.

5

Systeem supergebruikersmenu.
Startpagina
6
generic SW system settings
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Valuta-instelling

1

Zoeken
Menu
Betaalsystemen
Prijs
Valutasymbool
Valutasymbool selecteren

4
4.2
4.2.1

Wereldwijde productprijs
Wereldwijde productprijs selecteren 4.2.2
Productprijzen
Tik op menu
4.2.1selecteren
'Valutasymbool'
en
4.2.3
Productprijzen
volg de instructies
Tijdlijnen voor op het scherm.
prijsbeheer
Zoeken

Klik op de knop 'Opslaan'.
Menu

Prijsinstelling

1

Betaalsystemen

4

2
Filter

1.	Unieke prijs voor alle
koffievarianten of alle recepten

Prijs
Valutasymbool
Valutasymbool selecteren

Prijzen per recept of capsule

4.2

Productprijzen
Productprijzen selecteren

Wereldwijde productprijs selecteren

Betaalwijze
Munt

Tijdsbestek
Standaard

Producttype

4.2.1

Wereldwijde productprijs
Wereldwijde productprijs selecteren 4.2.2

Wereldwijde productprijs

Wereldwijde productprijs

Capsules
0,19

0,20

0,21

€

4.2.3

Tijdlijnen voor
prijsbeheer

Tik op menu 4.2.2 'Wereldwijde productprijs'. Betaalwijze: Selecteer het
betaalsysteem
waarop u een prijs wilt
Zoeken
toepassen: 'Munt' voor een muntsyMenu
teem, 'Cashless
1' voor Microtronic of
2.	Verschillende prijzen per
koffievariant of per recept

1

Betaalsystemen

4

Valutasymbool
Valutasymbool selecteren

4.2
4.2.1

Wereldwijde productprijs
Wereldwijde productprijs selecteren 4.2.2
Productprijzen
Productprijzen selecteren

4.2.3

Tijdlijnen voor
prijsbeheer

Tik op menu 4.2.3 'Productprijzen'.

Productprijzen

2
Filter

Prijs
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'Cashless 2' voor Nayax-betaalsystemen. Voor elk ander betaalsysteem
raadpleegt u uw lokale Nespresso
wederverkoper. Selecteer capsules of
recepten om de prijs voor in te stellen.
Productprijzen selecteren

Betaalwijze
Munt
Producttype

Gebruikersgroep: Selecteer 'Alle
gebruikers' (niet beschikbaar in de
Executive-modus).
Prijslijst: Selecteer de prijslijst
waarop u de prijs wilt toepassen (niet
beschikbaar in de Executive-modus).
Tijdsbestek: Selecteer de tijdsperiode
waarop de prijs moet worden
toegepast.
Wereldwijde productprijs: Bepaal
de prijs.
Klik op de knop 'Opslaan'.
i Herhaal dit proces zo vaak als

nodig is om een prijs in te stellen voor alle betaalmethoden,
gebruikersgroepen, prijslijsten en
tijdsbestekken.

Tijdsbestek
Standaard

i Herhaal dit proces zo vaak

Capsules

Prijs Ristretto Intenso

0,19

0,20

0,21

€

Prijs Espresso Caramel

0,19

0,20

0,21

€

Prijs Espresso Vanilla

0,19

0,20

0,21

€

Prijs Espresso Decaffeinato

0,19

0,20

0,21

€

Ga op dezelfde manier te werk als
bij het instellen van een unieke prijs.
Het verschil is dat er voor elke
koffievariant of recept één prijs is.

als nodig is om een prijs in te
stellen voor alle koffiesoorten
of recepten, betaalmethoden,
gebruikersgroepen, prijslijsten en
tijdsbestekken.

Receptmenu selecteren

1

Tot 16 recepten en ingrediënten uit
een catalogus van 20 kunnen aan
consumenten worden voorgesteld via
de Betaal per recept-configuratie.

Instellingen drankendisplay

2x4

Menu
Productinstellingen

ristretto

Dranken, Display en Machine
lay-out

lungo

cappucci... latte mac... flat white

3.1

Instellingen drankendisplay

Individuele kopgrootte recept

espresso

americano

3

Display
Kopgrootte recept

cortado

Producten beschikbaar voor display

3.2

Tik op menu 3.1 'Display'.

Aanpassing receptstroom
voor recepten

Display

2

Zoeken

Lege
ruimte

grote l... grote c... cappu... grote a...

Sleep symbolen van onder naar
boven om recepten beschikbaar te
maken. Sleep van links naar rechts

om symbolen tussen de twee
receptkeuzeschermen te verplaatsen.
Klik op de knop 'Opslaan'.

Om de aankoop van recepten te
verkorten, kunnen twee niet-verplichte
stappen worden verwijderd:
– De informatie over de juiste
kopgrootte die samen met de
geselecteerde drank moet worden
gebruikt
– Het verzoek om, zodra de capsule
in de koffiemachine is geplaatst,
op de startknop te drukken om de
drankbereiding te starten. Indien
verwijderd, begint de bereiding
automatisch bij het inbrengen van
Zoeken
de capsule.
Display, Sensors, Actuatoren

1

1

Machineconfiguratie
Configuratie groep database en
configuratiebeheer

Displayinstellingen
Playlists, Screensaver

1.1
1.2

Gekoppelde koffiemachine
Instellingen koffiemachine
1.3

2

Betaal per recept

Betaal per receptinstelling

Betaal per recept
Plaats je kopje-pagina
Koffiebereiding bevestigen-pagina

Capsulebeheer
Capsulecapaciteit afvalbak en
andere parameters

1.4

Energiebesparingsmodus 1.5
Betaal per recept
Betaal per receptinstelling

1.6

Tik op menu 1.6 'Betalen per recept'.

Beschikbare kopgroottes
Klein
Normaal
Groot

Haal het vinkje weg bij de stappen die
niet meer mogen worden weergegeven
(Plaats je kopje-pagina en/of 'Koffiebereiding bevestigen-pagina').
Klik op de knop 'Opslaan'.
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Zoeken
Valutasymbool selecteren

Tijdlijnen voor prijsbeheer

1

4.2.1

Wereldwijde productprijs
Wereldwijde productprijs selecteren 4.2.2
Productprijzen
Productprijzen selecteren

Maandag

Tijdlijnen voor
prijsbeheer

Om de tijdsbestekken te definiëren die
worden gebruikt tijdens het instellen
van de prijs om verschillende prijzen
per periode toe te passen.

Prijzen kunnen wijzigen op basis
van de periode

Tijdlijnen voor prijsbeheer

2

4.2.3

Standaard

Woensdag Donderdag

Tijdsbestek 2

Stel automatische update-parameters
voor EVA-DTS-prijs in
4.2.5

Tijdsbestek 3

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

0:00

23:45

Tijdsbestek 1

4.2.4

Automatische EVA-DTSprijsupdate

Negeren Opslaan

Prijzen kunnen wijzigen op basis van de periode

Dinsdag

7:15
13:30
18:30

Automatische promoties
Automatische promoties in- of
uitschakelen

Toevoegen

4.2.6

Tik op menu 4.2.4 'Tijdlijnen voor
prijsbeheer' en volg de instructies op
het scherm.
Zoeken
Valutasymbool selecteren

Automatische promoties

1

1.	Stel een gereduceerde prijs in
wanneer capsules de vervaldatum
naderen

Productprijzen selecteren

2

Dag kopiëren

Op alle dagen
plakken

4.2.3

Automatische promoties

Automatische promoties in- of uitschakelen

Dicht bij vervaldatum regel

Tijdlijnen voor
prijsbeheer
Prijzen kunnen wijzigen op basis
van de periode

Dag kopiëren

4.2.1

Wereldwijde productprijs
Wereldwijde productprijs selecteren 4.2.2
Productprijzen

Verwijderen

Klik op de knop 'Opslaan'.

Actieprijs

4.2.4

0,00

Vervaldatum drempel

Automatische EVA-DTSprijsupdate

0,01

€

1

2

Regel voor langzaam verkopen

Stel automatische update-parameters
voor EVA-DTS-prijs in
4.2.5
Actieprijs

Automatische promoties
Automatische promoties in- of
uitschakelen

4.2.6

Aantal verkochte capsules voor promotie

Tik op menu 4.2.6 'Automatische
promoties'.

2.	Stel een gereduceerde prijs in
wanneer capsules te langzaam
verkopen

Automatische promoties in- of uitschakelen
0,00

Vervaldatum drempel

0,01

€

1

2

Regel voor langzaam verkopen

Actieprijs

0,01

€

Aantal verkochte capsules voor promotie

1

2

Periode

2

3

0,00

Vink het vakje 'Regel voor langzaam
verkopen' aan
Actieprijs: Prijs die van toepassing
is wanneer promotie is ingeschakeld.
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0,01

€

1

2

Vink het vakje 'Dicht bij vervaldatum'
aan.

Automatische promoties
Actieprijs

0,00

Dit heeft voorrang op alle andere
prijsconfiguraties.
Aantal verkochte capsules voor
promotie: Als er gedurende een
bepaalde periode minder capsules
worden verkocht dan hier is ingesteld,
wordt de actie geactiveerd.
Periode: Aantal dagen met een laag
verkoopvolume om de promotie te
activeren.
Klik op de knop 'Opslaan'.

Actieprijs: Prijs die van toepassing
is wanneer promotie is ingeschakeld.
Dit heeft voorrang op alle andere
prijsconfiguraties.
Vervaldatumdrempel: Het aantal
resterende dagen voordat de
promotie afloopt.
Klik op de knop 'Opslaan'.

Zoeken
Systeem
algemene SW-systeeminstellingen

Gebruikerstoegang

1

Ontwikkeling
algemene SW-ontwikkelingsinformatie

Technische functies

6
6.1
6.2

Datum-/tijdinstellingen

6.3

Talen

6.4

Gebruikerstoegang

6.5

Informatie

Gebruikerstoegang

Toegang gebruikersprofiel activeren

Tests, diagnostiek

SW-versie en configuraties

2

6.6

Naar alle configuratie
kopiëren

Techno- Beheer Distri- Vuller
logie
butie

Gebruiker

Wacht- Wacht- Wacht- Wacht- Wachtwoord
woord woord woord
woord
wijzigen wijzigen wijzigen wijzigen wijzigen

+
+

0

Menu

1

Machine-instellingen

+

2

Machine-informatie

+

3

Betaalsystemen

Door op 'Wachtwoord wijzigen' te
klikken, wijzigen gebruikers de wachtwoorden alleen voor gebruikers op
een lager niveau (aan de rechterkant).
Alleen technici kunnen hun eigen
wachtwoord wijzigen (standaard:
5000).

Tik op menu 6.5 'Gebruikerstoegang'.

Door de relevante vakjes aan te vinken, kunnen gebruikers binnen de verStandaard
hebben
alleen
de
techi
schillende menu's toegang verlenen
nicusZoeken
en de beheerder toegang tot aan/beperken tot alleen gebruikers op
het menu
Gebruikerstoegang.
Menu
een lager niveau (rechts).

Datum en tijd

1

Systeem
algemene SW-systeeminstellingen

6

Ontwikkeling

algemene SW-ontwikkelingsinformatie 6.1

Technische functies
Tests, diagnostiek

6.2

Datum-/tijdinstellingen

6.3

Talen

6.4

Gebruikerstoegang

6.5

Tik op menu 6.3 'Datum/
tijdinstellingen' en volg de instructies
op het scherm.
Zoeken
Menu
Klik op de
knop 'Opslaan'.

Taal

1

Systeem
algemene SW-systeeminstellingen

6

Ontwikkeling

algemene SW-ontwikkelingsinformatie 6.1

Technische functies
Tests, diagnostiek

6.2

Datum-/tijdinstellingen

6.3

Talen

6.4

Gebruikerstoegang

6.5

Tik op menu 6.4 'Talen' en volg de
instructies op het scherm.
Klik op de knop 'Opslaan'.
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Zoeken

Energiebesparing

1

Om de tijdsbestekken te definiëren
waarin de dispenser naar de
energiebesparende modus overgaat.

Zoeken

2

Menu
Machine-instellingen

Machine-instellingen

1

Display, Sensors, Actuatoren

Energiebesparingsmodus

Display, Sensors, Actuatoren

Energiebesparingsmodus

1.5

Energiebesparing instellen 1.5.1
Tijdsbestek
Tijdsbestek energiebesparingsmodus

Tijdsbestek
Tijdsbestek energiebesparingsmodus

Menu
Klik op de
knop 'Opslaan'.

Statistieken

Machine-informatie

1.	Bekijk de dispenserstatistieken
op het scherm

Statistieken

Mislukkingen, Statistieken, Favorieten,
Info
EVA DTS en tellers

Statistieken tonen

2
2.2

Capsuletellers

2.2.1

Statistieken resetten

2.2.2

Controle tonen
EVA DTS

Dinsdag

Woensdag Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1
1.5

Standaard
modus
Zachte
modus

0:00

9:00

4:00

12:00

Diep

1.5.2
Toevoegen

Tik op menu 1.5.1 'Instellingen voor
energiebesparing' en vink het vakje
aan. Zoeken

Negeren Opslaan

Tijdsbestek energiebesparingsmodus

Maandag

Energiebesparing instellen 1.5.1

1.5.2

Tijdsbestek

3

Menu

Tik op menu 1.5.2 'Tijdsbestekken' en
volg de instructies op het scherm.
Klik op de knop 'Opslaan'.
Tik op menu 2.2.2 'Statistieken resetten' om de tellers te resetten.

Verwijderen

Dag kopiëren

Dag kopiëren

Op alle dagen
plakken

i Wanneer de 'Zachte modus' is
geselecteerd, kunnen gebruikers
nog steeds capsules kopen,
terwijl in de 'Diepe modus' het
aanraakscherm en aankopen
zijn uitgeschakeld.

Tik op menu 2.2.3 'Controle tonen' om
het totaalaantal verkopen en de totale verzamelde waarde te bekijken.

2.2.3

Productnummer

Itemnummer voor capsules en
recepten

2.2.4

Tik op menu 2.2.1 'Statistieken weergeven' om het aantal uitgiftes per
koffievariant te bekijken.

Zoeken
Menu

2.	Exporteer dispenserstatistieken
via USB

1

2

Importeren/Exporteren
Statistieken, Bestanden & Pakketten

5

EVA-DTS exporteren

Om gegevens te exporteren over
het bijvullen/legen van capsules en
over transacties.

Exporteer EVA-DTS-gegevens naar
bestand of seriële poort

Naar bestand exporteren
EVA-DTS naar bestand exporteren

5.1
5.1.1

Naar seriële poort exporteren
EVA-DTS naar seriële poort exporteren 5.1.2

Steek een adapterkabel in de microUSB-poort in de linkerdeur van de
dispenser en sluit een USB-stick aan.
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Tik op menu 5.1.1 'Bestand exporteren'
en volg de instructies op het scherm.

i Het formaat van het bestand

is EVA-DTS en vereist specifieke
statistische software.

Zoeken
Menu

Configuratie-instellingen
exporteren en importeren

1

2

Importeren/Exporteren
Statistieken, Bestanden & Pakketten

5

EVA-DTS exporteren
Exporteer EVA-DTS-gegevens naar
bestand of seriële poort

Om een kopie te maken van alle
configuratie-instellingen (bijv. prijs,
promoties, tijdsbestekken, enz.) of om
een kopie van de instellingen van een
andere dispenser te importeren.

Video's
Videobestanden beheren

Afbeeldingen
Afbeeldingbestanden beheren

5.1
5.2
5.3

Back-up maken

Huidige omgeving exporteren/
importeren

5.4

Foutlogs

Steek een adapterkabel in de microUSB-poort in de linkerdeur van de
dispenser en sluit een USB-stick aan.

Tik op menu 5.4 'Back-up' en volg de
instructies op het scherm.
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REINIGING EN ONDERHOUD

De afbeeldingen in deze handleiding zijn niet contractueel bindend. Onderdelen van het Momento-ecosysteem anders dan de Nespresso Momento Dispenser
zijn niet inbegrepen en dienen alleen ter illustratie. Raadpleeg het gedeelte 'Dispenseroverzicht' van deze handleiding voor meer informatie.
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Inleiding

Reiniging

De buitenkant van de dispenser kan
naar wens worden schoongemaakt
door de beheerder. Gebruik alleen
neutrale schoonmaakmiddelen en
geen oplosmiddelen om het risico
van chemische oxidatie of corrosie te
vermijden.

1

Reinig de buitenkant van de
dispenser met een wegwerpdoekje
of keukenpapier.
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PROBLEMEN OPLOSSEN
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Waarschuwingen
op de machine

De beheerder van de dispenser moet de contactgegevens (bijv. naam/adres/ telefoon/e-mail) in de buurt van de
dispenser ophangen van de persoon die gebruikers zal ondersteunen in geval van een probleem met de dispenser.

Soort waarschuwing

Probleem

Potentiële oplossing

Waarschuwing

Koffiemachine tijdelijk niet
beschikbaar

Raadpleeg de instructies op het display van de koffiemachine. Neem
indien nodig contact op met uw machinebeheerder.

Waarschuwing

Melk niet beschikbaar

Wacht tot de melkkoelkast is afgekoeld voordat u de drank laat bereiden.
Neem contact op met uw machinebeheerder als de koffiemachine met melk
moet worden bijgevuld.

Waarschuwing

Machine aan het opwarmen

Wacht tot de koffiemachine is opgewarmd voordat u dranken laat
bereiden.

Waarschuwing

Capsule-houdbaarheidsdatum
is verstreken

Neem contact op met uw machinebeheerder.

Waarschuwing

Capsuleverstopping

Presenteer de badge om het saldo te herstellen. Neem contact op met de
machinebeheerder als het probleem zich blijft voordoen.

Waarschuwing

Geen munten meer

Gebruik een gepast bedrag. Neem contact op met uw machinebeheerder.

Waarschuwing

Muntsysteem werkt niet

Als er een ander betaalsysteem beschikbaar is, ga dan verder zonder
munten te gebruiken. Neem contact op met uw machinebeheerder.

Waarschuwing

Proces onderbroken

Een proces is onderbroken. Presenteer de badge opnieuw als u uw badge
met geld heeft aangevuld. Zo niet, ga dan terug naar het welkomstscherm.

Waarschuwing

Verificatie mislukt

Het beheerderswachtwoord is verkeerd ingevoerd.
Voer het juiste wachtwoord in.

Waarschuwing

Geen communicatie met
betaalapparaat

Tijdelijk of permanent communicatieverlies tussen de dispenser en het
betaalapparaat. Neem contact op met de machinebeheerder als het
probleem zich blijft voordoen.

Onderhoudswaarschuwing

Dispenser buiten dienst

Neem contact op met uw machinebeheerder.

Onderhoudswaarschuwing

Koffiemachine buiten dienst

Neem contact op met uw machinebeheerder.
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BIJLAGE
Technische gegevens (SideBySide-versie) Technische gegevens (Mini Tower-versie) Betaalsysteemspecificaties (geldig
De technische gegevens van de Nespresso Momento De technische gegevens van de Nespresso Momento voor SideBySide en Mini Tower-versies)
Dispenser staan op het typeplaatje.

Dispenser staan op het typeplaatje.

Specificaties

Specificaties

De dispenser moet geaard zijn.
Daarnaast is het raadzaam om een
foutstroombeveiligingsschakelaar te installeren.
Voeding: 230 – 240 V / 15 W / 50 – 60 Hz
Zekering: Schakelende voeding, invoer: T2A,
uitvoer: T12.5A
Stroomverbruik zonder betaalsysteem: 15 W
Aansluitkabel: Ca. 1,8 – 3,5 m
(varieert, afhankelijk van lokale vereisten)
Gewicht: Dispenser 28,8 kg
Raadpleeg het gewicht van de koffiemachine
in de speciale gebruikershandleiding om het
gewicht van de volledige installatie te bepalen.
Omgevingstemperatuurbereik: +4 °C – +32 °C
(–2/+0) bij 80 % RH
Afmetingen (b x d x h): 561 x 372 x 420 mm
(hoogte met voetjes). Om de afmetingen van de
complete installatie te bepalen, verwijzen we u naar
de afmetingen van de koffiemachine in de speciale
gebruikershandleiding.
Geluidsemissie: < 70 dBA
Totale capaciteit: 400 capsules
Capaciteit per container: 100 capsules

De dispenser moet geaard zijn.
Daarnaast is het raadzaam om een
foutstroombeveiligingsschakelaar te installeren.
Voeding: 230 – 240 V / 15 W / 50 – 60 Hz
Zekering: Schakelende voeding, invoer: T2A,
uitvoer: T12.5A
Stroomverbruik zonder betaalsysteem: 15 W
Aansluitkabel: Ca. 1,8 – 3,5 m
(varieert, afhankelijk van lokale vereisten)
Gewicht: Dispenser 26,3 kg
Kast 12,7 kg
Betaalmodule 13,5 kg (indien aanwezig)
Om het gewicht van de volledige installatie
te bepalen, raadpleegt u het gewicht van de
koffiemachine in de speciale gebruikershandleiding.
Omgevingstemperatuurbereik: +4 °C – +32 °C
(–2/+0) bij 80 % RH
Afmetingen (bxdxh): (Hoogte met voetjes)
• Dispenser: 561 x 372 x 426 mm
• Dispenser geïntegreerd in kast:
608 x 507 x 855 mm
• Dispenser geïntegreerd in kast met
betaalmodule: 765 x 507 x 855 mm
Geluidsemissie: < 70 dBA
Totale capaciteit: 400 capsules
Capaciteit per container: 100 capsules
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Indien met Microtronic-betaalsysteem:
• Frequentiebanden: 13,56 MHz
• Maximaal radiofrequentievermogen: 43,5 dBm
Indien met Nayax-betaalsysteem:
• Frequentiebanden: 13,56 MHz
Andere specificaties van het betaalsysteem.
Hier te melden door de installateur.

Typeplaatje
Het typeplaatje bevat de volgende gegevens:
Machinetype: Nespresso Dispenser
Model: Nespresso Momento Dispenser
Type: Nespresso Momento Dispenser SideBySide:
NPD100; Nespresso Momento Dispenser MiniTower:
NPD200
Voltage: overeenkomstig typeplaatje
Vermogen: overeenkomstig typeplaatje
Serienummer: overeenkomstig typeplaatje
Productiedatum: overeenkomstig typeplaatje

Typeplaatje

Recycling van capsules en machines
aan het einde van de levensduur
Deze machine voldoet aan EU-richtlijn
2012/19/EG. Verpakkingsmateriaal en apparaat
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

Nestlé Nespresso SA
Avenue d’Ouchy 4-6
1006 Lausanne
Zwitserland

Versie: Handleiding Nespresso Momento Dispenser

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
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