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      Vejledning for Bonamat Novo og Mondo 
 

 Novo 2 Mondo II + Mondo Twin 

Opstart o Rengør glaskanden og filtertragten. 

o Hæld en kande koldt vand i maskinen. Vent 5 

min. før maskinen tilsluttes elektricitet. 

o Isæt en tom filtertragt og sæt en tom kande på 

nederste varmeplade. Vær sikker på, at alle 

afbrydere er slukkede (5.3) og (5.5). 

o Tryk på Startknap (5.5). Så snart vandet er løbet 

igennem og indikationslampen (5.1) er slukket, 

er maskinen klar til normal brug. 

o Rengør glaskanden og filtertragten. 

o Hæld en kande koldt vand i maskinen. Vent 5 min. før 

maskinen tilsluttes elektricitet. 

o Isæt en tom filtertragt og sæt en tom kande på ned-erste 

varmeplade. Vær sikker på, at alle afbrydere er slukkede 

(1) og (2). 

o Tryk på Start/Stop knappen (1). Den grønne lampe (8) vil 

lyse og vandet løbe igennem. Når indikationslampen (8) 

slukker, er maskinen klar til normal brug. 

 Bemærk: Der vil altid forblive en smule vand i maskinen, så vær opmærksom, hvis maskinen flyttes eller stilles 

hvor temperaturen er under 0°C.  

Brug o Isæt filterpapir i tragten og påfyld kaffe. 

o Sæt tragten på plads over kanden og påfyld den 

ønskede mængde vand i vandbeholderen. 

o Placer kanden under tragten. Tænd maskinen på 

startknappen (5.5). Kontrollampen (5.4) vil lyse 

og maskinen vil begynde at brygge. 

o Når indikationslampen (5.5) slukker, stopper 

vandet med at løbe. Vent et øjeblik, da vandet 

skal løbe gennem filteret og kaffen, før den er 

klar.  

o Kanden kan nu placeres på øverste varmeplade 

eller hældes på termokande, og en ny kande kan 

brygges. Husk at tænde for den øverste 

varmeplade (5.3). Kontrollampen (5.2) vil 

begynde at lyse. 

o Check om fjederen er rigtig placeret i tragten. 

o Isæt filterpapir i tragten og påfyld kaffe. 

o Sæt tragten på plads over kanden og påfyld den ønskede 

mængde vand i vandbeholderen. 

o Placer kanden under tragten. Tænd maskinen på 

startknappen (1). Den grønne lampe vil lyse og maskinen vil 

begynde at brygge.  

o Når kaffen er klar vil det grønne lys slukke og maskinen vil 

give 3 ”bip”.  

o Kanden kan nu placeres på øverste varmeplade eller 

hældes på termokande, og en ny kande kan brygges. Husk 

at tænde for den øverste varmeplade (2), der vil lyse når 

varmepladen er tændt. 

Afkalkning o 50g Frellsen Afkalkningspulver opløses i 5 dl. varmt vand (det er vigtigt, at pulveret er helt opløst) og hældes 

herefter på maskinen. 

o Tænd maskinen og lad ca. halvdelen af opløsningen løbe igennem. Sluk maskinen og lad virke i 2 timer.  

o Tænd maskinen igen og lad resten af opløsningen løbe igennem. Kør derefter maskinen igennem med 3 kander 

rent vand. Maskinen er nu klar til brug. 

Anbefaling Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge Maskinen bør afkalkes minimum ____ gange pr. uge 

Bemærk Husk! Mangelfuld afkalkning forringer kaffen og kan give overgang i maskinen. Frellsen afkalker leveres – uden 

beregning – til kaffe-brygningsanlæg, der er udlånt af Frellsen kaffe. 
 

Det påhviler låntager at rengøre og afkalke maskinen jfr. kontrakt. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Novo 2 

1. Vandbeholder 

2. Øverste varmeplade 

3. Filtertragt 

4. Netkabel 

5. Knapper 

6. Glaskande 

7. Nederste varmeplade 

 

 

Mondo 

1. Start/Stop + nederste varmeplade 

2. Knap for øverste varmeplade 

3. Varmeplade nederst 

4. Glaskande 

5. Filtertragt 

6. Varmeplade øverste 

7. Vandbeholder 

8. Indikationslampe for bryg 

9. Afkalkningsindikator 

 

 

 

 

 

  

 5.1  Indikationslampe ”Brygger” 

5.2  Kontrollampe øverste varmeplade 

5.3  Knap for øverste varmeplade 

5.4  Kontrollampe nederste varmeplade 

5.5  Startknap + nederste varmeplade 

 


