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FELICITĂRI! 
 Stimate client, 
suntem încântaţi că aţi achiziţionat aparatul LB COMPACT: vă mulţumim foarte mult că aveţi încredere în 
compania noastră. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă recomandăm să citiţi instrucţiunile de utilizare, care explică modul 
de utilizare, de curăţare şi de menţinere a aparatului în stare perfectă de funcţionare. Ne dorim să preparaţi şi să 
savuraţi multe ceşti de cafea graţie noului dvs. aparat Lavazza! 
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RECOMANDĂRI PRIVIND SIGURANŢA RO 

Scopul aparatului: 
Acest aparat este destinat pentru a fi utilizat în gospodărie şi în 
aplicaţii similare, precum: 
- zonele de bucătărie ale personalului din magazine, birouri şi 

alte medii de lucru; 
- ferme; 
- de clienţii din hoteluri, moteluri şi alte medii de tip 

rezidenţial; 
- mediile de tip pensiune. 
Orice utilizare incorectă, nespecificată în aceste instrucţiuni, 
este strict interzisă. În mod similar, nu trebuie efectuată nicio 
modificare tehnică. Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii, de 
obicei în vârstă de 8 ani sau peste, dacă sunt supravegheaţi 
îndeaproape sau sunt instruiţi corespunzător în ce priveşte 
utilizarea în siguranţă a dispozitivului şi cu condiţia să fie 
conştienţi de pericolele corelate. Operaţiile de curăţare şi 
întreţinere nu trebuie efectuate de copii, cu excepţia cazului în 
care au peste 8 ani şi sunt supervizaţi. Nu lăsaţi dispozitivul şi 
cablul de alimentare respectiv la îndemâna copiilor sub 8 ani. 
Acest dispozitiv poate fi utilizat de persoane cu capacităţi 
fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de persoane fără 
practică sau cunoştinţe dacă sunt supravegheate îndeaproape 
sau sunt instruite corespunzător cu privire la utilizarea în 
siguranţă a dispozitivului şi cu condiţia să fie conştiente de 
pericolele corelate. Nu permiteţi copiilor să se joace cu 
dispozitivul. 

Locaţia de instalare: 
Aşezaţi cafetiera într-un loc sigur, unde nimeni nu-l poate 
răsturna şi nu poate fi rănit. Nu ţineţi aparatul la o 
temperatură sub 4°C (39,2°F), deoarece îngheţul îl poate 
deteriora. Nu utilizaţi cafetiera afară. Nu aşezaţi aparatul pe 
suprafeţe foarte fierbinţi sau în apropierea flăcărilor. 

Alimentarea cu energie: 
Conectaţi cafetiera doar la o priză adecvată. Tensiunea trebuie 
să corespundă cu cea indicată pe eticheta aparatului. 

Cablul de alimentare: 
Nu utilizaţi cafetiera când cablul de alimentare este defect. În 
cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie 
înlocuit de producător, de service-ul de asistenţă tehnică al 
acestuia sau, în orice caz, de o persoană cu o calificare similară. 
Nu rulaţi cablul de alimentare în jurul colţurilor, al marginilor 
ascuţite sau peste obiecte fierbinţi şi ţineţi-l la distanţă de ulei. 
Nu utilizaţi cablul de alimentare pentru a deplasa sau a trage 
cafetiera. Nu trageţi ştecărul din priză apucând de cablul de 
alimentare şi nu-l atingeţi cu mâinile ude. Nu lăsaţi cablul de 
alimentare să atârne de pe mese sau rafturi. 

Atenţie! - Pericol de electrocutare: 
Nu permiteţi niciodată pieselor sub tensiune şi/sau pieselor 
care conduc curent să vină în contact cu apa! 

Protejarea altor persoane: 
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul. Copiii nu sunt conştienţi 
de riscurile legate de aparatele electrice de uz casnic. Nu lăsaţi 
materiale de ambalare a aparatului la îndemâna copiilor. 

Pericol de arsuri: 
Nu atingeţi piesele fierbinţi (suportul de capsule etc.) chiar 
după utilizarea aparatului. Fiţi atenţi la lichidul fierbinte care 
ţâşneşte în timp ce cafeaua iese din duză. 

Curăţarea: 
Înainte de curăţare, deconectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se 
răcească. Nu scufundaţi aparatul în apă! Este strict interzisă 
modificarea pieselor interne ale aparatului. Înlocuiţi apa din 
rezervor după câteva zile de neutilizare. 

Depozitarea aparatului: 
Dacă aparatul urmează să rămână inactiv pe o perioadă lungă, 
deconectaţi-l şi depozitaţi- într-un loc uscat, care nu se află la 
îndemâna copiilor. Menţineţi-l protejat de praf şi murdărie. 

Lucrările de service/Întreţinerea: 
În caz de defecţiune, probleme sau o defecţiune suspectată 
după căderea aparatului, scoateţi imediat ştecărul din priză. 
Nu încercaţi să utilizaţi un aparat defect. Lucrările de service şi 
reparaţiile pot fi efectuate doar de centre de service 
autorizate. Ne declinăm întreaga răspundere pentru pagubele 
ce rezultă din lucrările nerealizate de profesionişti. 

Rezervorul de apă: 
Umpleţi rezervorul doar cu apă potabilă proaspătă, 
necarbonatată. Nu utilizaţi aparatul dacă nu există suficientă 
apă în rezervor. 

Compartimentul pentru pastile: 
Doar pastilele Lavazza BLUE vor fi compatibile cu 
compartimentul pentru pastile: nu puneţi degetele sau orice 
alt obiect în interiorul compartimentului. Pastilele trebuie 
utilizate o singură dată. 

Salubrizarea aparatului la sfârşitul duratei sale de 
viaţă funcţionale: 
INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR: Implementarea Directivelor 
2002/95/CE, 2002/96/CE şi 2003/108/CE, cu privire la 
restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în 
echipamentele electrice şi electronice şi cu privire la 
salubrizarea deşeurilor, cu amendamentele ulterioare. 
Simbolul unui coş de gunoi tăiat pe aparat sau pe ambalajul 
acestuia indică faptul că produsul trebuie salubrizat separat de 
alte deşeuri la sfârşitul duratei sale de viaţă funcţionale. Prin 
urmare, utilizatorul trebuie să ducă aparatul pentru a fi 
salubrizat la un centru corespunzător de colectare separată 
pentru echipamente electronice şi electrotehnice sau să-l ducă 
la dealer când cumpără un aparat nou de tip echivalent (câte 
unul pentru fiecare aparat nou). Colectarea separată 
corespunzătoare pentru aparatul demontat, trimis ulterior 
către reciclare, tratare şi salubrizare ecologică, contribuie la 
prevenirea posibilelor efecte negative asupra mediului şi 
sănătăţii oamenilor şi încurajează reciclarea materialelor din 
care este fabricat aparatul. Sancţiunile administrative specifice, 
specificate de reglementările actuale, se vor aplica pentru 
salubrizarea ilicită a produsului de către utilizator. 
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PREGĂTIREA APARATULUI RO 
 

 

Tava de 
picurare/colectare a 
pastilelor utilizate 

Grătarul 
pentru ceaşcă 
(reglabil) 

Întrerupătorul principal 

Rezervorul 

Capacul rezervorului 

Suportul de încărcare a pastilelor 

Controalele 
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CONTROALELE ŞI SEMNALELE RO 
 

1 2 3 STAREA APARATULUI EVENIMENTE 

   
Tava de pastile plină 

LED-urile 2 şi 3 se aprind şi se sting când este furnizată a opta 
pastilă. 

   
Încălzire LED-urile 1 şi 3 se aprind şi se sting. 

 
 

 
Activ LED-urile 1 şi 3 sunt aprinse stabil. 

   
Dozare LED-ul pentru selecţia efectuată clipeşte (în exemplu butonul 1). 

   

Începe dozarea fără nicio pastilă 
introdusă 

LED-ul pentru butonul selectat (în exemplu butonul 1) şi LED-ul 
roşu se aprind şi se sting (de patru ori). Apoi LED-urile 1 şi 3 se 
aprind din nou, pentru a indica faptul că maşina este activă. 

 
  

Resetarea tăvii pline 
A avut loc resetarea (LED-urile 2 şi 3 vor fi aprinse timp de 2 
secunde). 

   
Deschiderea suportului LED-urile 1 şi 2 se aprind şi se sting. 

   

Alarmă pentru lipsă de apă - 
anomalie a debitului de apă 

Lipsa de apă va fi detectată de aparat în cursul dozării şi va fi 
anunţată de LED-ul 2 care clipeşte. După ce rezervorul a fost 
umplut, continuaţi conform descrierii din „PREPARAREA 
CAFELEI”. 

   
Stocarea dozei în memorie 

Dacă ţineţi butonul apăsat timp de cel puţin 5 secunde, aparatul 
va intra în modul de stocare a dozei, care va fi indicat printr-o 
secvenţă de clipire rapidă. Dacă apăsaţi acelaşi buton din nou 
când s-a obţinut doza dorită, aparatul va stoca în memorie 
cantitatea dozată, pentru următoarele dozări. 

 
 

 
Alarmă de temperatură excesivă LED-ul 2 este aprins stabil. Contactaţi centrul de service. 

 

Porţie dozată (programabilă) 

LED de stare 

Porţie liberă 

(programabilă) 



PREGĂTIREA APARATULUI 

6 

RO 
 

Producătorul nu va fi responsabil pentru pagubele 
rezultate din următoarele cauze: 

- Utilizarea necorespunzătoare sau orice altă 
utilizare nespecificată. 

- Reparaţiile efectuate de centre de service 
neautorizate. 

- Modificarea cablului de alimentare. 
- Modificarea componentelor aparatului. 
- Utilizarea altor piese de schimb sau accesorii 

decât a celor originale. 
- Problemele cauzate de calcar. 
- Depozitarea la o temperatură sub 4° C. 
- Utilizarea aparatului la o temperatură de sub 

5° C. 
- Utilizarea aparatului la o temperatură de 

peste 40° C. 
- Utilizarea altor pastile decât a celor Lavazza 

BLUE. În cazurile de mai sus, garanţia 
produsului va deveni nulă şi neavenită. 

PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A APARATULUI 

Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă stabilă, plană, 
departe de apă şi de surse de încălzire. Aparatul nu 
va fi acoperit niciodată cu ţesături sau cu orice alt 
obiect în cursul funcţionării. 

Scoateţi capacul şi scoateţi rezervorul din poziţia de 
fixare din aparat. 

Clătiţi rezervorul cu apă potabilă proaspătă. 

Umpleţi rezervorul până la nivelul MAX, utilizând 
doar apă potabilă proaspătă şi neefervescentă. 

Aşezaţi rezervorul din nou în zona de fixare, 
având grijă să verificaţi fixarea corectă. 

Nivelul apei nu trebuie să depăşească niciodată 
nivelul MAX şi va trebui să depăşească 
întotdeauna marcajul MIN. Utilizaţi doar apă 
potabilă proaspătă şi neefervescentă; apa 
fierbinte sau orice alt lichid poate deteriora 
rezervorul. 
Nu porniţi aparatul dacă nu a fost umplut cu 
apă; în plus, asiguraţi-vă că nivelul apei este 
peste nivelul minim afişat. 

Asiguraţi-vă că mâinile, precum şi cablul şi 
suprafeţele de susţinere ale aparatului nu sunt 
ude. 

Conectaţi ştecărul în priza din perete. 

Apăsaţi întrerupătorul principal de pe partea 
stângă a aparatului. 

Acum începe faza de încălzire şi ambele butoane 
de dozare vor clipi. După terminarea fazei de 
încălzire, aparatul va anunţa starea de pregătire 
prin faptul că ambele butoane de dozare vor fi 
aprinse stabil. Acum aparatul este pregătit 
pentru utilizare. 

Dacă apăsaţi încă o dată pe întrerupătorul 
principal, aparatul se va opri. 

ECONOMISIREA ENERGIEI 

După o perioadă de 30 de minute de inactivitate, 
aparatul va intra în modul de economisire a 
energiei, iar alimentarea fierbătorului va fi 
deconectată. 

Ambele butoane de dozare vor rămâne aprinse. 

Pentru a porni aparatul din nou, continuaţi 
prepararea obişnuită a produsului. 



PREGĂTIREA APARATULUI 

7 

RO 
 

PREGĂTIREA APARATULUI PENTRU PREPARAREA CAFELEI 

Aparatul acceptă două poziţii de susţinere, pentru 
tipuri diferite de ceşti. 

Ceaşcă de espresso: Aşezaţi ceaşca pe grătar. 

Căni (espresso diluat): 

- Scoateţi grătarul pentru ceaşcă (figura 1). 

- Întoarceţi grătarul la 180° (figura 2). 

- Aşezaţi grătarul înapoi în locaşul său (figura 3). 

- Aşezaţi ceaşca pe suprafaţă (figura 4). 

 
 

 

DOZAREA CAFELEI 

Ridicaţi suportul de încărcare a pastilelor. 

Indicatorul luminos roşu va clipi alternativ cu 
butonul de dozare de sus pentru a indica 
deschiderea suportului. 

Nu puneţi niciodată degetele sau price obiect în 
compartimentul de inserare a pastilelor. Doar 
pastilele Lavazza BLUE vor fi introduse în 
compartimentul de inserare a pastilelor. 

Aşezaţi pastila Lavazza BLUE în compartimentul 
special disponibil. 

Coborâţi complet suportul de încărcare a pastilelor. 
Asiguraţi-vă că aparatul este pregătit pentru 
dozare, adică butoanele de dozare vor fi aprinse 
stabil. 

Apăsaţi oricare dintre butoane pentru a începe 
dozarea. 

Acum va începe dozarea: butonul de dozare 
selectat va clipi. 

 
PREPARAREA CAFELEI RO 
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PREPARAREA CAFELEI RO 
 

În cazul unui buton de espresso dozat, 

dozarea se va opri automat când este atinsă 
cantitatea presetată (consultaţi paragraful 
„Programarea dozei”). 
În cazul butonului de dozare liberă, 

apăsaţi butonul din nou după ce în ceaşcă se află 
cantitatea dorită de cafea, pentru a opri dozarea 
cafelei. 
Butonul se va aprinde şi va clipi când este dozată 
cafeaua. După ce cafeaua a fost dozată, butonul va 
rămâne aprins, adică va clipi, apoi va rămâne 
aprins stabil, pentru a indica starea de pregătire a 
aparatului. În cazul unui număr destul de mare de 
dozări repetate, starea de pregătire a aparatului 
poate apărea după o fază de încălzire (în acest caz 
ambele butoane de dozare vor clipi). 

 

PROGRAMAREA DOZEI 

Tastatura are două butoane. Butonul de sus este 
pentru doza de espresso (cantitatea setată din 
fabrică: circa 40 ml). Butonul de jos este pentru 
doza liberă, aşa cum este setată din fabrică, adică 
poate fi setată de utilizator. În orice caz, doza 
asociată cu acest buton poate fi programată, de 
asemenea. 

Cum se programează dozele: 
Ridicaţi suportul de încărcare a pastilelor: indica-
torul luminos roşu ca clipi alternativ cu butonul de 
dozare de sus. 

Inseraţi pastila. 

Închideţi suportul. 

Selectaţi butonul de jos şi menţineţi-l apăsat timp 
de 5 secunde. Aparatul va intra în modul de 
programare. 

Când aparatul intră în modul de programare, LED-
ul pentru butonul selectat se va aprinde şi se va 
stinge alternativ mai rapid (de două ori mai rapid). 

Acum puteţi elibera butonul de selectare şi 

aşteptaţi să obţineţi doza dorită. 

Apăsaţi butonul care clipeşte pentru a opri dozarea 
şi a stoca doza în memorie. 

ELIMINAREA PASTILELOR UTILIZATE 

Această operaţie trebuie efectuată când maşina 
este pornită. 
Butonul de dozare de jos şi LED-ul central vor clipi 
alternativ pentru a indica faptul că tava de pastile 
utilizate este plină şi trebuie scoasă, golită, apoi 
aşezată la loc în poziţie. Când tava este scoasă timp 
de cel puţin 5 secunde, aparatul va reseta contorul 
de pastile din interior. O astfel de resetare va fi 
indicată de LED-ul central şi de butonul de jos, care 
se aprind simultan timp de 2 secunde. 
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ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA RO 
 

Înainte de efectuarea operaţiilor de curăţare, 
asiguraţi-vă că ştecărul a fost deconectat din priză 
şi, de asemenea, aşteptaţi ca aparatul să se 
răcească. 

Vă recomandăm să clătiţi rezervorul de apă zilnic şi 

să-l umpleţi cu apă potabilă proaspătă, 

neefervescentă. 

Goliţi şi curăţaţi tava de colectare a picăturilor o 

dată la o zi sau două sau de fiecare dată când este 

plină. 

Nu utilizaţi cuptoare (cu microunde sau 

tradiţionale) pentru a usca aparatul (sau orice 

piesă a acestuia). Nu utilizaţi substanţe de curăţare 

alcaline, solvenţi, alcool sau substanţe agresive. 

Nu scufundaţi aparatul în apă. 

Cu excepţia cazului în care este specificat altfel, 

toate componentele aparatului care nu pot fi 

scoase (cu excepţia celor electrice) vor fi spălate cu 

lavete sau bureţi neabrazivi, înmuiaţi în apă rece 

sau caldă. 

Nu utilizaţi o maşină de spălat vase pentru a curăţa 

componentele. 

CURĂŢAREA TĂVII DE PICURARE/PASTILE  

UTILIZATE 

Scoateţi şi goliţi tava de colectare a pică-
turilor/pastilelor utilizate. 

Clătiţi componentele cu apă rece, apoi uscaţi-le şi 
montaţi-le în locurile lor. 
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DEPANAREA RO 
  

Problemă Cauză posibilă Soluţie 
Aparatul nu porneşte. Aparatul nu a fost conectat la 

priză. 
Verificaţi dacă ştecărul a fost introdus corect 
în priză. 

Suportul de încărcare a 
pastilelor nu ajunge în 
poziţia de închidere. 

Tava de colectare a 
picăturilor/pastilelor utilizate 
este plină. 
Pastila a fost introdusă greşit. 

Goliţi tava de colectare a picăturilor/pastilelor 
utilizate. 
Coborâţi suportul de încărcare a pastilelor şi 
introduceţi corect pastila. 

Pompa nu porneşte. Se scurge apă din rezervor. Umpleţi rezervorul cu apă potabilă proaspătă 
şi neefervescentă, apoi încărcaţi din nou 
circuitul hidraulic. 

Aparatul nu dozează cafea. Pastila nu a fost introdusă. 
Temperatura optimă nu a fost 
atinsă. 
Suportul de încărcare a 
pastilelor a fost ridicat. 
Se scurge apă din rezervor. 

Introduceţi pastila. 
Aşteptaţi să se atingă o temperatură 
adecvată. 
Coborâţi suportul de încărcare a pastilelor. 
Umpleţi rezervorul cu apă potabilă proaspătă 
şi neefervescentă, apoi încărcaţi din nou 
circuitul hidraulic. 

Cafeaua nu este suficient de 
fierbinte. 

Ceştile sunt reci. 
A fost dozată prea multă apă cu 
cafea. 

Preîncălziţi ceştile turnând apă caldă în ele. 
Aşteptaţi cel puţin 20 de secunde după 
dozarea ultimei cafele. 

Cafeaua curge prea rapid şi 
nu poate fi obţinută spumă 
de espresso. 

A fost introdusă o pastilă 
utilizată. 

Introduceţi o pastilă nouă. 

 
 

• Tensiune: 220-240 V, 50/60 Hz 
• Putere totală: 1.300 W 
• Capacitate rezervor: 1,2 I 
• Greutate: 3,6 kg 
• Materialele utilizate pentru cadru: materiale din 

termoplastic 

• Dimensiuni: înălţime: 23,5 cm 

 lăţime: 13 cm 
 adâncime: 36 cm 

Caracteristicile tehnice sunt afişate pe plăcuţa cu 
datele de identificare de pe aparat. 

 2006/42 CE - 2004/108 CE - 2006 /95 CE 

 
CARACTERISTICILE TEHNICE RO 



 

11 

NOTE 
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www.lavazza.com 


