Instrucţiuni de utilizare

LB 1200 GALACTICA

Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile

Felicitări!
Stimate client, dorim să vă felicităm pentru faptul că aţi optat pentru espressorul Lavazza LB 1200
Galactica şi să vă mulţumim că ne-aţi ales.
Înainte de a utiliza aparatul, vă sfătuim să citiţi în detaliu broşura de instrucţiuni, care explică modul de
utilizare, de curăţare şi de menţinere în stare corespunzătoare de funcţionare. Tot ce ne rămâne este să
vă dorim toate cele bune la prepararea multor espresso Lavazza excelente!
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Dozator cu dozaj de espresso presetat.
Dozator cu dozaj de espresso lung presetat.
Dozator cu dozaj liber de espresso.
Spălarea automată
dezinfectare.

a

espressorului/mixerului

Dozator de cappuccino.
Dozator de latte macchiato.
Dozator de ciocolată caldă/mokaccino.
Prepararea băuturilor reci.

* Amestec de băuturi aromate cu ciocolată

de

A

COMPONENTELE

Suportul de încărcare
a capsulelor

Capacul rezervorului
de apă (pentru
completare)

TRADUCEREA INSTRUCŢIUNILOR ORIGINALE

Compartimentul
pentru capsule

Rezervorul de apă
cu controlul nivelului
de apă

Compartimentul cu
braţul suportului de
pastile

Capacul
rezervorului
de apă

Tastele de
selectare a
băuturilor

Capacul rezervorului
de apă
Capacul rezervorului
de apă cu blocaj

Afişajul
Motorul
dispozitivului de
spumare a laptelui

Duza de dozare
centrală

Duza de dozare laterală
Sertarul de
capsule utilizate

Cilindrul de
dezinfectare a
mixerului

Suportul de ceaşcă reglabil
pentru căni sau
ceşcuţe/pahare

Mixerul
Dispozitivul mixerului
pentru spumarea laptelui

Tava de
picurare

Suportul de pahar

Tava de picurare
pentru dispozitivul de
spumare a laptelui

Priza de
alimentare

Suportul retractant
pentru cilindrul de
dezinfectare a mixerului

Întrerupătorul
principal

* Pentru a obţine o calitate perfectă şi a utiliza aparatul în siguranţă, trebuie să
utilizaţi doar următoarele ceşti:

Cană China
Lavazza*

Cablul de alimentare

Ceaşcă de hârtie
Lavazza* de 360 ml
(12 oz) cu perete
dublu

Ceaşcă de hârtie
Lavazza* de 240 ml
(8 oz) cu perete
dublu

PARAMETRII
TASTĂ

FUNCŢIE

BĂUTURĂ

Espresso dozat

» Espresso dozat (40 ml)

Espresso dozat

» Espresso dozat (lung) (80
ml)

Dozare liberă

» Dozare liberă espresso
» Ceai
» Ceaiuri de plante

Curăţarea
automată a
espressorului/mix
erului
Cappuccino de
240/360 ml (8 sau
12 oz)

Latte macchiato
de 240/360 ml (8
sau 12 oz)

Băuturi calde

CEAŞCĂ/PAHAR
» Espresso china
» Ceaşcă de hârtie de 120 ml
(4 oz)
» Cappuccino china
» Ceaşcă de hârtie de 120 ml
(4 oz)
» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de
240/360 ml (8/12 oz)
» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de
240/360 ml (8/12 oz)

-

-

Tasta apăsată o dată:
» Cappuccino de 240 ml (8
oz)
Tasta apăsată de două ori:
» Cappuccino de 360 ml (12
oz)
Tasta apăsată o dată:
» Latte macchiato de 240
ml(8 oz)
Tasta apăsată de două ori:
» Latte macchiato de 360
ml(12 oz)

» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 240 ml
(8 oz)
» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 360 ml
(12 oz)
» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 240 ml
(8 oz)
» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 360 ml
(12 oz)
» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 360 ml
(12 oz)
» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 360 ml
(12 oz)

» Albă simplă de 360 ml (12
oz)
» Ciocolată caldă de 360 ml
(12 oz)

Băuturi reci
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» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 360 ml
(12 oz)

» Frişcă de lapte rece

» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 360 ml
(12 oz)

» Cappuccino rece

» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 360 ml
(12 oz)

» Espresso rece

» Cană china Lavazza
» Ceaşcă de hârtie de 360 ml
(12 oz)

Pe mixer se află trei marcaje de nivel, care
indică nivelurile corecte de lapte sau apă de
utilizat la prepararea băuturilor (vezi secţiunea
REŢETĂ).

DOZATOR

» Capsulă espresso Lavazza
BLUE

Central

» Capsulă espresso Lavazza
BLUE

Central

» Capsulă espresso Lavazza
BLUE

Central

» Capsulă Di Piu Lavazza BLUE

-

» Mokaccino de 360 ml (12
oz)

NIVELUL LICHIDELOR

INGREDIENTE

Central/Lateral

» Capsulă espresso » Lapte rece
Lateral
până la nivelul 1
» Capsulă espresso » Lapte rece
până la nivelul 2
» Capsulă espresso » Lapte rece
Lateral
până la nivelul 2
» Capsulă espresso » Lapte rece
până la nivelul 3
» Capsulă espresso » Lapte rece
Lateral
până la nivelul 3
» Apă sau lapte rece până la
nivelul 3 » Pudră de ciocolată**
(3/4 linguriţe)
» Capsulă espresso
» Apă sau lapte rece până la
nivelul 3
» Pudră de ciocolată** (3/4
linguriţe)
» Lapte rece până la nivelul 1/2
» Două cuburi de gheaţă dacă
laptele nu este suficient de rece Lateral
» O capsulă espresso (pentru
cappuccino rece)
» Capsulă espresso
» Lapte rece până la nivelul 1
» Două cuburi de gheaţă/cuburi
de zahăr, după gust
» Capsulă espresso
» Trei cuburi de gheaţă/cuburi
de zahăr, după gust

Al treilea nivel
Latte macchiato de 360 ml (12 oz), albă
simplă de 360 ml (12 oz), ciocolată caldă
de 360 ml (12 oz), mokaccino de 360 ml (12
oz).
Al doilea nivel
Cappuccino de 360 ml (12 oz), latte macchiato de
240 ml (8 oz), frişcă de lapte rece.

** produs instant pentru băutură aromată cu ciocolată

Primul nivel
Cappuccino de 240 ml (8 oz), frişcă de lapte rece,
cappuccino rece.

SEMNALELE DE AVERTISMENT

RO
STAREA APARATULUI

AFIŞAJ

EVENIMENTE

Încălzire

Toate tastele sunt stinse.

Aparatul este activ (s-a atins temperatura
corectă)

Melodie.
Toate tastele sunt aprinse (stabile).

Dozare
1 sunet când sunt apăsate tastele de pornire/oprire a dozării.
Tasta selectată va începe să clipească.
Setarea dozajului espresso

3 sunete la începerea/finalizarea operaţiei de setare.
Tasta selectată va începe să clipească.

Apăsarea tastei de începere a dozării fără o
capsulă inserată

Este emis 1 sunet la apăsarea tastei utilizate pentru începerea dozării

Nu există apă în rezervor

2 sunete indică faptul că rezervorul este gol.
1 sunet indică faptul că rezervorul este plin/completat.
Toate tastele sunt aprinse (stabile).

Sertarul de picurare/capsule utilizate este
plin, nu este poziţionat corect sau nu este
inserat

3 sunete indică faptul că tava este plină.
1 sunet când este inserată tava golită.
Toate tastele sunt aprinse (stabile).

Sertarul de picurare/capsule utilizate este
scos când nu este plin

3 sunete când este scoasă tava.
1 sunet când este inserată tava (care nu este plină).
Toate tastele sunt aprinse (stabile).

Deschiderea suportului de încărcare a
capsulelor în timp ce aparatul se încălzeşte

Se va auzi 1 sunet când este deschis sau închis suportul de încărcare a capsulelor.

Deschiderea suportului de încărcare a
capsulelor când aparatul este activ (s-a atins
temperatura corectă)
Economisirea energiei

Se va auzi 1 sunet când este deschis sau închis suportul de încărcare a capsulelor.
Aparatul intră în modul de economisire a energiei după circa 1 oră de inactivitate.
Toate tastele sunt stinse.
Se va auzi o melodie când este apăsată orice tastă sau este ridicat suportul de
încărcare a capsulelor pentru repornirea aparatului.

Defect al aparatului

Sunet continuu timp de 40 de secunde. Sunetul este repetat dacă este apăsată o
tastă de dozare.
Toate tastele sunt stinse.

Memento pentru spălarea mixerului

Toate tastele sunt aprinse (stabile).
3 sunete.

(clipesc)
= Stinsă

= Clipeşte

= Aprinsă

= Melodie

= Sunet

= Intermitenţă

= Stingere

PREGĂTIREA APARATULUI
depozitarea într-un mediu cu temperatura
ambientală sub 0°C;
•
utilizarea altor capsule în afară de Lavazza BLUE.
În astfel de cazuri garanţia nu va mai fi validă.

•

•
•
•
•
•
•

Nu se va asuma nicio răspundere pentru pagubele ce
survin din următoarele situaţii:
utilizarea eronată/neconformitatea cu scopul
stabilit al aparatului;
lucrări de reparaţii efectuate în centre de service
neautorizate;
modificarea cablului de alimentare;
modificarea oricăror componente ale aparatului;
utilizarea de piese de schimb şi accesorii
neoriginale;
neefectuarea operaţiei de detartrare;

PREGĂTIREA APARATULUI
PORNIREA APARATULUI
Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă plană, orizontală
şi stabilă, la distanţă de apă, flacără deschisă sau
surse de căldură intensă.
Deconectaţi alimentarea cu energie, dacă este
conectată. Când este pornit, aparatul nu trebuie
niciodată acoperit cu ţesături sau alte materiale.
Panoul care acoperă rezervorul de apă are un
blocaj cu cheie.
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Trebuie utilizată doar apă potabilă proaspătă. Apa
caldă/fierbinte şi alte lichide pot deteriora
rezervorul.
Asiguraţi-vă că mâinile, aparatul, cablul de
alimentare şi suprafaţa pe care a fost aşezat
aparatul nu sunt ude.
Conectaţi cablul de alimentare la aparat (în priza aflată în
spatele unităţii). Inseraţi ştecărul cablului de alimentare în
priza de perete.

Rotiţi cheia în sens antiorar [A] pentru a deschide capacul.
Rotiţi cheia în sens orar [B] pentru a închide capacul.

Apăsaţi întrerupătorul principal, aducându-l în poziţia < I >.
Acum începe încălzirea.

Aşteptaţi să se aprindă tastele de selectare a băuturilor. În
acest moment aparatul este pregătit pentru utilizare şi
cuvântul „Lavazza” va apărea pe afişaj:

ECONOMISIREA ENERGIEI
Utilizarea unui filtru de apă (accesoriu opţional) îmbunătăţeşte
calitatea apei şi va prelungi durata de funcţionare a
aparatului. Utilizaţi un filtru Lavazza AquaAroma Crema
Brita®. Pentru a insera filtrul, respectaţi procedura specificată
în prospectul de instrucţiuni furnizat cu accesoriul. Este
recomandabil ca utilizatorul să nu modifice selecţia presetată a
filtrului.
Umpleţi rezervorul de apă utilizând doar apă potabilă
proaspătă, necarbonatată. Capacul poate fi ridicat pentru
umplerea directă a rezervorului cu apă.

După circa o oră de inactivitate, aparatul va intra în modul de
economisire a energiei şi pe afişaj va apărea următorul simbol:

Pentru a reporni aparatul, ridicaţi şi coborâţi suportul de
încărcare a capsulelor. Tastele de selectare a băuturilor vor fi
stinse, iar pe afişaj va apărea următorul simbol:

Aparatul va fi pregătit pentru dozare când tastele de selectare
a băuturilor sunt aprinse (stabil), iar cuvântul Lavazza apare pe
afişaj.

PREGĂTIREA APARATULUI
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SPĂLAREA CIRCUITULUI HIDRAULIC AL
ESPRESSORULUI

SELECTAREA DOZATORULUI
Aparatul are două duze de dozare una în centru [A] şi
una laterală [B].

Când aparatul este utilizat pentru prima dată sau
după o perioadă îndelungată de inactivitate, va fi
necesară pregătirea pentru reumplerea circuitului
hidraulic. Pentru reumplerea circuitului hidraulic,
porniţi CURĂŢAREA AUTOMATĂ A CAPULUI
GRUPULUI ESPRESSO (vezi „CURĂŢAREA AUTOMATĂ A
ESPRESSORULUI”

25).

REGLAREA SUPORTULUI DE CEAŞCĂ/PAHAR
PENTRU PREPARAREA ESPRESSO
Suportul de ceaşcă are două poziţii, pentru ceşcuţe şi
ceşti mai mari.

Când

trei

taste

Reglarea suportului de ceaşcă:

de pe panoul din
(espresso)
dozarea va avea loc cu ajutorul duzei [A].

stânga,

Pentru ceşti espresso [A]: poziţionaţi suportul de
ceaşcă în poziţia de sus. Aşezaţi ceaşca pe grătar.

Când

Pentru ceşti mari [B]: Ridicaţi grătarul de aşezare a
ceştii pentru a-l scoate şi a-l fixa în poziţia de jos.
Aşezaţi ceaşca pe grătar.

sunt

sunt

apăsate

apăsate

cele

cele

patru

taste

(alte

băuturi)
de pe panoul din dreapta,
dozarea va avea loc cu ajutorul duzei [B].
Dacă nu este inserată o capsulă, va fi pornită doar
operaţia de spumare a laptelui.
Deci, ca să poată avea loc dozarea prin intermediul
dozatorului cu duză lateral [B], suportul retractant
pentru paharul de dezinfectare trebuie să fie
retras complet.

PREPARAREA ESPRESSO
DOZAREA UNEI DOZE LIBERE DE ESPRESSO
Poziţionaţi cana/ceşcuţa (vezi REGLAREA SUPORTULUI DE
CEAŞCĂ/PAHAR), ridicaţi suportul de încărcare a capsulelor
şi inseraţi o capsulă.

Nu aşezaţi niciodată degetele sau alt obiect în
spaţiul de inserare a capsulelor. Inseraţi doar
capsule Lavazza BLUE.
Coborâţi complet suportul de încărcare a capsulelor.

PREPARAREA ESPRESSO

RO

Un semnal acustic de avertisment va indica faptul că suportul
a fost închis corect. Dacă suportul este coborât fără o capsulă
inserată, când este apăsată una dintre tastele pentru dozarea
espresso, va fi emis un semnal acustic, tasta apăsată va
începe să clipească timp de trei secunde, iar pe afişaj va
apărea următorul simbol:

Asiguraţi-vă că aparatul este pregătit pentru
dozare (tastele de dozare sunt aprinse, luminând
stabil).
Apăsaţi tasta de dozare a unei doze libere de espresso, pentru
a începe dozarea. După ce a fost obţinută cantitatea dorită de
espresso, apăsaţi tasta din nou pentru a opri dozarea.

După ce a fost obţinută cantitatea dorită de espresso,
întrerupeţi dozarea apăsând din nou tasta utilizată anterior.
Aparatul va emite trei sunete, care indică faptul că operaţia de
setare a fost finalizată.
Dacă operaţiile de setare nu au loc în maxim 1'50", aparatul va
întrerupe automat dozarea, tasta de dozare va începe să
clipească, iar ultima setare a valorii dozajului va fi salvată în
memoria aparatului. Dacă survine o pană de curent în cursul
setării dozajului, va fi salvată ultima setare a valorii.

DOZAREA
ESPRESSO

UNEI

DOZE

PRESETATE

DE

Parcurgeţi paşii 1, 2 din secţiunea DOZAREA UNEI
DOZE LIBERE DE ESPRESSO.
Apăsaţi una dintre cele două taste de dozare a espresso (dacă
este setată). Tasta selectată va începe să clipească. Aparatul
se va opri automat din dozare după ce a fost obţinută doza
setată de espresso. Cafea dvs. espresso este gata acum.
În timp ce espresso este dozat, tasta utilizată se va aprinde şi
va începe să clipească, iar pictograma corespunzătoare tastei
utilizate va apărea pe afişaj. Când este încheiată operaţia de
dozare, aceeaşi tastă va rămâne aprinsă: iniţial clipeşte, apoi
va lumina stabil, indicând faptul că aparatul este pregătit
pentru utilizare

SETAREA DOZELOR DE ESPRESSO
Setarea dozajului este efectuată întotdeauna utilizând
aceeaşi tastă; orice intervenţie utilizând altă tastă va fi
ignorată. Cantitatea setată de espresso dozat (minim 20 cc)
poate fi modificată prin repetarea operaţiei de setare. Dacă
este setată o doză mai mică de 20 cc, aparatul va înregistra
oricum valoarea de 20 cc.

Parcurgeţi paşii 1, 2 din secţiunea DOZAREA UNEI
DOZE LIBERE DE ESPRESSO.

Când tasta revine la starea de iluminare stabilă, aparatul este
pregătit pentru următoarele operaţii de dozare.
Dacă survin anomalii în cursul dozării espresso cu dozele
presetate, aparatul va continua operaţia de dozare în modul
cu doză liberă. Dozarea poate fi oprită prin apăsarea din nou a
tastei.

ELIMINAREA CAPSULELOR UTILIZATE
Apăsaţi lung una dintre cele două taste de dozare a espresso,
timp de cel puţin 3 secunde. Tasta selectată va începe să
clipească, iar aparatul va emite trei sunete, care indică
începerea procedurii de setare. În acest moment eliberaţi
tasta.

Clipirea alternativă a tastelor de selectare şi un semnal acustic
indică faptul că tava de capsule utilizate este plină şi va trebui
golită.

PREPARAREA BĂUTURILOR

RO

Când aparatul este utilizat pentru prima dată
după o perioadă îndelungată de inactivitate sau
după fiecare preparare a unei băuturi cu
utilizarea
mixerului,
mixerul
va
trebui
dezinfectat
(vezi
secţiunea
„DEZINFECTAREA
MIXERULUI”

24).

Tastele de cappuccino
şi latte
iniţiază
dozarea de 240 ml (8 oz) dacă sunt apăsate o
dată şi dozarea de 360 ml (12 oz) când sunt
apăsate de două ori. Când este dozată o băutură
de 240 ml, un buton care a fost apăsat o dată va
clipi lent. Când este dozată o băutură de 360 ml,
un buton care a fost apăsat de două ori va clipi
cu o frecvenţă mai mare.

Ridicaţi suportul de încărcare a capsulelor, inseraţi capsula şi
coborâţi complet suportul.

Dacă nu a fost inserată o pastilă de espresso,
aparatul nu va produce espresso.

PREPARAREA UNUI CAPPUCCINO DE 240/360
ml (8/12 oz)
Ridicaţi complet mixerul, pivotaţi suportul de protecţie a
telului înapoi în aparat şi poziţionaţi ceaşca/paharul pe
grătar.

Nu aşezaţi niciodată degetele sau alt obiect în
compartimentul de inserare a capsulelor.
Utilizaţi doar capsule Lavazza BLUE.
Apăsaţi butonul de cappuccino (o dată pentru espresso de
240 ml (8 oz) sau de două ori pentru 360 ml (12 oz). Va
începe spumarea laptelui, iar butonul de cappuccino va clipi
(lent pentru 240 ml (8 oz) sau rapid pentru 360 ml (12 oz),
după ce espresso va începe să fie filtrat din duza laterală.

Utilizaţi doar lapte la temperatura din frigider
(3° -6°). Pentru cantităţi, vezi secţiunea
„PARAMETRI”

17.

Asiguraţi-vă că ceaşca/paharul este poziţionat
sub dozatorul cu duză lateral, astfel încât, când
este dozat espresso, lichidul nu se va vărsa din
ceaşcă/pahar.
Coborâţi complet mixerul, aşezându-l în ceaşcă/pahar şi
turnaţi
laptele
(vezi
instrucţiunile
din
tabelul
„PARAMETRI” 17).

Când tasta de cappuccino se opreşte din clipit, cappuccino
este gata. Ridicaţi complet mixerul şi scoateţi
ceaşca/paharul.

Pericol de ardere!
Pot scăpa mici stropi de vapori de lapte în timpul
utilizării mixerului la prepararea băuturilor
calde. Pentru a mişca mixerul, utilizaţi
întotdeauna mânerul de pe unitatea de acţionare
a dispozitivului
de spumare a laptelui
„cappuccinatore”. Verificaţi întotdeauna dacă
este suficientă apă în rezervor.
Fiţi foarte atenţi la pornirea mixerului pentru
prepararea băuturilor calde
- doar când
este coborât şi aşezat într-un pahar.

PREPARAREA BĂUTURILOR
Curăţaţi şi dezinfectaţi doar cu mixerul în
interiorul paharului special de dezinfectare a
mixerului.

RO

Coborâţi complet mixerul, aşezându-l în ceaşcă/pahar.

Următorul simbol va apărea pe ecran:

Dezinfectarea mixerului (vezi „DEZINFECTAREA MIXERULUI”
24).

PREPARAREA
UNUI
„LATTE”
(LATTE
MACCHIATO) DE 240/360 ml (8/12 oz)

Turnaţi laptele şi pudra (vezi instrucţiunile din tabelul
17).
„PARAMETRI”

Pregătirea unei băuturi latte este identică cu cea
necesară pentru un cappuccino. Pentru cantităţi,
vezi secţiunea „PARAMETRI” 17.

BĂUTURI CU CIOCOLATĂ*
Ridicaţi complet mixerul, pivotaţi suportul de protecţie a
telului înapoi în aparat şi poziţionaţi ceaşca/paharul pe
grătar.

Apăsaţi butonul de băutură aromată cu ciocolată. Începe
acţiunea combinată de producere a aburilor şi de
amestecare, iar butonul selectat clipeşte.

Când tasta apăsată se opreşte din clipit, băutura este gata.
Ridicaţi complet mixerul şi scoateţi ceaşca/paharul.

Utilizaţi doar lapte rece, direct din frigider (circa
3°/6°).
Pentru
cantităţi,
vezi
secţiunea
„PARAMETRI”

17.

Asiguraţi-vă că ceaşca/paharul este sub duza de
dozare laterală, astfel încât, când espresso este
dozat, nu se va vărsa din pahar.
* produs instant pentru băutură aromată cu ciocolată

Pericol de ardere!
Pot scăpa mici stropi de vapori de lapte în timpul
utilizării mixerului la prepararea băuturilor
calde. Pentru a mişca mixerul, utilizaţi
întotdeauna mânerul de pe unitatea de acţionare
a dispozitivului
de spumare a laptelui
„cappuccinatore”. Verificaţi întotdeauna dacă
este suficientă apă în rezervor.

Fiţi foarte atenţi la pornirea mixerului pentru
prepararea băuturilor calde
- doar când
este coborât şi aşezat într-un pahar.

PREPARAREA BĂUTURILOR

RO

Curăţaţi şi dezinfectaţi doar cu mixerul în
interiorul paharului special de dezinfectare a
mixerului.

PREPARAREA BĂUTURILOR RECI

Următorul simbol va apărea pe ecran:

Dezinfectarea mixerului (vezi „DEZINFECTAREA MIXERULUI”
24).

Prepararea băuturilor reci este identică cu cea
necesară pentru băuturile cu ciocolată, dar fără
dozarea aburilor (vezi instrucţiunile din tabelul
„PARAMETRI” 17).

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
Înainte de a efectua operaţii de curăţare, asiguraţivă întotdeauna că aparatul este deconectat de la
alimentarea cu energie din priză şi aşteptaţi până
când se răceşte.

Dacă suportul cilindrului nu este complet extins,
procesul de dezinfectare nu va începe.
Coborâţi complet mixerul; telul va fi inserat în paharul de
dezinfectare a mixerului.

Rezervorul de apă trebuie clătit zilnic şi umplut cu apă
proaspătă. Goliţi şi curăţaţi tăvile de picurare la fiecare două
sau trei zile şi în cazul în care sunt pline. Nu utilizaţi cuptoare
cu microunde sau tradiţionale pentru uscarea aparatului sau a
oricăreia dintre componentele acestuia. Nu utilizaţi niciodată
detergenţi alcalini, solvenţi, alcool sau substanţe agresive.
Nu scufundaţi aparatul în apă. Cu excepţia cazului în care sunt
furnizate instrucţiuni specifice, toate componentele aparatului
care nu pot fi demontate (excluzând piesele electrice) trebuie
spălate utilizând apă rece sau caldă şi lavete sau bureţi
neabrazivi.

DEZINFECTAREA MIXERULUI
Nu iniţiaţi o operaţie de dezinfectare a mixerului
fără a fi inserat mai întâi dispozitivul de spumare a
laptelui în cilindrul de protecţie.

Începeţi operaţia de curăţare automată apăsând tasta de
curăţare automată a mixerului.

Ridicaţi complet mixerul şi scoateţi complet paharul de
dezinfectare a mixerului şi suportul acestuia printr-o mişcare de
pivotare, aducându-le sub telul mixerului.
Următorul simbol va apărea pe afişaj:

Aşteptaţi finalizarea spălării automate.
Dacă este necesar, este posibil să întrerupeţi ciclul de
spălare automată apăsând din nou pe butonul de spălare
automată.

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA

RO

La sfârşitul curăţării aşteptaţi circa treizeci de
secunde înainte de a ridica mixerul.
Ridicaţi complet mixerul, scoateţi paharul de dezinfectare a
mixerului, spălaţi-l cu apă rece sau călduţă i re reinseraţi-l în
suportul său special.

CURĂŢAREA SUPORTULUI DE CAPSULE
Ridicaţi suportul de încărcare a capsulelor. Deschideţi panoul
compartimentului suportului de capsule.

CURĂŢAREA AUTOMATĂ A ESPRESSORULUI
Aşezaţi două containerele pe grătarele de sub dozatoare.

Rotiţi mânerul [A] în direcţia indicată de săgeată pentru a
debloca suportul de capsule [B].

Începeţi operaţia de curăţare automată apăsând lung tasta
procesului de curăţare automată a espressorului, timp de mai
mult de trei secunde.

Scoateţi suportul de capsule [B] şi spălaţi-l cu apă caldă.

Aşteptaţi finalizarea spălării automate.
Dacă este necesar, este posibil să întrerupeţi ciclul de spălare
automată apăsând din nou pe butonul de spălare automată.

CURĂŢAREA DUZEI DE DOZARE A ESPRESSO
Scoateţi duza de dozare trăgând-o în jos. Spălaţi-o cu apă rece
sau caldă, apoi remontaţi-o apăsând uşor în sus.

RO
Trebuie să aveţi grijă când spălaţi suportul de
capsule, deoarece conţine vârfurile de perforare.

Trageţi afară tava şi eliminaţi capsulele utilizate. Eliminaţi
lichidul rămas în tavă.

Separaţi componentele şi spălaţi-le cu apă rece sau caldă,
lăsaţi-le să se usuce, apoi montaţi-le în mod corect.
Inseraţi suportul de capsule [B] împingându-l până la capăt.
Blocaţi-l rotind mânerul [A] în direcţia indicată de săgeată.
Închideţi panoul şi suportul.

CURĂŢAREA TĂVII DE PICURARE A DISPOZITIVULUI DE SPUMARE A LAPTELUI
CURĂŢAREA TĂVII DE PICURARE/CAPSULE
ESPRESSO UTILIZATE

Scoateţi tava de picurare a dispozitivului de spumare a
laptelui.

Scoateţi tava de picurare/capsule utilizate.

Când este extrasă tava, aparatul va reseta
contorul de capsule.

Separaţi componentele şi spălaţi-le cu apă rece sau caldă,
lăsaţi-le să se usuce, apoi montaţi-le în mod corect.

DEPANAREA

RO

Problema apărută

Cauze posibile

Aparatul nu porneşte.

» Aparatul nu este conectat la alimentare » Asiguraţi-vă că ştecărele sunt inserate corect.
cu energie din priză.
» A survenit o defecţiune.
» Contactaţi serviciul/centrul de asistenţă
pentru clienţi.
» Tava de capsule utilizate sau de
» Goliţi tava de capsule utilizate sau de
picurare este plină. » Capsula a fost
picurare. » Ridicaţi suportul de încărcare a
inserată incorect.
capsulelor şi inseraţi capsula corect.
» Nu există apă în rezervor.
» Completaţi cu apă potabilă proaspătă şi
repetaţi operaţia de spălare a circuitului
hidraulic.
» Capsula nu a fost inserată.
» Inseraţi o capsulă.
» Temperatura de funcţionare nu a fost
» Aşteptaţi până când se atinge temperatura
atinsă. » Suportul de încărcare a
corectă.
capsulelor este ridicat. » Nu există apă în » Coborâţi suportul de încărcare a capsulelor.
rezervor.
» Completaţi cu apă potabilă proaspătă şi
» Filtrul nu a fost inserat corect.
repetaţi încărcarea circuitului hidraulic. »
Verificaţi inserarea filtrului Brita® şi repetaţi
încărcarea circuitului hidraulic (vezi
instrucţiunile furnizate împreună cu filtrul).
» Ceştile sunt reci.
» Preîncălziţi ceştile, umplându-le cu apă caldă.

Luminile de veghe clipesc rapid sau
apare următorul simbol pe afişaj: ∅
Suportul de încărcare a capsulelor nu
se închide corect.
Pompa nu porneşte.

Aparatul nu dozează espresso.

Espresso nu este suficient de
fierbinte.
Espresso ţâşneşte prea rapid şi nu se
formează spumă în băuturile
espresso.
Nu se produce spuma de latte sau
cappuccino.

Nu se produce spuma de latte sau
cappuccino.

Nu sunt dozaţi aburi din mixer.

Soluţie

» A fost inserată o capsulă utilizată.

» Inseraţi o capsulă nouă.

» Laptele nu este suficient de rece.
» Tubul dispozitivului de spumare a
laptelui este înfundat.

» Utilizaţi lapte la temperatura din frigider.
» Efectuaţi curăţarea automată a mixerului;
dacă este necesar, scoateţi tija dispozitivului de
spumare a laptelui, verificaţi dacă este
deteriorată şi efectuaţi curăţarea manual. Dacă
problema nu poate fi rezolvată, contactaţi un
centru de service.
» Dispozitivul de spumare a laptelui nu se » Efectuaţi curăţarea automată a mixerului;
roteşte.
dacă este necesar, scoateţi tija dispozitivului de
spumare a laptelui, verificaţi dacă este
deteriorată şi efectuaţi curăţarea manual. Dacă
problema nu poate fi rezolvată, contactaţi un
centru de service.
» Tubul dispozitivului de spumare a
» Efectuaţi curăţarea automată a mixerului.
laptelui este înfundat.
Dacă problema nu poate fi rezolvată, contactaţi
» Nu există apă în rezervor.
un centru de service.
» Filtrul nu a fost inserat corect.
» Completaţi cu apă potabilă proaspătă şi
repetaţi încărcarea circuitului hidraulic.
» Verificaţi inserarea filtrului Brita® şi repetaţi
încărcarea circuitului hidraulic (vezi
instrucţiunile furnizate împreună cu filtrul).

Pentru toate celelalte tipuri de defecţiuni nedescrise în tabelul de mai sus sau în cazurile în care soluţiile sugerate
nu rezolvă problema, contactaţi un centru Lavazza de asistenţă pentru clienţi.

CARACTERISTICI TEHNICE
Caracteristicile tehnice sunt ilustrate pe plăcuţa cu denumirea/eticheta cu date ataşată la aparat.

• Tensiune: 220-240 V/50-60 Hz
• Putere nominală: 1000 W
• Capacitate rezervor: 3 l
• Greutate: 8,7 kg

• Materialele utilizate la carcasă şi cadru: termoplastic
• Dimensiune: înălţime 36,5 cm - lungime 36,5 cm - adâncime 29,0 cm
2006/42 CE - 2004/108 CE - 2006 /95 CE

RO

SIGURANŢA

Destinaţia utilizării:
Espressorul este destinat utilizării interne sau similare, precum:
în zonele de bucătărie/cantină utilizate de personalul magazinelor, în birouri sau în alte medii profesionale;
la ferme;
utilizarea de către clienţii hotelurilor, motelurilor şi ai altor unităţi rezidenţiale;
cazarea la hosteluri şi pensiuni.
Nu utilizaţi aparatul în niciun scop neautorizat (adică nedescris în aceste instrucţiuni). Este interzisă efectuarea
modificărilor tehnice ale aparatului. Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacităţi fizice,
mentale sau senzoriale reduse sau de către persoane fără experienţă sau expertiză necesară, cu excepţia cazului în care
sunt supervizate de o persoană responsabilă pentru siguranţa lor sau au fost instruite de această persoană în ce priveşte
modul de utilizare corectă a aparatului.

Locaţia:
Aşezaţi espressorul pe o suprafaţă plană, orizontală şi stabilă, într-un loc sigur, unde nimeni nu-l poate răsturna şi nu poate
fi rănit. Nu utilizaţi espressorul afară. Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe foarte fierbinţi sau în apropierea apei, a flăcării
deschise sau a surselor de căldură intensă. Când aparatul este pornit, nu trebuie acoperit cu ţesături sau alte materiale.

Alimentarea cu energie:
Conectaţi espressorul la o priză de perete adecvată. Tensiunea trebuie să corespundă cu cea indicată pe eticheta
aparatului.

Cablul de alimentare:
Nu utilizaţi espressorul când cablul de alimentare este defect sau deteriorat. În astfel de cazuri, cablul de alimentare
trebuie înlocuit imediat. Nu rulaţi cablul de alimentare în jurul colţurilor, al marginilor ascuţite sau peste obiecte fierbinţi
şi ţineţi-l la distanţă de ulei şi apă. Nu utilizaţi cablul de alimentare pentru a deplasa sau a trage espressorul. 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.

Pericol de electrocutare:
Nu permiteţi niciodată apei să vină în contact cu niciuna dintre piesele electrice ale aparatului.

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 iniţiaţi niciodată un jet de aburi fierbinţi fără a fi inserat complet anterior mixerul în ceaşcă sau în dispozitivul de
protecţie.

Curăţarea:
Înainte de curăţare, deconectaţi aparatul şi lăsaţi-l să se răcească. Nu utilizaţi niciodată detergenţi alcalini, solvenţi,
alcool sau substanţe agresive. Nu scufundaţi aparatul în apă! Este strict interzisă modificarea pieselor interne ale
aparatului. Nu utilizaţi apa din rezervor în scop alimentar.

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.

Reparaţiile/Întreţinerea:
În caz de defecţiune, probleme sau defecţiune suspectată în urma impactului, în cazul în care aparatul a căzut de la o
anumită înălţime, scoateţi imediat ştecărul din priză. Nu încercaţi să utilizaţi un aparat defect. Operaţiile 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 apa nu este cel puţin peste
nivelul minim indicat pe rezervor.

Compartimentul pentru capsule (pastile):
În compartimentul pentru capsule trebuie aşezate doar capsule Lavazza BLUE. Nu introduceţi degetele sau orice alt obiect.
Capsulele trebuie utilizate o singură dată.

Salubrizarea aparatului la sfârşitul duratei sale de viaţă funcţionale (Directiva Europeană 2002/96/CE,
Decretul legislativ nr. 151, de pe 25 iulie 2005):
Simbolul unui coş de gunoi ataşat 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 la un centru
corespunzător de colectare separată pentru echipamente electronice şi electrotehnice din ţara de utilizare sau să-l ducă la
un dealer când cumpără un nou aparat de tip echivalent (câte unul pentru fiecare aparat nou). Utilizatorul este responsabil
pentru colectarea separată corespunzătoare, fiind pasibil de sancţiunile specificate în legislaţia actuală aplicabilă.
Salubrizarea separată adecvată a acestor aparate pentru reciclarea şi/sau salubrizarea ecologică contribuie la prevenirea
posibilelor efecte negative asupra mediului şi a sănătăţii oamenilor şi încurajează reciclarea materialelor din care este
fabricat aparatul. Pentru informaţii suplimentare şi mai detaliate despre metodele disponibile de colectare/salubrizare a
unităţilor şi centrelor locale de salubrizare a deşeurilor, trebuie consultat sau cerută asistenţă de la retailerul de la care a
fost achiziţionat iniţial aparatul.

NOTE

NOTE

NOTE
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