Instrucţiuni de utilizare

INSTRUCŢIUNI ORIGINALE

LB 2500 PLUS

Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile

Citiţi cu atenţie instrucţiunile din această broşură.

Felicitări!
Stimate client, dorim să vă felicităm pentru faptul că aţi optat pentru espressorul Lavazza LB 2500 PLUS 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 cafele Lavazza
excelente!
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COMPONENTELE
Capacul rezervorului
de apă

Capacul
rezervorului de
pudră solubilă
Rezervorul de
pudră solubilă

CAPSULE UTILIZABILE
LAVAZZA BLUE

Rezervorul de apă
Blocajul pentru uşa
compartimentului de
pudră solubilă şi pentru
rezervorul de apă

Afişajul
Butoanele de
selecţie a
băuturilor

Cablul de alimentare

Uşa compartimentului
de pudră solubilă

Duza
Suportul pliabil
pentru ceşti de
espresso

Sertarul de inserare a
capsulelor

Suportul
pentru
căni mari/pahare

Mâner

Compartimentul de
inserare a cardului chip
Priza de
alimentare
Întrerupătorul
general

Sertarul de
capsule utilizate
Sertarul tăvii de
picurare

MESAJELE DE AFIŞARE A STĂRII APARATULUI
STAREA APARATULUI

SUNET SUNET

În curs de pornire

LB 2500 PLUS Warming up (LB 2500 PLUS se
încălzeşte)

Economisirea energiei

ENERGY SAVING (ECONOMISIRE ENERGIE)

S-a atins temperatura,
aparatul este activ

LB 2500 PLUS Warming up LB 2500 PLUS
Warming up (LB 2500 PLUS se încălzeşte)
DRINK SELECTION (SELECŢIE BĂUTURĂ)

Băutura necesită capsulă,
dar nu a fost inserată
nicio capsulă
Sertarul de inserare a
capsulei este deschis

WARNING! (AVERTISMENT!) Insert capsule
(Inseraţi capsula)
LB 2500 PLUS Insert capsule (Inseraţi
capsula)

Produsul selectat este
dozat

DRINK In preparation (BĂUTURĂ în curs de
preparare)

Selecţia băuturii cu
sertarul deschis

Sunet
scurt

S-a terminat dozarea

Sunet
lung

Ciclul de curăţare cu
detartrarea produsului
este în curs
Ciclul de clătire cu apă
este în curs

Inactiv

AFIŞAJ

WARNING! (AVERTISMENT!) Insert capsule
(Inseraţi capsula)
DRINK READY THANK YOU (BĂUTURA ESTE
GATA, MULŢUMIM)
CLEANING CYCLE IN PROGRESS (CICLU DE
CURĂŢARE ÎN CURS)
WASHING CYCLE IN PROGRESS (CICLU DE
SPĂLARE ÎN CURS)

Activ

Clipeşte

Sunet

CONFIGURAREA APARATULUI
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PORNIREA APARATULUI

Espresso

Latte macchiato
băutură aromată

Espresso
lung

Cappuccino

Espresso
macchiato

Băuturi
calde

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru
nicio pagubă cauzată de:
• utilizarea incorectă, neconformă cu
destinaţia utilizării aparatului;
• reparaţiile realizate de centre de service
neautorizate;
• modificarea cablului de alimentare;
• modificarea oricărei componente a
aparatului;
• utilizarea de piese de schimb şi accesorii
neoriginale;
• nedetartrarea aparatului;
• depozitarea sub 4°C;
• utilizarea altor capsule în afara celor
indicate.
În aceste cazuri garanţia va fi nulă.
Toate pagubele cauzate aparatului din
cauza nerespectării instrucţiunilor date în
această broşură nu sunt acoperite de
garanţie.

Rezervorul de apă este poziţionat în interiorul
aparatului. Pentru a accesa rezervorul, trebuie
deschisă uşa de sus, care are un blocaj cu cheie.
Rotiţi cheia în sens orar pentru a deschide uşa.
Rotiţi cheia în sens antiorar pentru a închide
uşa.

Ridicaţi şi scoateţi capacul rezervorului de apă.

Umpleţi rezervorul de apă utilizând doar apă
potabilă proaspătă, necarbonatată.

DESPACHETAREA ŞI POZIŢIONAREA
Date fiind dimensiunea şi greutatea aparatului,
scoaterea acestuia din ambalaj, poziţionarea şi
stabilizarea trebuie efectuate de două
persoane.
Scoateţi aparatul din ambalaj apăsând protecţiile laterale şi ridicându-le.
Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă uscată,
plană, orizontală şi stabilă, la distanţă de apă,
flăcări şi surse de încălzire.

Utilizarea unui filtru de apă (accesoriu opţional)
îmbunătăţeşte calitatea apei şi creşte durata de
viaţă a aparatului. Utilizaţi filtrul AquaAroma
Crema Brita® pentru Lavazza. Pentru a insera
filtrul, respectaţi prospectul de instrucţiuni care
însoţeşte accesoriul. Este recomandabil să nu
modificaţi setarea prestabilită a filtrului.
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CONFIGURAREA APARATULUI

După scoaterea capacului, este posibil să
scoateţi rezervorul de apă din aparat pentru a-l
umple.

De asemenea, containerul de pudră solubilă
poate fi scos din locaşul său complet, cu capacul,
pentru a fi umplut.

Asiguraţi-vă că mâinile, aparatul, cablul de
alimentare şi suprafaţa de sub aparat nu
sunt ude.

Repoziţionaţi capacul containerului de lapte
solubil.

Deschideţi complet compartimentul de pudră
solubilă.

Ridicaţi şi rotiţi capacul containerului de lapte
solubil.

Închideţi uşa compartimentului de pudră
solubilă, apoi uşa de sus şi blocaţi-le cu cheia.
Conectaţi cablul de alimentare la priza din
spatele aparatului.

Conectaţi cablul la priza de perete.

Apăsaţi întrerupătorul principal, aducându-l în
poziţia (I). Afişajul va prezenta faptul că aparatul
este pornit.
Adăugaţi laptele solubil direct în container.
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MENIUL DE SETĂRI
Pentru a accesa şi a naviga în intrările din meniul de
setări, utilizaţi următoarele funcţii de pe tastatura
de selecţie, întrucât fiecare are atribuit un buton
separat.

pentru a reveni la nivelurile anterioare ale
meniului sau pentru a ieşi din meniu.

DOSE SETTINGS (SETĂRI DE DOZARE)
Când confirmaţi intrarea „Dose Settings” (Setări
de dozare) cu „Enter”, puteţi modifica diferiţi
parametri de selecţie, în cadrul limitelor presetate.
De fapt, meniul de nivel inferior vă permite să
alegeţi selecţia pe care doriţi s-o modificaţi
utilizând butoanele 4 şi 5.

Pentru a accesa meniul de setări, porniţi aparatul
apăsând lung butonul „Enter”, timp de circa 3
secunde. În acest punct, afişajul va prezenta:

După ce confirmaţi cu „Enter”, va fi solicitată o
parolă.

Dacă nu aveţi o parolă, va fi posibil să accesaţi
doar meniul de nivelul unu.
Pe de altă parte, cunoaşterea parolei permite
accesul la meniul de nivelul doi.
MENIUL DE SETĂRI DE NIVELUL UNU
Apăsaţi „Enter”. Puteţi naviga între următoarele
intrări din meniul de nivelul unu, utilizând
butoanele 4 şi 5.



Remaining credit (Credit rămas)
Dose settings (Setări de dozare)

REMAINING CREDIT (CREDIT RĂMAS)
Când confirmaţi intrarea „Remaining Credit”
(Credit rămas) cu „Enter”, pe afişaj va apărea o
indicaţie despre consumabilele rămase disponibil
încă în aparat.
Apăsaţi butonul „Esc” o dată sau de mai multe ori






Product 1 (Produsul 1)
.
.
Product 6 (Produsul 6)

Dacă selectaţi un produs cu butonul „Enter”, apoi
utilizaţi butoanele 4 şi 5, vi se oferă următorii
parametri, ale căror valori prestabilite sunt:
Offset pumps (Decalare pompe)
(vă permite să modificaţi durata de activare a
pompelor)
Offset TR1 (Decalare TR1)
(vă permite să modificaţi durata de activare a
rezervorului)
Intrarea este afişată pentru toate produsele,
dar este activă doar pentru produsele care
necesită pudră solubilă.
Dacă selectaţi unul dintre parametri cu butonul
„Enter”, afişajul va prezenta:

Apoi puteţi modifica valoarea
utilizând butoanele 4 şi 5.

prestabilită

La fiecare apăsare a butoanelor, durata de
activare pentru parametrul pe care-l modificaţi
creşte sau scade cu 0,5 secunde.
Doar în cazul pompelor, dacă setările au fost
programate pe baza dozei, o creştere sau o
scădere de 0,5 corespunde cu o treapăt de
creştere a dozei, calculată în cc.
Apoi selecţia poate fi confirmată utilizând butonul
„Enter”. Apăsaţi butonul „Esc” o dată sau de mai
multe ori pentru a reveni la nivelurile anterioare
ale meniului sau pentru a ieşi din meniu.
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MENIUL DE SETĂRI

MENIUL DE SETĂRI DE NIVELUL DOI
Meniul de setări de nivelul doi este rezervat
pentru personalul calificat şi autorizat.
Introduceţi parola corectă, apoi apăsaţi
„Enter”. Parola prestabilită este 33333.
Puteţi naviga între următoarele intrări din meniul
de nivelul doi, utilizând butoanele 4 şi 5.
 Language choice (Selectare limbă)
 Descaling (Detartrare)
 H2O Hardness (Duritate H2O)
 Delta Temp (Temperatură delta)
 Change password (Schimbare parolă)
 Energy saving (Economisire energie)
 Start pumps (Pornire pompe)
 Card check (Verificare card)
 Counter (Contor)

LANGUAGE CHOICE (SELECTARE
LIMBĂ)
Când confirmaţi intrarea „Language choice”
(Selectare limbă) cu „Enter”, puteţi modifica limba
meniului şi a afişajului.
De fapt, meniul de nivel inferior vă permite să
alegeţi limba dorită apăsând butoanele 4 şi 5 şi
efectuând o selecţie cu butonul „Enter”.
 Italiano (Italiană)
 English (Engleză)
 Francais (Franceză)
 Deutsch (Germană)
 Espanol (Spaniolă)
 Portugues (Portugheză)
 Nederlands (Olandeză)
Apăsaţi butonul „Esc” o dată sau de mai multe ori
pentru a reveni la nivelurile anterioare ale
meniului sau pentru a ieşi din meniu.

DESCALING (DETARTRARE)
Ciclul de detartrare poate fi activat oricând,
inclusiv când aparatul nu afişează faptul că este
necesar. Când confirmaţi intrarea „Descaling”
(Detartrare) cu „Enter”, următorul mesaj se va
derula pe afişaj.

No more beverages can be dispensed until the
cycle has been completed. (Nu mai pot fi dozate
băuturi până când ciclul nu este finalizat.)
În acest punct respectaţi instrucţiunile.
Umpleţi rezervorul cu produs de detartrare diluat
cu apă, conform cantităţilor indicate în
instrucţiuni.
Poziţionaţi sub duză un container cât mai mare
posibil.
Apoi apăsaţi „Enter”; pompele vor fi activate, iar
soluţia de detartrare va curge prin duză după ce
se execută acţiunea din circuitul aparatului.
Afişajul va prezenta mesajul:

• Nu beţi şi nu riscaţi ca soluţia de
detartrare să fie băută.
• Pericol de ardere; soluţia de detartrare
este dozată la temperatură ridicată.
Aparatul va doza volumul corect de soluţie.
Totuşi, este posibil să întrerupeţi momentan ciclul,
apăsând pe „Enter”, pentru a permite golirea şi
salubrizarea conţinutului containerului utilizat
pentru colectare. Pentru creşterea eficienţei acţiunii
produsului de detartrare, este recomandabil
oricum să faceţi pauze de circa un minut, la
fiecare circa două minute de dozare continuă,
întrerupând ciclul prin apăsarea butonului „Enter”.
Repoziţionaţi containerul gol sub duză.
Apăsaţi „Enter” pentru a reporni ciclul.
În cazul întreruperii alimentării cu energie electrică
în cursul ciclului de detartrare, după repornire
aparatul se va repoziţiona automat încă o dată în
poziţia de pornire.
Când rezervorul este golit, afişajul va prezenta
mesajul:

MENIUL DE SETĂRI
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H2O HARDNESS (DURITATE H2O)
Afişajul va prezenta mesajul:

Deci continuaţi cu spălarea şi clătirea cu atenţie
a rezervorului cu apă potabilă proaspătă. Apoi
reumpleţi-l cu apă potabilă proaspătă,
necarbonatată.

Când confirmaţi „H2O Hardness” (Duritate H2O)
cu „Enter”, este posibil să introduceţi datele
pentru duritatea specifică a apei din locaţia în
care este instalat aparatul. Această valoare
poate fi măsurată cu benzile speciale cu
modificarea culorii, disponibile pe piaţă. Cu
butoanele 4 şi 5 poate fi introdusă o valoare din
intervalul cuprins între 5 şi 50 grade franceze.
Această valoare este setată în mod prestabilit la
20 de grade franceze. Dacă este utilizat un filtru
de dedurizare a apei, setaţi o valoare a durităţii
apei pe baza capacităţii filtrului de modificare a
durităţii.

DELTA TEMP (TEMPERATURĂ DELTA)
Poziţionaţi sub duză un container cât mai mare
posibil.
Apăsaţi „Enter” pentru a porni clătirea circuitului
hidraulic al aparatului, iar afişajul va prezenta
mesajul:
Aparatul va doza volumul corect de apă. Totuşi,

Când confirmaţi „Delta Temp” (Temperatură
delta) cu „Enter”, este posibil să modificaţi
temperatura de funcţionare a fierbătorului,
astfel încât să măriţi sau să reduceţi uşor
temperatura produsului dozat. Valoarea poate fi
mărită sau redusă cu un interval de ±4°C,
utilizând butoanele 4 şi 5.

CHANGE PASSWORD (SCHIMBARE PAROLĂ)
este posibil să întrerupeţi momentan ciclul,
apăsând pe „Enter”, pentru a permite golirea şi
salubrizarea conţinutului containerului utilizat
pentru colectarea apei.
Repoziţionaţi containerul gol sub duză.
Apăsaţi „Enter” pentru a reporni ciclul.
Aparatul va necesita reumplerea rezervorului
dacă nu a fost atins volumul necesar de apă.
În acest caz, mesajul este cel indicat pentru
punctul 7. Începeţi din nou de la punctul 8
pentru a finaliza ciclul.

Când confirmaţi intrarea „Change Password”
(Schimbare parolă) cu „Enter”, afişajul va

prezenta:
Prin introducerea parolei va fi afişat următorul
mesaj:
În acest moment puteţi introduce parola dorită,
care trebuie să fie compusă din 6 caractere.
Apoi puteţi confirma parola utilizând butonul
„Enter”. Apăsaţi butonul „Esc” o dată sau de mai

Când aparatul a dozat volumul necesar de apă,
este afişat următorul mesaj:
Apoi este posibil să dozaţi băuturi din nou,
umplând rezervorul dacă este necesar, cu apă
potabilă proaspătă, necarbonatată.

multe ori pentru a reveni la nivelurile anterioare
ale meniului sau pentru a ieşi din meniu.
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MENIUL DE SETĂRI

ENERGY SAVING (ECONOMISIRE ENERGIE)
Aparatul este programat să poată intra în modul de
economisire a energiei după o anumită perioadă de
inactivitate. Valoarea presetată este de 2 ore.

În modul de economisire a energiei, afişajul
de pe aparat prezintă:

Pentru a readuce aparatul în modul activ, este
suficientă să apăsaţi orice buton de selecţie.
Când confirmaţi intrarea „Energy Saving”
(Economisire energie) cu „Enter”, puteţi
selecta dintre următoarele două opţiuni,
apăsând butoanele 4 şi 5:

Energy
saving
deactivated
(Economisire energie dezactivată)

Energy saving activated (Economisire
energie activată)
Puteţi opta pentru activarea sau dezactivarea
economisirii energiei utilizând butonul
„Enter”. Apăsaţi butonul „Esc” o dată sau de
mai multe ori pentru a reveni la nivelurile
anterioare ale meniului sau pentru a ieşi din
meniu.
START PUMPS (PORNIRE POMPE)
Când confirmaţi intrarea „Start pumps”
(Pornire pompe) cu „Enter”, puteţi selecta
dintre următoarele două opţiuni, apăsând
butoanele 4 şi 5:

Start pumps activated (Pornire
pompe activată)

Start pumps deactivated (Pornire
pompe dezactivată)
Puteţi opta pentru activarea sau dezactivarea
funcţiei utilizând butonul „Enter”. Apăsaţi
butonul „Esc” o dată sau de mai multe ori
pentru a reveni la nivelurile anterioare ale
meniului sau pentru a ieşi din meniu.
Funcţia de pornire a pompelor poate fi
executată cu aparatul în modul activat,
apăsând simultan butoanele 3 şi 6, timp de cel
puţin 3 secunde.
Înainte de a activa funcţia de pornire a pompelor,
mai întâi trebuie poziţionată o ceaşcă sau un
pahar sub duză, pe suportul pentru ceaşcă.

În cursul pornirii pompelor,
prezenta următorul mesaj:

afişajul

va

În funcţie de rezultatul procesului şi la finalul
acestuia, afişajul va prezenta următorul mesaj.

Când aparatul este pornit pentru prima dată
sau după o perioadă îndelungată de
neutilizare, poate fi necesar să reumpleţi
sistemul de alimentare cu apă. Dacă este
activată iniţial din meniu, funcţia este
executată automat de aparat prin apăsarea
simultană a butoanelor 3 şi 6, timp de cel puţin
3 secunde.
CARD CHECK (VERIFICARE CARD)
Această funcţie permite operatorului să
verifice un card chip, independent de
utilizarea sa. Când confirmaţi intrarea „Check
card” (Verificare card) cu „Enter”, afişajul va
prezenta următorul mesaj.

Când inseraţi un card chip în fanta din aparat,
pe afişaj vor fi afişate informaţiile despre
aparat. Scoateţi cardul chip şi apăsaţi butonul
„Esc” o dată sau de mai multe ori pentru a
reveni la nivelurile anterioare ale meniului sau
pentru a ieşi din meniu.
COUNTER (CONTOR)
Această funcţie permite analiza băuturilor
dozate în total şi a statisticilor pentru
diversele selecţii din aparat.
Când confirmaţi intrarea „Counter” (Contor)
cu „Enter”, puteţi parcurge diversele totaluri
apăsând butoanele 4 şi 5.

Tot drinks dispensed 000079 (Total
băuturi dozate 000079)

Tot product 1 dispensed 000027
(Total produs 1 dozat 000027)

..

..

Tot product 6 dispensed 000008
(Total produs 6 dozat 000008)

PREPARAREA BĂUTURILOR
INIŢIALIZAREA PENTRU PREPARAREA
BĂUTURILOR
Aparatul are două poziţii pentru ceaşcă/ceşcuţă.

Ceaşcă de cafea espresso: rotiţi cu faţa în jos
suportul de ceşcuţă.

Cană: rotiţi suportul de ceaşcă cu faţa în sus
până când este inserat şi fixaţi-l în locaşul de
pe partea laterală a sertarului de capsule.
Când este pornit aparatul, se iese din meniu şi se
revine la funcţionare după modul de economisire a
energiei, afişajul va prezenta indicaţia:
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ESPRESSO
Rotiţi cu faţa în jos suportul de ceşcuţă.

Aşezaţi ceaşca pe suport.

Apoi aparatul semnalizează finalul încălzirii şi starea
activă cu mesajul:
Deschideţi sertarul de inserare a capsulei utilizând
mânerul.

DRINKS DISPENSING (DOZARE BĂUTURI)
La apăsarea unui buton pentru cafea, a unui
buton pentru pudră solubilă ce necesită cafea
sau a unui buton pentru băuturi calde fără a
avea inserată iniţial o capsulă, nu se va întâmpla
nimic.

Afişajul va prezenta mesajul:

Afişajul va prezenta mesajul:
Inseraţi capsula în poziţie.
Dozarea tuturor băuturilor cu paastile, doar cu
pudră solubilă sau a băuturilor amestecate poate
fi întreruptă oricând apăsând din nou butonul
selectat.

Nu introduceţi niciodată degetele sau alte
obiecte în compartimentul de inserare a capsulei.
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PREPARAREA BĂUTURILOR

Trebuie inserate doar capsule cu doză unică
Lavazza Blue în compartimentul de inserare a
capsulei. Inseraţi doar câte o capsulă.
Închideţi sertarul de inserare a capsulelor şi
aşteptaţi ca afişajul să prezinte mesajul:

Apăsaţi butonul pentru ESPRESSO. Afişajul va
prezenta mesajul:

Aşteptaţi ca afişajul să prezinte mesajul:

ESPRESSO MACCHIATO
Poziţionaţi ceaşca/paharul
pentru ceaşcă.

în

suportul

Executaţi paşii 3 şi 4 din paragraful
ESPRESSO.
Apăsaţi
butonul
MACCHIATO.

pentru

ESPRESSO

Urmaţi punctele 6 şi 7 ale paragrafului
ESPRESSO.

BĂUTURĂ AROMATĂ LATTE
MACCHIATO/CAPPUCCINO
Cafea dvs. este gata.
ESPRESSO LUNG
Rotiţi suportul de ceşcuţă cu faţa în sus până
când este inserat şi fixaţi-l în locaşul de pe partea
laterală a sertarului de capsule.

Poziţionaţi ceaşca/paharul
pentru ceaşcă.

în

suportul

Executaţi paşii 3 şi 4 din paragraful
ESPRESSO.
Apăsaţi butonul pentru băutura aromată
CAPPUCCINO sau LATTE MACCHIATO.
Urmaţi punctele 6 şi 7 ale paragrafului
ESPRESSO.

BĂUTURI CALDE CU CAPSULE
Poziţionaţi ceaşca/paharul
pentru ceaşcă.
Executaţi paşii 2, 3, 4 din paragraful ESPRESSO.
Apăsaţi butonul pentru ESPRESSO LUNG.

în

suportul

Executaţi paşii 3 şi 4 din paragraful
ESPRESSO.
Apăsaţi butonul pentru BĂUTURI CALDE.

Urmaţi punctele 6 şi 7 ale paragrafului ESPRESSO.

Urmaţi punctele 6 şi 7 ale paragrafului
ESPRESSO.

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
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Înainte de a realiza operaţiile de curăţare,
asiguraţi-vă întotdeauna că alimentarea cu
electricitate este deconectată şi aşteptaţi ca
aparatul să se răcească.
Vă recomandăm să spălaţi rezervorul de apă
zilnic şi să-l reumpleţi cu apă proaspătă. Spălaţi
duza zilnic. Goliţi şi curăţaţi sertarul tăvii de
picurare la fiecare 2-3 zile şi de fiecare dată
când este plin. Nu utilizaţi cuptoare cu
microunde sau tradiţionale pentru uscarea
aparatului sau a pieselor acestuia. Nu utilizaţi
niciodată detergenţi alcalini, solvenţi, spirt sau
substanţe agresive. Nu scufundaţi aparatul în
apă. Conform indicaţiilor specifice, toate
componentele aparatului care nu pot fi
demontate (exclusiv cele electrice) trebuie
spălate în apă rece sau călduţă, utilizând lavete
sau bureţi neabrazivi.

Scoateţi tubul de ieşire e lichidelor.

CURĂŢAREA MANUALĂ A GRUPULUI
DE AMESTECARE
Maşina este echipată cu funcţii de curăţare
automată a grupului de amestecare, care pot fi
executate apăsând simultan butoanele 1 şi 4
timp de cel puţin 3 secunde. În mod prestabilit,
aparatul este programat să avertizeze
utilizatorul de necesitatea executării funcţiei de
spălare la fiecare 50 de dozări de produse, cu
următorul avertisment.

Curăţarea automată poate fi efectuată similar,
oricând, prin apăsarea simultană a butoanelor 1
şi 4, timp de cel puţin 3 secunde. În cursul
curăţării automate a mixerului, aparatul
afişează următorul mesaj:

Pentru curăţarea manuală a grupului de
amestecare, respectaţi următoarea procedură.
Opriţi aparatul.
Rotiţi cheia; deschideţi capacul de sus şi uşa
compartimentului de pudră solubilă. Scoateţi
containerul de pudră solubilă.

Deblocaţi grupul de amestecare rotind piuliţa
de etanşare în sens antiorar.

Scoateţi grupul de amestecare.
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ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
CURĂŢAREA TĂVII DE PICURARE/SERTARULUI
DE CAPSULE UTILIZATE

Scoateţi piuliţa grupului de amestecare.

Curăţarea tăvii de picurare/sertarului de capsule
utilizate trebuie efectuată regulat şi de fiecare
dată când afişajul prezintă următorul mesaj:

Desfaceţi partea superioară a grupului
amestecare de partea inferioară.

de

Dacă sertarul de inserare a capsulelor este
deschis când sertarul de capsule utilizate este
plin, afişajul prezintă următorul mesaj.

Scoateţi complet tava de picurare/sertarul de
capsule. Afişajul prezintă:

Spălaţi componentele cu apă rece sau călduţă,
apoi uscaţi-le şi reasamblaţi-le corect.

Scoateţi prin ridicare containerul de capsule
utilizate şi goliţi-l.

Pentru a reasambla grupul de amestecare,
efectuaţi operaţiile descrise mai sus în ordine
inversă.
Trageţi afară suportul de ceaşcă şi goliţi
sertarul tăvii de picurare.

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢAREA
Spălaţi componentele cu apă rece sau călduţă,
apoi uscaţi-le şi reasamblaţi-le corect.

Dacă sertarul nu este repoziţionat în limita de
timp de 4 minute, se aude un semnal acustic
continuu timp de circa 1 minut şi jumătate, toate
LED-urile sunt stinse, iar afişajul prezintă
următorul mesaj.

Când sertarul este închis, toate LED-urile se
aprind şi apare următorul mesaj:
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DETARTRAREA CIRCUITULUI HIDRAULIC
Aparatul alertează cu privire la necesitatea de
rulare a ciclului de detartrare cu un mesaj, care
este activ timp de 1 secundă la începutul dozării,
DESCALING
REQUIRED
(DETARTRARE
NECESARĂ). Acest mesaj este afişat după ce
aparatul a dozat un volum stabilit de produs, calculat pe baza durităţii apei, care poate fi setată
conform descrierii din paragraful intitulat
„Duritatea H2O”. Totuşi, este posibil să activaţi
ciclul de detartrare oricând, inclusiv când aparatul
nu afişează că este necesar. Ciclul de detartrare
poate fi activat prin intermediul meniului de
setări de nivelul doi, prin respectarea ordinii
indicate în paragraful intitulat „Detartrarea”.
Dacă această funcţie a fost activată, este posibil,
de asemenea, să activaţi ciclul de detartrare
apăsând simultan butoanele 2 şi 5, timp de cel
puţin 5 secunde. Apoi efectuaţi ordinea
operaţiilor indicate în paragraful „Detartrarea”.
Pentru detartrare, utilizaţi doar produse
corespunzătoare,
garantate
conform
reglementărilor actuale.
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MESAJELE DE ALARMĂ DE PE AFIŞAJ

Afişaj
Starea aparatului
LAVAZZA LB PLUS Drawer full
Sertarul de capsule
(LAVAZZA LB PLUS - Sertar plin) utilizate este plin
LAVAZZA LB PLUS Drawer full
Sertarul a fost deschis
(LAVAZZA LB PLUS - Sertar plin) cu aparatul la
temperatură
WARNING No
Nu există apă în
water
rezervor sau rezervorul
(AVERTISMENT lipseşte
Nu există apă)
WARNING Door open
Uşa elementului pentru
(AVERTISMENT - Uşa deschisă) pudră solubilă este
deschisă
OVERHEATING WAIT
Temperatură prea
(SUPRAÎNCĂLZIRE - AŞTEPTAŢI) ridicată

Evenimente
Remedii
Este posibilă
Goliţi sertarul şi spălaţi-l
dozarea băuturilor
solubile
Dozarea nu este
Închideţi sertarul
posibilă
Butoanele de
selecţie clipesc

Umpleţi rezervorul cu apă
potabilă proaspătă,
necarbonatată

Dozarea nu este
posibilă

Închideţi uşa elementului
pentru pudră solubilă

Dozarea nu este
posibilă

Aşteptaţi ca aparatul să se
răcească. Dacă mesajul nu
dispare, contactaţi inginerii de
service
Aşteptaţi să se răcească
componentele. Dacă mesajul
nu dispare, contactaţi inginerii
de service
Reîncărcaţi credit

WAIT FOR COOLING DOWN
(AŞTEPTAŢI SĂ SE RĂCEASCĂ)

Componentele maşinii
se răcesc

Dozarea nu este
posibilă

CREDIT USED UP
(CREDIT
UTILIZAT)
DISPENSING TIMEOUT
(EXPIRARE DOZARE)

Creditul a fost utilizat

Dozarea nu este
posibilă

Dozarea a fost oprită
din cauza absenţei
debitului de apă

Dozare
incompletă a
produsului

INSERT CREDIT (INSERAŢI
CREDIT)

Inseraţi credit când
dozarea este plătită şi
nu mai este credit
Încălzirea nu a
reuşit
Debitmetrul este defect;
nr. de impulsuri nu a
fost atins
Alarmă de senzor
(scurtă sau deschisă)
Rezultat negativ al
pornirii pompelor

Dozarea nu este
posibilă

WARMING UP ALARM
(ALARMĂ DE ÎNCĂLZIRE)
FAULT ON FLOW METER
(DEFECŢIUNE LA DEBITMETRU)
SENSOR ALARM (ALARMĂ DE
SENZOR)
NEGATIVE START PUMPS
(PORNIRE POMPE NEGATIVĂ)
DESCALING REQUIRED
(DETARTRARE NECESARĂ)

Aparatul necesită
detartrarea circuitului
hidraulic

Realizaţi procedura de pornire
a pompelor. Dacă mesajul
rămâne afişat sau pompele nu
pornesc, contactaţi inginerii de
service
Reîncărcaţi credit

Dozarea nu este
posibilă
Dozarea nu este
posibilă

Contactaţi inginerii de service

Dozarea nu este
posibilă
-

Contactaţi inginerii de service

-

Contactaţi inginerii de service

Repetaţi operaţia. În cazul
unui rezultat negativ,
contactaţi inginerii de service
Rulaţi ciclul de detartrare
conform descrierii din
capitolul „Întreţinerea şi
curăţarea”

MESAJELE DE PE AFIŞAJ ÎN CURSUL OPERAŢIILOR CU CARDUL CHIP

Afişaj

Evenimente

NO SETTINGS VIRGIN CARD (NICIO SETARE - CARD
NOU)
OPERAT. NOT OK REMOVE CARD (OPERAŢIA NU
ESTE OK - SCOATEŢI CARDUL)
OPERATION OK REMOVE CARD (OPERAŢIA ESTE OK
- SCOATEŢI CARDUL)
CARD SETTINGS WRITING (SE SCRIU SETĂRILE
CARDULUI)
CARD SETTINGS READING (SE CITESC SETĂRILE
CARDULUI)
ONE TIME CARD TRANSFER IN PROG. (TRANSFER DE
PE CARD ONTIME ÎN CURS)
MASTERCARD TRANSFER IN PROG (TRANSFER DE PE
MASTERCARD ÎN CURS)
TEST CARD INSERTED (CARD DE TEST INSERAT)
CREDITS CARD INSERTED (CARD DE CREDITE
INSERAT)
MULTINS CARD NULL COUNTER (CONTOR NUL
CARD MULTINS)
MULTINS CARD PUSH BUTTON 1 (CARD MULTINS APĂSAŢI BUTONUL 1)
MULTINS CARD CANCEL CREDITS (CARD MULTINS ANULARE CREDITE)
TRANSFER CREDITS xxxxx (TRANSFER CREDITE xxxxx)
SELF-TEST CARD INSERTED (CARD DE AUTO-TEST
INSERAT)

Cardul nu a fost iniţializat. Lipsesc setările
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Datele nu sunt congruente
Transferul de date a fost executat; puteţi scoate cardul
Scriere în curs pe aparat de pe un card. Se scriu setările
Citire în curs de pe un card pe aparat. Se citesc setările
Transfer în curs de pe un card OneTime
Transfer de pe un MasterCard
Confirmă inserarea cardului de test
Confirmă inserarea cardului de credite
Se verifică Multins; lipsă credite
Cu cardul Multins inserat, apăsaţi butonul 1 pentru a transfera credite
Transferul a fost anulat, cu cardul Multins inserat
Afişează totalul creditelor transferate
Confirmă inserarea cardului de auto-test

SPECIFICAŢII TEHNICE
Pentru specificaţiile tehnice, consultaţi plăcuţa cu
datele de identificare ale aparatului.
 Tensiune: 220 - 240 V, 50/60 Hz
 Putere totală: 1450 W
 Capacitate rezervor: 3 l
 Greutate: 1 2 kg
 Materiale utilizate pentru carcasă: termoplastic





Capacitate sertar de capsule utilizate: 20
capsule Lavazza Blue
Dimensiuni: înălţime 470 mm; lăţime 260 mm;
adâncime 400 mm
Conformitate: 2006/42 CE - 2004/108 CE 2006 /95 CE

SIGURANŢA
DESTINAŢIA UTILIZĂRII
Acest dispozitiv este destinat utilizării profesionale.
Orice utilizare improprie (nedescrisă în aceste
instrucţiuni) este interzisă. Efectuarea modificărilor
tehnice este interzisă. Aparatul nu este destinat
utilizării de către copii sau persoane cu capacităţi
fizice sau mentale reduse, cu deficienţe senzoriale
sau fără experienţă şi cunoştinţe, cu excepţia cazului

în care au fost instruite cu privire la utilizarea
corectă a aparatului şi se află sub supravegherea
unei persoane responsabile pentru siguranţa lor.
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SIGURANŢA

POZIŢIA
Aşezaţi espressorul într-o locaţie sigură, pe o suprafaţă
plană, orizontală şi stabilă, de unde nu poate cădea
accidental şi nu poate provoca vătămare corporală. Nu
depozitaţi aparatul la o temperatură sub 4°C, deoarece
se poate deteriora de la îngheţ. Nu utilizaţi espressorul
afară. Nu aşezaţi aparatul pe suprafeţe foarte fierbinţi
şi/sau în apropierea flăcărilor deschise. Utilizaţi
aparatul la temperatura camerei.
ALIMENTAREA CU ENERGIE
Conectaţi espressorul doar la o priză de perete
adecvată. Tensiunea trebuie să corespundă cu cea
afişată pe plăcuţa cu datele de identificare ale
aparatului.
CABLUL DE ALIMENTARE
Nu utilizaţi espressorul când cablul de alimentare este
defect sau deteriorat. În astfel de cazuri, cablul trebuie
înlocuit imediat. Nu rulaţi cablul de alimentare în jurul
colţurilor şi al marginilor ascuţite, peste obiecte foarte
fierbinţi şi protejaţi-l de ulei. Nu mişcaţi şi nu trageţi
espressorul apucând de cablu. Nu scoateţi din priză
trăgând de cablu; nu atingeţi ştecărul cu mâinile ude.
Evitaţi să lăsaţi cablul de alimentare să atârne de pe
mese sau rafturi.
PERICOLUL DE ELECTROCUTARE
Nu permiteţi niciodată ca piesele sub tensiune să vină
în contact cu apa. Asiguraţi-vă că mâinile, aparatul,
cablul de alimentare şi suprafaţa de sub aparat nu sunt
ude.
PROTECŢIA ALTOR PERSOANE
Supravegheaţi întotdeauna copiii, pentru a nu le
permite să se joace cu echipamentul. Copiii nu sunt
conştienţi de pericolul legat de aparatele electrice. Nu
lăsaţi la îndemâna copiilor materialele utilizate la
ambalarea aparatului.
PERICOLUL DE ARDERE
Nu atingeţi piesele fierbinţi (grupul suportului de
capsule etc.) imediat după utilizarea echipamentului. În
cursul dozării băuturilor, fiţi atenţi la stropirea cu lichid
fierbinte.
CURĂŢAREA
Înainte de a curăţa aparatul, alimentarea cu energie
electrică trebuie să fie deconectată de la priză, iar
aparatul trebuie lăsat să se răcească. Nu scufundaţi
aparatul în apă! Încercările de a efectua reparaţii în
interiorul aparatul sunt strict interzise. Nu utilizaţi apa
din rezervor în scop alimentar.
ÎNGRIJIREA APARATULUI
Când aparatul nu este utilizat pe perioade lungi,
deconectaţi cablul de alimentare de la priză şi păstraţil într-un loc uscat, care nu este accesibil copiilor.
Protejaţi-l de praf şi murdărie.

REPARAŢIILE/ÎNTREŢINEREA
În caz de defecţiuni, de defecte sau dacă suspectaţi
defectarea după o cădere, deconectaţi aparatul
imediat. Nu porniţi un aparat defect. Toate lucrările de
service şi reparaţiile trebuie efectuate doar de centre
de service autorizate. Ne declinăm întreaga
responsabilitate pentru pagubele apărute în cazul
reparaţiilor neefectuate conform standardului şi într-o
manieră profesională.
REZERVORUL DE APĂ
Umpleţi rezervorul doar cu apă potabilă proaspătă,
necarbonatată. Nu porniţi aparatul dacă apa nu este
peste nivelul minim indicat pe rezervor.
COMPARTIMENTUL PENTRU CAPSULE
În compartimentul pentru inserarea capsulelor trebuie
inserate doar capsule Lavazza Blue cu doză unică; nu
introduceţi degetele sau alte obiecte în acest
compartiment. Capsulele trebuie utilizate o singură
dată.
SALUBRIZAREA
APARATULUI
LA
SFÂRŞITUL CICLULUI SĂU DE UTILIZARE (Directiva
Europeană 2002/96/CE - D.L. 25 iulie 2005, nr. 151)
Simbolul sub formă de coş de gunoi, ataşat pe
echipament şi/sau pe ambalajul acestuia indică faptul
că, la sfârşitul ciclului său de viaţă, produsul nu trebuie
aruncat împreună cu gunoiul menajer normal. Aparatul
trebuie dus la unul dintre centrele de colectare
separată a deşeurilor, specializat pentru deşeuri de
echipamente electrice şi electronice (DEEE), care există
pe teritoriul ţării, sau trebuie returnat către reseller în
momentul achiziţiei unui echipament echivalent nou,
câte unul pentru fiecare aparat nou. Utilizatorul este
responsabil pentru livrarea echipamentului către
unităţile de colectare desemnate, fiind pasibil de
amenzile prescrise în legislaţia aplicabilă actuală.
Colectarea separată adecvată a unor astfel de
echipamente în scopul reciclării şi/sau salubrizării
ecologice contribuie la evitarea posibilelor efecte
negative asupra mediului şi sănătăţii şi favorizează
reutilizarea şi/sau reciclarea materialelor care compun
aparatul. Pentru informaţii mai detaliate cu privire la
sistemele de colectare disponibile, contactaţi serviciul
dvs. local de salubrizare a deşeurilor sau resellerul de
la care a fost efectuată achiziţia.

www.unistudiomodena.it

www.lavazza.com
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