Használati útmutató
EP 2100
Köszönjük, hogy a Lavazza Espresso Point EP 2100 típusú kávégépet választotta!
Használat előtt figyelmesen olvassa végig, tartsa be és őrizze meg az alábbi használati
útmutatót!

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ezt a készüléket kávéfőzésre fejlesztették ki, kérjük nagy körültekintéssel alkalmazza, nehogy az
esetleges nem rendeltetésszerű használat égési sérülést okozzon.
Ne érjen a készülék forró részeihez.
A készülék kicsomagolása után feleslegessé vált csomagolóanyagot ne hagyja gyermek közelébe, mert
veszélyforrást teremthet. A csomagolóanyag alkotórészei környezetszennyezők, ezért kérjük, ne dobja
el.
Az elektromos biztonsági előírásoknak megfelelően a gépet földelt konnektorba csatlakoztassa!
Soha ne érintse vizes kézzel a készüléket!
Ne merítse víz alá, és soha ne használja fürdőszobában a készüléket!
Meghibásodás esetén, kapcsolja ki a gépet, anélkül, hogy megkísérelné megjavítani.
Forduljon szakszervizhez segítségért és mindig eredeti, gyári alkatrészek cseréjét, ill. használatát
kérje!
A gép elhelyezésekor mindig figyeljen arra, hogy a faltól vagy más elektromos készüléktől legalább 15
cm-re legyen, így biztosítva a készülék megfelelő szellőzését!
A készüléket víz, ill. kapszulák behelyezése nélkül ne működtesse, mert az ebből eredő károkra a
garancia nem terjed ki.
Fontos:
 A készülék kizárólag Espresso Point kapszulákkal működik!
 Automatikus működésindítás.
 Az elhasznált kapszulákat automatikusan üríti gyűjtőtartályába, melynek tárhely kapacitása
max. 30 kapszula.
 Cappuccino elkészítésekor mindig először a kávét főzze le, majd utána adja hozzá a tejet!
Karbantartás:
 Minden alkalommal friss vízzel töltse fel a tartályt és ne lépje túl a maximum vízszintet!
 A gép tisztítása előtt mindig húzza ki a kábelt az elektromos hálózatból! Használjon folyékony
semleges mosószert, kerülje a súrolószereket, alkohol vagy oldószerek használatát!
 2-3 havonta gondoskodjon a vízkő eltávolításáról, mert annak elmulasztása komoly károkat
okozhat a készülékben! A vízkő által okozott károkat a garancia nem fedezi! Vízkőtelenítés
esedékessége esetén forduljon a készülék forgalmazójához, hivatalos karbantartójához!
Figyelem! Mielőtt a víztartályt megtöltené, húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból!

Műszaki adatok:
Tápfeszültség: 230V - 50 Hz
Energiafogyasztás: 630 W
Víztartály: 3,5L
Tömeg: 9,5 Kg
Anyaga: polikarbonát
Magasság: 34 cm
Szélesség: 30 cm
Mélység: 27 cm
Zajszint: <70 dBA

A készülék beüzemelése:





Helyezze a készüléket stabil vízszintes helyzetbe. Vegye le a jobb oldali hozzáférési fedelet a
megfelelő kulcs zárba helyezésével, vegye le a középső fedelet, emelje ki a víztartályt és töltse
meg lehetőleg alacsony vízkeménységű ivóvízzel.
Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz.
Állítsa a készülék hátoldalán található kapcsolót „I” állásba.
Figyelem! A kábelt először mindig a géphez majd a konnektorba csatlakoztassa és csak
ez után kapcsolja be a készüléket. Üzemen kívül helyezéskor először állítsa a kapcsolót
„0” állásba, húzza ki a kábelt először a konnektorból, végül a készülékből.

A készülék frontális oldalán az alábbi állapotjelzők üzemelnek:
Piros visszajelző: a készülék feszültség alatt van.
Narancsszínű visszajelző: hőmérsékletfigyelő; villog, amíg a főzőegység nem éri el a megfelelő
hőmérsékletet; üzemi hőmérsékleten folyamatosan ég.
Zöld visszajelző: „vízjelző”. Jelzi a víz jelenlétét a tartályban. Villog, ha a vízszint a tartályban túl
alacsony.
Fontos! A készülék vízlágyító szűrővel felszerelhető.
A készülék használata:




Helyezze be a kapszulát és csukja rá az ajtaját.
A kávélefőzés automatikusan elindul.
A STOP gomb megnyomásával tudja szabályozni a kávé mennyiségét, ill. leállítani a lefőzést.

Figyelem! Lefőzés közben soha ne nyissa ki a kapszulaüreg ajtaját!

A készülék kizárólag Espresso Point kapszulákkal működik!
EU szabványnak megfelel.

