A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
Espresso kávé
Hosszú kávé
Espresso
Macchiato

1 4 Cappuccino
2 5 Latte macchiato ízű
ital
3 6 Meleg italok

(!) A gyártó nem vállal felelősséget az alábbi esetekben keletkezett károkért:
 a készülék helytelen, nem rendeltetésszerű használata;
 nem szakszervizben végzett javítások;
 tápkábel megrongálása;
 a készülék bármely alkatrészének megrongálása;
 nem eredeti alkatrészek vagy kiegészítők alkalmazása;
 vízkőtelenítés elmaradása;
 tárolás 4 º C alatti hőmérsékleten;
 a megadott kapszuláktól eltérő típusú kapszulák használata.
Ezekben az esetekben elvész a garancia.
(!) A jelen gépkönyvben feltüntetett utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő készülékkárokra nincsen
garanciafedezet.
A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA ÉS ELHELYEZÉSE
1.
2.
3.

A készülék méreténél és súlyánál fogva két személy szükséges a csomagolóanyagból való kiemeléséhez,
elhelyezéséhez, valamint rögzítéséhez.
A készüléket a csomagolóanyagból úgy kell kiemelni, hogy nyomást kell gyakorolni az oldalsó
védőburkolatra, majd felfelé kihúzni.
A gépet száraz, sima, vízszintes és stabil felületre kell elhelyezni, víztől, lángoktól és hőforrásoktól
távol.

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA

(i) A víztartály a készülék belsejében található. A tartályhoz való hozzáféréshez a felső szervizajtót kell kinyitni, mely kulcsos zárral
rendelkezik.
1.
2.
3.

(i)

A szervizajtó kinyitásához forgassa el a kulcsot az óramutató járásával megegyező irányba. A szervizajtó
bezárásához forgassa el a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba.
Emelje meg, majd vegye le a víztartály fedelét.
Töltse fel a víztartályt kizárólag friss, szénsavmentes ivóvízzel.
A vízszűrő használata (opcionális kiegészítő) javítja a vízminőséget és megnöveli a készülék élettartamát. Használja a
Lavazza készülékekhez gyártott Aqua Aroma Crema Brita* szűrőt. A szűrő behelyezéséhez kövesse a készülékhez
mellékelt használati utasításban foglaltakat. Javasoljuk, hogy ne változtasson a már meglévő szűrőbeállításon.

A KÉSZÜLÉK ELŐKÉSZÍTÉSE
4.

A fedél felemelése után lehetőség van a víztartály készülékből történő kiemelésére és annak külön
feltöltésére.

(!) Ellenőrizze, hogy a kezei, a készülék, a kábel és a készülék alatti felület ne legyenek nedvesek!
5.
6.
7.

Nyissa ki teljesen az instant porok rekeszének szervizajtaját.
Emelje meg és fordítsa el az instant tejpor tartályának fedelét.
Adagolja az instant port közvetlenül a tartályba.

(i) Az instant italpor tartályát fel lehet tölteni úgy is, hogy fedéllel együtt kivesszük a helyéről.
8.
9.
10.
11.
12.

Helyezze vissza az instant tejpor tartályának tetejét.
Csukja be az instant italporok rekeszének ajtaját, tehát a felső szervizajtót, majd zárja le azt kulccsal.
Helyezze be a tápkábel csatlakozódugóját a gép hátoldalán elhelyezett csatlakozóba.
Helyezze a tápkábel csatlakozódugóját a konnektorba.
Állítsa a főkapcsolót (I) állásba. A képernyő jelzi, hogy a gépet bekapcsolták.

ITALOK ELKÉSZÍTÉSE
ELŐKÉSZÜLET ITALOK KÉSZÍTÉSÉHEZ
A készülék kétféle csészeméretre állítható be: nagy csésze/kis csésze.
» Espresso kávéscsésze: mozdítsa el lefelé a csészetartó rácsot
» Nagy csésze: mozdítsa el felfelé a csészetartó rácsot egészen addig, amíg az beilleszthetővé és rögzíthetővé
nem válik a helyére, a kapszulagyűjtő rekesz falán.
A gép bekapcsolásakor, amikor a menü megjelenik és a gép energiatakarékos üzemmódról visszatér a normál
üzemmódba, a kijelzőn megjelenik az alábbi felirat:
EP2500 PLUS
Bemelegedés alatt

A bemelegedés befejeztével a gép a következő üzenettel jelzi üzemkész állapotát:
EP2500 PLUS
KÉSZ
Ital kiválasztása

ITAL KIADÁSA

(i)

Amennyiben nem helyeztek a készülékbe kapszulát még azelőtt, hogy egy kávégombot, vagy egy olyan instant ital
gombját megnyomnák, melynek elkészítéséhez kávéra van szükség, vagy egy meleg instant ital gombját kiválasztanák, a
készülék nem fog semmilyen műveletet elvégezni.

A kijelzőn a következő üzenet fog megjelenni:
FIGYELEM
Helyezzen be kapszulát

(i)

Valamennyi filteres ital, csak instant ital vagy vegyes italok kiadása megszakítható a kiválasztott gomb ismételt
megnyomásával.

ESPRESSO
1.
2.
3.

Tolja el lefelé a csészetartó rácsot.
Helyezze rá a csészét.
Nyissa ki a kapszulabefogadó fiókot az erre kialakított fogó segítségével.

A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
EP2500 PLUS
Helyezzen be kapszulát

4.

Tegye be a kapszulát a megfelelő helyre.

(!) Soha ne nyúljon az ujjaival vagy egyéb tárgyakkal a kapszulatároló rekeszbe!

(!) A kapszulatároló rekeszbe kizárólag Lavazza Espresso Point kapszulák helyezhetők be! Alkalmanként
egy kapszulát helyezzen a rekeszbe!
5.

Zárja be a kapszulatároló rekeszt és várjon addig, amíg a kijelzőn a következő üzenet lesz
látható:
EP2500 PLUS
HASZNÁLATRA KÉSZ

Ital kiválasztása

6.

Nyomja meg az ESPRESSO gombot. A kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
Ital készítése folyamatban

7.

Addig várjon, amíg a kijelzőn a következő üzenetet nem látja:
Ital elkészült
Köszönjük

A kávé készen van.
HOSSZÚ KÁVÉ
1.
2.
3.
4.

Emelje meg a csészetartó rácsot egészen addig, amíg az be nem illeszkedik és rögzül a helyére, a
kapszulatároló rekesz falán.
Végezze el az ESPRESSO fejezetnél megadott 2., 3. és 4. lépést.
Nyomja meg a HOSSZÚ KÁVÉ gombot.
Kövesse az ESPRESSO fejezetnél megadott 6. és 7. lépést.

ESPRESSO MACCHIATO
1.
2.
3.
4.

Helyezze a csészét/bögrét a csészetartó rácsra.
Végezze el az ESPRESSO fejezet 3. és 4. lépését.
Nyomja meg az ESPRESSO MACCHIATO gombot.
Kövesse az ESPRESSO fejezetnél megadott 6. és 7. lépést.

LATTE MACCHIATO ÍZŰ ITAL/CAPUCCINO
1.
2.
3.
4.

Helyezze a csészét/bögrét a csészetartó rácsra.
Végezze el az ESPRESSO fejezet 3. és 4. lépését.
Nyomja meg a CAPUCCINO vagy a LATTE MACCHIATO ízű ital gombot.
Kövesse az ESPRESSO fejezetnél megadott 6. és 7. lépést.

KAPSZULÁS MELEG ITALOK
1.
2.
3.
4.

Helyezze a csészét/bögrét a csészetartó rácsra.
Végezze el az ESPRESSO fejezet 3. és 4. lépését.
Nyomja meg a MELEG ITALOK gombot.
Kövesse az ESPRESSO fejezetnél megadott 6. és 7. lépést.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

(!) Tisztítási műveletek elvégzése előtt győződjön meg arról, hogy kihúzta az elektromos tápkábelt az
elektromos csatlakozóból és várja meg, amíg a gép lehűl!
(i)

Javasoljuk, hogy öblítse át naponta a víztartály és töltse fel friss vízzel. Az adagolófejet mossa le naponta!
Két/három naponta, illetve amikor megtelik, ürítse ki és tisztítsa meg a csepegtető fiókot! Ne szárítsa a
készüléket, illetve alkatrészeit mikrohullámú vagy hagyományos sütőben! A készülék tisztításához soha ne
használjon lúgos tisztítószereket, oldószereket, alkoholt vagy agresszív anyagokat! Ne merítse vízbe a
készüléket! Amennyiben erre vonatkozóan külön utasítás nincsen feltüntetve, használjon valamennyi
beépített alkotóelem (kivéve az elektromos alkatrészeket) tisztításához hideg vagy langyos vizet,
mosogatórongyot vagy nem karcoló szivacsot!

A MIXER EGYSÉG KÉZI TISZTÍTÁSA

(i)

A készülék automatikus tisztító funkciókkal rendelkezik a mixer egység vonatkozásában, melyeket az 1-es
és 2-es gombok egyidejű és legalább három másodpercen át tartó lenyomásával lehet aktiválni. A készülék
alapértelmezett beállításként figyelmezteti a felhasználót, hogy 50 adag után szükség van a átmosásra és ezt a
következő üzenettel jelzi:
MIXER ÁTMOSÁSA
SZÜKSÉGES

Az automatikus tisztítást bármikor el lehet végezni, úgyszintén az 1-es és a 2-es gombok egyidejű és legalább
három másodpercen át tartó lenyomásával. A mixer automatikus tisztítása alatt a készülék a következő
üzenetet mutatja:
MIXER ÁTMOSÁSA
FOLYAMATBAN

A mixer egység kézi tisztításához a következők szerint kell eljárni.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kapcsolja ki a készüléket.
Fordítsa el a kulcsot, nyissa ki a felső fedelet és az instant italporok rekesz ajtaját.
Vegyek ki az instant italporok rekeszét.
Távolítsa el a folyadékleeresztő csövet.
Oldja ki a mixer egységet a rögzítő gyűrű órajárásával ellenkező irányba történő elforgatásával.
Emelje ki a mixer egységet.
Távolítsa el a rögzítő gyűrűt a mixer egységből.
A mixer egység felső részét szedje ki az alsó részből.
Mosogassa el az alkotóelemeket hideg vagy langyos vízzel, majd szárítás/szárazra törlés után szerelje
őket össze a megfelelő sorrendben.

(i)

A mixer egység összeszereléséhez végezze el a fentiekben leírtakat megfordított sorrendben.

CSEPEGTETŐ FIÓK/HASZNÁLT KAPSZULÁKAT TÁROLÓ FIÓK TISZTÍTÁSA
A csepegtető fiók/használt kapszulákat tároló fiók tisztítását rendszeresen el kell végezni, de mindenesetre minden
alkalommal, amikor a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:
EP2500 PLUS
Fiók tele

(i)

A kapszulabefogadó fiók nyitása esetén, amikor a használt kapszulákat tároló rekesz megtelt, a következő üzenet lesz
látható a kijelzőn:
EP2500 PLUS
Ürítse ki a fiókot

1.
2.
3.
4.

Húzza ki az egész csepegtető/kapszulabefogadó fiókot.
Emelje ki az elhasznált kapszulákat tároló rekeszt és ürítse ki.
Húzza ki a csészetartó rácsot és ürítse ki a csepegtető fiókot.
Mossa el az alkatrészeket hideg vagy langyos vízzel, majd száradás/szárazra törlés után szerelje őket
vissza megfelelően.

(i)

Amennyiben a fiókot 4 percen belül nem teszi vissza a helyére, a készülék kb. 1,5 percen keresztül hangjelzést fog
kiadni, valamennyi LED lámpa kialszik és a kijelzőn a következő üzenet jelenik meg:

EP2500 PLUS
Zárja be a fiókot

5.

A fiók visszazárása után kigyullad valamennyi LED lámpa és megjelenik a következő felirat:
EP2500 PLUS
Készülék üzemkész

Válasszon italt

VÉSZJELZÉSEK A KIJELZŐN
Kijelző
LAVAZZA EP PLUS
Fiók megtelt
LAVAZZA EP PLUS
Fiók nyitva
FIGYELEM
Nincs víz
FIGYELEM
Ajtó nyitva

Gép állapota
Használt kapszulákat tároló
fiók megtelt.
Fiók nyitva, készülék üzemi
hőmérsékleten.
Nincs víz a tartályban vagy
nincs tartály.
Nyitva van az instant
italporokat tároló rekesz
ajtaja.
Túl magas hőmérséklet.

Események
Instant
italok
adagolása
lehetséges.
Nem lehetséges az adagolás.

Megoldások
Ürítse ki és mossa el a fiókot!

A
kiválasztás
gombok
villognak.
Nem lehetséges az adagolás.

Töltse fel a tartályt friss, nem
szénsavas ivóvízzel!
Zárja be az instant italporokat
tároló rekesz ajtaját!

Nem lehetséges az adagolás.

VÁRJON
LEHŰLÉS

Készülék alkatrészei lehűlési
szakaszban.

Nem lehetséges az adagolás.

HITELKERET
LEMERÜLT
TIMEOUT
ADAGOLÁS

A hitelkeret lemerült.

Nem lehetséges az adagolás.

Meg kell várni, míg a készülék
lehűl. Ha nem tűnik el az
üzenet, lépjen kapcsolatba a
szervizzel.
Meg kell várni, míg a készülék
lehűl. Ha nem tűnik el az
üzenet, lépjen kapcsolatba a
szervizzel.
Töltse fel a keretet!

Vízhiány miatt befejeződött
az adagolás.

A
termék
befejezetlen.

TÚLMELEGEDÉS
VÁRJON

adagolása

Zárja be a fiókot!

Végezze el a víztartály és
ezáltal a szivattyúk feltöltését.
Amennyiben
az
üzenet
továbbra is látható vagy a
szivattyúk nem indulnak,
lépjen
kapcsolatba
a

HITELKERET
FELTÖLTÉSE
FELMELEGEDÉS
VÉSZJELZÉS
ÁTFOLYÁSMÉRŐ
MEGHIBÁSODÁSA
SZONDA
VÉSZJELZÉS
SZIVATTYÚ
BEINDÍTÁSA
SIKERTELEN

Töltse fel a hitelkeretet,
amennyiben a termékek
kiadása fizetés ellenében
történik és nincs rá hitelkeret.
A felmelegedés elmaradt.

Nem lehetséges az adagolás.

Az
átfolyásmérő
meghibásodott,
az
impulzusok számát nem érte
el.
Szonda vészjelzés (rövidzárlat
vagy nyitott).
A szivattyúk beindításának
eredménye negatív.

Nem lehetséges az adagolás.

Kijelző
NINCSENEK BEÁLLÍTÁSOK
ÉRINTETLEN KÁRTYA
MŰVELET NEM OK
VEGYE KI A KÁRTYÁT
MŰVELET OK
VEGYE KI A KÁRTYÁT
KÁRTYA BEÁLLÍTÁSOK
ÍRÁSA FOLYAMATBAN
KÁRTYA BEÁLLÍTÁSOK
OLVASÁSA FOLYAMATBAN
„ONE TIME” KÁRTYA
ADATÁTVITEL FOLYAMATBAN
MASTERCARD
ADATÁTVITEL FOLYAMATBAN
PRÓBA KÁRTYA
BEHELYEZVE
HITELKERETES KÁRTYA
BEHELYEZVE
MULTINS KÁRTYA
SZÁMLÁLÓ NULLÁT MUTAT
MULTINS KÁRTYA
NYOMJA MEG AZ 1-ES GOMBOT
MULTINS KÁRTYA
HITELKERET TÖRÖLVE
HITELKERET
TRANSZFERÁLÁSA XXXXX
ÖNELLENŐRZŐ KÁRTYA
BEHELYEZVE

Nem lehetséges az adagolás.

Nem lehetséges az adagolás.
-

szakszervizzel.
Fel kell tölteni a hitelkeretet

Lépjen
kapcsolatba
szakszervizzel.
Lépjen
kapcsolatba
szakszervizzel.

a
a

Lépjen
kapcsolatba
a
szakszervizzel.
Ismételje meg a műveletet.
Negatív eredmény esetén
lépjen
kapcsolatba
a
szakszervizzel.

Események
A kártya nem inicializált. Hiányoznak a beállítások.
Az adatok nem egybevágóak.
Az adatok átvitele megtörtént, ki lehet venni a kártyát.
Írás kártyáról gépre folyamatban. Beállítások átírása.
Gépről kártyára olvasás folyamatban. Beállítások leolvasása.
Adatátvitel folyamatban egy „OneTime” kártyáról.
Adatátvitel egy MasterCard kártyáról.
Visszaigazolja a próba kártya bevitelét.
Visszaigazolja a hitelkeretes kártya bevitelét.
Ellenőrzi a Multins kártyát, nincsen a kártyán hitelkeret.
Behelyezett Multins kártyával nyomja meg az 1-es gombot a
hitelkeret átviteléhez.
Behelyezett Multins kártyával az adatátvitel törölve.
Megjeleníti az átvitt hitelkeret összértékét.
Visszaigazolja, hogy az önellenőrző kártya behelyezése
megtörtént.

FONTOS HASZNÁLATI INFORMÁCIÓK, ELHELYEZÉS, KARBANTARTÁS


Az elektromos részegységek soha ne érintkezzen vízzel. A kijövő forró gőz, vagy a kieresztett
meleg víz, égési sérülést okozhat! A gőz illetve a meleg vízcsöveket soha ne irányítsa maga felé!



Soha ne használja a készüléket, ha az elektromos kábel sérült. Szakemberrel azonnal cseréltesse ki
a megrongálódott kábelt, vagy a hibás dugaljat. Ne csípje be a kábelt olyan helyre, ahol az sérülhet,
ne vezesse át forró felületen és védje attól, hogy olajos legyen. Ne úgy mozgassa a készüléket,
hogy az elektromos kábellel húzza. Mindig a dugaljat fogva húzza ki a készüléket a falból, és soha
ne nyúljon a dugaljhoz vizes kézzel. Ne hagyja a bútorról lelógni a kábelt. Amennyiben hosszabb
ideig nem használja a gépet, akkor kapcsolja ki.



Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől.



Helyezze a kávéfőző készüléket olyan sima felületre, ahol senki nem tudja felborítani, és így nem
tud megsérülni. A készülék vízszintesen álljon sima felületen. A berendezés csatlakoztatása
kizárólag földelt dugaljzatba történhet. A berendezést min. 15 cm-re kell elhelyezni a faltól vagy
más gépektől, hogy a megfelelő szellőzést biztosított legyen. Ügyeljen , hogy a készülék
környezetében ne legyen elektromos kapcsoló. A berendezés alá más elektromos készüléket ne
helyezzen.



Soha ne használja a készüléket szabadban. Ne tegye a készüléket forró felületre, vagy nyílt láng
közelébe, károsodhat a készülék külső borítása.



Soha ne érintse a forró felületeket. Mindig a fogantyút, vagy a gombokat használja.



Rendszeresen ellenőrizze és ürítse a használt kapszulagyűjtő tálcát. Nem rendszeres ürítés miatt
víz folyhat ki a készülékből, mely a körülötte lévő tárgyakban kárt okozhat. Tisztítás során kezdje
azzal, hogy minden gombot lekapcsol és kihúzza a készüléket az áramforrásból. Hagyja a gépet
kihűlni. Soha ne merítse vízbe. Szigorúan Tilos bármilyen eszközzel belenyúlni a gépbe, vagy
szétszedni a burkolatot.



Nem megfelelő működésnél, vagy ha véletlenül leesett a készülék, rögtön húzza ki a
konnektorból. Soha ne működtessen hibás készüléket. Csak szakemberrel végeztessen javítást, a
Caffe Service Kft semmilyen felelősséget nem vállal, a hozzá nem értő által végzett javításból
eredő kárért.



Soha ne érintse a feszültség alatt álló egységeket! Áramütés, súlyos, esetleg halálos balesetnek teszi
ki magát. Csak megfelelő váltóáramú dugaljhoz csatlakoztassa a gépet, a műszaki táblán jelzett
áramfeszültségnek megfelelően.



Tűz esetében kizárólag CO2 (széndioxidos) tűzoltó készüléket használjon. Tilos más készülékkel
oltani.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
A műszaki jellemzők tekintetében a gépen található adattábla tekintendő irányadónak.
» Feszültségérték: 220 – 240 V, 50/60 Hz
» Összteljesítmény: 1450 W
» Tartály kapacitása: 3 l
» Súly: 12 kg
» Külső házhoz alkalmazott anyagok: hőre lágyuló műanyag
» Használt kapszulákat gyűjtő rekesz kapacitása: 20 kapszula Lavazza Espresso Point
» Méretek: Magasság 470 mm; Szélesség 260 mm, Mélység 400 mm
» Megfelelőségi jelölés: 2006/42/EK – 2004/108/EK – 2006/95/EK

