LAVAZZA BLUE 2600 kávéfőzőgép
BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat
Ez a készülék professzionális és háztartási használatra és az alábbiakban felsoroltakhoz hasonló
alkalmazási célokra készült:
- munkahelyi konyhákba üzletekben, irodákban és más munkahelyeken
- tanyaházakba
- szállodák, motelek vendégei és egyéb lakókörnyezetek lakói számára
- panziókba
A gépet a jelen útmutatóban felsorolt, rendeltetésszerű használattól eltérő célokra használni tilos.
A gépen műszaki jellegű változtatást végezni tilos. A gépet 8 év alatti gyermekek nem használhatják,
illetve fizikai, érzékszervi, szellemi fogyatékossággal rendelkező vagy a szükséges tapasztalattal nem
rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve azt követően, hogy megkapták a
gép biztonságos használatára vonatkozó utasításokat, és felmérték a potenciális veszélyeket.
A gép nem játékszer. A gépet és annak tápvezetékét 8 év alatti gyermekek elől elzárva kell tartani.
A gép tisztítását és karbantartását gyermekek csak közvetlen felügyelet mellett végezhetik.
Elhelyezés:
A gépet olyan biztonságos helyen kell elhelyezni, ahol senki sem boríthatja fel, és nem okozhat
sérülést. A fagyveszély okozta károsodás miatt a gépet 5 °C alatti hőmérsékleten tárolni tilos. A
kávégépet kültéren használni tilos.
A gépet forró felületen vagy láng közelében elhelyezni tilos.
Áramellátás:
A kávégép csak megfelelő hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztatható. A tápfeszültségnek meg kell
egyeznie a készülék adattábláján megadott értékkel.
Tápkábel:
A kávégépet sérült tápkábellel üzemeltetni tilos. Ha a tápkábel megsérült, a kockázatok megelőzése
érdekében a sérült kábelt ki kell cseréltetni a gyártóval (vagy a gyártó szerviz képviseletével), illetve
egy erre a feladatra jogosultsággal rendelkező személlyel. A tápkábelt megtörni, éles szegélyek és
forró tárgyak mentén elvezetni tilos. A tápkábelt védeni kell az olajtól. A kávégépet a tápkábelnél
fogva hordozni vagy felfüggeszteni tilos. A csatlakozódugót a tápkábel meghúzásával kihúzni és
nedves kézzel megérinteni tilos. A tápkábelt nem szabad asztalról vagy polcról lelógatni.
Áramütés veszélye:
A feszültség alatt lévő alkatrészek vízzel nem érintkezhetnek. A gépet vízbe meríteni tilos.
8 év alatti gyermekektől elzárva tárolandó:
A gép nem játékszer. A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos háztartási készülékekben rejlő
kockázatokkal. A csomagolóanyagokat gyermekektől elzárva kell tartani.

BIZTONSÁG
Égési sérülés veszélye:
A gép forró alkatrészeit (pl. a kapszulatartót) közvetlenül a gép használata után megérinteni tilos. Az
ital adagolásakor ügyeljen a forró folyadékok esetleges kifröccsenésére.
Tisztítás:
Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózatból, és hagyja lehűlni. A gépet vízbe meríteni
tilos. A gép belső alkatrészeinek engedély nélküli átalakítása szigorúan tilos. Ha a gépet 3 napja nem
használta, cserélje ki a vizet a tartályban. A gép károsodásának megelőzése érdekében ne használjon
a tisztítás során lúgos tisztítószereket, hanem puha kendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa a gépet.
A gép tárolása:
Ha a gépet hosszú ideig nem használja, húzza ki az elektromos hálózatból, és gyermekektől elzárt,
száraz helyen tárolja. Óvja a gépet a portól és szennyeződésektől.
Javítás/karbantartás:
Meghibásodás, probléma vagy a leesés miatt gyanítható üzemzavar esetén azonnal húzza ki a gépet
az elektromos hálózatból. Ne próbálkozzon hibás gép használatával. A gép szervizelését és javítását
csak hivatalos szervizközpont végezheti. A szakszerűtlen javításokból eredő károkért nem vállalunk
felelősséget.
Víztartály:
A tartályba csak friss, szénsavmentes ivóvizet töltsön. Ne működtesse a gépet, ha a víz szintje nem éri
el a tartályon jelölt minimum szintet.
Kapszulatartó ház:
Ez a gép csak kompatibilis kapszulákkal használható. Ne nyúljon be a kapszulatartó házba, és ne
tegyen bele semmilyen más tárgyat. Minden kapszula csak egyszer használható.

A hulladékká vált gép elhelyezése élettartama végén:
A FELHASZNÁLÓNAK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS: a készüléken vagy a csomagolásán feltüntetett, áthúzott
hulladékgyűjtő edény szimbólum azt jelzi, hogy a terméket más hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni
az élettartama végén.
A felhasználó köteles leadni a hulladékká vált készüléket egy elektromos és elektronikus
berendezések elhelyezésére szolgáló, megfelelő szelektív gyűjtőközpontban.
A szétszerelt és újrahasznosításra, kezelésre és környezetbarát elhelyezésre továbbküldött készülék
megfelelő szelektív kezelése hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges
káros hatások megelőzéséhez, és elősegíti a készülék anyagainak újrahasznosítását.
Amennyiben a felhasználó szabálytalanul helyezi el a hulladékká vált terméket, számolnia kell a
hatályos szabályozások által előírt közigazgatási szankciókkal.

A GÉP RÉSZEI
Víztartály fedele
Víztartály fedelének zárja
Kijelző
Mennyiség előválasztó
gombok
Italválasztó gombok
Ajtó
Kapszulabetöltő
ház fedele

Oldalsó ajtózár

Kávékifolyócső

Használt
kapszula fiók

Lehajtható csepptálca rács

Csepptálca szintjelző
úszó

Csepptálca

Csésze-/bögretartó rács
Tápkábel

Főkapcsoló

KEZELŐSZERVEK

1 ESZPRESSZÓ adagoló gomb

7 MOCCACCINO adagoló gomb

2 ESZPRESSZÓ MACCHIATO adagoló gomb

8 CSOKOLÁDÉ adagoló gomb

3 HOSSZÚ ESZPRESSZÓ adagoló gomb

9 KIS MENNYISÉG előválasztó gomb

4 POR ALAPÚ ITAL adagoló gomb

10 KÖZEPES MENNYISÉG előválasztó gomb

5 CAPPUCCINO adagoló gomb

11 NAGY MENNYISÉG előválasztó gomb

6 LATTE MACCHIATO adagoló gomb

12 Kijelző

VISSZAJELZŐ LÁMPÁK
A GÉP ÁLLAPOTA
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Melegítés vége, a gép
készen áll
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Nincs víz
Olyan italt választott,
amihez kapszula kell, de
nincs kapszula a gépben
Kapszulabetöltő ház fedele
nyitva
Kiválasztott termék
készítése
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FELIRAT A KIJELZŐN
PLEASE WAIT…
TEMPERATURE
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NO CAPSULE
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INSERT CAPSULE

DISPENSING
TAKE, THANKS
EMPTY THE CAPSULE
DRAWER
INSERT CAPSULE DRAWER

A GÉP ELŐKÉSZÍTÉSE
Nem vállalunk felelősséget:
- a nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból,
- a nem hivatalos szerviz által elvégzett javításokból
- a tápkábel módosításából
- a gép bármely részének módosításából
- a nem eredeti tartalék alkatrészek és tartozékok használatából
- a vízlágyítás elmaradásából
- az 5 °C alatti hőmérsékletű helyiségben történő tárolásból
- az 5 °C alatti hőmérsékleten történő használatból
- a 35 °C feletti hőmérsékleten történő használatból
- a nem kompatibilis kapszulák használatából
eredő károkért.
A jelen útmutatóban szereplő utasítások be nem tartása esetén a garancia érvényét veszti.
A GÉP INDÍTÁSA
1 Fordítsa el a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba a víztartály fedelének kinyitásához.
2 Emelje fel, és vegye le a víztartály fedelét. Használat előtt öblítse ki a tartályt. A tartályba csak friss,
szénsavmentes ivóvizet töltsön.

A tartályban egy piros úszó jelzi a maximális feltöltési szintet.
Az opcionális tartozékként beszerezhető vízszűrő használata javítja a vízminőséget, és
meghosszabbítja a gép élettartama. Csak kereskedelmi forgalomban kapható, kifejezetten
kávégépekhez tervezett vízszűrőt használjon, mely megfelel a hatályos szabványok előírásainak. A
szűrő behelyezéséhez kövesse a tartozékhoz mellékelt utasítást. A szűrőt a mellékelt utasításon
szereplő gyakorisággal cserélje.
3 Csukja be a víztartály fedelét, és zárja le a kulccsal.

Ügyeljen arra, hogy kezei, a gép, a tápvezeték és a gép tartófelülete ne legyen nedves.
4 Csatlakoztassa a tápvezetéket a gép hátoldalán lévő aljzatba.

5 Csatlakoztassa a tápvezeték dugaszát a csatlakozóaljzatba.

6 Nyomja meg a főkapcsolót, és kapcsolja [ON] állásba. A kijelzőn megjelenik a felirat, hogy a gép
bekapcsolt.

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS ITALKÉSZÍTÉSHEZ
A gép kétféle pozíciót kínál: az egyik az eszpresszó csésze, a másik a bögre pozíció.
Eszpresszó csésze: hajtsa le a csészetartó rácsot. (Lásd: 1, ESZPRESSZÓ)
Bögre: hajtsa fel a csészetartó rácsot, amíg a helyére nem kerül, majd rögzítse a kapszulatartó fiók
oldalán kialakított házában. (Lásd: 1, CAPPUCCINO)
A gép bekapcsolásakor vagy a menüből történő kilépéskor illetve energiatakarékos üzemmód után a
használat folytatásakor a kijelzőn a következő felirat látható:

A gép ezután hangjelzéssel jelzi a felmelegítés befejezését, és a kijelzőn az alábbi két felirat felváltva
látható:

ITALKÉSZÍTÉS
Valamelyik kávéadagoló, por alapú italadagoló vagy forró italadagoló gomb megnyomásakor
semmi sem történik, ha előtte nem tettek kapszulát a gépbe.
A kijelzőn az alábbi üzenet látható:

A por alapú ital adagolása vagy a vegyes ital adagolása a kiválasztott italadagoló gomb ismételt
megnyomásával leállítható. LATTE MACCHIATO ital esetén a tejadagolás az első és az utolsó fázisban
leállítható.
MENNYISÉG ELŐVÁLASZTÓ GOMBOK
Az előválasztó gombokkal megadható az ital kívánt mennyisége.

Kis mennyiség

Közepes mennyiség

Nagy mennyiség

A mennyiség előválasztó gombok az italadagoló gomb lenyomása előtt vagy után is
megnyomhatók.
Használja a kiválasztott mennyiségnek megfelelő poharat/csészét.

ESZPRESSZÓ
1 Hajtsa le a csészetartó rácsot.

2 Tegye a csészét a rácsra.

3 A fogantyúnál fogva nyissa ki a kapszulabetöltő fiókot.

A kijelzőn az alábbi üzenet látható:

4 Tegyen be egy kapszulát a gépbe.

Ne nyúljon be a kapszulatartó házba, és ne tegyen bele semmilyen más tárgyat.
A kapszulabetöltő házba csak kompatibilis kapszulákat tegyen be. Egyszerre csak egy kapszulát
használjon.
5 Zárja be a kapszulabetöltő fiókot, és várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet:

6 Nyomja meg az ESZPRESSZÓ gombot és a mennyiség előválasztó gombot.
7 A kijelzőn megjelenik a kiválasztott ital száma, majd az ital elkészítését jelző sáv.

8 Várjon, amíg a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet:

ESZPRESSZÓ MACCHIATO
1 Tegyen egy eszpresszós csészét/nagyobb bögrét a csészetartó rácsra.
2 Végezze el az ESZPRESSZÓ leírásában szereplő 3., 4., és 5. lépéseket.
3 Nyomja meg az ESZPRESSZÓ MACCHIATO gombot és a mennyiség előválasztó gombot.

4 Várjon az ESZPRESSZÓ leírás 7. és 8. lépésének megfelelően.
HOSSZÚ ESZPRESSZÓ
1 Tegyen egy csészét/poharat a csészetartó rácsra.
2 Végezze el az ESZPRESSZÓ leírásában szereplő 3., 4., és 5. lépéseket.
3 Nyomja meg a HOSSZÚ ESZPRESSZÓ gombot és a mennyiség előválasztó gombot.
4 Várjon az ESZPRESSZÓ leírás 7. és 8. lépésének megfelelően.
CAPPUCCINO/LATTE MACCHIATO/MOCCACCINO/POR ALAPÚ ITAL
1 Tegyen egy csészét/poharat a csészetartó rácsra.

2 Végezze el az ESZPRESSZÓ leírásában szereplő 3., 4., és 5. lépéseket.
3 Nyomja meg a kívánt italhoz tartozó gombot és a mennyiség előválasztó gombot.
4 Várjon az ESZPRESSZÓ leírás 7. és 8. lépésének megfelelően.
CSOKOLÁDÉ ÍZŰ ITAL
1 Tegyen egy csészét/poharat a csészetartó rácsra.
2 Nyomja meg a CSOKOLÁDÉ adagoló gombot és a mennyiség előválasztó gombot.
3 Várjon az ESZPRESSZÓ leírás 7. és 8. lépésének megfelelően.

A tisztítási műveletek előtt mindig győződjön meg arról, hogy a gép ki van húzva az elektromos
hálózatból, és várja meg a gép lehűlését.
A CSEPPTÁLCA/HASZNÁLT KAPSZULA FIÓK TISZTÍTÁSA
A csepptálcát/használt kapszula fiókot rendszeresen tisztítani kell, illetve a tisztítást akkor is el kell
végezni, ha megjelenik az alábbi üzenet:

A gép csak a használt kapszula fiók kiürítése után használható.
1 Vegye ki a használt kapszula fiókot. A kijelzőn az alábbi két felirat felváltva látható:

2 Vegye le a csészetartó házat és a használt kapszula fiókot a csepptálcáról.

A csésze/pohártartó rácson lévő úszó jelzi a csepptálca max. befogadóképességét.
3 Ürítse ki a csepptálcát és a használt kapszula fiókot, majd mossa el ezeket lágy mosószeres oldattal.
Az alkatrészek mosogatógépben, legfeljebb 40 °C-os hőmérsékleten is tisztíthatók.
4 A fiók visszahelyezése után az összes LED bekapcsol, és a kijelzőn megjelenik az alábbi üzenet:

A KIJELZŐN MEGJELENŐ HIBAÜZENETEK
Kijelzőn megjelenő
üzenet
EMPTY THE CAPSULE
DRAWER

A gép állapota

Következmény

Megoldás

A használt kapszula
fiók megtelt.

Ürítse ki, és mossa el a
fiókot.

INSERT CAPSULE
DRAWER

A fiók nyitva,
miközben a gép elérte
a megfelelő
hőmérsékletet.
A gép felmelegítése
folyamatban van.

Csak por alapú italok
készíthetők, kapszula
használata nélkül.
Italkészítés nem
lehetséges
Italkészítés nem
lehetséges

Várja meg a
felmelegítést. Ha az
üzenet nem jelenik
meg, forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
Tegyen be kapszulát az
italkészítés
megkezdéséhez.

PLEASE WAIT…
TEMPERATURE

Olyan italt választott,
amelyhez kapszula
szükséges, de nem tett
be kapszulát.
A kapszulabetöltő fiók
nyitva.

Italkészítés nem
lehetséges

Italkészítés nem
lehetséges

OFF 6
REFILL WATER

A CPU integrált
áramköreiben
üzemzavar lépett fel.
Nincs víz a tartályban,
vagy a tartály hiányzik.

OFF 7
VOLUMETRIC
COUNTER

Vízáramlás-mérési
hiba történt a
vízkörben.

OFF 8
CAPSULE UNIT
OFF 10
EAROM
OFF 17
SELECTION KEYBOARD
OFF 24
POWER SUPPLY UNIT
OFF 33
TEMPERATURE ERROR
FAULT ON FLOW
METER

A kapszulaegység
meghibásodott.
Adatrögzítési vagy
olvasási hiba.
A választógombok
meghibásodtak.
A tápegység
meghibásodott.
A hőmérsékleti érték
hibás.
Az áramlásmérő
meghibásodott, az
impulzusszámot nem
sikerült elérni.

Megjelenik az „ADD
WATER, SWITCH OFF
AND THEN ON AGAIN”
üzenet.
Italkészítés nem
lehetséges
A gép rendellenesen
működhet.
Italkészítés nem
lehetséges
Italkészítés nem
lehetséges
Italkészítés nem
lehetséges
Italkészítés nem
lehetséges

NO CAPSULE

INSERT CAPSULE

OFF 5
EAROM

Italkészítés nem
lehetséges

Italkészítés nem
lehetséges

Zárja be a fiókot.

Tegyen be kapszulát az
italkészítés
megkezdéséhez.
Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
Töltse fel a tartályt
szénsavmentes friss
vízzel, vagy tegye
vissza a tartályt.
Töltse fel vízzel a
tartályt, kapcsolja ki a
gépet, majd kapcsolja
be újra.
Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

SENSOR ALARM
REPLACE SOFTENER

Érzékelő rövidre zárt
vagy nyitva.
A vízlágyító szűrő
szűrési kapacitása
kimerült.

Italkészítés nem
lehetséges
Minden termék
elkészíthető.

Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.
Forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

Ha a fenti táblázatban nem szereplő hibajelenséget tapasztal, vagy a javasolt intézkedés nem
oldotta meg a problémát, forduljon a legközelebbi Lavazza szervizközponthoz.
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK
A részletes műszaki specifikációkat a gép adattáblája tartalmazza.
• Áramellátás: 220 – 240 V – 50 Hz
• A ház anyaga: hőre lágyuló műanyag
• Összteljesítmény: 1300 W
• Méretek:
magasság: 560 mm
szélesség: 310 mm
• Víztartály kapacitása: 3,6 l
mélység: 420 mm
• Tömeg: 21 kg

