
LAVAZZA FIRMA LF400 KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐGÉP 
BIZTONSÁG 

 

 Rendeltetésszerű használat 

Ez a készülék 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 gépen műszaki jellegű változtatást végezni tilos. 
A gépet nem rendeltetésszerű célokra használni tilos, mert ez súlyos vészhelyzetet idézhet elő. 
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 8 év alatti gyermekek nem, 8 év feletti 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: 
Csatlakoztassa a gépet egy megfelelő hálózati csatlakozóaljzatba. 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. 
 

 Figyelem! Áramütés veszélye: 
A feszültség alatt lévő alkatrészek vízzel nem érintkezhetnek.  
A gépet vízbe meríteni tilos. 
  



 Más személyek védelme: 
A gép nem játékszer. A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos háztartási készülékekben rejlő 
kockázatokkal. A csomagolóanyagokat gyermekektől elzárva kell tartani. 
 

 Égési sérülés veszélye: 
A gép forró alkatrészeit 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 gépkárosodásának 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 ÉS KEZELŐSZERVEI 
 

 

 
 

 

1 Rövid eszpresszó adagoló gomb 

 

 

2 Hosszú eszpresszó adagoló gomb 

 

3 Hosszú kávé adagoló gomb 

 

4 Szabadon beállítható eszpresszó adagoló gomb 

 

 

 

 

   

  

  

Kapszulabetöltő kar 

Bekapcsolás/ 

készenlét  

Kávékifolyócső 

Víztartály 

Víztartály fedele 

Tápkábel 

Használt kapszula fiók 

Csészetartó rács 

Csepptálca fiók 

Kezelőegység 



VISSZAJELZŐ LÁMPÁK 

A GÉP ÁLLAPOTA 1 2 3 4 

Felmelegítés 

 
A gép készenlétben (hőmérséklet elérve) 

    
Rövid eszpresszó készítése folyamatban (1. 
gomb) 

    

Hosszú eszpresszó készítése folyamatban (2. 
gomb) 

    

Hosszú kávé készítése folyamatban (3. gomb) 
    

Szabadon beállítható eszpresszó készítése 
folyamatban (4. gomb) 

    

Rövid eszpresszó mennyiségének programozása 
(1. gomb) 

    

Hosszú eszpresszó mennyiségének 
programozása (2. gomb)     

Hosszú kávé mennyiségének programozása (3. 
gomb) 

    

Szabadon beállítható eszpresszó mennyiségének 
programozása (4. gomb)     

Nincs víz a körben  
Például a rövid eszpresszó adagolása közben (1. gomb) 

    

Használt kapszula fiók megtelt, rosszul 
behelyezve vagy hiányzik 

    

Vízkőmentesítés szükséges 
    

Géphiba      

 

: nem világít, : világít, : lassan villog, : gyorsan villog, : egymás után, 
: hangjelzés 

  



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 
- a 4 °C alatti hőmérsékleten történő tárolásból 
- az 5 °C alatti hőmérsékleten történő használatból 
- a 40 °C feletti hőmérsékleten történő használatból 
- a 95%-nál magasabb relatív páratartalmú helyen történő használatból 
- a nem kompatibilis kapszulák használatából 

eredő károkért. 
A fenti esetek bármelyike a garancia megszűnését vonja maga után. 
 

A GÉP INDÍTÁSA 

 

 Tegye a gépet egy stabil, sík felületre, víztől illetve hőforrástól megfelelő távolságba. Még ne 
csatlakoztassa a gépet az elektromos hálózathoz. A fenti utasítások be nem tartása esetén a 
garancia érvényét veszti. 
 

1 Öblítse ki a tartályt a használat előtt. A víztartályba csak friss, buborékmentes ivóvizet töltsön. A 
tartály fedele felemelhető, így a tartály közvetlenül feltölthető. 
 

 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.   

 
 

 A vízszint nem lépheti túl a MAX jelzést és mindig a MIN jelzés felett kell lennie. Csak 

szénsavmentes friss vizet használjon. A forró víz vagy más folyadékok károsíthatják a tartályt. 
 

 Ügyeljen arra, hogy kezei, a gép, a tápvezeték és a gép tartófelülete ne legyen nedves. 
  



 

2 Csatlakoztassa a dugaszt a csatlakozóaljzatba. 
 

 
 

3 Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot a gép bekapcsolásához. Várja meg, hogy a 
körülötte elhelyezkedő négy gomb bekapcsoljon. A kávégép ekkor készen áll a használatra.  
 

 
 

 

 

ELŐKÉSZÜLETEK A KÁVÉFŐZÉSHEZ 

 

 Az első használat alkalmával, vagy víz kiöblítésekor a gép elvégez egy előkészítő ciklust. 
 

A kávégép kétféle pozíciót kínál a kávékészítéshez: az egyik az eszpresszó csésze, a másik a nagyobb 

csésze pozíció.  
 

1 Eszpresszó kávéscsésze használatához vegye ki a csészetartó rácsot, és helyezze a felső párkányra. 

 

 

Bekapcsolás/ 

készenlét  



2 Tegye a csészét a rácsra. 
 

 
 

3 Nagyobb csésze használatához tegye a csészét vagy poharat közvetlenül az alsó pozícióban lévő 
rácsra.  
 

Az első használat alkalmával adagoljon legalább 0,5 liter vizet kapszula behelyezése nélkül. 
 

A KÁVÉADAG PROGRAMOZÁSA 

 

 A mennyiségek programozását mindig ugyanazzal a gombbal kell elvégezni. Más gombok 
lenyomását a készülék nem veszi figyelembe. A lefőzött kávé beprogramozott mennyisége (20 ml) a 
programozás megismétlésével módosítható.  
20 ml-nél kisebb kávéadag beállítása esetén a megadott mennyiségtől függetlenül a kávégép az 
adagolható minimális mennyiséget fogja eltárolni a memóriában. 
 

1 Helyezzen egy Lavazza FIRMA kapszulát a kapszulatartó házba. 
 

2 Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig valamelyik kávéadagoló gombot a négy 
közül. A kiválasztott gomb villogni kezd, és a kávégép programozási módba lép. Ekkor engedje fel a 
gombot. 

 

3 A kívánt kávémennyiség elérése után engedje fel a gombot a kávéfőzés leállításához. 
 

  Ha a beprogramozott mennyiség meghaladja a megengedett maximális mennyiséget (340 ml), a 

gép automatikusan leállítja az adagolást, az adagoló gomb villogni fog, és az utoljára 
beprogramozott mennyiség tárolódik el a memóriában. 
Ha programozás közben áramszünet történik, az utoljára beprogramozott mennyiség marad a 
memóriában. 
 

  



SZABADON BEÁLLÍTHATÓ ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE 

 

1 Helyezze el a csészét/kávéscsészét az ábrán látható módon (lásd: ELŐKÉSZÜLETEK A 
KÁVÉFŐZÉSHEZ). 

 

 
 

 Ne nyúljon be a kapszulatartó házba, és ne tegyen bele semmilyen más tárgyat. Csak Lavazza 

firma vagy kompatibilis kapszulák helyezhetők el a kapszulatartó házban. 
 

2 Helyezzen egy Lavazza FIRMA kapszulát a kapszulatartó házba. 
 

 
 

3 Engedje le a kapszulabetöltő kart a kapszulatartó ház lezárásához. 
 

 
 

 

 



 

 

 

4 Győződjön meg róla, hogy a gép készen áll a kávéfőzésre: a kávéfőző gombok folyamatosan 
világítanak. 
Nyomja meg a szabadon beállítható eszpresszó gombot a kávékészítés indításához.  

A kívánt mennyiség elérése után nyomja meg a gombot újra az adagolás leállításához. 
 

  A kávé készítése közben a megnyomott gomb villog. A kávé elkészítése után a gomb újra világít, 
jelezve, hogy a gép készen áll a következő kávé elkészítésére. 
 

 
  

RÖVID/HOSSZÚ ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE 

 

Hajtsa végre a SZABADON BEÁLLÍTHATÓ ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE fejezetben leírt 1., 2. és 3. 
lépéseket. 
 

4 Győződjön meg róla, hogy a gép készen áll a kávéfőzésre: a kávéfőző gombok folyamatosan 
világítanak. 
Nyomja meg a rövid eszpresszó vagy hosszú eszpresszó gombot a kávékészítés indításához.  
A beprogramozott mennyiség elérése után a gép automatikusan leállítja az adagolást. 
 

 
 

  



HOSSZÚ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE 

 

Hajtsa végre a SZABADON BEÁLLÍTHATÓ ESZPRESSZÓ KÉSZÍTÉSE fejezetben leírt 1., 2. és 3. 
lépéseket. 
 

4 Győződjön meg róla, hogy a gép készen áll a kávéfőzésre: a kávéfőző gombok folyamatosan 
világítanak. 
Nyomja meg a hosszú kávé gombot a kávékészítés indításához.  
A beprogramozott mennyiség elérése után a gép automatikusan leállítja az adagolást. 
 

 Ha a kávéfőzés közben kifogy a víz a tartályból, a gép felfüggeszti a főzést, és hangjelzést ad 
ki. Ezután egy újabb figyelmeztető jelzéssel az aktuálisan megnyomott gomb kivételével mindegyik 
adagoló gomb villogni kezd. Az adagolás folytatásához nyissa ki a tartály fedelét, töltse fel a 
tartályt friss vízzel, majd zárja le, és nyomja meg újra az előzőleg megnyomott gombot, és várja 
meg, amíg a gép befejezi az előkészítést. A gép ezután elkészíti a korábban megszakított főzésből 
hátralévő mennyiséget. 
 

 
 

HASZNÁLT KAPSZULÁK ELTÁVOLÍTÁSA 

 

Az alsó gombok villogása és a felső gombok folyamatos világítása azt jelzi, hogy a használt 
kapszulatartó fiók megtelt. Ürítse ki a fiókot, majd tegye vissza a gépbe.  
 

 Ha a fiókot 5 másodpercnél hosszabb időre kiveszi a gépből, a gép lenullázza a behelyezett 
kapszulák számlálóját. 
 

 



 

ENERGIATAKARÉKOS MÓD 

 

A gép körülbelül 30 perc inaktivitás után energiatakarékos módba kapcsol, és a 
bekapcsolás/készenlét gomb kialszik. A gép a 30 perces időtartam előtt az adott gombbal manuálisan 
is kikapcsolható. 
  

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS 

 

 A gép tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy a gép ki van húzva az elektromos hálózatból, és 
várja meg a gép lehűlését. 

 

 Ne hagyjon vizet a tartályban és a vízkörben 3 napnál hosszabb ideig. Ha mégis ez történik, 
öblítse ki a tartályt és a vízkört, majd töltse fel a tartályt friss vízzel, és kávékészítés előtt „főzzön le” 
egy adagot kapszula nélkül. A csepptálcát 2-3 naponta ürítse ki, vagy akkor, ha megtelt. Ne szárítsa 
mikrohullámú vagy hagyományos sütőben a kávégép alkatrészeit. Ne használjon lúgos 
tisztítószereket, oldószereket, alkoholt vagy maró hatású anyagokat. A gép alkatrészei levehetők és 
mosogatógépben elmoshatók.  
Ne merítse vízbe a gépet. 
Ettől eltérő utasítások hiányában a gép nem levehető részeit (az elektromos alkatrészek kivételével) 
hideg vagy langyos vízzel és nem dörzsölő hatású kendővel/szivaccsal mossa le. 
 

A HASZNÁLT KAPSZULA FIÓK/CSEPPTÁLCA EGYSÉG TISZTÍTÁSA 

 

1 Vegye ki a használt kapszula fiók/csepptálca egységet. 
 

 
 

 Ha a fiókot 5 másodpercnél hosszabb időre kiveszi a gépből, a gép lenullázza a behelyezett 
kapszulák számlálóját. 
 

2 Vegye ki a kosarat, és ürítse ki a használt kapszulákat. Öntse ki a folyadékot a fiókból. 
 

3 Tisztítsa meg a szétszerelt alkatrészeket hideg vagy langyos vízzel, majd száradás után helyezze 
vissza őket a megfelelő helyre. 



 

 
 

 

 A gép Bluetooth® v4.0 (alacsony energiaigényű Bluetooth-kompatibilis) rendszerrel van 

felszerelve, mely lehetővé teszi a hivatalos szervizek számára a karbantartások ellenőrzését. 
 

 

VÍZKŐMENTESÍTÉS 

 

Normális jelenség, hogy a készülékben a használata során idővel vízkő rakódik le. 3-4 havonta és/vagy 
az adagolási problémák esetén javasoljuk a vízkőmentesítés elvégzését. Ha a vízkőmentesítésre 
vonatkozó jelzőlámpa bekapcsol, a gépet vízkőmentesíteni kell.  
 

 Üzemzavar esetén a külön megvásárolható tartozékokra és/vagy alkatrészekre vonatkozóan is a 
jelen használati és karbantartási útmutató előírásait kell követni. 
 

 Vízkőmentesítéshez a kereskedelmi forgalomban kapható, kávégépekhez ajánlott, nem mérgező 
és/vagy ártalmatlan vízkőmentesítő terméket használjon.  
 

 A vízkőmentesítő oldatot és a ciklus befejezéséig a gép által adagolt termékeket meginni tilos! 
Ne használjon ecetet vízkőmentesítésre. 
 

1 Töltse fel a tartályt vízben feloldott vízkőmentesítő termékkel, a termékhez mellékelt 
utasításokban feltüntetett mennyiségben. 
A vízkőmentesítéshez helyezzen egy nagyobb edény a kifolyócső alá. 
 

 



 
 

2 A vízkőmentesítés megkezdéséhez nyomja meg egyszerre az 1-es és 3-as gombot 5 másodpercig. 
A gép hangjelzést ad ki. 
 

 
 

3 Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot a vízkőmentesítési ciklus indításához. A ciklus 

közben a  (bekapcsolás/készenlét) gomb villog. Hogy a vízkőmentesítő termék jobban kifejtse 
hatását, a gép automatikusan szüneteket tart. Ha a tartály kiürül, a ciklus ideiglenesek megszakad, és 
a  (bekapcsolás/készenlét) gomb folyamatosan világít. A gép hangjelzést ad ki. Öblítse el, és 
alaposan tisztítsa meg a tartályt, majd töltse fel friss ivóvízzel, ürítse ki a vízkőmentesítő oldatos víz 
összegyűjtésére a kifolyócső alá elhelyezett felfogóedényt, majd tegye vissza az üres edényt a 
kifolyócső alá. Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot az öblítési ciklus indításához.  
 

 A gép egy teljes tartálynyi folyadékot elhasznál az öblítési ciklus elvégzéséhez. Szükség esetén 
töltse utána vízzel. A ciklus ideiglenesen megszakítható,  ha a felfogóedényt ki kell üríteni. Ehhez 
nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot. A  (bekapcsolás/készenlét) gomb ismételt 
megnyomásával a ciklus újraindul. Az elindított ciklust teljesen végre kell hajtani.  
 

 
 

4 A tartály kiürülésekor a ciklus véget ér. A gép hangjelzést ad ki, és visszatér a vízkőmentesítés előtti 
állapotba. 
 

  



GYAKORI PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA 

 

Probléma Lehetséges okok Megoldás 
A gép nem kapcsol be. 
 

• A gép nincs csatlakoztatva az 
áramforráshoz. 

Csatlakoztassa a gépet az áramforráshoz. 

A LED-ek gyorsan villognak • Meghibásodás történt. 
 

Forduljon a Lavazza szakszervizhez. 

A kapszulabetöltő kar nem 
éri el a betöltési pozíciót. 

• A használt kapszula fiók 
megtelt. 

• A kapszulát nem megfelelően 
helyezték be. 

Ürítse ki a használt kapszula fiókot / csepptálcát. 

 

Emelje fel a kapszulabetöltő kart, és tegye be rendesen a 
kapszulát. 
 

Nem indul el a 

vízadagolás. 
• Nincs víz a tartályban. Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel. 

 

A gép nem főzi le a kávét. • Nem helyeztek be kapszulát. 
• A gép nem érte el az üzemi 

hőmérsékletet. 
• A kapszulabetöltő kar fel van 

emelve. 

• Nincs víz a tartályban. 
• A fiók nincs megfelelően 

behelyezve vagy nyitva van. 

Helyezzen be kapszulát a gépbe. 
Várjon, amíg a gép eléri az üzemi hőmérsékletet. 
 

Engedje le a kapszulabetöltő kart. 
 

Töltse fel a tartályt friss ivóvízzel. 
Helyezze be a fiókot a gépbe. 

A  

(bekapcsolás/készenlét) 
gomb folyamatosan 

világít, a kávékészítő 
gombokra a gép nem 
reagál. 

• Vízkőmentesítés folyamatban Végezze el teljesen a vízkőmentesítési ciklust (lásd a 
VÍZKŐMENTESÍTÉS fejezetet). 

 

Ha a fenti táblázatban nem szereplő hibajelenséget tapasztal, vagy a javasolt intézkedés nem 
oldotta meg a problémát, forduljon a legközelebbi Lavazza szervizközponthoz. 

 

KOMMUNIKÁCIÓS MODUL 

 

A gépbe szerelt kommunikációs modul a következő karakterisztikájú rádióhullámokat bocsátja ki: 
• Frekvenciatartomány: 2400 – 2500 MHz 

• Max. teljesítmény:  3 dBm 

 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK 

 

• Áramellátás: 220 – 240 V – 50/60 Hz 

• Névleges teljesítmény: 1250 W 

• Víztartály kapacitása: 1200 ml 

• Tömeg: 4,6 kg 

• A ház anyaga: hőre lágyuló műanyag 

• Méretek: magasság: 32 cm 

   szélesség: 15,1 cm 

   mélység: 36,8 cm 

 

A LUIGI LAVAZZA S.P.A. ezennel kijelenti, hogy ez a gép megfelel a 2014/53/EK irányelv alapvető 
követelményeinek és más kapcsolódó rendelkezéseinek. A gép megfelelőségi nyilatkozata elérhető a 
www.lavazza.com weboldalon. A gép az EU országokban korlátozások nélkül forgalmazható.  

 


