
LB 2500 PLUS

Instrukcja użytkownika

Gratulacje!
Drogi konsumencie, chcielibyśmy pogratulować wyboru ekspresu 

Lavazza LB 2500 plus, a równocześnie podziękować.
Przed użyciem urządzenia radzimy dokładnie przeczytać instrukcję, która 
tłumaczy jak jej używać, czyścić i przygotowywać do pracy. Wszystko po 

to, by konsumenci mogli przygotować wspaniałe kawy Lavazza.
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CZĘŚCI SKŁADOWE:

INFORMACJA NA WYŚWIETLACZU

1

2

3

4

5

6

DźwiękMigającaWłączonaWyłączona

 STATUS MASZYNY 1 2 3 4 5 6 DŹWIĘK DŹWIĘK WYŚWIETLACZ

Włączanie LB 2500 PLUS
Warming up

Oszczędzanie energii ENERGY SAVING

LB 2500 PLUS
Warming up

DRINK SELECTION

Napój wymagający kapsuły - 
brak załadowanej kapsuły

WARNING!
Insert capsule

Szu�ada na kapsuły otwarta LB 2500 PLUS
Insert capsule

Wybrany produkt jest przygotowywany DRINK
In preparation

Wybór napoju 
z otwartą szu�adą

Krótki
sygnał

WARNING!
Insert capsule

Przygotowywanie zakończone Długi
sygnał

DRINK READY
THANK YOU

Czyszczenie z odkamienianiem
w trakcie

CLEANING CYCLE IN
PROGRESS

Płukanie wodą w trakcie WASHING CYCLE IN
PROGRESS

Temperatura osiągnięta,
maszyna gotowa

3

Pokrywa zbiornika 
na wodę POTRZEBNE KAPSUŁY: 

LAVAZZA BLUE

Miejsce ładowania
kapsuł

Uchwyt

Gniazdo zasilania

Główny wyłącznik

Miejsce na kartę
chipową

Zbiornik na wodę

Zamek pojemnika na
rozpuszczalny proszek
i zbiornika na wodę

Drzwi pojemnika na
rozpuszczalny 
proszek

Kabel zasilania

Zbiornik na
rozpuszczalny
proszek

Wyświetlacz

Przyciski wyboru
napoju

Dysza

Wyjmowana 
kratka na �liżanki

Kratka na duże
kubki/szklanki

Szu�ada na zużyte kapsuły

Taca ociekowa

Pokrywa zbiornika na 
rozpuszczalny proszek



PRZYGOTOWANIE EKSPRESU

Cappuccino

inny napój z mlekiem
Latte macchiato
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Gorace
napoje

Espresso
macchiato

Espresso
lungo

Espresso

 

 W tych przypadkach gwarancja 
jest nieważna

 Jakiekolwiek szkody spowodowane 
używaniem ekspresu niezgodnie 
z instrukcją nie są pokryte gwarancją

Rozpakowywanie i ustawianie

1  

2  

3  
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Firma nie odpowiada za uszkodzenia 
w następujących przypadkach:

niewłaściwe użycie niezgodne 
z przeznaczeniem
naprawy niedokonane przez 
autoryzowany serwis
zniekształcenie kabla
majsterkowanie przy innej części 
ekspresu
używanie zamiennych części innych 
niż oryginalne
nieudane odwapnianie
przechowywanie w temp. poniżej 4 oC
używanie zbiorników innych niż wskazane

Z powodu rozmiarów i wagi ekspresu, jej 
rozpakowywanie i ustawianie powinny zostać 
przeprowadzone przez dwie osoby.

Wyjmij ekspres z paczki naciskając na boczne 
zabezpieczenia i ciągnąc w górę.

Ustaw ekspres na płaskiej powierzchni, z dala 
od źródeł wody i ciepła.

WŁĄCZNIE EKSPRESU
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Podnieś i przesuń pokrywę zbiornika na wodę.

Napełnij zbiornik używając niegazowanej, 
świeżej wody pitnej.

Używanie �ltra wody (dodatkowe urządzenie) 
poprawia jakość wody i wydłuża życie ekspresu.  
Użyj �ltra AquaAroma Crema Brita dla Lavazza. 
Żeby zainstalować �ltr postępuj zgodnie z 
instrukcją załączoną do niego. Radzimy nie 
mody�kować domyślnych ustawień �ltra.

Przekręć klucz zgodnie z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara by otworzyć drzwi. Przekręć 
klucz w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara by zamknąć drzwi.

Zbiornik na wodę znajduje się wewnątrz ekspresu. 
Żeby dostać się do zbiornika, górna pokrywa musi 
być otwarta. Posiada ona zamek na klucz.
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PRZYGOTOWANIE EKSPRESU

Po podniesieniu pokrywy możliwe jest wyjęcie 
zbiornika w celu ponownego napełnienia go.

Otwórz całkowicie drzwi pojemnika na proszek 
rozpuszczalny.

Upewnij się, ze twoje dłonie, kabel i 
powierzchnia pod ekspresem nie są wilgotne.

Podnieś i przekręć pokrywę pojemnika na 
mleko w proszku.

Wsyp mleko w proszu bezpośrednio do 
pojemnika

Pojemnik na mleko w proszku może być wyjęty z 
ekspresu w celu napełnienia go.

Zamknij przykrywkę pojemnika na mleko 
i górną pokrywę ekspresu.

Zamknij drzwi pojemnika na proszek 
rozpuszczalny i zamknij je na klucz.

Włóż kabel do gniazdka z tyłu ekspresu

Podłącz wtyczkę do głównego gniazdka

Przełącz główny włącznik na pozycję „I”. 
Wyświetlacz pokaże, że ekspres jest włączony
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Esc

Enter

SETTINGS MENU

PASSWORD

POZIOM PIERWSZY USTAWIEŃ

1  

 Pozostałe porcje
 Ustawienia dozowania

POZOSTAŁE PORCJE

LAVAZZA LB PLUS

CREDIT 00050

USTAWIENIA DOZOWANIA

Naciśnij przycisk “Esc” raz lub więcej razy, żeby 
wrócić do poprzedniego Menu lub żeby wyłączyć 
Menu.

 Produkt 1
 . .
 . .
 Produkt 6

 O�set pompy
 (umożliwia zmianę czasu aktywacji pompy)

 O�set TR1
 (umożliwia zmianę czasu aktywacji zbiornika) 

 

SET UP OK

0

USTAWIENIA EKSPRESU

W celu kierowania ustawieniami ekspresu należy 
użyć następujących funkcji na klawiaturze (każda 
funkcja jest przydzielona do osobnego przycisku).

W celu kierowania ustawieniami ekspresu należy 
włączyć ekspres naciskając przycisk Enter przez 
przynajmniej 3 sekundy. W tym momencie 
wyświetlacz pokaże:

Po potwierdzeniu przyciskiem Enter, należy 
wprowadzić hasło.

Jeśli nie znasz hasła, dostęp do Poziomu I Ustawień 
będzie możliwy.  
Wpisanie hasła umożliwia dostęp do Poziomu II 
Ustawień.

Naciśnij „Enter”. Możesz kierować ustawieniami 
poziomu pierwszego przyciskając 
przyciski 4 i 5. 

Potwierdzając funkcję „Pozostałe porcje” klawiszem 
Enter, na wyświetlaczu pokaże się ilość zapasów 
pozostałych w ekspresie.

Potwierdzając „Ustawienia dozowania” przyciskiem 
Enter, możesz ustawić różne parametry wyboru. 
Niższy poziom Menu umożliwia wybranie tego, co 
chcesz zmienić używając przycisków 4 i 5.

Wybór produktu używając przycisku Enter, 
następnie przycisków 4 i 5, umożliwia zmianę 
następujących parametrów, których ustawienia 
domyślne to:

Element wyświetla się dla wszystkich produktów, 
jest aktywny tylko w przypadku produktów 
wymagających rozpuszczalnego proszku.

Wybierając jeden z parametrów przyciskiem Enter, 
wyświetlacz pokaże:

Możesz zmienić ustawienia domyślne używając 
przycisków 4 i 5. Za każdym razem, gdy naciskasz 
przycisk, czas aktywacji wybranego parametru 
zmienia się, wzrastając lub malejąc o pół sekundy.
Tylko w przypadku pompy, jeśli ustawienia zostały 
zaprogramowane na podstawie porcji, pół dotyczy 
zmiany porcji liczonej w cc.
Wybór może zostać potwierdzony przez naciśnięcie 
przycisku Enter. Naciśnij przycisk „Esc” raz lub więcej 
razy, żeby wrócić do poprzedniego Menu lub żeby 
wyłączyć Menu.
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POZIOM DRUGI USTAWIEŃ

 

1  

 Wybór języka
 Odkamienianie
 Twardość wody
 Przyrost temperatury
 Zmiana hasła
 Oszczędzanie energii
 Sprawdzanie karty
 Licznik

WYBÓR JĘZYKA

 Italiano
 English
 Français
 Deutsch
 Espanõl
 Português
 Nederlands

ODKAMIENIANIE

DESCALING

INSERT DESCALING PRODUCT

INTO THE TANK AND PRESS OK

 

W tym momencie postępuj zgodnie z instrukcją

1  

2  

3  

CLEANING CYCLE

IN PROGRESS

4  

 

 

5  

6

 

7  

USTAWIENIA EKSPRESU

Ustawienia poziomu drugiego mogą być zmienia-
ne tylko przez wykwali�kowany personel.

Wpisz poprawne hasło i przyciśnij Enter. 
Domyślne hasło to 33333.

Możesz zmieniać poniższe ustawienia używając 
przycisków 4 i 5.

Potwierdzając „Wybór języka” przyciskiem Enter, 
możesz zmienić język menu i wyświetlacza. 

Niższy poziom menu umożliwia ci zmianę języka 
wybierając przyciski 4 i 5 i wybierając przycisk Enter.

Naciśnij przycisk „Esc“ raz lub kilka razy, żeby przejść 
do poprzedniego poziomu menu lub wyłączyć 
menu.

Cykl odkamieniania może zostać aktywowany w 
każdej chwili, także wtedy, gdy urządzenie nie 
pokazuje że jest to potrzebne. Potwierdzając 
„Odkamienianie” przyciskiem Enter  pojawi się 
nastepujące tekst:

Nie możesz przygotowywać żadnych napojów 
podczas odkamieniania.

Napełnij zbiornik produktem odkamieniającym 
rozpuszczonym w wodzie w ilości wskazanej w 
instrukcji.

Umieść pojemnik, tak duży jak to możliwe, pod 
wylotem.

Następnie naciśnij Enter pompa zostanie 
aktywowana i roztwór odkamieniający wyleci z 
dyszy po wykonaniu czyszczenia w ekspresie. 
Wyświetlacz pokaże informację:

Nie pij i nie stwarzaj ryzyka wypicia 
roztworu odkamieniającego.
Niebezpieczeństwo poparzenia. Nalewany 
roztwór odkamieniający jest gorący

Wyjmij pusty pojemnik spod dyszy.

Ekspres nalewa właściwą objętość roztworu. 
Możliwe jest chwilowe przerwanie czynności, 
przyciskając Enter, żeby umożliwić opróżnienie 
zbiornika na roztwór. Aby zwiększyć efektyw-
ność odkamieniania, radzi się zatrzymywać 
proces na około minutę, następnie włączyć na 
dwie minuty oraz znów przerwać cykl naciskając 
Enter.

Gdy zbiornik zostanie opróżniony, wyświetlacz 
pokaże informację:

W przypadku przerwy w dostawie prądu w trakcie 
odkamieniania, po zrestartowaniu ekspres włączy 
się na pozycję startową.

Naciśnij Enter żeby zrestartować cykl.
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RINSE

TANK

Lub informację:

FILL

TANK

8  

 

 

START

RINSE

9  

10  

WASHING CYCLE

IN PROGRESS

11  

12  

13  

14  

 

 

15  

DESCALING

FINISHED

TWARDOŚĆ WODY

PRZYROST TEMPERATURY

ZMIANA HASŁA

PASSWORD

CHANGE PASSWORD

USTAWIENIA EKSPRESU

Dokładnie umyj i wypłucz zbiornik świeżą 
wodą pitną . Ponownie napełnij go niegazowa-
ną, świeżą wodą pitną. 
Wyświetlacz pokaże informację:

Ustaw pojemnik, tak duży jak to możliwe, pod 
dyszą.

Naciśnij Enter, aby zacząć płukanie obiegu 
hydraulicznego ekspresu, wyświetlacz pokaże 
informację:

Ekspres naleje odpowiednią objętość wody. 
Możliwe jest chwilowe przerwanie czynności, 
przyciskając Enter, żeby umożliwić opróżnienie 
zbiornika na wodę.

Wyjmij pusty pojemnik spod dyszy.

Naciśnij Enter by zrestartować cykl.

Ekspres może wymagać ponownego napełnie-
nia zbiornika jeśli zabraknie jej wody. Ekspres 
wyświetli informację taką jak w punkcie 7. 
Ponownie rozpocznij działanie od punktu 8, 
żeby przeprowadzić cykl.

Gdy ekspres wyleje odpowiednią objętość 
wody, pojawi się następująca informacja:

Znów możliwe jest przygotowywanie napojów, 
napełniając zbiornik, jeśli to konieczne, niegazowa-
ną, świeżą wodą pitną. 

Potwierdzając “twardość wody” przyciskiem Enter 
możliwe jest wprowadzenie danych o typowej 
twardości wody w miejscu gdzie ekspres jest 
zainstalowany. Ta wartość może zostać zmierzona 
specjalnymi paskami zmieniającymi kolor dostęp-
nymi  na rynku. Wartość pomiędzy 5 a 50 stopni 
może zostać wprowadzona przyciskami 4 i 5. 
Domyślna wartość to 20 stopni. Jeśli używany jest 
�ltr zmiękczający wodę ustaw wartość twardości 
wody biorąc pod uwagę możliwy spadek wartości 
spowodowany przez �ltr.

Potwierdzając „przyrost temperatury” przyciskiem 
Enter, możliwa jest zmiana temperatura pracy 
boilera powodująca wzrost lub spadek temperatu-
ry otrzymywanego produktu. Wartość może zostać 
zmieniona o 4oC prez użycie przycisków 4 i 5.

Potwierdzając „zmianę hasła” przyciskiem enter, 
wyświetlacz pokaże

Po wpisaniu hasła, urządzenie wyświetli napis

8



OSZCZĘDZANIE ENERGII  

 

ENERGY SAVING

 Oszczędzanie energii dezaktywowane
 Oszczędzanie energii aktywowane

 Włącznie pompy aktywowane
 Włącznie pompy dezaktywowane

SPRAWDZANIE KARTY

INSERT CARD

LICZNIK

 Suma napojów otrzymanych  000079
 Suma produktów  “1” 000027
 . .
 . .
 Suma produktów „6”  000008

USTAWIENIA EKSPRESU

W tym momencie możesz wpisać pożądane hasło 
składające się z 6 znaków.
Możesz potwierdzić hasło przyciskiem enter. 
Naciśnij ESC aby wrócić do poprzedniego menu lub 
klikając kilkakrotnie by wyłączyć menu.

Potwierdzając „Włączanie pompy” przyciskiem 
Enter możesz wybrać jedną z poniższych opcji:

Możesz dokonać wyboru przyciskając Enter. 
Naciśnij przycisk „Esc” raz lub więcej razy by wrócić 
do poprzedniego menu lub z niego wyjść. 
Włączanie pompy może zostać wykonane, w trybie 
gotowości maszyny, przez naciśnięcie jednocześnie 
przycisków 3 i 6 przez przynajmniej 3 sekundy.

Funkcja umożliwia operatorowi sprawdzanie karty 
chipowej niezależnie od jej użycia. Potwierdzając 
„sprawdzanie karty” przyciskiem Enter na wyświe-
tlaczu pokaże się informacja:

START

PUMPS IN PROGRESS

Podczas włącznia pompy na wyświetlaczu pojawi 
się informacja:

START PUMPS

POSITIVE/NEGATIVE

Zgodnie z rezultatem procesu na wyświetlaczu 
pojawi się:

Wkładając kartę do otworu w ekspresie informacje 
na niej zawarte ukażą się na wyświetlaczu. Wyjmij 
kartę i naciśnij przycisk „Esc” raz lub więcej razy by 
wrócić do poprzedniego menu lub z niego wyjść.

Ta funkcja umożliwia sprawdzenie ilości przygoto-
wanych napojów oraz statystykę dokonanych 
wyborów. Potwierdzając „licznik” przyciskiem enter 
możesz wybierać poszczególne liczniki wybierając 
przyciski 4 i 5:

Aby przywrócić ekspres do stanu gotowości należy 
nacisnąć jakikolwiek przycisk. Potwierdzając 
„oszczędzanie energii” przyciskiem Enter możesz 
wybrać pomiędzy dwoma następującymi opcjami 
wybierając przyciski 4 i 5:

Możesz aktywować lub dezaktywować oszczędza-
nie energii używając przycisku Enter. 
Naciśnij przycisk „Esc” raz lub więcej razy by wrócić 
do poprzedniego menu lub z niego wyjść.

W trybie oszczędzania energii wyświetlacz pokaże 
napis:

Ekspres jest zaprojektowana tak by przejść w stan 
oszczędzania energii w czasie nieaktywności. Ten 
czas to 2 godziny.

 Gdy maszyna jest włączna pierwszy raz po 
dłuższym okresie nieużywania, może zajść potrze-
ba ponownego napełnienia obiegu hydrauliczne-
go maszyny. Ta funkcja, jeśli została uprzednio 
wybrana przez manu,  zostanie wykonana 
automatycznie przez maszynę lub trzymając 
przyciski 3 i 6 jednocześnie przez przynajmniej 
3 sekundy.
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WŁĄCZANIE POMPY

Przed aktywacją pompy szklanka lub 
�liżanka musi zostać ustawiona pod 
dyszą na kratce.



PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW

INICJOWANIE PRZYGOTOWANIA NAPOJÓW

Ekspres posiada dwie opcje: mały/duży kubek.

 

 

LB 2500 PLUS

Warming up

LB 2500 PLUS

READY

Choose

drink

NALEWANIE NAPOJÓW

 

WARNING!

Insert capsule

 

ESPRESSO

1  Obróć podstawkę do małych �liżanek do dołu

 

2  Połóż �liżankę na podstawce.

 
3  Otwórz szu�adę na kapsuły używając uchwytu.

 
Wyświetlacz pokaże informacje:

LB 2500 PLUS

Insert capsule

4  Włóż kapsułę na miejsce

 
Nigdy nie wkładaj palców ani innych 
przedmiotów do pojemnika na kapsuły.

Filiżanka Espresso: obróć podstawkę do małych 
�liżanek do dołu.

Duży kubek: pociągnij podstawkę do małych 
�liżanek w górę aż znajdzie się na swoim miejscu z 
boku szu�ady na kapsuły.

Gdy ekspres jest włączony, wyłączając menu i 
wracając do działania po programie Oszczędzanie 
Energii wyświetlacz pokaże:

Urządzenie zasygnalizuje koniec nagrzewania i stan 
gotowości informacją:

Wyswietlacz pokaże:

Po naciśnięciu przycisku „kawa” , „rozpuszczalny  
napój w proszku”  wymagający dodania kawy lub 
przycisk „gorące napoje” bez uprzedniego włożenia 
kapsuły, nic się nie stanie.

Z wszystkich napojów, tylko nalewanie napojów 
rozpuszczalnych może być przerwane w każdej 
chwili przez naciśnięcie wybranego przycisku 
jeszcze raz.
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PRZYGOTOWYWANIE NAPOJÓW

 

5  

LB 2500 PLUS

READY

Choose

Drink

6  

Drink

In preparation

7  

Drink ready

Thank you  

LONG ESPRESSO

1  

 
2  

3  

4  

ESPRESSO MACCHIATO

1  

 
2  

3  

4  

LATTE MACCHIATO/CAPPUCINO SMAKOWE

1  

2  

3  

4  

GORĄCE NAPOJE Z KAPSUŁEK

1  

2  

3  
4  

Tylko pojedyncze kapsułki Lavazza 
Espresso Point mogą być włożone do 
pojemnika. Włóż tylko jedną kapsułkę za 
jednym razem.

Zamknij szu�adę na kapsuły i poczekaj aż 
wyświetlacz pokaże:

Naciśnij przycisk Espresso. 
Wyświetlacz pokaże:

Poczekaj aż wyświetlacz pokaże:

Wykonaj kroki 2, 3, 4 z paragrafu Espresso.

Naciśnij przycisk Long Espresso.

Postępuj zgodnie z punktami 6 i 7 w paragra�e 
Espresso.

Pociągnij podstawkę do małych �liżanek w górę 
aż znajdzie się na swoim miejscu z boku 
szu�ady na kapsuły.

Twoja kawa jest gotowa.

Ustaw kubek/szklankę na podstawce.

Naciśnij przycisk Espresso Macchiato

Ustaw kubek/szklankę na podstawce.

Ustaw kubek/szklankę na podstawce.

Naciśnij przycisk Cappuccino/Latte Macchiato 
smakowe.

Postępuj zgodnie z punktami 6 i 7 w paragra�e 
Espresso.

Postępuj zgodnie z krokami 3 i 4 jak w paragra�e 
Espresso.

Naciśnij przycisk Gorące napoje.

Postępuj zgodnie z punktami 6 i 7 w paragra�e 
Espresso.

Postępuj zgodnie z krokami 3 i 4 jak w paragra�e 
Espresso.

Postępuj zgodnie z punktami 6 i 7 w paragra�e 
Espresso.

Postępuj zgodnie z krokami 3 i 4 jak w paragra�e 
Espresso.
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RĘCZNE CZYSZCZENIE UKŁADU 
MIESZAJĄCEGO

 

MIXER WASH

REQUIRED

MIXER WASH

IN PROGRESS

1  

2  

 

UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

3  

 
4  

 

5  

 

Automatyczne czyszczenie może być w ten sposób 
przeprowadzone w każdej chwili przez wybranie 
przycisków 1 i 2 w tym samym czasie przez przyna-
jmniej 3 sekundy. Podczas automatycznego czyszc-
zenia części mieszającej ekspres wyświetla 
informację:

Aby ręcznie wyczyścić części mieszające postępuj 
zgodnie z instrukcją:

Przekręć klucz, otwórz górną pokrywę i drzwi 
pojemnika na napoje rozpuszczalne w proszku. 
Wyjmij pojemnik na napoje rozpuszczalne w 
proszku.

Wyłącz ekspres

Przed podjęciem jakichkolwiek prac 
konserwacyjnych upewnij się że ekspres 
nie jest podłączony do prądu i poczekaj, 
aż się schłodzi.

Wskazane jest codzienne płukanie zbiornika i 
napełnianie go świeżą wodą. Myj dyszę codzien-
nie. Opróżnij i wyczyść szu�adę na zużyte pojem-
niki co 2-3 dni, lub gdy jest pełna. Nie używaj 
mikrofalówki ani piekarnika żeby wysuszyć ekspres 
lub jego części. Nigdy nie używaj zasadowych 
detergentów, rozpuszczalników, alkoholu lub 
żrących substancji. Nie zanurzaj ekspresu w 
wodzie. Wskazane, specy�czne części ekspresu, 
które nie mogą być zdemontowane (wyłączając 
części elektryczne), w zimnej lub letniej wodzie 
używając gąbek lub gładkich ścierek.

Ekspres jest wyposażona w automatyczną funkcję 
czyszczenia układu mieszającego, wykonywaną 
przez jednoczesne naciśnięcie przycisków 1 i 2 
przez przynajmniej 3 sekundy. Domyślnie ekspres 
jest zaprogramowany, by ostrzec użytkownika o 
konieczności czyszczenia  po pięćdziesięciu 
przygotowanych napojach, przez następujące 
ostrzeżenie:

Odblokuj część mieszającą  przekręcając nakręt-
kę uszczelnienia w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

Wyjmij część mieszającą.

Wyjmij rurkę wyjścia płynów.
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UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

6  Zdejmij nakrętkę części mieszającej.

 
7  Odłącz górną część od dolnej części.

 
8  

 

 

CZYSZCZENIE TACY OCIEKOWEJ
SZUFLADY NA ZUŻYTE KAPSUŁY

LB 2500 PLUS

Drawer full

 

LB 2500 PLUS

Empty drawer

1  

LB 2500 PLUS

Drawer open

2  

 
3  

 

Umyj części zimną lub letnią wodą, następnie 
wysusz i złóż poprawnie.

Aby złożyć części w całość, wykonaj podane kroki 
w odwrotnej kolejności.

Czyszczenie tacy ociekowej/ szu�ady na zużyte 
kapsuły musi być przeprowadzane regularnie i za 
każdym razem, gdy wyświetlacz pokazuje informację:

Wyjmij tacę ociekową / szu�adę na kapsuły. 
Wyświetlacz pokaże:

Podnieś pojemnik na zużyte kapsuły i opróżnij 
go.

Wyjmij podstawkę i opróżnij tacę ociekową.

Jeśli szu�ada na kapsuły jest otwarta, podczas gdy 
szu�ada na zużyte kapsuły jest pełna, wyświetlacz 
pokaże informację:
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UTRZYMANIE I CZYSZCZENIE

4

 

 

LB 2500 PLUS

Close drawer

5

LB 2500 PLUS

READY

Select drink

ODKAMIENIANIE OBIEGU 
HYDRAULICZNEGO

Umyj części zimną lub letnią wodą, 
następnie osusz i złóż poprawnie.

Gdy szu�ada jest zamknięta i lampki LED się 
zapalą, pojawią się następujące informacje:

Ekspres alarmuje o konieczności przeprowadzenia 
cyklu odkamieniania informacją, która pojawia się 
na sekundę przy starcie nalewania, WYMAGANE 
ODKAMIENIANIE.
Ta wiadomość wyświetli się po tym jak ekspres 
naleje ustaloną objętość produktu, obliczoną na 
podstawie twardości wody, która może zostać 
ustawiona w sposób opisany w paragra�e 
„Twardość wody”.
Jednakże możliwe jest aktywowanie cyklu odkamie-
niania w każdej chwili, także gdy ekspres nie 
pokazuje, że jest to konieczne. Cykl odkamieniania 
może zostać aktywowany poprzez POZIOM DRUGI 
USTAWIEŃ MENU, przez postępowanie wskazane w 
paragra�e zatytułowanym „Odkamienianie”.
Jeśli ta funkcja została aktywowana , możliwe jest 
także aktywowanie cyklu odkamieniania przez 
naciśnięcie przycisków 2 i 5 jendocześnie przez co 
najmniej 5 sekund. Następnie postępuj zgodnie z 
instrukcją zawartą w paragra�e „Odkamienianie”. 
Używaj tylko odpowiednich produktów gwarantu-
jących prawidłowe odkamienianie.

Jeśli szu�ada nie zostanie włożona w ciągu 4 
minut, ekspres będzie wydawać ciągły sygnał 
dźwiękowy przez około 1,5 minuty, wszystkie 
lampki LED wyłączą się i wyświetlacz pokaże 
następującą informację:
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ALARMY NA WYŚWIETLACZU

15

Wyświetlacz Status ekspresu Rezultaty Rozwiązania
LAVAZZA LB PLUS
Drawer full

Szu�ada na zużyte
kapsuły jest pełna

Nalewanie napojów roz-
puszczalnych mozliwe

Opróżnij szu�adę
i umyj ją

LAVAZZA LB PLUS
Drawer full

Otwarta szu�ada
przy nagrzanym
ekspresie

Nalewanie
niemożliwe

Zamknij szu�adę

WARNING
No water

Brak wody w zbiorniku
lub brak zbiornika

Przyciski wyboru
migają

Napełnij zbiornik
niegazowaną, świeżą
wodą pitną

WARNING
Door open

Drzwiczki pojemnika na
napoje rozpuszczalne
są otwarte

Nalewanie niemożliwe
Zamknij drzwiczki
pojemnika na
napoje rozpuszczalne

OVERHEATING
WAIT

Temperatura za wysoka Nalewanie niemożliwe

Poczekaj, aż ekspres
się schłodzi.
Jeśli informacja 
nie zniknie, skontaktuj
się z serwisem

WAIT FOR COOLING
DOWN

Elementy ekspresu
się chłodzą

Nalewanie niemożliwe

Poczekaj, aż
elementy się schłodzą.
Jeśli informacja 
nie zniknie, skontaktuj
się z serwisem

CREDIT
USED UP

Środki wykorzystane Nalewanie niemożliwe Uzupełnij środki

DISPENSING
TIMEOUT

Nalewanie przerwane
z podowu braku
przepływu wody

Niekompletne
nalewanie produktu

Skontaktuj się
z serwisem

INSERT CREDIT
Wprowadź środki,
gdy nalewanie
jest płatne

Nalewanie niemożliwe Uzupełnij środki

WARMING UP
ALARM

Nagrzewanie nie
powiodło się

Nalewanie niemożliwe
Skontaktuj się
z serwisem

FAULT ON FLOW
METER

Przepływomierz jest
zapsuty. Liczba impulsów 
jest nieosiągnięta

Nalewanie niemożliwe
Skontaktuj się
z serwisem

FAULT ON FLOW
METER

Przepływomierz jest
zapsuty. Liczba impulsów 
jest nieosiągnięta

Nalewanie niemożliwe
Skontaktuj się
z serwisem

SENSOR ALARM
Alarm czujnika 
(zwarty lub luźny)

Nalewanie niemożliwe
Skontaktuj się
z serwisem

DESCALING
REQUIRED

Negatywny rezultat 
przy starcie
pompy

-

Wykonaj operację 
ponownie. W przypadku 
negatywnych rezultatów 
skontaktuj się z serwisem.



INFORMACJE NA WYŚWIETLACZU PODCZAS UŻYWANIA KARTY CHIPOWEJ

Wyświetlacz Rezultaty
NO SETTINGS
VIRGIN CARD Karta nie została zainicjowana. Brak ustawień

OPERAT. NOT OK
REMOVE CARD Dane nie są odpowiednie

OPERATION OK
REMOVE CARD Transfer danych wykonany, możesz usunać kartę

CARD SETTINGS
WRITING Proces zapisywania na ekspresie z karty. Zapisywanie ustawień

CARD SETTINGS
READING Czytanie przez ekspres na karcie. Czytanie ustawień

ONE TIME CARD
TRANSFER IN PROG. Transfer z kart jednorazowej w procesie

MASTERCARD
TRANSFER IN PROG. Transfer z MasterCard

TEST CARD
INSERTED Potwierdza wprowadzenie karty testowej

CREDIT CARD
INSERTED Potwierdza wprowadzenie karty kredytowej

MULTINS CARD
NULL COUNTER Sprawdź na karcie Multins obecność środków

MULTINS CARD
PUSH BUTTON 1 Z wprowadzoną kartą Multins wciśnij przycisk 1 aby przesłać środki

MULTINS CARD
CANCEL CREDITS Transfer anulowany z karty Multins

TRANSFER CREDITS xxxxx Wyświetla wszystkie przesyłane środki

SELF-TEST CARD
INSERTED Potwierdza wprowadzenie karty samo-testującej

DANE TECHNICZNE

 Napięcie: 220 - 240 V, 50/60 Hz  
 Moc: 1450 W
 Pojemność: 3 l
 Weight: 12 kg

 Materiał użyty do obudowy: termoplastik
 Pojemność szu�ady na zużyte kapsuły: 20 poje-

dynczych kapsułek Lavazza Espresso Point
 Wymiary:  wysokość 470 mm; szerokość 260 mm;  

głębokość 400 mm
 Zgodność: 2006/42 CE - 2004/108 CE - 2006/95 CE

BEZPIECZEŃSTWO

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Aby sprawdzić dane techniczne prosimy odnieść 
się do tabliczki znamionowej na ekspresie.

Ekspres jest przeznaczony do użytku profesjonalne-
go. Inne użycie, niż wymienione w instrukcji jest 
nieodpowiednie i niedozwolone. Przeróbki 
techniczne są zabronione. Ekspres nie jest przezna-

czony do użytku przez dzieci i chore psychicznie, 
niedoświadczone osoby dopóki nie otrzymają 
instrukcji używania ekspresu i nie będą pod opieką 
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. 
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BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE
Ustaw ekspres w bezpiecznym miejscu, na 
płaskiej, stabilnej powierzchni, gdzie nikt jej nie 
przewróci i nie zrani się o nią. Nie przechowuj 
ekspresu w temperaturze poniżej 4oC, gdyż mróz 
może ją zniszczyć. Nie używaj ekspresu na 
zewnątrz. Nie kładź jej na gorącej powierzchni lub 
blisko ognia. Używaj ekspresu w temperaturze 
pokojowej.

ZASILANIE
Podłącz ekspres do gniazdka. Napięcie powinno 
odpowiadać wskazanemu na pokrywie ekspresu. 

KABEL
Nie używaj ekspresu przy uszkodzonym kablu. 
W takich przypadkach kabel musi być natych-
miast wymieniony. Nie kładź kabla w pobliżu 
ostrych krawędzi, gorących obiektów oraz chroń 
go przed olejem. Nie podnoś ekspresu za kabel. 
Nie wciskaj kabla na siłę do gniazdka. Nie dotykaj 
go mokrymi rękami. Nie pozwól, aby kabel zwisał 
swobodnie ze stołów lub półek. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA 
PRĄDEM

Nigdy nie wkładaj elektrycznych części do wody. 
Upewnij się, że twoje ręce, ekspres, kabel i 
powierzchnia pod ekspresem nie są wilgotne.

OCHRONA INNYCH OSÓB
Nie pozwól, żeby dzieci bawiły się ekspresem. 
Dzieci nie rozumieją niebezpieczeństw związa-
nych z urządzeniami elektrycznymi. Nie zostawiaj 
opakowania ekspresu w zasięgu dzieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA
Nie dotykaj gorących części (uchwytu pojemnika 
itp.) zaraz po użyciu ekspresu. Bądź ostrożny 
podczas nalewania kawy.

CZYSZCZENIE: 
Przed czyszczeniem ekspresu konieczne jest 
wyjęcie kabla z gniazdka i odczekanie, aż ekspres 
wystygnie. Nie zanurzaj ekspresu w wodzie! 
Zabronione jest ingerowanie w wewnętrzne 
części ekspresu.  Nie używaj wody ze zbiornika w 
celu spożycia jej.

DBANIE O EKSPRES
Kiedy ekspres nie jest używany przez długi czas, 
odłącz ekspres i umieść go w suchym miejscu 
z dala od dzieci. Chroń ją przed kurzem i brudem.

NAPRAWA/KONSERWACJA
W przypadku uszkodzeń i przewidywanych 
defektów po upuszczeniu, natychmiast odłącz 
ekspres. Nie używaj zepsutego ekspresu. Tylko 
autoryzowany serwis może przeprowadzać napra-
wy. W przypadku naprawy, która nie jest przepro-
wadzona standardowo, �rma nie bierze odpowie-
dzialności za szkody. 

ZBIORNIK WODY: 
Napełniaj zbiornik tylko zimną, świeżą, niegazowa-
ną wodą pitną. Nie używaj ekspresu, jeżeli woda nie 
przekracza minimalnego poziomu w zbiorniku.

POJEMNIK NA KAPSUŁKI
Tylko kapsułki Lavazza Espresso Point mogą być 
umieszczone we wskazanym miejscu, nie wkładaj 
tam palców ani innych rzeczy. Kapsułki są jednora-
zowego użytku.

PRAWIDŁOWE USUWANIE EKSPRESU 
(Europejska Dyrektywa 2002/96/EC – D. L. 
Nr 151 z 25 lipca 2005)

Symbol na podstawie ekspresu i/lub opakowaniu 
wskazuje na to, że ekspres, kiedy przestanie być 
użyteczny, nie może być wyrzucony ze zwykłymi 
śmieciami. Urządzenie powinna być zabrane na 
specjalne wysypisko przeznaczone do składowania 
elektrycznych odpadów w danym państwie lub 
zaniesiona do skupu, żeby wymienić ją na nowy 
model. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostar-
czenie ekspresu do skupu i podlega karze przewi-
dzianej przez aktualne prawo w takich przypad-
kach. Odpowiednie przechowywanie tych ekspre-
sów do recyklingu i/lub wywożenie zgodne ze 
środowiskiem przyczynia się do zapobiegania 
możliwym negatywnym efektom w środowisku, 
zdrowiu i ułatwia ponowne użycie i recykling 
materiałów, z których został zrobiony ekspres. Aby 
poznać więcej szczegółów o dostępnym systemie 
przechowywania złomu skontaktuj się z miejscową 
�rmą wywożącą śmieci, lub ze sprzedawcą, u 
którego kupiłeś ekspres.
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