
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja użytkowania 

 
 

Przeczytaj instrukcję uważnie  

przed opoczęciem użytkowania  

urządzenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 o Elementy urządzenia: 

  

              Poziom załadowania kapsuły 
 

       Miejsce na kapsułę 

 
             Lampka kontrolna gotowości       

              Włącznik zaparzania napoju 

                                       
 

                                     Wylewka napoju 

                  Kratka ociekacza espresso 

            

          Wyjmowany ociekacz espresso  

                                    Taca ociekacza 

  

                                 Kratka ociekacza 

 

                Szuflada na zużyte kapsuły 

                             Uchwyt do szuflady  

                                                                                           Zamek zbiornika z wodą  

                                        

                                                               Pokrywa zbornika 

  

                                                        Zbiornik wody 

 

                                                           Włącznik główny 

 

                                                          Gniazdo zasilania 

 

 

 

Instalacja urządzenia 

 

Producent nie odpowiada za uszkodzenia w następujących przypadkach: 

- niewłaściwe użycie niezgodne z przeznaczeniem 

- naprawy dokonane przez nieautoryzowany serwis 

- zniekształcenie kabla 

- majsterkowanie przy innej części maszyny 

- używanie zamiennych części innych niż oryginalne 

- używanie kapsuł innych niż oryginalne 

- nieudane odkamienianie 

- przechowywanie w temperaturze poniżej 0
o
C 

W tych przypadkach gwarancja jest nieważna. 

 

START ! 

Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni, z dala od źródeł wody i ciepła. Upewnij się, że 

urządzenie nie jest podłączona do gniazdka. Uszkodzenia wywołane niewłaściwym użyciem 

instrukcji nie są objęte gwarancją.  

 

Pokrywa zbiornika wody jest zamykana na klucz. Przekręć klucz zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara by otworzyć, a odwrotnie żeby zamknąć.  

Zamknięte        Otwarte  

 

 

 



Używanie filtra wody (dostępny osobno) znacząco poprawia jakość wody, obniża jej 

twardość i wydłuża życie urządzenia oraz okres pomiędzy niezbędnym odkamienianiem.  

Użyj filtra AquaAroma Crema Brita dla Lavazza. Dostępny u  Dystrybutora urządzenia 

W celu zainstalowania i ustawienia filtra zastosuj się do instrukcji dołączonej do opakowania. 

Od twardości używanej wody zależy częstotliwość wymiany filtra 

 

1. Wyjmij zbiornik wody i otwórz pokrywę. 

 

               
 

2. Napełnij zbiornik aż do maksymalnego poziomu używając tylko czystej, niegazowanej 

wody pitnej. 

 
 

!  Gorąca woda i inne płyny mogą zniszczyć zbiornik. Nie używaj maszyny bez wody, 

upewnij się że poziom wody jest powyżej poziomu minimalnego.   

 

3. Podłącz maszynę do prądu i naciśnij włącznik, ustawiając go w pozycji I. Przycisk 

wł./wył. zapali się. Kiedy zapali się przycisk dystrybutora, maszyna jest gotowa.  

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRZYGOTOWANIE NAPOJU 

 

Urządzenie jest gotowe do użycia kiedy dźwignia jest opuszczona i przycisk zasilania 

urządzenia jest włączony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ustaw filiżankę pod wylotem napoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Podnieś pokrywę /dźwignię  i umieść kapsułę w odpowiednim miejscu lekko 

naciskając.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA ! Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do miejsca na kapsułę. 

 

 

3. Zamknij pokrywę i naciśnij przycisk aby rozpocząć proces przygotowania napoju. 

 

 
4. Jeśli masz już oczekiwaną ilość napoju , naciśnij ponownie przycisk by zatrzymać 

nalewanie. 

 



Jeśli chcesz użyć kubka innej wielkości, możesz wysunąć ociekacz . 

 

 
 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 

 

! Zawsze upewnij się że maszyna nie jest podłączona do prądu i poczekaj, aż się schłodzi. 

 

Wskazane jest codzienne płukanie zbiornika. Opróżnij i wyczyść szufladę na zużyte 

pojemniki maksymalnie co 2-3 dni, lub po 10 zrobionych kawach. Nigdy nie używaj 

zasadowych detergentów, rozpuszczalników, alkoholu lub żrących substancji i nigdy nie 

susz części maszyny w piekarniku. Umyj części (z wyjątkiem elektrycznych) w zimnej 

lub letniej wodzie używając gąbek lub ścierek. 

 

MYCIE OKOLIC WYLEWKI NAPOJU 

Raz na tydzień myj urządzenie bez wyjmowania zbiornika. 

 

 CZYSZCZENIE OCIEKACZA I SZUFLADY NA ZUŻYTE POJEMNIKI 

 

1. Wyjmij ociekacz/ szufladę na zużyte kapsuły używając 

uchwytu. 

 

 

    

 

 

 

                                        2.   Przesuń i opróżnij wewnętrzną szufladę na zużyte kapsuły.  

 

 

 

 

 

 

Wyższy i niższy ociekacz powinien być czyszczony po odłączeniu kratek. Umyj i wysusz 

wszystkie elementy przed umieszczeniem z powrotem. 

 

 

 

3. Systematycznie sprawdzaj, czy szuflada na zużyte kapsuły 

jest pełna w celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia.  

 

 

 

 

 

\ 

 



ODKAMIENIANIE URZĄDZENIA 

Tworzenie się kamienia jest normalną konsekwencją używania urządzenia. 

Odkamienianie powinno być przeprowadzane co 3-4 miesiące używania i/lub kiedy 

zauważysz ograniczony przepływ wody.  

Odkamienianie musi być przeprowadzane środkami do odwapniania ekspresów do kawy, 

nietoksycznych,  nieszkodliwych, zwykle dostępnych u Dystrybutora urządzenia. 

 

UWAGA ! 

Pomimo używania zalecanych filtrów do wody należy wykonać odkamienianie nie 

rzadziej niż po każdym 1000 kapsuł wg wskazań licznika.  

 

 

  !     W żadnym wypadku nie używaj octu do odkamieniania.  

 

1. Opróżnij zbiornik  i napełnij go środkiem odkamieniającym rozpuszczonym w 

wodzie, włącz urządzenie i umieść pojemnik na wodę pod wylotem napoju.  

2. Naciśnij przycisk zaparzania napoju i napełnij pojemnik. 

3. Wyłącz urządzenie, poczekaj 10-15 minut i powtarzaj operację 2-3 dopóki zbiornik 

nie będzie pusty. 

4. Umyj zbiornik i napełnij świeżą wodą pitną, przesuń go i postaw pojemnik pod 

wylotem. 

5. Poczekaj, ażurządzenie się nagrzeje, naciśnij przycisk zaparzania napoju i zostaw, 

dopóki zbiornik nie będzie pusty. 

 

ROZWIĄZANIA NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW 

 Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Urządzenie się nie włącza. »Urządzenie nie jest podłączona do 

prądu. 

»Sprawdź, czy wtyczka jest 

włączona. 

Urządzenie robi raczej wodę 

niż kawę. 

»Dźwignia od pojemnika jest 

podniesiona. 

»Opuść dźwignię. 

Urządzenie długo nagrzewa 

się. 

»Za dużo kamienia w układzie 

wodnym urządzenia. 

»Przeprowadź odkamienianie 

urządzenia.  

Pompa jest bardzo głośna. »Nie ma wody w zbiorniku. »Napełnij zbiornik świeżą, pitną 

wodą. 

Pokrywa nie zamyka się. »Szuflada na zużyte kapsuły jest 

pełna. 

»Kapsuła nie jest właściwie 

włożona. 

» Opróżnij szufladę na zużyte 

kapsuły. 

» Podnieś pokrywę i umieść 

kapsułę prawidłowo. 

Napój jest zimny. » Lampka gotowości nie świecił 

się, gdy naciskano przycisk 

zaprzania. 

» Zaczekaj, aż lampka się 

zaświeci. 

Napój wypływa zbyt szybko 

i śmietanka nie formuje się. 

» Kapsuła właśnie się zużyła. » Umieść nową kapsułę. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

Napięcie: 220-240V 50/60 Hz 

Moc: 1200W 

Pojemność zbiornika: 1,7l 



Wymiary: W. 280mm   Sz. 200mm  Gł. 320mm 

Waga: 4,6kg  

Pojemność szuflady: 13 kapsuł 

Materiał: ABS + PC 
(ogólnie dostępne części) 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

 

! Przeznaczenie urządzenia: 

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz: 

- w kuchniach dla personelu sklepów,  

- w biurach i przedsiębiorstwach. 

- w gospodarstwach domowych 

- pzez klientów w hotelach, motelach itp. 

Inne użycie, niż wymienione w instrukcji jest nieodpowiednie i niedozwolone. Przeróbki 

techniczne są zabronione. Urządzenie nie jest przeznaczona do użytku przez dzieci i chore 

psychicznie, niedoświadczone osoby dopóki nie otrzymają instrukcji używania maszyny i nie 

będą pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.  

 

! Umiejscowienie 

Ustaw uządzenie w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt go nie przewróci i nie zrani się o nie. 

Nie przechowuj urządzenia w temperaturze poniżej 0
o
C, gdyż mróz może je zniszczyć.Nie 

używaj urządzenie na zewnątrz. Nie kładź go na gorącej powierzchni lub blisko ognia. 

 

! Zasilanie 

Podłącz urządzenie do gniazdka zasilania. Napięcie powinno odpowiadać wskazanemu na 

pokrywie maszyny. 

 

      Przewód zasilający 

Nie używaj urządzenia przy uszkodzonym przewodzie. W takich przypadkach przewód musi 

być natychmiast wymieniony na nowy. Nie układaj przewodu w pobliżu ostrych krawędzi, 

gorących obiektów oraz chroń go przed olejem. Nie podnoś urządzenia za przewód zasilający. 

Nie wciskaj wtyczki przewodu na siłę do gniazdka. Nie dotykaj przewodu mokrymi rękoma. 

Nie pozwól, aby przewód zwisał luźno ze stołów lub półek.  

 

    Niebezpieczeństwo porażenia prądem 

Nigdy nie wkładaj elektrycznych części do wody. 

 

! Ochrona innych osób 

Nie pozwól, żeby dzieci bawiły się urządzeniem. Dzieci nie rozumieją niebezpieczeństw 

związanych z urządzeniami elektrycznymi. Nie zostawiaj opakowania urządzenia w zasięgu 

dzieci. 

 

Niebezpieczeństwo pożaru 

Nie dotykaj gorących części (uchwytu pojemnika itp.) zaraz po użyciu urządzenia. Bądź 

ostrożny z wysoką temperaturą podczas nalewania napojów. 

 

 

 

 

Czyszczenie:  

Przed czyszczeniem maszyny konieczne jest wyjęcie kabla z gniazdka i odczekanie, aż 

maszyna wystygnie. Nie zanurzaj maszyny w wodzie! Zabronione jest ingerowanie w 

wewnętrzne części maszyny.  Nie używaj wody ze zbiornika w celu spożycia jej. 

 



 

Raz w roku lub po każdych 3000 kapsuł zaleca się wykonać przegląd okresowy 

urządzenia , czyszczenie wewnętrzne oraz wymianę uszczelnień. Czynnoście należy 

wykonać w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Dystrybutora.  

 

 

 

Dbanie o urządzenie 

Kiedy urządzenie nie jest używana przez długi czas, odłącz je od zasilania i umieść 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 

urządzenie. Nie używaj zepsutego urządzenia. Tylko autoryzowany serwis może 

przeprowadzać naprawy. W przypadku naprawy, która nie jest przeprowadzona  w wymagany  

sposób Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody.  

 

Zbiornik wody: 

Napełniaj zbiornik tylko zimną, świeżą, niegazowaną wodą pitną. Nie używaj maszyny, jeżeli 

woda nie przekracza minimalnego poziomu w zbiorniku. 

 

Miejsce na kapsułę 

Tylko kapsuły Lavazza Espresso Point muszą być umieszczane we wskazanym miejscu, nie 

wkładaj tam palców ani innych rzeczy. Kapsuły są jednorazowego użytku. 

 

Pozbycie się urządzenia pod koniec jego życia (European Directive 2002/96/EC – Decree 

Law No. 151 of 25 July 2005) 

 

Symbol na podstawie urządzenie i/lub opakowaniu wskazuje na to, że urządzenie, kiedy 

przestanie być użyteczne, nie może być wyrzucona ze zwykłymi śmieciami. Urządzenie 

powinno być zabrane na specjalne wysypisko przeznaczone do składowania elektrycznych 

odpadów lub zaniesiona do skupu, żeby wymienić je na nowy model. Użytkownik jest 

odpowiedzialny za urządzenie i podlega karze przewidzianej przez aktualne prawo w takich 

przypadkach. Odpowiednie przechowywanie tych urządzeń do recyklingu i/lub wywożenie 

zgodne ze środowiskiem przyczynia się do zapobiegania możliwym negatywnym efektom w 

środowisku, zdrowiu i ułatwia ponowne użycie i recykcling materiałów, z których zostało 

zrobione urządzenie. Aby poznać więcej szczegółów o dostępnym systemie przechowywania 

złomu skontaktuj się z miejscową firmą wywożącą śmieci, lub z Dystrybutorem. 

 

 


