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INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

“Espresso Point Matinée” jest urządzeniem do zaparzania kawy oraz innych odpowiednich 

napojów systemu Lavazza Espresso Point. Posiada podgrzewacz wody z wbudowanym 

zbiornikiem oraz wbudowany spieniacz mleka. Może  działać z jednorazowym filtrem do 

wody. 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 

Dane: 

 

Napięcie: 230V, 50Hz    Pojemność zbiornika: 3 l (0,8 gal) 

 

Max. Pobór mocy: 950W    Wymiary: 23,5 x 36 x 31 cm 

 

Waga: 12,5kg (27,5 Ib) 

 

 

Pojemność zbiornika na odpady: 32 zużyte kapsuły 

 

Zrównoważone, ciągłe natężenie dźwięku jest mniejsze niż 70 dBa 

 

UWAGA ! 

 

Uważnie przeczytaj całą instrukcję przed użyciem urządzenia ! 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. 

 

Nie używaj urządzenia ani nie wykonuj innych czynność przed przeczytaniem tej 

instrukcji obsługi. Otrzymany napój jest bardzo gorący, nieprawidłowe użycie 

urządzenia może być niebezpieczne.  

Nie dotykaj gorących powierzchni. 

Zachowaj instrukcję obsługi przez cały okres użytkowania urządzenia. 

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniam. Urządzeni nie jest przeznaczona do użytku 

przez dzieci i chore psychicznie lub niedoświadczone osoby dopóki nie otrzymają 

instrukcji używania urządzenia i nie będą pod opieką osoby odpowiedzialnej za ich 

bezpieczeństwo. 

 

To urządzenie jest przeznaczone do użytku: 

- w biurach i przedsiębiorstwach 

- kuchniach dla personelu, w sklepach, cukierniach itp. 

- w gospodarstwach domowych 

- przez klientów w hotelach, motelach itp. 

 

Nieodpowiednie używanie lub czyszczenie urządzenia może wywołać szkody oraz utratę 

gwarancji. 
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Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, że następujące warunki 

zostały spełnione: 

1. Płaska, stabilna, pozioma powierzchnia ustawienia urządzenia 

Żeby odpowiednio działać, Urządzenie „EP Matinee” musi być ustawiona na wystarczająco 

płaskiej powierzchni, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia jej. 

2. Dobry obieg powietrza 

Urządzenie „EP Matinee” wydziela ciepło, więc musi być ustawione w wystarczająco dużym 

pomieszczeniu, miejscu żeby uniknąć przegrzania. 

 

Urządzenie “EP Matinee” jest skonstruowanie do funkcjonowania z: 230V. 

 

NIGDY nie podłączaj urzdzenia do gniazdka z innym napięciem. Gniazdko musi być 

uziemione. 

 

Tylko oryginalne elementy i części zamienne pasują do maszyny. Z tego powodu NIGDY nie 

przesuwaj zewnętrznej obudowy i sam nie naprawiaj. Naprawy mogą być wykonywane 

TYLKO przez wykwalifikowanych pracowników autoryzowanego serwisu. 

 

 

INSTALACJA 

 

Ustaw urządzenie na płaskiej, poziomej powierzchni. 

Podnieś pokrywę zbiornika i napełnij go wodą pitną (rys. 1). 

Włącz urządzenie podłączając przewód zasilający do gniazdka sieciowego (rys. 2). 

Przełącz włącznik na pozycję „I” (rys. 3). 

 

         
 

Lampka w lewym, górnym rogu maszyny zapali się pokazując, że urządzenie jest podłączone. 

Lampka niżej nie będzie świecić, jeśli poziom wody będzie za niski. 

Po około 2 minutach lampka wyboru zapali się, wskazując, że została osiągnięta odpowiednia 

temperatura do zaparzania. 

 

 

Gdy uruchamiasz urządzenie za pierwszym razem lub po długim czasie nie używania: 

 

- sprawdź czy zbiornik zawiera minimum ¼ zawartości wody 

- spraw by urządzenie osiągnęło odpowiednią temperaturę 

- przesuń wylot pary na zewnątrz 
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- umieść naczynie  na przegródce do filiżanek 

- naciśnij przycisk „nieograniczona ilość” co spowoduje pracę urządzenia z pustą 

kapsułą Lavazza 

 

Powtórz tą czynność zużywając całą wodę ze zbiornika. 

Te czynność zredukują ilość wapnia w wodzie.  

Jeśli woda nie jest czysta, tylko ma żółtawy kolor, napełnij zbiornik i powtórz operację. 

 

 

 

UMIESZCZENIE FILTRA 

 

Używanie filtra wody (funkcja dodatkowa) podwyższa jakość wody i wydłuża życie 

urządzenia. 

Użyj filtra AquaAroma Crema BRITA 
® 

 dla Lavazza . Żeby umieścić filtr postępuj zgodnie z 

instrukcją zamieszczoną do niego.  

Filtr BRITA 
®
 może być zainstalowany tylko jeśli urządzenie ma specjalny adapter 

(RETROFIT KIT). 

Do prawidłowej instalacji postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do adaptera. 

 

 

UŻYTKOWANIE URZĄDZENIE 

 

Na przednim panelu urządzenia znajduje się 6 lampek wyboru, które zawsze się świecą, 

przycisk STOP i dwie lampki: napięcie i rezerwa wody. 

 

 
Lampka                                                                                                                                                        

włącznika                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                      Lampki   

Przycisk STOP                                                                                                                                             wyboru                                                                                                                      

                                                                                                                              

Rezerwa wody                                                                                                                                                

 

 

Ustawianie ilości 

 

Spienianie      Duża ilość,   

      (pełny duży kubek)   

   

Gorąca woda                Średnia ilość 

          (połowa dużego kubka) 

 

Ręczne parzenie               Mała ilość 

                                             (pełny mały kubek) 
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- Umieść filiżankę na kratkach we wnęce ( rys. 4) 

- Umieść kapsułę z wybranym napojem we właściwym otworze i zamknij drzwiczki 

(rys. 5) lekko naciskając. Usłyszysz kliknięcie, 

- Naciśnij przycisk Start. 

 

 

UWAGA! 

 

Pod żadnym pozorem nie wciskaj kapsułki do środka palcami! 

 

 

 

Jeśli wybrałeś funkcję ustawiania ilości, przyciskając jeden z trzech guzików, urządzenie 

naleje napój i automatycznie skończy pracę. 

 

Możesz jednak przerwać nalewanie napoju wcześniej, przyciskając STOP. 

 

Jeśli wybrałeś opcję „ręczną”, urządzenie będzie nalewać napój dopóki nie naciśniesz 

przycisku STOP.  

 

Nigdy nie otwieraj szuflady na odpady kiedy jest nalewany napój.  

 

Każda nowa kapsułka powoduje, że poprzednia wpada do szuflady na 

odpady (rys. 6). 

Kiedy szuflada jest pełna, musi zostać opróżniona.  

Automatyczny timer przerywa nalewanie płynu po dwóch minutach, 

lampka „napięcie” zapala się wskazując, że aparatura ochronna 

ograniczająca temperaturę obniżyła ją, ale to nie wpłynie na jakość 

napoju. 

Do robienia kawy sugerujemy maksymalny czas 90s. 

 

Spieniacz 

Ta funkcja jest używana do przygotowywania cappuccino lub caffe latte, 

po dodaniu mleka do kawy zrobionej przez Matinee. 

 

- przesuń wylot na zewnątrz 

- umieść wylot w kubku zawierającym kawę i mleko dodane w 

odpowiedniej ilości  (rys. 7).  
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- Naciśnij przycisk „spienianie”. 

 
Żeby zatrzymać spienianie, naciśnij przycisk STOP. 

 

Żeby upewnić się, że spieniacz jest prawidłowo czyszczony po każdym użyciu, zalecamy 

natychmiast odsunąć kubek ze spienionym mlekiem lub cappuccino i wypuścić strumień 

pary na 5-10s. 

Do spieniania sugerujemy czas 60s. 

 

Uwaga: przycisk spieniania może być wykorzystywany także do podgrzania innego napoju.  
 

Gorąca woda: 

Żeby otrzymać gorącą wodę, umieść wylot pary w filiżance i naciśnij „gorąca woda”. 

 
Żeby zatrzymać, naciśnij przycisk STOP.  

 

Do otrzymania gorącej wody sugerujemy czas 30s. 

 

UWAGA!  

Nie stawiaj nic na drodze strumienia pary  

lub gorącej wody. Nie dotykaj wylotu.  

Niebezpieczeństwo poparzenia. 

 

 

 

 

 

CZYSZCZENIE 
 

UWAGA! 

 Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. 

Nie zanurzaj go w wodzie, nawet częściowo. 

 

 

Wyczyść zewnętrzne części urządzenia używając płynu do mycia naczyń. 

POD ŻADNYM POZOREM nie używaj szorstkich materiałów. 
Użyj mokrej gąbki, żeby wyczyścić końcówkę wylotu po każdym użyciu. 

Jeśli jest taka potrzeba, zbiornik może być umyty w zmywarce.  

Usuń warstwę patyny i resztki kawy z przegródek. 

Kluczyki do pokrywy powinny być trzymane osobno. 
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ODKAMIENIANIE 

 
UWAGA ! 

Pomimo używania zalecanych filtrów do wody należy  

wykonać odkamienianie należy nie rzadziej niż po każdych  

 1500 kapsuł wg wskazań licznika.  

 

 

 

  !     W żadnym wypadku nie używaj octu do odkamieniania.  

 

 

1. Sprawdź czy zbiornik na wodę jest opróżniony.   

2. Rozpuść w osobnym naczyniu odkamieniacz w jednym  litrze ciepłej wody i  wlej 

roztwór do zbiornika urządzenia załaduj kapsułę (może być używana). 

3.  Włącz „ręczne nalewanie”. Po wylaniu dużej filizanki płynu zatrzymaj urządzenie 

funkcją STOP.  

4. Włącz spienianie. Po około 30 sekundach zatrzymaj urządzenie funkcją STOP. 

5. Włącz funkcje „gorąca woda”. Po około 30 sekundach zatrzymaj urządzenie funkcją 

STOP.  

6. Ponownie włącz „ręczne nalewanie” i poczekaj do opróżnienia zbiornika do końca.  

7. Wypłucz zbiornik i zalej świeżą wodą. 

8. Powtórz czynności 5 i 6 aby całkowicie wypłukać roztwór odkamieniacza z układu. 

9. Urządzenie jest gotowe do dalszego użytkowania.  

 

Raz w roku lub po każdych 4000 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻYCZYMY PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA. 

 

 

 

 

 


