INOVY Milk

INOVY Milk

Зручний
сенсорний екран

Капучино/лате
в один дотик

Регулюється висота
підставки під чашку

Великий бункер
для капсул

Режими приготування напоїв

Еспресо

Лунго

Довільна
порція

Еспресо-мак’ято

Капучино

Технічні характеристики

Опис кавомашини

Розміри (ДхШхВ): 41х20х35 см
Вага: 6,1 кг
Електроживлення: 220-240В 50Гц
Споживана потужність: 1455 Вт
Ємність контейнера для води: 1,8 л
Час нагріву: 20 сек
Автоматичне скидання капсул: так
Режим енергозбереження: так

1 - важіль для завантаження капсул;
2 - резервуар для води з кришкою;
3 - трубка для молока;
4 - підставка для чашок з каплезбірником;
5 - контейнер для використаних капсул;
6 - кнопка приготування еспресо-мак’ято;
7 - кнопка приготування капучино;
8 - кнопка приготування лате;
9 - кнопка приготування еспресо;
10 - кнопка приготування лунго;
11 - кнопка приготування довільної порції;
12 - кнопка ввімкнення.
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Приготування напоїв
1. Підключіть кабель живлення 220V до мережі.
2. Налийте воду в резервуар для води (2). Для зручності, резервуар можна зняти. Зверніть увагу – резервуар має
щільно прилягати до кавомашини.
3. Увімкніть, натиснувши кнопку (12). На екрані з’явиться термометр – кавомашина нагрівається. Зачекайте доки не
засвітяться всі кнопки.
4. Підніміть важіль для завантаження капсул (1) і покладіть капсулу вашої улюбленої Lavazza Firma. Переконайтеся, що
капсула повністю зайшла в кавомашину, після чого закрийте важіль. Важіль повинен бути встановлений в
горизонтальному положенні та щільно прилягати до кавомашини.
5. Поставте чашку на підставку з каплезбірником (4), для зручності ви можете відрегулювати висоту, повернувши
важіль підставки ліворуч або праворуч.
6. Встановіть трубку для молока (3) у належний отвір та зафіксуйте її у спеціальній защіпці.
7. Для приготування ЕСПРЕСО або ЛУНГО натисніть кнопку (9) або (10) відповідно.
8. Для приготування порції з індивідуальною кількістю напою натисніть кнопку (11) на передній панелі. Напій буде
литись доти, доки ви ще раз не натиснете кнопку (11).
9. Для приготування напоїв з молоком спочатку вставте трубку для молока (3) в резервуар з молоком та оберіть
напій: ЕСПРЕСО-МАК’ЯТО (6), КАПУЧИНО (7), ЛАТЕ (8). Після приготування напою з’явиться сповіщення про
необхідність промити кавомашину. Натисніть кнопку (12), погодьтесь з прочисткою знову натиснувши кнопку (12).
Помістіть трубку для молока (3) в отвір на каплезбірнику (4), як буде показано на екрані, а на підставку поставте
чашку або іншу ємність. Ще раз натисніть кнопку (12).
10. Збільшити або зменшити об’єм еспресо можна наступним чином. Натисніть і утримуйте кнопку (9). Через 3 секунди
почне литися вода. Відпустіть кнопку і натисніть її ще раз, коли рівень води буде оптимальним для вас.

Обслуговування кавомашини
1. Коли контейнер для використаних капсул (5) переповниться, на екрані з’явиться відповідне попередження. Щоб
його спустошити, потягніть підставку для чашок (4) на себе, зніміть контейнер з каплезбірника і висипте використані
капсули у смітник.
2. Якщо рівень води у резервуарі (2) буде недостатнім, на екрані з’явиться відповідне попередження – долийте води
в резервуар (2).
3. Якщо на підставці-каплезбірнику (4) піднявся червоний буйок – це означає, що потрібно вилити накопичену рідину.
Для цього потягніть на себе підставку для чашок (4), зніміть контейнер для використаних капсул (5) та вилийте рідину
з каплезбірника.

Рекомендації щодо експлуатації кавомашини
ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕВІРЯЙТЕ РІВЕНЬ ВОДИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЩОБ РІВЕНЬ ВОДИ ОПУСКАВСЯ
НИЖЧЕ ПОЗНАЧКИ «MIN».
Використовуйте негазовану, фільтровану воду.
Для напоїв з молоком використовуйте свіже, охолоджене молоко.
Перед використанням переконайтеся, що капсула не ушкоджена і не деформована.

З питань щодо експлуатації кавомашин Lavazza Firma звертайтеся до ексклюзивного
дилера – JetCup.
Актуальні контакти найближчого регіонального представництва ви можете переглянути
на сайті jetcup.ua

