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Tillykke!
Kære kunde. Tak for dit valg af espressomaskinen LAVAZZA A MODO MIO, og tak for at vælge LAVAZZA.
Inden du tænder espressomaskinen anbefales det at læse brugsanvisningen omhyggeligt. 
Brugsanvisningen indeholder oplysninger om brug og rengøring af maskinen samt hvordan espressomaskinen 
holdes effektivt. 
Tilbage er kun at ønske dig god fornøjelse med at brygge en masse autentisk italiensk kaffe, takket være LAVAZZA!
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 Anvendelsesområde: 
Dette apparat er beregnet til brug i private hjem og lignende, herunder:
– I køkkenet, i forretninger, på kontoret, og på andre arbejdspladser.
– På hotelværelser, motelværelser, ferielejligheder osv.
– På Bed & breakfast lejligheder / værelser.
Forkert brug af maskinen kan medføre personskade.
Tekniske ændringer er forbudt. Maskinen må ikke benyttes af børn under 8 år og 
personer med fyssiske, sansemæssige eller mentale handicaps eller manglende erfa-
ring eller kendskab. Medmindre det sker under opsyn eller såfremt de er blevet instu-
eret med forsvarligt brug af maskinen og forstår de farer som er forbundet med 
brugen.
Børn må ikke benytte maskinen som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse, som på-
hviler brugeren, må ikke udføres af børn uden opsyn.

 Placering: 
Anbring espressomaskinen på et sikkert sted, hvor ingen kan vælte den eller blive 
skadet af den. 
Opbevar ikke maskinen ved temperaturer under 5 ºC, eftersom frost vil kunne skade 
maskinen. Brug ikke espressomaskinen udendørs.
Anbring ikke maskinen på meget varme flader og/eller i nærheden af åben ild. 
Placér ikke espressomaskinen i et skab, når den er i brug.

 Strømforsyning: 
Slut kun espressomaskinen til en passende stikkontakt med jordforbindelse. 
Spændingen skal svare til spændingen, der er angivet på typeskiltet på maskinen.
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 Ledning: 
Brug ikke espressomaskinen, hvis ledningen er defekt.
Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, det autoriserede 
tekniske servicecenter eller af en person med tilsvarende kvalifikationer for at undgå 
enhver form for risiko. Før ikke ledningen gennem hjørner og skarpe kanter eller over 
meget varme genstande. Beskyt ledningen mod olie.
Unlad at flytte espressomaskinen ved at trække i ledningen.
Fjern ikke stikket fra stikkontakten ved at trække i ledningen, og rør ikke stikket med 
fugtige hænder. Undgå, at ledningen hænger frit ned fra borde eller hylder.

 Fare for elektrisk stød:
Sørg for, at de spændings- og/eller strømførende dele aldrig kommer i kontakt med 
vand. Dette apparat må ikke nedsænkes i vand.

 Beskyttelse af børn under 8 år:
Hold børn under opsyn for at hindre, at de benytter maskinen som legetøj. 
Børn er ikke i stand til selv at vurdere den fare, som er forbundet med elektriske ap-
parater. Opbevar maskinens emballage utilgængeligt for børn.

 Forbrændingsfare: 
Berør ikke de varme dele (kapselholder osv.) umiddelbart efter brug af maski-
nen. Mens drikken udleveres, vær opmærksom på uforudsigelige sprøjt af 
varm vand.

 Rengøring: 
Inden rengøring af maskinen er det meget vigtigt at koble stikket fra stikkontak-
ten og vente, indtil maskinen er afkølet. Læg ikke maskinen i vand. 
Det er strengt forbudt at forsøge at udføre indgreb indvendig i maskinen. 
Skift vandet i beholderen hver 3. dag.
Brug ikke rengøringsmidler der indeholder klor eller salmiak. Rengør derimod 
med en våd klud og skånsomt rengøringsmiddel. Herved undgås beskadigelse 
af maskinen.
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Opbevaring af maskinen:
Fjern stikket fra stikkontakten, når maskinen ikke skal anvendes i en længere periode. 
Anbring maskinen på et tørt sted, som er utilgængeligt for børn.
Beskyt det mod støv og snavs.
 Reparationer/vedligeholdelse:
Fjern straks stikket fra stikkontakten i tilfælde af funktionsforstyrrelser, defekt el-
ler mistanke om defekt efter fald. Tænd ikke maskinen, hvis den er defekt. 
Indgreb og reparationer må kun udføres af autoriserede Lavazza servicecentre. 
Hvis indgreb ikke udføres som foreskrevet, bortfalder ethvert ansvar for eventu-
elle skader. 

 Vandtank:
Hæld kun koldt drikkevand uden brus i tanken.
Start ikke maskinen, hvis der ikke er vand nok i tanken.

 Rum til kapsler: 
Anbring kun Lavazza  kapsler eller tilsvarende kapsler i rummet til 
kapsler. Stik ikke fingrene eller andre genstande ind i rummet. 

 Bortskaffelse af maskinen efter endt driftslevetid: 
OPLYSNINGER TIL BRUGERNE: Symbolet med den overstregede skralde-
spand på maskinen eller emballagen indebærer, at maskinen ikke må bortskaffes 
som almindeligt affald, når det ikke længere skal benyttes.
Efter endt driftslevetid skal brugeren derfor indlevere maskinen ved passende 
indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald.
Passende kildesortering for efterfølgende genbrug, behandling og miljøvenlig 
bortskaffelse af maskinen hindrer miljø- og sundhedsskadelige konsekvenser og 
forbedrer efterfølgende genbrug og/eller recirkulering af maskinens materialer.
Bortskaffelse af maskinen i modstrid med kravene i den gældende nationale lov-
givning sanktioneres.
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Knap for tænding/udlevering 
ESPRESSO LUNGO 

Drypskuffe

Udlevering til kaffe

Rist til anbringelse af 
kopper

Låg til vandtank

Vandtank

Ledning

Håndtaget til påfyldning af kapsler 

* Karakteristikaene og pakkens indhold kan variere afhængigt af det konkrete marked.

Knap for tænding/udlevering 
ESPRESSO 

• A MODO MIO SMEG maskine 
• Velkomstsæt bestående af 9 forskellige Lavazza  

A MODO MIO kapsler

• Brugsanvisning
• Lynvejledning
• Garantibevis

I PAKKEN*

Skuffe til opsamling af 
brugte kapsler
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 Producenten kan ikke gøres ansvarlig for eventu-
elle skader i tilfælde af:
• forkert brug eller brug i modstrid med de 

fastsatte formål
• reparationer udført ved uautoriserede  

servicecentre
• uautoriserede ændringer på en eller flere kom-

ponenter af maskinen
• brug af uoriginale reservedele og uoriginalt 

tilbehør 
• manglende afkalkning
• opbevaring i lokaler med temperaturer under 

4 °C
• brug i lokaler med temperatur under 10 °C eller 

over 40 °C
• brug i lokaler med relativ luftfugtighed over 

95%
• brug af forkerte kapsler. 
I disse tilfælde bortfalder garantien.

START AF MASKINEN 

 Placér maskinen på et plant og stabilt underlag i 
god afstand fra vand og varmekilder.

 Slut ikke strøm til maskinen. 
 Skader på maskinen, som skyldes manglende over-

holdelse af disse anvisninger, er ikke dækket af ga-
rantien.

KLARGØRING AF MASKINEN

 Løft og fjern låget, og fjern herefter vandtanken. 
 

 Skyl tanken inden brug. 

 Fyld vandtanken op til MAX mærket. Brug kun koldt 
drikkevand uden brus.

 Sæt tanken på plads, og sæt låget på igen.

 Varmt vand og andre væsker kan ødelægge tanken 
og maskinen.

 Start ikke maskinen, hvis det ikke indeholder vand. 
Kontrollér, at der er nok vand i tanken.
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 Sæt stikket i stikkontakten.

 Tryk kortvarigt på en eller begge knapper for at 
tænde maskinen.

 Maskinen starter opvarmningen.
 Knapperne for tænding/udlevering begynder at 

blinke (hvidt lys).

 Ved at trykke på en af de to knapper for tænding/udle-
vering under opvarmningen er det muligt at ”reservere” 
drikken til udlevering, når opvarmningen er slut.

 Maskinen er parat, når knapperne for tænding/udle-
vering lyser hvidt (blinker ikke).

 Placér en beholder under udleveringet, og lad 0,5 li-
ter vand løbe igennem uden indsættelse af kapsel, når 
maskinen tages i brug.

 Eftersom maskinens vandforsyningssystem er tomt, skal 
maskinen automatisk udføre op til 5 forsøg på udleve-
ring for at fyldes fuldstændigt.

STANDBY FUNKTION
 For at begrænse energiforbruget, skifter maskinen 

automatisk til energisparefunktion, når det ikke har 
været i brug i 2 minutter. Efter yderligere 7 minutter 
skifter det automatisk til standby.

 Det er muligt manuelt at sætte maskinen på STAND-
BY inden de 9 minutter er gået, ved at holde de to 
knapper nede i 3 sekunder.

 Denne status signaleres ved slukning af knapperne.
 

 Ved at trykke på en af de to knapper er det muligt at 
aktivere maskinen igen.

KLARGØRING AF MASKINEN
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UDLEVERING AF KAFFE 

 Kontrollér, at knapperne til udlevering af kaffe lyser 
hvidt (blinker ikke).

 Det anbefales at forvarme koppen med varmt vand for 
at få kaffe med en ideel temperatur.

 Placér koppen under udleveringet uden at indsætte 
kapslen, og tryk på en knap for tænding/udlevering for 
at tappe nok varmt vand til at forvarme koppen. 

 Tøm koppen.

 Placér en lille kop under udleveringet for at brygge en  
ESPRESSO .

  Eller placér en stor kop for at brygge en ESPRESSO 
LUNGO . 

 Løft håndtaget indtil det er lodret og det er muligt at 
indsætte en kapsel.

BRYGNING AF KAFFE

 Hver kapsel er kun beregnet til udlevering af en 
kop kaffe. Genbrug IKKE kapslerne. Indsættelse 
af to eller flere kapsler samtidigt medfører fejl i 
maskinen. 

 Stik ikke fingrene eller genstande ind i rummet til 
kapsler. Der må kun anbringes Lavazza A MODO 
MIO kapsler eller tilsvarende kapsler i rummet til 
kapsler.

 Anbring en kapsel i rummet til kapsler.

 

 Sænk håndtaget for at lukke rummet til kapslen.
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 Tryk på en af de to knapper for at starte udleveringet.
  ESPRESSO (30 ml) 
   ESPRESSO LUNGO (60 ml) 
 Den valgte knap lyser hvidt (blinker), mens væsken 

løber ud.
 Tilslut strømmen og start udleveringet af kaffe igen, 

hvis der opstår strømsvigt under udleveringet. 
 

 Maskinen afslutter udleveringet, når den programme-
rede kaffemængde er nået.

 Start først et nyt udlevering, når det hvide lys i knap-
pen for tænding/udlevering igen er tændt (blinker 
ikke).

 Når maskinen ikke har været i brug i 2 minutter, skifter 
det til energisparefunktion. 

 Når der trykkes på en af de to knapper for at udføre et 
nyt udlevering, begynder maskinen opvarmningen for 
at opnå driftstemperaturen. 

 Udleveringet starter automatisk, når temperaturen er 
nået.

 Hvis der mangler vand i tanken, udfører maskinen auto-
matisk 5 forsøg på udlevering. Herefter signalerer ma-
skinen dette på følgende måde:

       Den valgte knap er tændt og lyser hvidt 
     (blinker ikke).
   Den anden knap blinker med et hvidt lys.

   Gør følgende: 
  - Fyld vandtanken op til MAX mærket.
  -  Tryk på knappen  for tænding/udlevering, som er 

blevet valgt forudgående. knappen. begynder at blinke 
 og starter udleveringet af kaffe igen.

 Efter 6 brygninger begynder det hvide lys i begge 
knapper for tænding/udlevering at blinke   
hurtigt for at vise, at skuffen til opsamling af kapsler er 
fyldt. 

 Tøm skuffen til kapsler, og tryk på en af de to knapper 
for at tilbagestille maskinen.
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PROGRAMMERING AF MÆNGDE

 Anbring en stor eller en lille kop under udleveringet. 

 Løft håndtaget indtil det er lodret og det er muligt at 
indsætte en kapsel.

 Sænk håndtaget for at lukke rummet til kapslen.

 Hold en af de to knapper nede for udlevering af kaf-
fen. Den valgte knap blinker, og maskinens program-
meringsfunktion starter.

 Afbryd udleveringet, når den ønskede kaffemængde 
er nået, ved at slippe knappen.

 Hvis udleveringet ikke starter med det samme, når 
knappen holdes nede for udlevering af kaffe, er maski-
nen i energisparefunktion. 

 Fortsæt med at holde knappen nede, selvom udleverin-
get af kaffen ikke kommer med det samme, da drift-
stemperaturen skal først opnåes, herefter afbryd udle-
veringet når den øsnkede kaffemængde er nået, ved at 
slippe knappen.

 Den programmerede mængde af produkt kan ændres til:
 MIN.: Den mindste mængde man man indstille er 15 ml.  

Hvis den programmerede mængde er mindre end den-
ne mængde, fortsætter udleveringet, når knappen slip-
pes, indtil den mængde, som var indstillet forudgående, 
er nået, eller indtil den indstillede standard mængde er 
nået, hvis der ikke er blevet indstillet nogen mængde.

 MAX.: Den største mængde maskinen kan indstilles til 
er på 90 sekunder.

 Herefter standser maskinen automatisk

 I tilfælde er strømsvigt i forbindelse med en program-
mering af mængde, skal programmeringen af mæng-
den gentages.

 Hvis maskinen i forbindelse med en programmering af 
mængde signalerer, at der mangler vand i tanken, er det 
nødvendigt at gentage programmeringen af mængden 
efter påfyldning af vand.
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 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 

 Afvask komponenterne (med undtagelse af de 
elektriske) med koldt/lunkent vand, og benyt ikke 
microfiber klude/svampe. 

 Brug aldrig opløsningsmidler, alkohol eller-sub-
stanser eller ovn til tørring af maskinens kompo-
nenter.

RENGØRING AF UDLEVERING TIL KAFFE 
 Rengør udleveringet hver uge ved at udføre et udle-

vering af ESPRESSO LUNGO  uden kapsel.

RENGØRING AF VANDTANK

 Det frarådes at efterlade vand i systemet og i tan-
ken  i mere end 3 dage. 

 Tøm, afskyl og fyld tanken med frisk vand hver 2.-3. 
dag. 

 Udfør et udlevering uden kapsel inden udlevering af 
kaffe eller drik.

 Det er kun vandtanken, som tåler opvaskemaskine. 
 Låget til vandtanken tåler IKKE opvaskemaskine.
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 Fjern risten til anbringelse af kopper, afmontér og tøm 
drypskuffen og skuffen til tømning af vand.

 Afvask alle komponenterne med lunkent vand.

  Følgende komponenter tåler opvaskemaskine: skuffe til 
opsamling af brugte kapsler, rist til anbringelse af kop-
per, drypbakke og vandtank. 

 Skuffen til tømning af vand og låget til tanken tåler 
IKKE opvaskemaskine

 Tør alle dele, inden de igen monteres.

 Sæt drypbakken med alle dele på plads i maskinen.

RENGØRING AF SKUFFE TIL OPSAMLING 
AF BRUGTE KAPSLER OG DRYPBAKKE 

 Tøm skuffen til opsamling af brugte kapsler, hver gang 
maskinen anmoder om det, eller senest hver 2.-3. dag. 
Kontrollér regelmæssigt, at skuffen til brugte kapsler og 
drypbakken ikke er fyldt for at undgå fejl og skader i ma-
skinen.

 For at angive at skuffen til opsamling af kapsler er 
fyldt, begynder det hvide lys i begge knapper  

 for tænding/udlevering at blinke hurtigt.  

 Fjern skuffen til opsamling af brugte kapsler sammen 
med drypbakken.

 Fjern og tøm skuffen til opsamling af brugte kapsler.  

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

Drypbakke

Skuffe til opsamling 
af brugte kapsler

Rist til 
anbringelse af 

kopper

Skuffe til 
tømning af vand 
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AFKALKNING

 Læs oplysningerne vedrørende afkalkning omhyg-
geligt. 

 Aflejringer af kalk er en normal konsekvens ved brug 
af maskinen. Afkalkningen er nødvendig efter hver 
2-3 måneders brug af maskinen og/eller når det kon-
stateres, at der er vanskeligheder ved udleveringet af 
kaffen. 

 Maskinen anmoder kun om afkalkning, når det er pa-
rat med følgende lys illustration:

   ESPRESSO blinker skiftevist 1 sekund med  
  hvidt og 1 sekund med orange.  

     ESPRESSO LUNGO blinker hvidt.

 Hvis der ikke foretages noget, skifter maskinen til 
standby efter 9 minutter.

 Meddelelsen vil blive vist, hver gang maskinen tæn-
des og indtil afkalkningen udføres.

 Brug ikke eddike som kalkfjerningsprodukt.
 Når afkalkningen er startet, skal den gøres helt 

færdig.
 Sluk ikke maskinen under afkalkningen.
 Forlad ikke maskinen under afkalkningen. 
 Drik under ingen omstændigheder afkalknings-

midlet eller væskerne, som løber ud under afkalk-
ningen.

 Ved afkalkning anbefales det at benytte LAVAZZA  
AFKALKNINGSMIDDEL. 

 

 Afkalkningen kan kun aktiveres, hvis maskinen er i 
STANDBY; dvs. når knapperne for udlevering af kaf-
fen er slukket. 

 Kontrollér, at der ikke er kapsler i rummet til kapsler.

 Hold begge knapper trykket nede i min. 10 sekunder.

 Efter anmodning om afkalkning ved at trykke sam-
tidigt på de to knapper kan afkalkningen IKKE an-
nulleres, og den skal køres til ende.

 Maskinen starter opvarmningen: 

  ESPRESSO med orange lys; 
   ESPRESSO LUNGO med hvidt lys;
 Begge knapper blinker (0,5 sek. ON/OFF), indtil op-

varmningen er slut.
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du
rg
ol

 Fjern og tøm vandtanken.

 Fyld tanken med indholdet i LAVAZZA AFKALK-
NINGSMIDDEL (250 ml) og vand (250 ml). 

 Fjern alle unødvendige dråber af vand med en fugtig 
klud.

 Sæt tanken på plads i maskinen.

 Placér en passende beholder under udleveringet.

 Efter opvarmningen er knappen  ESPRESSO 
med orange lys den eneste, som kan starte afkalknin-
gen.

 Tryk på knappen  ESPRESSO for at starte af-
kalkningen.

 Hvis knappen holdes nede i for lang tid, har det ingen 
virkning på maskinen. 

 Afkalkningen består i et udlevering på skiftevis 60 ml 
væske og 15 sekunders pause, indtil tanken er tømt. 

 Under afkalkningen blinker knappen ESPRESSO 
 orange (1 sekund ON/OFF). Efter start af af-

kalkningen kan den ikke afbrydes, før maskinen har 
tappet den samlede mængde af væske i vandtanken.

 Dette indebærer, at selv om maskinen går i standby 
som følge af strømsvigt, genoptages processen fra 
det punkt, hvor den blev afbrudt.

 Sekvensen gentager sig, indtil tanken er tom (ca. 500 
ml svarende til 6 udlevering).



16

ITDK 

 Endvidere er det muligt at afbryde afkalkningen ved 
blot at trykke på knappen  ESPRESSO.

 Ved at trykke på den samme er det også muligt at gen-
starte afkalkningen.

 Tøm den beholder, som blev anvendt til opsamling af 
væsken, i pauserne mellem tapningerne.

 Afslutning af afkalkningen vises med:
    ESPRESSO tændt med orange lys 
   (blinker ikke);

  ESPRESSO LUNGO  
  blinker med hvidt lys.

 Fjern vandtanken, skyl den og afvask den omhygge-
ligt. Fyld den med koldt drikkevand uden brus op til 
MAX mærket.

 

 Sæt tanken på plads i maskinen, og placér en passen-
de beholder under udleveringet. 

 Tryk endnu en gang på knappen  ESPRESSO, 
for at indlede fasen for skylning.

 Under skylningen blinker knappen  ESPRES-
SO orange.  

 Skylningen sker konstant, indtil mængden på 2 liter 
vand er nået.

 Det vil være nødvendigt at fylde tanken flere gange.

 Hvis det under skylningen registreres, at tanken skal 
tømmes, udsender maskinen følgende signal: 

      ESPRESSO tændt med orange lys  
  (blinker ikke)

  ESPRESSO LUNGO  
  blinker med hvidt lys.

 Endvidere er det muligt at afbryde skylningen ved 
blot at trykke på knappen  ESPRESSO.

 Efter skylningen vender maskinen tilbage til opvarm-
ningen og er herefter klar til udlevering af kaffe.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING



17

DKFEJLFINDING

Konstateret problem Mulige årsager Afhjælpning 
Maskinen tændes ikke.
Kontrollamperne er slukkede 
efter tryk på knapperne for
tænding/udlevering.

 » Der er ikke sluttet strøm til 
maskinen.

 » Maskinen er sluttet til en stik- 
eller forgreningsdåse, som ikke 
virker.

 » Ingen forsyning.

 » Slut strøm til maskinen. 

 » Slut maskinen direkte til strømforsyningen. 

 » Kontrollér, at der er strøm ved at slutte en anden 
elektrisk anordning til forsyningen.

 » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
ikke er løst.

Det tager for lang tid for 
maskinen at blive varmet op.

 » Opbevaring af maskinen i for 
kolde omgivelser (eksempelvis 
kælder/garage).

 » Der er meget kalk i maskinen.

»   Placér maskinen i passende omgivelser, og udfør to 
udlevering uden kapsler.

» Afkalk maskinen.
»   Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 

ikke er løst.
Maskinen støjer meget.  » Underlaget er ikke stabilt.

 » Ledningen er ikke placeret 
korrekt.

 » Aftagelige dele er ikke placeret 
korrekt.

 » Der er ikke vand i tanken.
 » Der er ingen kapsel.

 » Kontrollér underlaget.
 » Kontrollér, at ledningen i maskinens bund er placeret 
korrekt.

 » Anbring de aftagelige dele korrekt.

 » Efterfyld med koldt drikkevand uden brus.
 » Anbring en Lavazza A MODO MIO eller en 
tilsvarende kapsel.

 » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
ikke er løst.

Der er ikke udlevering fra 
maskinen.

 » Elektrisk fejl: knapperne 
fungerer ikke.

 » Der er ikke vand i vandtanken.
 » Vandtanken er ikke placeret 
korrekt.

 » Manglende spædning af vand.
 » Der er meget kalk i maskinen.

»   Tryk på en af knapperne, og kontrollér, at 
kontrollampen fungerer (hvidt lys blinker), og at 
maskinen starter.

»  Efterfyld med koldt drikkevand uden brus.
»  Sæt tanken på plads.

»  Gentag proceduren for start af maskinen.
» Afkalk maskinen.
»   Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 

ikke er løst.
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Konstateret problem Mulige årsager Afhjælpning 
Der kommer vand ud af 
maskinens bageste del.

»   Tanken er ikke indsat korrekt.
» Tanken er ødelagt.

 » Sæt tanken på plads.
 » Kontrollér utætheden i tanken ved at holde den 
adskilt fra maskinen.
 » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet 
fortsat ikke er løst.

Der kommer vand ud af 
maskinens forreste del.

 » Skuffen til opsamling af brugte 
kapsler er ikke indsat korrekt.
 » Skuffen til brugte kapsler er 
fyldt.
 » Kapslen er fastklemt. 

 » Kapslen er uegnet.

 » Sæt skuffen til opsamling af brugte kapsler på 
plads.
 » Tøm og rengør skuffen til opsamling af brugte 
kapsler og drypbakken.
 » Løft og sænk håndtaget til påfyldning af kapsler. 
Hvis dette ikke er nok, kobles strømmen fra 
maskinen, og kapslen fjernes manuelt fra kanalen.
 » Brug Lavazza A MODO MIO kapsler eller 
tilsvarende kapsler.
 » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet 
fortsat ikke er løst.

Håndtaget til påfyldning 
når ikke positionen for 
udlevering eller skal forceres 
ved lukning.

 » Skuffen til brugte kapsler er 
fyldt.
 » Kapslen er ikke anbragt 
korrekt.

 » Tøm skuffen til brugte kapsler.

» Løft og sænk håndtaget til påfyldning af kapsler.
Hvis dette ikke er nok, kobles strømmen fra 
maskinen, og kapslen fjernes manuelt fra kanalen.
 » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet 
fortsat ikke er løst.

Kapslen falder ikke ned 
i skuffen til opsamling af 
brugte kapsler.

 » Kapslen er fastklemt eller 
klæber fast.

»   Løft og sænk håndtaget til påfyldning af kapsler. 
Hvis dette ikke er nok, kobles strømmen fra 
maskinen, og kapslen fjernes manuelt fra kanalen.

 » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet 
fortsat ikke er løst.*

Knappen Espresso blinker 
orange og knappen Espresso 
lungo er slukket.

»   Maskinen er defekt. »  Kontakt Lavazza kundeservice.

De tændte knapper blinker 
hurtigt (hvidt lys).

 » Skuffen til brugte kapsler er 
fyldt.

»   Tøm skuffen til kapsler, og tryk på knappen for 
tænding/udlevering for at tilbagestille maskinen.
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Konstateret problem Mulige årsager Afhjælpning 
Kaffen strømmer for
hurtigt ud. Det er ikke
cremet kaffe, som løber ud.

»  Kapslen er uegnet.
» Kapslen er allerede brugt.

»   Brug Lavazza A MODO MIO eller tilsvarende.
»   Før håndtaget tilbage til hvileposition, og indsæt en ny 

kapsel.
»   Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 

ikke er løst.

Kaffen er kold.  »  Udleveringet sker drypvist, 
vandforsyningssystemet er 
tilstoppet.

 » Der er meget kalk i maskinen.

»   Afvask maskinen.

»   Afkalk maskinen.
 » Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
ikke er løst.

Kaffemængden, som løber ud, 
er for stor eller for lille.

»   Forkert programmering af 
mængderne.

»   Programmér mængderne af kaffe.
»   Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 

ikke er løst.

Kaffen løber ikke ud, og der 
kommer damp ud af rummet 
til kapsler.

 » Håndtaget til påfyldning er ikke 
i positionen for udlevering.

»   Placér håndtaget til påfyldning i positionen for 
udlevering.

»   Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
ikke er løst.

Kaffen strømmer ud drypvist.  » Kapslen er ødelagt.
 » Udleveringet/vandforsynings-
systemet er tilstoppet.

 » Der er meget kalk i maskinen.

»   Udskift kapslen med en ny.
» Afvask udleveringet til kaffe.

» Afkalk maskinen.
»   Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 

ikke er løst.

En af de to knapper fungerer 
ikke, og den respektive LED 
lys er slukket.

»    Mekanisk blokering. »    Forsøg at frakoble maskinen ved at fjerne stikket fra 
stikkontakten i 10 sekunder og herefter tilslutte det 
igen. Tænd maskinen og kontrollér, at begge knapper 
fungerer korrekt.

»    Hvis problemet fortsat ikke er løst, er det dog fortsat 
muligt at benytte maskinen med den anden knap. I dette 
tilfælde kan knappen ikke længere udføre automatisk 
dosering men kan udføre valgfri mængde, og det er op 
til brugeren at afgøre, hvornår mængden skal afbrydes.

»   Kontakt Lavazza kundeservice, hvis problemet fortsat 
ikke er løst.

FEJLFINDING
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ITDK TEKNISKE SPECIFIKATIONER

• Nominel spænding: Se skiltet på maskinen
• Nominel effekt: Se skiltet på maskinen 
• Forsyning Se skiltet på maskinen
• Mål:  Længde 370 mm 
  Bredde 157 mm 
  Højde 291 mm
• Vægt: 4.25 kg

• Tank: 0,9 L - Aftagelig
• Anvendte materialer til beklædningen:
 Korpus:  ABS + Metal
 Greb:    forkromet 
 Finish på rist:  låg af metal + polering 
• Ledning:  90 cm. Schuko

Erritsø Møllebanke 3
DK 7000 Fredericia

E-mail: kundeservice@lavazza.dk

Kontakt Lavazza kundeservice i tilfælde af problemer, som ikke er beskrevet ovenfor.
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