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ENA Micro 90  
 מדריך הפעלה מקוצר

 
 קריאת המדריך המלא.  מחליפה אתנה נלתשומת לבך, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר אי     

 
 

 
 

 עם מכסה ייחודי לשמירת הארומה מיכל פולים 6  מיכל מים 1
 כפתור הדלקה וכיבוי  7  כבל אספקת חשמל )בגב המכונה( 2
 ם חמיםצינורית מי 8  צינורית חלב 3
 כפולה מתכווננת לגובהיחידת מזיגת קפה  9  מיכל עוגיות קפה משומשות 4
 רשת להנחת הספל 10  מגשית טיפטוף 5
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 מכסה מתג כיוון המטחנה  8 מכסה למשפך מילוי קפה טחון מראש   1

 מתג המטחנה  9  משפך מילוי קפה טחון מראש  2

 כפתור הפעלה מסתובב  10  לוח תצוגה  3
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 11  מקש הקצפת חלב
 

 מקש מים חמים

 12  מקש קפוצ'ינו  5
 

 מקש אספרסו
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 13  מקש לאטה מקיאטו
 

 מקש קפה

    תצוגת מצב כפתור ההפעלה המסתובב  7

 
  לוח התצוגה

 
 צבעים שונים. לצבעים המשמעויות הבאות: 3 -לוח התצוגה עשוי להאיר ב

 הנך נמצא במצב התיכנות.  – צהוב  יש לבצע פעולה כלשהי. – םאדו המכונה מוכנה לשימוש. – ירוק

 
 כיוונון המטחנה

  . נזקלה יגרם י, אחרת רק במהלך פעולתה של המטחנהיש לכוונן ולשנות את המטחנה 

 יחידת המזיגה. בנוסף, נוצרת שכבת מתוך  ורצוף זורם באופן קבוע הקפהן כאשר טחינה נכוההמרקם של 
 ועשירה. קרמה עבה       

 

 . הכנת אספרסו במהלךשינוי דרגת הטחינה לדוגמה: 

 ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה. וחיהנ 

 לקביעת דרגת הטחינהמכסה המתג את  ותחיפ   . 

 כדי להתחיל בהכנה.   מקש האספרסו על  צולח 

 שהמטחנה טוחנת בזמןאת המתג לבחירת דרגת הטחינה למצב המבוקש  וסובב . 

 . גדרה מראש נמזגת לתוך הספל. ההכנה מסתיימת אוטומטיתכמות המשקה שהו

 לקביעת דרגת הטחינהמכסה המתג את  סיגרו. 
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 הדלקת המכונה 

  הכפולה כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה וחיהנ . 

 כדי להדליק את המכונה. כפתור ההדלקה והכיבוי על  צולח 

 השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. מתחיל תהליך שטיפה. 
  

 
 כיבוי המכונה 

בחלב, תתבקשו בנוסף לשטוף את  , המכונה תתחיל בתהליך שטיפה אוטומטי. במידה והשתמשתםENA -כאשר מכבים את ה
  מערכת החלב. 

 הכפולה כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה וחיהנ. 

 כפתור ההדלקה והכיבוי כדי לכבות את המכונה. על  צולח 

 10. לאחר תבקשו לנקות את מערכת החלב: במידה והשתמשתם בחלב, ת
 שניות תהליך הכיבוי יימשך באופן אוטומטי. 

 תחילה פעולת שטיפה. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. המכונה נכבית. מ, 

 
 הכנת משקאות קפה 

 
 את המכונה במהלך הכנת הקפה בכל שלב ע"י לחיצה על מקש כלשהו. ניתן להפסיק 

 
 המסתובב. סיבוב כפתור ההפעלה דרגת החוזק של הקפהנה ניתן לבחור את לפני ובמהלך הטחי

 
באמצעות סיבוב כפתור ההפעלה שתוכנתו מראש  והחלבכמות המים במהלך הכנת הקפה ניתן לשנות את 

 המסתובב. 

 

המצורף באנגלית במדריך  4על מנת לתכנת את הפרמטרים השונים של המכונה באופן קבוע אנא ראה פרק 
 (.   Chapter 4 – Permanent settings in programming mode - Productsמכונה )ל

 
 
 

 בלחיצת כפתוראו אספרסו הכנת ספל קפה 
 

 . על התצוגה מופיע תנאי מקדים: 

 הכפולה.  ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה וחיהנ 

 קפה.ה נתהכמקש האספרסו כדי להתחיל בעל  צולח 

 ש זורמת לתוך הספל. כמות המים שנקבעה מרא, 

  .על התצוגה יופיע ההכנה מסתיימת באופן אוטומטי  
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 אחת בלחיצת כפתוראו לאטה מקיאטו הכנת קפוצ'ינו 

 החלב מחובר ליחידת המזיגה הכפולה.  .על התצוגה מופיע תנאי מקדים: 

 הכפולה מזיגההיחידת ספל מתחת ל וחיהנ . 

 

 לאטה מקיאטו.מקש העל  צולח 

, המכונה מקציפה את החלב. ההקצפה תיפסק אוטומטית לאחר הכנת כמות 
 הקצף שתוכנתה מראש. 

כדי ליצור את מראה  אפשרת לשכבות הקצף והחלב החם להיפרד זו מזומקצרה וגה הפ
  .  האופייני למשקה השכבות

 . כמות המים שכוונה מראש תוזרם לתוך הספלחליטת הקפה מתחילה.  

 על התצוגה יופיע  תיים באופן אוטומטי.הכנת הקפה תס

 
 . , כמוסבר בהמשךבאופן קבוע הולנקותאת יחידת מזיגת הקפה לשטוף הקצפת חלב תקינה, יש כדי להבטיח 

 

 והחלבתיכנות כמות המים 
 לכל משקאות הקפה כך שבאופן קבוע המכונה תמזוג את כמות המים והחלב לתכנת את כמות המיםבקלות ניתן 

 .  כם האישילהתאים את הקפה בדיוק לטעמ ומראש. כך תוכל נקבעווהחלב ש
 
 . והחלב מחובר ליחידת המזיגה הכפולה. על התצוגה מופיע תנאי מקדים:  

 הכפולה ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה וחיהנ. 

 וצ'ינו עד שיופיע את מקש הקפ וקיוהחז לחצו. 

 לב. המכונה תחל בהקצפת הח. הקפוצ'ינואת מקש  ושחרר 

 ברגע שיש מספיק קצף בספל.  כלשהועל מקש  לחצו 

 

 

  הקפה יימזג לתוך הספל. הקפה ובחליטת המכונה תחל 

 ברגע שיש מספיק קפה בתוך הספל.  כלשהומקש על  לחצו 

  

  עתה בזיכרון. על גבי התצוגה יופיע שנקבעו שמורים המים לספל החלב וכמות . 

 תחזוקה 
 
 ימות תכניות התחזוקה הבאות: קי ENA Micro 90 -ב

   שטיפת המכונה 

  מערכת החלב שטיפת 

  ניקוי מערכת החלב 

   רק במידה והפילטר מופעל( החלפת הפילטר( 

    ניקוי המכונה 

   הסרת אבנית 
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 המכונה  שטיפת
 ניתן להחיל בפעולת שטיפה של המכונה בכל עת באופן ידני. 

 

 

 . על התצוגה מופיע תנאי מקדים: 

 הכפולה מתחת ליחידת מזיגת הקפהמיכל  וחיהנ.  

 את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת  צו והחזיקולח  

  על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להיכנס לתפריט התיכנות. לחצו 

 

  את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת סובבו . 

  על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להתחיל בפעולת השטיפה. לחצו 

 המכונה תחל בשטיפה. השטיפה תיפסק אוטומטית.  

  על התצוגה יופיע  

 
 מערכת החלב שטיפת 

זאת , ומערכת החלבעל מנת להבטיח את פעולתה התקינה של מערכת הקצפת החלב, המכונה תתריע כי יש לשטוף את 
 . בחלב לאחר כל שימוש

 .                                              על התצוגה יופיע        נאי מקדים:ת

 

   .הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה הכפולה 

 על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להתחיל בשטיפת מערכת החלב.  לחצו 

 , המכונה תחל בשטיפה. השטיפה תיפסק אוטומטית.  
 על התצוגה יופיע 

 ניקוי מערכת החלב
במידה והוקצף  ,באופן שוטף מדי יום, יש לנקותה כת הקצפת החלבלהבטיח את פעולתה התקינה של מער כדי

                  חלב.  באמצעותה 

 
 

 . המערכתבדבר הצורך לבצע שטיפה של  לא תתריעהמכונה 

 
 

 . י. פפר בע"מ פנה ליבואן המורשה, שמפו לניקוי הקפוצ'ינטורלרכישת ה

 אזהרה

 

יש להשתמש . בחלבהזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות לא מתאים עשוי לניקוי שימוש בחומר 
 .JURAאך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת 

 

 

 

 עד להופעת  כפתור ההפעלה המסתובבעל  (וקילחיצה ארוכה )החז צולח
 על גבי התצוגה.    

 כדי להיכנס לתפריט התיכנות.  כפתור ההפעלה המסתובבעל  צולח 

 

 כדי להתחיל בפעולת ניקוי מערכת  לה המסתובבכפתור ההפעעל  צולח
 .    החלב
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 את צינורית החלב מן הקרטון או ממיכל החלב. ואיהוצ 

 מ"ל מים  250 -( ב -את החלק הקדמי של מיכל הניקוי )מסומן ב ומלא
 תכולת פקק אחד של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטוריפו והוס

 

 הכפולה. יחידת המזיגה מתחת לאת מיכל הניקוי  וחיהנ 

  החלב למיכל הניקוי. היעזרו במתאם המיועד לכך. את צינורית חברו 

 על כפתור ההפעלה המסתובב לחצו . 

 , מערכת החלב והצינורית עוברים ניקוי. 

 הפעולה תופסק, ועל גבי התצוגה יופיע:  

 . 

  ,מ"ל מים.  250 -מלאו את חלקו הקדמי בושיטפו את מיכל הניקוי ביסודיות 

 שוב אתו את מיכל הניקוי אל מתחת ליחידת המזיגה הכפולה וחברו החזיר 
 צינורית החלב למיכל הניקוי.

 על כפתור ההפעלה המסתובב. לחצו 

מערכת החלב והצינורית יישטפו. הפעולה תופסק , 
 אוטומטית. 

 
 הכפולה יחידת המזיגה פירוק ושטיפת 

במידה והוקצף  ,באופן שוטף מדי יום, יש לנקותה בלהבטיח את פעולתה התקינה של מערכת הקצפת החל כדי
                  .המערכתבדבר הצורך לבצע שטיפה של  לא תתריעהמכונה חלב. באמצעותה 

 

 

 אותה היטב מתחת לזרם מים.  פוטיאת צינורית החלב מן המכונה וש ודיהפר 

 כושיהמצויים משני צידיה של יחידת מזיגת הקפה, מ על מתגי השחרור צולח 
 אותה מן המכונה. ודיהכפולה והפר יחידת המזיגהכלפי מטה את 

 

 
 אותה.  ודיכלפי מטה על מערכת הקצפת החלב והפר לחצו 
 

 

 את מערכת הקצפת החלב לחלקיה.  ופרק 

 
 את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים. במידה ויש משקעי חלב  פוטיש

שים שקשה להסירם, יש להשרות את החלקים בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור יב
 ואז לשטוף אותם היטב במים.   JURAשל 
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 את צינור יניקת האויר בהתאם לאיור.  וחבר 

 

 

 ספור המצוין יבחזרה את החלקים של מערכת ההקצפה בהתאם למ וביהרכ
 באיור שמימין. 

 
 

 

 
 למקומה ביחידת המזיגה וחברו אותם  בחזרה את מערכת ההקצפה וביהרכ

 יחד בלחיצה. הם ייכנסו למקומם בהישמע צליל נקישה. 

  .הרכיבו את יחידת המזיגה חזרה למקומה בתוך המכונה. יישמע צליל נקישה 

 

 
 

 החלפת הפילטר 
זכורת תאוטומטית חודשים, הפילטר מאבד מיעילותו. על התצוגה תופיע  2ליטר מים או מדי  50לאחר הפקת 

 , לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו. ולא הותקן אם הפילטר לא הופעללהחלפת הפילטר. 

 במידה ומשתמשים בפילטר, אין צורך לבצע הסרת אבנית. 

 

     על התצוגה יופיע  תנאי מקדים:

 

 על כפתור ההפעלה המסתובב. לחצו 

 

 אותו.  נואת מיכל המים מן המכונה ורוק ודיהפר 

 ישן. את הפילטר ה ואיאת התופסן של הפילטר והוצ ותחיפ 

 במיכל המים, תוך הפעלת לחץ קלפילטר החדש במחסנית שאת ה ינוהתק . 

 ישמע צליל נקישהלהלמקומו עד  התופסןאת  ודיהור . 

 ם.למקו ותוא וריאת מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחז ולאמ 

 

  ם החמיםיצינורית הממתחת ל מ"ל לפחות 500פח בנכלי קיבול  וחיהנ . 

 ה המסתובבעל כפתור ההפעל צולח . 

 . צינורית המים החמיםמים יוזרמו דרך ,  

  תהליך השטיפה ייפסק אוטומטית.

לחיצה על כל לחצן שהוא. ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י 
 כדי להמשיך בשטיפה, לחץ על מקש התחזוקה          .

צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. אין בכך כל סיכון בריאותי ואין לכך השפעה על 
 טעם. ה
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 ניקוי המכונה
 

 ה. מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע כי יש לנקות 80ספלי קפה או לאחר  180לאחר הפקת 

 
 אזהרה

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות  
. לרכישת טבליות ניקוי JURAוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת במים. יש להשתמש אך ורק במ

 .י. פפר בע"מאנא פנה ליבואן המורשה, 

  
 
 
 

 דקות.  15 -תהליך הניקוי נמשך כ
 

 אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע. 

  .על התצוגה יופיע     תנאי מקדים:
 
 
 

 

 
 

 ה המסתובבעל כפתור ההפעל צולח .  

       
 אותם  וריאת מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחז נורוק

 למקומם. 

 
 הכפולה מ"ל לפחות( מתחת ליחידת המזיגה 500כלי קיבול )בנפח  וחיהנ . 

 ה המסתובבעל כפתור ההפעל צולח .  

 . ת הקפהמזיג, מים יוזרמו דרך יחידת 
 . , התהליך ייפסק

 לתוכו טבלית ניקוי  וסיוהכנפתח המילוי באבקת הקפה הטחון של את המכסה  ותחיפ
 את המכסה.  ורגי. סJURAשל 

 
 ה המסתובבעל כפתור ההפעל צולח .   

 , מים יוזרמו דרך יחידת המזיגה מספר פעמים לסירוגין. 
 

 אותם ירו ל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזאת מגשית הטיפטוף ואת מיכ נורוק
 למקומם. 

 
 
 

 הסרת האבנית 
 

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע 

 פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים. 

 

 זהירות
 
 

היגרם גירוי. יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול ל 

 .במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים 
יאופטיפול רבמקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות ל  . 

 
 זהירות

 
 
 

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות 
. לרכישת טבליות JURAה והניקוי מתוצרת יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוק במים.

 .י. פפר בע"מלהסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, 
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 מכונה. דבר עלול להזיק לאין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן ה אזהרה
 יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

 
 אזהרה

על פני משטחים רגישים. במקרה של התזה, יש יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית 
 לנגב באופן מיידי. 

 
 

 
 
 

  
 דקות.  40 -הסרת האבנית נמשכת כ

 
 . במידה והפילטר מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית

 
 
 

 .                                 על התצוגה יופיע       תנאי מקדים:        

  ה המסתובבעל כפתור ההפעל צולח .    

       

 ירו ל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזאת מגשית הטיפטוף ואת מיכ נורוק
  אותם למקומם.

 

 אותו.  נואת מיכל המים מן המכונה ורוק ודיהפר 

 טבליות הסרת אבנית של  3לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת ) וסיהמ
JURA שך מספר דקות. מ"ל מים. הדבר עשוי להימ 500( לתוך כלי המכיל 

 מווקאת מיכל המים למ וריהחזו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק כופיש . 

 

 צינורית המים החמיםמ"ל לפחות( מתחת ל 500כלי קיבול )בנפח ו חיהנ . 

  ה המסתובבעל כפתור ההפעל צולח . 

 

 

 

 

  מספר פעמים. צינורית המים החמים, מים יוזרמו דרך 

  

  ל עוגיות הקפה הטחון המשומש את מגשית הטיפטוף ואת מיכ נורוק
 . אותם למקומםירו והחז

 

 נורית המים החמים.יצאותו אל מתחת ל וריאת כלי הקיבול והחזנו רוק  

 ואותו ביסודיות. מלא פוטיאותו וש נואת מיכל המים מן המכונה, רוק ודיהפר 
 . אותו למקומו וריאותו במים והחז

 

 ה המסתובבעל כפתור ההפעל צולח. 

, מים יוזרמו דרך יחידת ת נמשכת, פעולת הסרת האבני
הפעולה תיפסק אוטומטית . מספר פעמיםוצינורית המים החמים מזיגת הקפה 

 כעבור מס' דקות.

       

 ירו ל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזאת מגשית הטיפטוף ואת מיכ נורוק
 . אותם למקומם

 
 

 יכל המים. אם הסרת האבנית נפסקת באופן בלתי צפוי יש לשטוף היטב את מ                   
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 מידע בטיחותי
 

  .אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר 

 .אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים 

  במכשירי חשמל.  השימושהשגח על ילדים בעת 

 בשימוש בה ם מיומןהשימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אד . 

 .לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים 

 .יר )גשם, שלג, ואין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האו אסור לטבול את מכונת הקפה במים
 . קיפאון(

 רטובות.  בידיים  הלעולם אין לגעת במכונ 

 לעולם אל תניח אותה על העמיד בפני מים שעלולים לדלוף.  וזןהתקן את המכונה על משטח יציב ומא
משטח חם )כגון תנור בישול(. שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות 

 מחמד. 

  :חופשה( נתק תמיד את התקע מן עקב יציאה לאם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך )כגון
 החשמל. 

  יש לאפשר לחלקים השונים במכונה  החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה.נתק תמיד את התקע
  להתקרר לפני שמפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי. 

 .אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע 

  ך של טכנאי מוסמאין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י
 תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.  י. פפר בע"מ

  .שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי 

  .אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים 

  .יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה 

 יזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן. אם פתיל הזינה נ 

 
 בדיקת המתח 

תואם את  ,המתח החשמלי מכוון במפעל. בדוק האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה

 (. V220המתח הנהוג במדינתך )
 

 בדיקת הנתיך החשמלי 
 ר. וודא כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.אמפ 10מופעלת בזרם של  מכונהה


