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   On/Off כיבוי/דלקהכפתור ה

 
 ( ךתפקידם משתנה בהתאם למוצג על המסמקשים גמישים )

 
 מסך תצוגה 

 

 

קפוצ'ינטור  מערכת חלב עם 
 ן עודמלקצף 

 

ידת מזיגת קפה מתכווננת  חי
 לגובה 

 
 צינור מים חמים 

 
 מיכל עוגיות קפה משומשות 

 
 הספל הנחת רשת ל

 
 מגשית טיפטוף 

 

כבל אספקת חשמל )בגב  
 המכונה( 

 
 מיכל מים 

 
 ל המים מכסה מיכ

 

מיכל פולים עם מכסה לשימור  
 הארומה 

 

מערכת  שקע שירות לחיבור 
JURA Smart Connect 

 
 מילוי קפה טחון מראשלמשפך  

 

מילוי קפה טחון  למשפך  מכסה ה
 מראש

 

 מטחנה מתג ה 

 
 מיכל לניקוי מערכת החלב 

  

 פה טחון מראש דה לקת מדיכפי
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 שימוש ראשון במכונה 

במיקום מאוורר  ,  ישר, שאינו רגיש למיםש למקם את המכונה על משטח י ◼

 גלויים.  יוורור י האח תפש וודא יש ל  . כמו כן,הרחק ממקורות חוםו

ויים פ מש בפולי קפה קלויים ללא תוספות או צי יש להשת!  זהירות

 , אחרת המטחנה תינזק. למיניהם

אך ורק במים. מילוי בנוזלים  מלא את מיכל המים יש ל!  הירותז 

 למכונה.  יזיק  , מוגזיםמים או  בחל אחרים, כגון 

 

 

 

 עת דרגת הקושי של המים קבי

  רצועות) לבדיקת דרגת הקושי של המים יזה של המכונה תמצאו ערכהראב

 .  (Aquadur  נייר

תחת למי הברז. שניה מ 1ו אותה למשך אחת והחזיק קחו רצועה  -

 .  נערו את עודפי המים

דקה, ואז תוכלו להשוות בין צבע הקוביה על   1המתינו במשך   -

שי  דעת מהי דרגת הקובין המקרא שעל האריזה, וכך להרצועה ו

 ם. של המים בביתכ

 

 
 

 הבית  מסךהיכרות עם 
 

 
 

 

 נת הקפה:ת של מכופעלה קלה ואינטואיטיבי ה מאפשר ית הבך מס

 .  תפריט ההגדרותכדי להיכנס ל  המקש  צו על חל

 

 מסך מצב התחזוקה  ,

 
 מסך תפריט ההגדרות 

 
 מופעל  'חכם מצב'

 

 ' מצב פילטר'

  

 
 

 הגדרות ראשוניות 

 בפולי קפה.  כל הפולים ימ את מלאו  תנאי מקדים:

  החשמלי שקעאל ה כונהשל המ את התקעחברו . 

 כדי להדליק את המכונה.     קה/כיבוילחצו על המקש הדל 

 

 הגדרת השפה 

 

   אנגליתעד שתוצג השפה ה או    לחצו על המקשים  . 

   לזמן קצר, ואז   יופיע  צג על השמירת הבחירה. ל לחצו על המקש . 

 יוצג הערך המתאים. עד ש , או    המקשים בעזרת  ודם לכןת המים אותו קבעתם ק בחרו את הערך של דרג 

  שמירת הבחירהל   לעך המגע געו במס . 

   אזקצר, ולזמן  יופיע  צג  על ה
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 כנסת הפילטר  ה

 מים קרים.  מן המכונה ושיטפו אותו באת מיכל המים פרידו ה 

 ליון של הפילטרלק העעל החהפילטר מאריך של המחסנית של  ומו את האימו למקתה  . 

 

 

 

  ים. תוך מיכל המל נית של הפילטר עם המאריך סת המחהכניסו א 

 נקישהעד שיישמע צליל ון את המחסנית של הפילטר בכיוון השע בו סוב . 

 והחזירו אותו למקומו במכונה.  לאו את מיכל המים במים קרים וטרייםמ , 

   טר.ילבאופן אוטומטי שהכנסתם את הפהמכונה תזהה  

 

 . , ואז  יופיע  צג  ה לע

 מים יוזרמו ישירות לתוך מגשית הטיפטוף.  

 
  אותםהחזירו ואז   המשומשות קפה  ואת מיכל העוגיות   טוףפ יהט  גשיתאת מ נורוק

   במכונה.  םלמקומ

  תחת  קפה, וכלי נוסף מ של המתחת ליחידת המזיגה הניחו כלי קיבול

 קפוצ'ינטור.  ל

 

  
    . המכונה מוכנה לשימוש. יוצגהפתיחה  ךמס. טיהשטיפה תיפסק באופן אוטומ

 

   חיבור החלב  

ליצים להשתמש לצד המכונה  לכן אנו ממ. 4-8°C היא ומעודן ת קצף עשירלקבללב החשל ית טמפרטורה האופטימל ה

 במקרר לחלב.  

 

 ה הכפולהשביחידת המזיגסירו את הכיסוי המגן ה  . 

  ליחידת המזיגהחברו את צינורית החלב  . 

 למקרר החלב  או   חלבה  לתוך מיכל צינורית  האת הקצה השני של יסו נ הכ

 .  (לרכישה בנפרד)

 

 

 

 מטחנה ון ה יוונכ
 

 . נזקלה  יגרם  י ת , אחרחנהל המטש תה עולפרק במהלך מטחנה  יש לכוונן ולשנות את ה   

צרת שכבת  ונ  . בנוסף, המזיגהיחידת מתוך  ורצוף  זורם באופן קבוע הקפהן כאשר  טחינה נכו ה המרקם של  

 ועשירה קרמה עבה  

 

 .  סו הכנת אספר במהלך שינוי דרגת הטחינה לדוגמה: 

 מזיגת הקפה.  ידת ת ליח מתח  ספל וח ינה 

  מילוי קפה טחון מראשלהמשפך פיתחו את מכסה . 

    כדי להתחיל בהכנה.   לחצו על מקש האספרסו 

 נה טוחנתמטחשה בזמןהרצויה דרגת הטחינה  המטחנה למתג את  וסובב  . 
 גדרה מראש נמזגת לתוך הספל.  כמות המשקה שהו 

  מילוילמשפך  הסיגרו את מכסה . 
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    שקה המת והגדר שינוי 

  רותכדי לראות את  רשימת ההגד   שניות 2במשך  חלה על המקש של המשקה שבמסך ההתלחיצה רצופה לחצו  

() . 

 .  שלהלןוגמה ד לו בהתאם להנחיות שבשקאות. פע הדרך לשינוי ההגדרה זהה לכל המ

 ספל קפה.  החוזק של  שינוי דרגת  לדוגמה: 

  

 לחצו על המקש "Coffee"  שניות  2במשך  . 

 המקש  ל ו ע לחצ . 

 

   בי כמות גהגדרות המשקה ל  תנות אכדי לש לחצו על המקשים שמימין ומשמאל של "Amount"   וטמפרטורה  

"Temperature"  . 

   את הערך של ההגדרה.   כדי לשנות או    לחצו על המקשים 

   לשמירה בזיכרון.   לחצו על המקש 

 כדי לחזור למסך ההתחלה.    לחצו על המקש   

 

 

    בוי והדלקה של המכונה יכ

 

  מזיגת הקפה וספל נוסף מתחת לקפוצ'ינטור. ספל מתחת ליחידת  וח יהנ   

  העלהפמתג העל לחצו (on/off )  . 

 

 שתמשו בה  אם הרק    תעבור שטיפה  החלב  מערכתכאשר מכבים את המכונה,    

 להכנת משקה עם חלב.       

החלב    ניקוי של מערכתתריע שיש לבצע  אם הוכן חלב לפני הכיבוי, המכונה ת   

(Clean the milk system)  שניות, תהליך הכיבוי יימשך אוטומטית.   30. כעבור 

  

 יחידות המזיגה יעברו שטיפה.  

 המכונה תידלק או תיכבה.  

 
 
 
 

 משקאות קפה הכנת 

   .> או  < לחיצה על באמצעות הקפה של  דרגת החוזק ת הטחינה ניתן לבחור א פעולת במהלך   ◼

   . > או  < על צה לחית צעו באמ  ,גדרו מראששהוהמים והחלב  כמויותאת  חד פעמיתיתן לשנות ת הקפה, נבמהלך הכנ ◼

  Save  עלצה  לחית  צעובאמ   ,גדרו מראששהוהמים והחלב    כמויותאת    ן קבועפבאובמהלך הכנת הקפה, ניתן לשנות   ◼

   בגמר ההכנה.  מיד  

רה באמצעות לחיצה ארוכה  ק של הקפה והטמפרטו של כמות, דרגת החוזה  משקלכל    הגדרות קבועותתוכלו לתכנת   ◼

 , ותיכנות הערכים המבוקשים.  שניות על מקש ההכנה של המשקה הספציפי 2במשך 

 א.  לעבור למסך הבכדי  <מקש לחצו על הכדי להציג על המסך סוגי משקאות נוספים,  ◼

   . יות שנ  2מהלך ספלים של משקה מסוים, לחצו על המקש פעמיים ב 2כין בבת אחת  כדי לה  ◼

 . Cancelהמקש  , לחצו על פעולת ההכנה בכל שלב שהוא  תהפסק ל  ◼
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 אספרסו וקפה ריסטרטו, הכנת 

 .  Coffee : הכנת ספל קפה אחדדוגמאל.  בר להלןפי שיוסעת באותו אופן, כספרסו וקפה מתבצהכנת ריסטרטו, א

 

 המזיג הידת מתחת ליח ספל  הניחו . 

  קפההמקש לחצו על   . 

 ל.  לתוך הספ  תימזג כמות המים שנקבעה מראש   תתחיל.נה  ההכ
 

 

 חלב אחרים או משקאות קפה עם   אטה מקיאטו , להכנת קפוצ'ינו

אין  , באמצעות לחיצה אחת. קפהגים נוספים של משקאות וס ו , הפוך על חלב הפוך, לאטה,  מכינה מקיאטו, קפוצ'ינו E8 -ה

 . קומוממספל צורך להזיז את ה

 . טולאטה מקיא: הכנת ספל  דוגמאל

 

   צינורית החלב טובלת בחלב. תנאי מקדים: 

  נטור. י'קפוצלחת  ספל מתהניחו   

 המקש לחצו על   .  

 .  לספל כמות החלב המוקצף שתוכנתה מראש תימזג  

 

קצרה   הפוגה  הי המאפשרת  בהכנה  ישנה  הקצף  אה  מר ת  ווצרו את   שכבות 

 .  והחלב החם

 .שנקבעה מראשלכמות המים מזיגת הקפה בהתאם תתחיל בהמכונה 

 

מדי יום במידה  ולנקותו  ש לשטוף אותו  רך זמן, ילאוור  'ינטקפוצכדי להבטיח פעולה תקינה של ה

 , כמוסבר בהמשך.ונעשה בו שימוש 

 
 

 
 לבחירה  חדות מיואפשרויות 

 

 י להגיע לאפשרויות המיוחדות:  כד שניות ברציפות  2במשך    המקש לחצו על

 

 חיזוק  שוט 

 

קפוצ'ינו, הפוך  )לב בלבד ח ות עםלמשקא

 ( טה מקיאטועל חלב, הפוך, לא

פעולות חליטה, כל אחת מהן עם מחצית מכמות    2מתבצעת עם  משקהכנת הה

   אינטנסיבי במיוחד. המים. מתקבל משקה עם טעם  

 מראש  נהטחומאבקה פה ק

 

 

  (וליםולא מפש ) באמצעות אבקת קפה שנטחנה מרא משקהכנת ה

 
 מיוחדת שבחרתם.  , המשקה הבא שתכינו יוכן בהתאם לאפשרות הבקצרה המיוחד קשהמאם תלחצו על  

   כיבוי המכונה. בתוקף עד לשאר יחירה ת בה, (יותשנ  2)ת כלחיצה ממוש  המיוחד קשאם תלחצו על המ
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 הגדרות קבועות  תיכנות 

   בתפריט ההגדרות  .  תפריט ההגדרותכדי להיכנס לבמסך הבית    המקש    לעלחצו(machine setting  )  תוכלו לערוך
    את ההגדרות הבאות:

 

 הגדרת שפה  

   חיסכון באנרגיה ל  מטיתכבה אוטומכונה תי ה  זמן שלאחריופרק הגדרת  

  דרגת הקושי של המים התאמה ל 

 לכמות המים (ml/oz) יחידות  

 מסך ההתחלה  הצגת תמונות של המשקאות עם/בלי שמות המשקאות ב 

 
  הסמל  )לפי תדירות הכנתם תחלה במסך הה המשקאות השונים  ור ידס  –מצב חכם 

 (מופעל " מצב חכם " במסך הבית מראה ש 

   (4או   2)  חלהתך הה יוצגו במסמשקאות ש ההגדרת מספר  

 

   לפע המזור להגדרות שיח  

 

ההכנה של משקה  דקות לאחר  15ב תתחיל אוטומטית שטיפת מערכת החל :אוטומטי

 עם חלב.  

   (להלן) בלחיצה על המקש  הבית  מסךדרך  מערכת החלבשל ה יזומה יפשט: ידני

 גירסת התוכנה  

 ונה של המכ הלך שינוע רוקנו את המערכת כדי להגן על המכונה מפני קיפאון במ 

 
 
 

  תחזוקה שוטפת

( maintenance status)    " מצב התחזוקהשל " קטע  המסך מורכב ממ.  הבית  למסך  להיכנסי  כד    המקש    לעלחצו  

 .   (Machine setting)   " הגדרות המכונה " וכן ממקטע של 
 

ב ◼ להתחיל  יש  תאם  תחזוקה,הפעלת  אדוםר  עם  המסךעל    פיעיו  הסמל    כנית  המקש  .קע  על  כדי      לחצו 

   . תחזוקה השונותעל המסך יוצגו תכניות הלמסך התחזוקה. להיכנס  

 ת עם רקע אדום.  הודעו מספרו יע צוע, יופות תחזוקה שממתינות לביה תוכנים יש כמא ◼

 קה הרלבנטית.  חזותכדי להגיע ישירות לתכנית  התואם את ההודעה ו על המקש צלח ◼

 סרגל.  שלידן תכניות שאמורות להתבצע בדחיפות יופיעו כ ◼

 , ולא לדחות את הביצוע.  צע את תכנית התחזוקה כאשר אתם מקבלים הודעה על כךץ לבמומל  ◼

   נעשה בה שימוש. וידה  , בממדי יוםחלב  ות את מערכת הם לנקלשם שמירה על ההיגיינה, עליכ  ◼
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   המכונה   שטיפת

 

 עת.   אופן ידני בכלשל המכונה בפעולת שטיפה ניתן להתחיל 
 צוגה. התמופיע על  ההתחלה מסך  ים:תנאי מקד

 
   .הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה 

 המקש לחצו על   . 

 המקש לחצו על   . 

  על השטיפה.   כדי    המקש  לחצו  בפעולת    להתחיל 

 מוש. המכונה מוכנה לשי ת. תיפסק אוטומטי  השטיפה 

 

 

   ב החלמערכת    שטיפת

 המכונה תתריע שיש לשטוף את מערכת החלב.  חלב,   ה או חימום שלהקצפלאחר כל 

  הכנה.  הות מדק  15בהגדרות המכונה, ניתן להגדיר שטיפה שתתבצע ידנית או אוטומטית לאחר  

 

 צוגה. התמופיע על  ההתחלה מסך  ים:תנאי מקד

 

 קפוצ'ינטורהניחו כלי קיבול מתחת ל  . 

 המקש לחצו על   . 

 המקש לחצו על   . 

 להתחיל בפעולת השטיפה.   כדי    המקש לחצו על 

 ת.  תיפסק אוטומטי  השטיפה  בור שטיפה.הקפוצ'ינטור יע 

  

 

   בהחלמערכת    ניקוי

 

 .  מדי יום במידה ונעשה בו שימושנקותו ש לרך זמן, ילאוור  'ינטקפוצשל ה  והיגיינית כדי להבטיח פעולה תקינה

 

 אזהרה 
בח  מ  ומרשימוש  לא  במים.  ניקוי  שאריות  להותיר  שעלול  או  למכונה  להזיק  עשוי  יש תאים 

 JURAקוריים מתוצרת ה והניקוי המצרי התחזוקלהשתמש אך ורק במו 

 .שיםמשווקים המורל  ופנ לניקוי הקפוצ'ינטור    פושמהלרכישת  ▪

 פק יחד עם המכונה. המסו במיכל הניקוי  ושתמש לניקוי מערכת החלב, ה ▪

 

 

 

 

 

 

 

 צוגה. התמופיע על  ההתחלה מסך  ים:תנאי מקד

 

 קפוצ'ינטורהניחו כלי קיבול מתחת ל  . 

 המקש לחצו על   . 

 המקש לחצו על    . 

 המקש לחצו על   . 

 
 החלב. מקרר הוציאו את צינורית החלב ממיכל החלב או מ   

  ה לניקו שיפכו מנה אחת של  לניקוי מערכת  אל תוך המיכ   מערכת החלב י  שמפו  ל 

 החלב. 
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  ים ולקפוצ'ינטורלצינור המים החמ מתחת  הניקוי מיכלאת ו הניח  . 

  וודאו שצינורית החלב מחוברת היטב  מיכל הניקוי.  חברו את צינורית החלב אל

 .  אמצעות המחברלמיכל, כך שהצינורית מחוברת ב

 שהמק לחצו על   . 

 עוברים ניקוי.  לב וצינורית הח ה  יחידת המזיג

 .  תפסק אוטומטיהניקוי יי 

 

 
 
 

   הקפוצ'ינטור ניקויו פירוק 

 יש לפרק ולנקות את הקפוצ'ינטור.  יש התזה מהקפוצ'ינטור, במצבים בהם לא מופק מספיק קצף או ש
 

 

  תחת לזרם  ודיות מביס  הו אות טפיושיחידת המזיגה  חלב מה  יתר את צינוהפרידו

 מים. 

 ן המכונה.  קפוצ'ינטור מהפרידו את ה 

 

  .פרקו את הקפוצ'ינטור למרכיביו 

 השרו  לב קרוש, יש שאריות של ח אם  רם מים. ז בהיטב  טפו את כל החלקיםיש

מנה  קרים ו מ"ל מים 250תמיסה של  ב  פר דקותמס במשך ים את החלק תחילה 

במים  את החלקים  כן שיטפו. לאחר מ מערכת החלבמפו לניקוי השאחת של 

 .  ביסודיות

 

  .הרכיבו בחזרה את הקפוצ'ינטור 

 

 זה.  ים זה לקקים מחוברים כראוי ומהודהחלשכל  וודאו

 

  ערכת החלב.  חברו מחדש את הקפוצ'ינטור למ 

 
 
 

   רהפילט החלפת

 אבנית מן המכונה.    תאין צורך לבצע הסר CLARIS Smartבפילטר   יםמשתמש כםניאם ה

 .  התראה להחלפת הפילטרעל התצוגה פסיק לפעול, תופיע  מלטר שהפי לאחר  

 הבית.   במסך באדוםיידלק    של הפילטר סמל לחילופין, הצוגה.  מופיע על הת ההתחלה  מסך תנאי מקדים:

 

 

 

  ו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו הפריד  . 

  יחד עם   המים ממיכל והוציאו אותוכיוון השעון סובבו את המחסנית של הפילטר כנגד

 המאריך.  
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  ילטר פ חלק העליון של  ל חסנית הממאריך של חברו את הCLARIS Smart חדש  . 

 

 כניסו את הפילטר החדש עם המאריך לתוך מיכל המים ה  . 

 תמקם  לטר יסובבו את המחסנית עם כיוון השעון עד שיישמע צליל נקישה כאשר הפי

 במקומו.  כראוי 

 םלמקו  ותו א ו רי החזריים וטרים וק ם במי יםאת מיכל המ  ולאמ  . 

 פילטר חדשל החלפתם שבאופן אוטומטי    התהזי ונה המכ  . 

 

 ישירות אל מגשית הטיפטוף.  זרמו מים יה . הפילטר עובר שטיפה

 .  ה לשימושכונה מוכנהמ       

 

   המכונה   יקוינ

 תה. לנקו שיש   תתריע, המכונה המכונה  מחזורי שטיפה בהדלקת 80ה או ביצוע  ספלי קפ  180לאחר הפקת   

 אזהרה 
 אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. 

 . JURAמתוצרת    ורק במוצרי התחזוקה והניקוי   ש להשתמש אך י 

 

 דקות.  20 -וי נמשך כהניק  תהליך

 ת הניקוי תיפגע. כן איכואו להפסיק את מהלך פעולת הניקוי ש  אין להפריע

 . לאחד המשווקים המורשיםטבליות לניקוי אנא פנו   כישת רל

 

 .   מופיע על התצוגההבית  מסךב תנאי מקדים:

 

 

  המקש עללחצו   . 

 המקש לחצו על  . 

  
 אותם   ו ריוהחז  ומשותהמש  מיכל עוגיות הקפהאת  וף וגשית הטיפטאת מ רוקנו

 .  במכונה למקומם

  
   לי נוסף מתחת לקפוצ'ינטור. ה וכ מזיגת הקפהניחו כלי קיבול מתחת ליחידת 

 

 

 

 

  המקש עללחצו   . 

 .  ודרך הקפוצ'ינטור  ה מזיגהחידת  ו דרך ימ מים יוזר

 . על הצג יופיע פסק, הפעולה תי 

 הטחון מראש תחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפהי פ . 

 ניקוי של בלית משפך המילוי טהכניסו לJURA . 

 סיגרו את המכסה של המשפך  . 

  המקש עללחצו   . 

 .  ודרך הקפוצ'ינטור  ה מזיגהחידת  ו דרך ימ מים יוזר

  
 אותם   ו ריוהחז  ומשותהמש  מיכל עוגיות הקפהאת  וף וגשית הטיפטאת מ רוקנו

 .  במכונה למקומם
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   בנית  ת אהסר

לה של  לבצע פעו  וטומטי שישופן אשאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באת במכונה  במהלך הזמן מצטברו

   מים.לויה בדרגת הקושי של ה דת ההצטברות של האבנית ת נית. מיהסרת אב 

   הסרת אבנית.אין צורך לבצע  מותקן ומופעל  CLARIS Smartוהפילטר מידה ב 

 הירות ז

 

 

 עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי  יר האבניתמגע של מס הימנעו מ  . 

 מים זורמים ידי תחתפן מי ש לשטוף באועור, יעם ה מגע   במקרה של  . 

   ים, יש לפנות לרופאעיניבמגע של החומר במקרה של  . 

 זהירות 

 

 .  יר שאריות במיםול להות שעל שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או 

 מתוצרת  קוריים מהאך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי ש להשתמש  יJURA.   

 אחד המשווקים המורשים. פנו ל  ת אבניתסר ת להטבליו ישת כ רל

 אזהרה 
 ן המכונה עלולה להינזק.  בנית שכך פעולת הסרת האמהל יק את  להפסאין 

 רת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.  יש לאפשר לתהליך הס 

 אזהרה 
פני   על  טיפטוף של מסיר האבנית  או  למנוע התזה  רגימשטיש  שכן  שיםחים  יוכתם,  ל  . במקרה ש המשטח 

 .  באופן מיידינגבו התזה, 

 

  .בית מוצגת ההודעה  ה מסךעל  דים:תנאי מק

 

 

 

 

  המקש עללחצו   . 

 המקש לחצו על  . 

 
 אותם   ו ריוהחז  ומשותהמש  מיכל עוגיות הקפהאת  וף וגשית הטיפטאת מ רוקנו

 .  במכונה למקומם

 
 תו קנו או הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורו .   

 את תוכנה של מחסנית אחת  חלוטין  ל  וסיהמ(הסרת אבנית של  ל טבליות    3JURA  )

   . . הדבר עשוי להימשך מספר דקותפושרים  ל מיםמ"  500כיל לתוך מיכל המ 

 מיכל חזרה למכונההזירו את והח הריקלתוך מיכל המים   יסהתמאת ה שיפכו  . 

 

 

 צינור המים החמים.  הניחו כלי קיבול מתחת ל 

  המקש עללחצו   . 

   . צינור המים החמיםדרך לסירוגין  ו מ מים יוזר

 
 אותם   ו ריוהחז  ומשותהמש  מיכל עוגיות הקפהאת  וף וגשית הטיפטאת מ רוקנו

 .  במכונה למקומם

 

 

 מיםהמים הח ולצינור  המזיגת האל מתחת ליחיד  וו אותת כלי הקיבול והחזיררוקנו א  . 

 סודיות במים.  פו אותו ביושיט  הפרידו את מיכל המים מן המכונה 

 מו. למקו  ותו א ו רי והחז  ייםוטר  קרים ם מיכל המים במי את ולאמ 

   לחצו על . 

 ך. פעולת הסרת האבנית תימש 

 

 

 
 דקות.   40 -הסרת האבנית נמשכת כ
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 מ  וקנור הטיפטאת  וגשית  הקפה את  וף  עוגיות  אותם    ו רי והחז  ומשותהמש  מיכל 

 . במכונה למקומם

   .והמכונה מוכנה שוב לשימושמה ת הסתייבניהאפעולת הסרת 

 

 . ת מיכל המים ביסודיותאם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף א 

 

 י דע בטיחותמי
 
 ת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.  בקאסור למלא את המכונה בקפה נמס, בא ▪

 . וזל אחר מלבד מיםאו בנ ליים מינר יםותחים, במיכל המים במים חמים או רלא את מ אסור למ ▪

 .  , כדי לוודא שאינם משחקים בהםבמכשירי חשמל  השימושעל ילדים בעת    וחיהשג ▪

לאפשר  א ▪ פיזית,  בעלי  מבוגרים  לין  מופחתת  שכלית יכולת  חושית  ליאו  או  את  ים,  לד,  ללהפעיל  הדרכה  המכשיר  לא 
 .  מתאימה וללא השגחת אדם אחר האחראי לבטיחותם

 . ש בהבשימו ומןמיהרק על ידי אדם  עשהנת הקפה ייהשימוש במכו  ▪

 כונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים. במכונת קפה פגומה או במ וולם אל תשתמשלע ▪

 בכל חשד לתקלה, כגון ריח שרוף, יש לנתק את המכונה מאספקת החשמל.   ▪

 .  בביטחה, קודם כל יש לכבות את המכונה בלחיצה על כפתור ההדלקה/הכיבוי אספקת החשמלנתק את המכונה מכדי ל ▪

 .  ן החשמל תמיד את התקע מ   ו נתק   , חופשה( עקב יציאה ל במכונה במשך פרק זמן ארוך )כגון:  א תשתמשו  ל אם   ▪

   ת הקפה במים.את מכונ אסור לטבול  ▪

 .  ( ' פות אבק, אור שמש ישיר וכו סו יר )גשם, שלג,  ו הקפה לפגעי מזג האו את מכונת  אין לחשוף   ▪

    (.  יחידת מזיגת הקפה או צינור המים החמים )   או בחלקיה החמים   רטובות בידיים    ה לעולם אין לגעת במכונ  ▪

שטח חם )כגון  אותה על מ  ו לעולם אל תניחולים לדלוף.  י מים שעל העמיד בפנ  משטח יציב ומאוזן  על  את המכונה  הציבו ▪

 ד.  לחיות מחמלילדים או  ם שאינו נגיש נת במקולב כי המכונה מותק  ומ תנור בישול(. שי

נ ▪ המ ילפני  בלכקוי  לכבותה  יש  על  ונה,  ו   כפתורחיצה  בההדלקה/כיבוי,  השונים  לחלקים  לפני  לאפשר  להתקרר  מכונה 

 . (לא רטובההניקוי של גוף המכונה ייעשה במטלית לחה )   ניקוי. שמפרידים אותם מן המכונה לצורך

תוך    ע"מטכנאי מוסמך של י. פפר בע"י  רק  התבצע אך ו ! על כל תיקון לכםאין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמ  ▪

 ימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.  ש

 במדיח כלים.   לשהו ממנה ה או חלק ככניס את המכונאין לה ▪

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

 התקע מן השקע. עצמה כדי לנתק את  או במכונהכבל החשמל ב  תמשכואל  ▪

 ה של מעידה בשל הכבל החשמלי.  לב כי לא קיימת סכנ  מושי ▪

 שירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או בכבל הארכה.  מומלץ לחבר את המכונה י ▪

 ע"י היצרן/יבואן.   יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת  וע סיכון,ם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנא ▪

 

 בדיקת המתח  
מכו  החשמלי  במפע המתח  א   בדקול.  ון  כיוונוןהאם  המה  כן  בבסימתח,  מדבקה  על  המכונהצוין  הנהוג    ,ס  המתח  את  תואם 

 (.  V220) בישראל

 

 בדיקת הנתיך החשמלי  
 י אכן יש את הקיבולת המתאימה. תיך החשמלכי לנ  ואמפר. וודא 10בזרם של לת מופע  מכונהה


