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 הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם ●

 האפשרי למוכר.בבעיה פנו בהקדם 

 למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה )שקיות פלסטיק, ●

 קופסאות קרטון, קלקר וכו(' מחוץ להישג ידם.

 שאר במכשיר.יהקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה לה ●
 

 

 על הסימן      המוטבע חוזר. לשימוש הניתנים מחומרים זה בנוי מכשיר

 האירופי לתקנות האיחוד בהתאם מציין, הנלווים או על המסמכים המוצר

EC/2002/96 משומש ואלקטרוני חשמלי ציוד ופינוי  לסילוק ),WEEE( 

 איסוף למרכז יש לפנותו ביתית רגילה, אלא אשפה כאל למוצר להתייחסשאין 

 לרשות התקשרו נוסף, למידע ואלקטרוני. חשמלי ציוד למחזור המתאים

 המכשיר, השלכת הסביבה. לפני להגנת למשרד או מגוריכם במקום המקומית

 החשמל. לרשת אותו ניתן יהיה לחבר שלא החשמל כך כבל את חתכו
 
 

 

 החשמל. כבל תקינות את פעם מדי לבדוק יש

 ניזוק. החשמל שכבל במקרה במכשיר להשתמש אין

 שרות במעבדת ורק אך יבוצע החשמל כבל או החלפת תיקון

 מוסמכת.
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 טכני מפרט
 

240-220 V~ 50/60 Hz  מתח חשמל 

 הספק פעולה וואט 1350

15בר   לחץ מים 

 קיבולת מכל מים ליטר 1

x305x330149מ"מ   רוחב(XגובהXמידות )עומק 
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 עליהן ולשמור המכשיר הפעלת לפני הבטיחות הוראות כל את לקרוא יש •

 כתוצאה שייגרם נזק לכל אחראים יהיו לא היבואן ו/או היצרן עתידי. לשימוש

 להוראות. שלא בהתאם במכשיר משימוש

 לבצע אין זו. בחוברת כמפורט המקורית למטרתו ורק אך במכשיר השתמשו •

 בו התאמות לשימוש אחר.

 ההפעלה. בהוראות למתואר מעבר המכשיר את לפרק או לפתוח אין •

 מופעל הוא כאשר היטב עליו להשגיח ויש בלבד ביתי לשימוש מיועד המכשיר •

 בקרבת ילדים.

 או גופנית מוגבלים ילדים( )כולל אנשים ידי על לשימוש מיועד אינו המכשיר •

 נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

 יופל שלא כך ובטוחה יציבה בצורה עומד הוא כאשר רק במכשיר השתמשו •

 בטעות.

 תנור.( או כיריים )בקרבת מדי חם או רטוב במקום במכשיר להשתמש אין •

 קפוא. במקום במכשיר להשתמש אין •

 רעילים. או נפיצים דליקים, חומרים בקרבת במכשיר להשתמש אין •

 מרווח השאירו היטב. ומאוורר מואר במקום רק המכשיר את להפעיל הקפידו •

 מעליו. ס"מ -15ו שלו צד מכל ס"מ 3לפחות  של אוורור

 )כולל פגיעה פיזית או כלשהי תקלה בו נמצאה אם המכשיר את אסור להפעיל •

 שרות לתחנת להביאו יש שלו. בתקע או בכבל המכשיר, בגוף נוזלים( חדירת

 התאמה. או תיקון לבדיקה, מוסמכת,
 

 הארקה עם 230V 50Hz הוא שבקיר לשקע המגיע החשמל שמתח וודאו •

 של המקסימלי החשמל בהספק לתמוך צריך השקע הגנה. ונתיך תקנית

 ההתאמות את לבצע יש החשמל, לשקע מתאים אינו התקע אם זה. מכשיר

 ובכבל חשמל במפצל להשתמש שלא מומלץ מוסמך. חשמלאי ע״י הנדרשות

 הארכה.

 המכשיר של החשמל( )כבל הזינה פתיל וניתוק לחיבור נוחה גישה לאפשר יש •

 רטובות בידיים חשמל משקע המכשיר את לנתק או לחבר אין החשמל. מרשת

 ולא עצמו החשמל תקע במשיכת על ניתוקו הקפידו יחפות. רגליים עם או
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 )מפסק( ניתוק בהתקן להשתמש חובה נוחה, גישה בהעדר הכבל. במשיכת

 תפעולי מוכן לשימוש. במצב שישמר ייעודי

 בדרך. מכשול יהווה שלא באופן החשמל( )כבל הזינה פתיל את להתקין יש •

 שלא כך אותו למקם יש אותו! למתוח או חדה, בזווית אותו לכופף אסור

 לרטיבות. או מדי גבוהה לטמפרטורה ייחשף

 במקור אחר חשמלי חלק כל או כבל מגע בעת התחשמלות סכנת זהירות! •

 עליו ניתזו אם או מים לתוך נפל המכשיר אם אחר. בנוזל או במים חום,

 במים. מבלי לגעת החשמל משקע ידיתימ אותו נתקו נוזלים,

 השירות סוכן היצרן, ידי על להחליפו יש ניזוק, החשמל( )כבל הזינה פתיל אם •

 התחשמלות.שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או 

 לחשמל. מחובר הוא כאשר למקום ממקום המכשיר את לטלטל אין •

 המכשיר בשימוש. נמצא שהוא בזמן השגחה ללא המכשיר את להשאיר אין •

 מערכת או חיצוני ")טיימר(" זמן קוצב באמצעות מופעל להיות מיועד אינו

 נפרדת. מרחוק שליטה

 ותחזוקה. ניקוי טיפול כל לפני המתח ממקור המכשיר את לנתק יש •
 

 סכנת - במקומם נכון מורכבים החלקים שכל תםאשויד לפני להפעיל אין •

 פציעה, שריפה או התחשמלות!

 במכל. מים מספיק ללא או מים מכל ללא המכשיר את להפעיל אין •

 המכשיר בתוך מים שקפיאת משום פאוןיק בתנאי במכשיר מים להשאיר אין •

 לו באופן בלתי הפיך.עלולה להזיק 

 סכנת - היצרן ע"י לשימוש הומלצו שלא נלווים באביזרים להשתמש אין •

 פציעה, שריפה או התחשמלות!

 כלשהו אביזר פרוק או הרכבת לפני מהחשמל אותו ונתקו המכשיר את כבו •

 ולפני ניקוי.

 במים. המכשיר גוף את לטבול אין •

 כווייה! סכנת - חשופות בידיים בהם לגעת אין מאד! חמים מהחלקים חלק •

 פעולת במהלך הנוצרים וקיטור חמים מים עם במגע לבוא שלא זהרילה יש

 המכשיר.
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B       המכל ידית הוצאת                           N        מסנן מחזיק 
 

 

  
 

 אחד עם ספל הכנת כפתור

 )T1( חיווי  הפעלה נורית

F        וכיבוי הדלקה כפתור 
 

 

H       מלא טיפטוף מגש חיווי 
 

  
כפתור הוצאת קיטור עם 

 קיטור ומים חמים פיית         J נורית חיווי הפעלה לבנה (

 
 

 

L       קיטור ומים חמים צינור 

 

E       מהדוד המים יציאת פתח 

G      ספלים מגש 

 
 

 )U1חיווי הפעלה (  נורית
I         טיפטוף מגש 

M       קיטור ומים חמים ברז A       מכל מים מכסה 

O        מדידה דוחס וכפית C       מכל מים 

K        נחיר קיטור ומים חמים 

T 

V 
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 1)איור .( מעלה במשיכה המים מכל את שלפו   1.

 )איור MAX עד לסימון נקיים ברז אותו במי מלאו שלו, את המכסה פתחו  2.

 לפתיחת הברז שבתחתית המכל.והחזירו אותו למקומו תוך לחיצה קלה  2(

 להוציא אותו. מבלי גם מתאים, למכל מקנקן מים למזוג ניתן   3.
 
 

 זהירות:

 חדים בעצמים נוגע אינו שלו החשמל ושכבל לחשמל מחובר שהמכשיר וודאו ●

 או חמים.

 במכל. מים מספיק ללא או מים מכל ללא המכשיר את להפעיל אין ●

 המכשיר בתוך מים שקפיאת משום פאוןיק בתנאי במכשיר מים להשאיר אין ●

 עלולה להזיק לו באופן בלתי הפיך.

 יש לשמור מרחק כדי -זהירות, התהליך מלווה בזליגת קיטור ומים רותחים  ●

 מנע מכווייה!ילה

 המכשיר 3)איור .( ההדלקה כפתור על בלחיצה המכשיר את הדליקו  1.

 ההפעלה שלושת כפתורי של החיווי במהלכה נוריות בדיקה עצמית מבצע

 בצורה  מחזורית. מהבהבות

 מהבהבות.  -ו      החיווי פעולה ונוריות לקראת מתחמם המכשיר     2.
 המכשיר מוכן לשימוש כאשר נוריות אלה נשארות דלוקות באופן קבוע.

 קיטור ומים חמים לפיית  מתחת מיליליטר 100  לפחות  כלי שקיבולתו הציבו     3.

 4)איור .(

 )איור   שלו למצב הקיטור והמים החמים בסיבוב הידית ברז  את  פתחו     4.
 בהעברת הברז את  סגרו ואז מים מיליליטר -100ב  למילוי הכלי עד 5(

 0.  שלו למצב הידית

 :הלב לתשומת

 הראשונים. הקפה  ספלי 4-5 רק לאחר רצון לתוצאות משביעות יש לצפות   ●

 המכשיר. פעולת רקע בעת לרעשי יש לצפות  ●

 הקפה.  לשיפור מים ריכוך מסנן  להתקין מומלץ ●
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 תכנות. למצב כנסו     1.

 את  מראה החיווי  נוריות  מצב הטמפרטורה. לכיוון      כפתור על לחצו  2.

 הגדרת הטמפרטורה הנוכחית:

                    
נמוכה 

            
בינונית 

           
 גבוהה 

 כפתור על ללחוץ ניתן בצורה מחזורית, להבהב הנוריות מתחילות כאשר  3.

 גבוהה. -   בינונית, -   נמוכה, -  הטמפרטורה  הרצויה: הגדרת

 נשמרה, הכפתור        מהבהב. הרצויה שההגדרה לאחר    4.

 

 . המכשיר במצב

 

 שניות על 10 -מ ארוכה בלחיצה תכנות למצב כניסה 

 

 מחזורית.

 
 שניות מהפעולה האחרונה. 15היציאה ממצב תכנות היא אוטומטית לאחר  
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 זו  היווצרות אבנית לפי חישובי היצרן. שינוי הגדרה על  מתריעה V2החיווי   נורית

 המים בפועל. לקשיות אבנית על ההתרעה את להתאים נועד

 תכנות. למצב כנסו     1.

 מצב המים. לקשיות אבנית על להתאמת ההתרעה  כפתור על לחצו   2.
 ההגדרה הנוכחית: את מראה החיווי נוריות

          
רכים למים התאמה    

     
    

רגילים למים התאמה
              

 

קשים למים התאמה
              

 

 כפתור על ללחוץ ניתן בצורה מחזורית, להבהב הנוריות מתחילות כאשר  3.

 מים -  רגילים, מים -  רכים, מים -  הרצויה: הטמפרטורה הגדרת
 קשים.

נשמרה, הכפתור         מהבהב. הרצויה שההגדרה לאחר    4.
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 העדר של םמסוי זמן פרק לאחר עצמו את מכבה המכשיר באנרגיה, לחיסכון

 זמן זה. לשנות פרק וניתן  פעולה

 תכנות. למצב כנסו     1.

 נוריות מצב האוטומטי. לכיבוי עד הזמן משך כפתור         לכיוון על  לחצו     2.

 החיווי מראה את ההגדרה הנוכחית:

           
 דקות 9 

           
 דקות 30 

           
 שעות 3 

 כפתור על ללחוץ ניתן בצורה מחזורית, להבהב הנוריות מתחילות כאשר  3.

 3 -   דקות, 30 -  דקות, 9 -  הטמפרטורה הרצויה: הגדרת
 שעות.

 מהבהב.   נשמרה, הכפתור הרצויה שההגדרה לאחר    4.

 

 

 תכנות. למצב כנסו     1.

 .  למצב הקיטור והמים החמים ברז ידית את  סובבו     2.

 החיווי  היצרן ונוריות להגדרות מתאפסות ההגדרות .     כפתור על  לחצו    3.
 של שלושת כפתורי ההפעלה מהבהבות.

 הקיטור ברז ידית את מהבהבות, החזירו -ו      החיווי נוריות  כאשר    4.
 0והמים החמים למצב .

 מוכן לשימוש. המכשיר    5.
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 לסימון לב  שימו 6המסנן  )איור  .(  הרצוי למחזיק בגודל מסנן  הכניסו  1.

 גדול לשתי מסנן  או אחת המסנן:        מסנן קטן לכוס שבתחתית

 כוסות.

 10)איור  :( המדידה סימון לפי קפה טחון כמות לתוך המסנן בזהירות  שפכו     2.

 גרם לשני ספלים. -7+7גרם לספל אחד וכ -7כ

 קודם. משימוש קפה שאריות במסנן נותרו שלא לוודא יש :הלב לתשומת

 הדוחס קלות עם עליו ולחצו אחיד שבמסנן לגובה את הקפה הטחון פזרו  3.

 מזיגה יניב מדי, חזק לחץ מהלחץ: מושפעת האספרסו איכות 8.( )איור

 מועט. וקצף מהירה מזיגה יניב מדי, חלש לחץ כהה. וקצף איטית

 והכניסו אותו למכשיר עם הידית המסנן משפת מחזיק קפה הסירו עודפי  4.

 עד שלו הידית את סובבו כך אחר 9.( )איור "INSERT" לסימון: בהתאמה

 מים. דליפת למנוע כדי "CLOSE(" לסימון: )בהתאמה ימינה הסוף

 מומלץ 10או שניים )איור .( אחד המסנן ספל מחזיק מתחת לפיות הניחו   5.

 רבע הספלים למשך מגש על הספל/ים. למשל, בהנחה את קודם לחמם

 שעה.

 אחד  הכפתורים:  על  לחצו  ואז  -ו      החיווי נוריות שידלקו עד המתינו  6.

 נעצרת אוטומטית. הקפה מזיגת .  או 

 שלו עד הידית את  קודם סובבו המסנן  מהמכשיר,  מחזיק את  להוציא כדי   7.

 הסוף שמאלה.

 סכנת כווייה! -אין להוציא את מחזיק המסנן לפני סיום מזיגת הקפה  זהירות:

 עליו. והקשה המסנן מחזיק הפיכת ע"י הטחון הקפה שאריות את רוקנו    8.

 וכיבוי  המכשיר.  הדלקת כפתור על  בלחיצה המכשיר את  כבו   9.
 
 

 בו ספל אותו את תחתיו הניחו קפה, ללא המסנן מחזיק את למכשיר הכניסו ●

 לספל. מים חמים למזוג כדי  כפתור על ולחצו כך את הקפה אחר תכינו

 לגבוהה. הגדרת הטמפרטורה שנו את  ●

הספלים. מגש על שעה לרבע הספל את הניחו ●
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 על השומרים ESE בפודים בתקן מומלץ להשתמש :הלב לתשומת

 המיוחדת. באריזתם כשנה למשך  טריות

 יותר." חם לקפה "עצות בסעיף: המכשיר כמתואר את חממו  1.

 ודאו שמחזיק המסנן נמצא בתוך המכשיר.

  לסימון לב  שימו המסנן.  למחזיק ESE  לפודים  בתקן  מסנן  הכניסו 2.

 שבתחתית המסנן.

 יצרן הפודים. להנחיות בהתאם אותו למקם הקפידו למסנן. הכניסו פוד   3.

 11בהעדר הנחיה אחרת, מרכזו אותו ככל שניתן בתוך המסנן )איור .(

 "INSERT" לסימון: בהתאמה למכשיר עם הידית המסנן  מחזיק את הכניסו     4.

 לסימון: )בהתאמה ימינה הסוף עד שלו הידית את סובבו כך אחר 9.( )איור

")CLOSE"  מים. דליפת למנוע כדי 

 מומלץ 10או שניים )איור .( אחד המסנן ספל מחזיק מתחת לפיות הניחו   5.

 רבע הספלים למשך מגש על הספל/ים. למשל, בהנחה את קודם לחמם

 שעה.

 אחד  הכפתורים:  על  לחצו  ואז  -ו      החיווי נוריות שידלקו עד המתינו  6.

 נעצרת אוטומטית. הקפה מזיגת .  או 

 שלו עד הידית את  קודם סובבו המסנן  מהמכשיר,  מחזיק את  להוציא כדי   7.

 הסוף שמאלה.

 סכנת כווייה! -אין להוציא את מחזיק המסנן לפני סיום מזיגת הקפה  זהירות:

 עליו. והקשה המסנן מחזיק הפיכת ע"י הפוד שאריות את הוציאו    8.

 וכיבוי  המכשיר.  הדלקת כפתור על  בלחיצה המכשיר את  כבו   9.
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 התאמה ידנית

 ניתן להפסיק את מזיגת הקפה ידנית בלחיצה על אותו כפתור עליו לחצתם ●

 .  או     קודם:

 שניות ניתן למזוג כמות קפה נוספת בלחיצה ארוכה על אותו כפתור עליו 3תוך  ●

 .  או      קודם: לחצתם

 

 

 הנמזג אוטומטית. הקפה  הגדרת כמות את  לשנות ניתן

 שניים. או אחד ספל המסנן מחזיק לפיות מתחת הניחו    1.

 מלווה הקפה  מזיגת .  או      הכפתור הרצוי: על   להרפות מבלי לחצו   2.
 בהבהוב של הכפתור השני לחיווי מצב תכנות.

 זו הכפתור.  על מרפים מהלחיצה הרצויה, הקפה לכמות מגיעים  כאשר     3.

 הנמזג אוטומטית. הקפה כמות מעכשיו תהיה

 מוכן לשימוש. דולקות קבוע, המכשיר       -ו        החיווי נוריות  כאשר    4.
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 גדול בספל השתמשו - הקודמים כמתואר בעמודים אספרסו קפה הכינו   1.

 יחסית.

 שלו מהבהבת. החיווי נורית 12)איור  .(   כפתור על לחצו     2.

 כל עבור המקרר, בטמפרטורת חלב גרם 100כלשהו  לכלי מזגו בינתיים,  3.

 ואף מכפיל שהחלב משום מדי יהיה קטן לא שהכלי לב קפוצ'ינו. שימו ספל

 13הקצפתו )איור .( לאחר את נפחו משלש

 בדוד  הגיעו  שהמים  המראה  החיווי נורית קבוע שתדלק עד המתינו    4.
 למצב רתיחה.

 הקיטור ברז את  ופתחו הקפוצ'ינו למכין  מתחת ריק כלשהו כלי הניחו     5.

 לשניות אחדות כדי לשחרר עודפי מים מהמערכת.

 הקפוצ'ינו. למכין מתחת החלב עם הכלי את הניחו    6.

 את פתחו 14.( )איור החלב בתוך מילימטרים כמה הקפוצ'ינו מכין את טבלו    7.

 קיטור 5.( )איור  למצב שלו הידית בסיבוב החמים והמים הקיטור ברז
 יותר, וקרמי עשיר להשיג קצף כדי את החלב. ומקציף הקפוצ'ינו ממכין יוצא

 הכלי בתנועות איטיות כלפי מעלה. את סובבו

 עמוק יותר בתוך הקפוצ'ינו את  נפחו,  טבלו  את  מכין  הכפיל שהחלב  לאחר  8.

 60ºC,( )מומלץ הרצויה לטמפרטורה מגיע החלב כאשר 15.( )איור החלב

 0.  שלו למצב הידית בהעברת הברז את  סגרו

 ניתן הטעם. לפי והמתיקו קודם שהוכנו האספרסו לספלי הקצף את מזגו    9.

 אבקת קקאו.לבזוק מעל גם 
 

 

 :הלב לתשומת

 פעמים משלוש יותר את  החלב  להקציף שניות  ואין 60  מעל להזרים קיטור אין ●

 ברציפות.

 גיינה מחייבת לנקות את מכין הקפוצ'ינו לאחר כל שימוש כפי שיפורטיהה ●

 בהמשך.
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 זהירות:

 כווייה! סכנת - הרותחים המים מזרם מרחק לשמור יש ●

 השגחה. ללא להשאיר זרימת מים רותחים אין  ●

 בלבד. בידית הרותחים( המים את )המוציא הקפוצי'נו במכין לאחוז יש ●
 

 
 המכשיר 4)איור .( ההדלקה כפתור על בלחיצה המכשיר את הדליקו  1.

 מוכן  המכשיר   מהבהבות. -ו     החיווי  פעולה ונוריות לקראת מתחמם
 קבוע. באופן דלוקות נשארות אלה נוריות כאשר לשימוש

 )המוציא  את  המים  הרותחים(  הקפוצי'נו למכין  מתחת מתאים כלי הציבו    2.

 קרוב ככל האפשר אליו כדי למנוע התזה.

 )איור  שלו למצב הקיטור והמים החמים בסיבוב הידית ברז  את  פתחו     3.
 יצאו ממכין הקפוצי'נו.מים חמים  5.(

 שלו למצב הידית בהעברת הברז את  החמים, סגרו המים  מזיגת להפסקת     4.

 ולחצו על כפתור כלשהו. 0
 

 

 שניות. 60: אין להזרים מים חמים מעל לתשומת הלב
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 הניקוי! החשמל  לפני  משקע התקע את  לשלוף הקפידו ●

 מחלקים חמים! כוותילה  כדי שלא למכשיר להתקרר קודם  הניחו  ●

 הקפידו לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. לכלוך שהצטבר לאורך זמן קשה ●

 יותר לניקוי.

 במים. המכשיר אין לטבול את  ●

 כלים. במדיח להדיח שום חלק אין  ●

 שוחקים. או אלכוהולי( בסיס על )כולל חריפים ניקוי בחומרי להשתמש אין ●

 המכשיר.  מעומק לכלוך לאסוף כדי מתכת  בכלי להשתמש אין  ●

 רכה. מטלית באמצעות המכשיר של החיצוני החלק את לנקות יש ●
 

 

 20)איור  .( אותו ממקומו הסירו   1.

 במטלית.  ונגבו את  המים  שפכו  הכוסות, מגש את  הסירו  2.

 במקום. חזרה הרכיבו    3.
 

 

 ניקוי המסננים

 נחלשת. הקפה  זרימת כאשר קבוע  או  באופן אותםנקו 

 המסנן.  ממחזיק את  המסנן  הסירו  1.

 חמים.  בתוך מים מברשת בעזרת ביסודיות ונקו  את  מסנן  המתכת  שטפו   2.

 פתחו אותם צורך, סתומים. במידת המתכת אינם שהחורים במסנן ודאו

 21)איור .( סיכה בעזרת

 

 זהירות
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 רותחים. מים מנתזי מרחק שמרו :זהירות
 

 שלו מהבהבת. החיווי נורית 12)איור  .(   כפתור על לחצו     1.

 בדוד  הגיעו  שהמים  המראה  החיווי נורית קבוע שתדלק עד המתינו    2.
 רתיחה. למצב

 הקיטור ברז את  ופתחו הקפוצ'ינו למכין  מתחת ריק כלשהו כלי הניחו     3.

 במכין שנותרו החלב שאריות את ינקה שהקיטור כדי אחדות לשניות

 הקפוצ'ינו.

 יתקרר.  הקפוצ'ינו שמכין עד אותו מהחשמל והמתינו נתקו את  המכשיר,  כבו   4.

 השנייה וביד אחת ביד קפוצ'ינו מכין צינור של בידית בחוזקה אחזו כך אחר

 16מטה  )איור  .(  במשיכה אותו השעון והסירו אותו בכיוון סובבו

 17.( )איור מטה במשיכה החמים והמים הקיטור של הגומי נחיר את הסירו    5.

 ספוג ומים חמים באמצעות הקפוצ'ינו ביסודיות מכין כל חלקי את שטפו   6.

 18)איור .(

 אותו נקו  הצורך,  חסום. במידת אינו 18  באיור המסומן בחץ שהחור  ודאו   7.

 באמצעות סיכה.

 מעלה. בדחיפה הצינור גבי על למקומו הגומי נחיר את בזהירות החזירו    8.

 השעון. כיוון נגד מעלה וסיבוב הקפוצ'ינו בדחיפה למקומו  את  מכין  החזירו    9.
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 ניקוי פתח יציאת המים מהדוד

 קפה. הכנת של פעמים 200 כל לאחר אותו נקו

 מים. ליטר חצי הזרמת באמצעות אותו שטפו
 

 

 כל של שוטף על ניקוי יש להקפיד לחה. מעט במטלית המכשיר מבחוץ את נקו

 בסיס )כולל על חריפים ניקוי להשתמש בחומרי אין הפריקים. המכשיר חלקי

 זורמים. מים תחת רכה במברשת עזרילה ניתן אבל שוחקים או אלכוהולי(

 כמו למגע. מדי חם מהחשמל ואינו לוודא שהמכשיר כבוי ומנותק יש זהירות:

 סכנת התחשמלות! -  אותו במים אין  לטבול  כן,

 המים.  המקומות בתוך מכל לכל  להגיע כדי רכה  במברשת עזרויה ●
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 קפה. הכנת של פעמים 200 כל מאבנית לאחר לנקות הקפידו

 זהירות:

 העור והעיניים! את  לגרות שעלולות חומצות אבנית מכילים לניקוי  תכשירים   ●

 הקפידו להשתמש בהתאם להוראות הבטיחות של יצרן התכשיר.

 סכנת כווייה! - מים רותחים מנתזי מרחק שמרו ●

 צריך.( אם אותו קודם במים )דללו הניקוי תכשיר המים את מכל לתוך מזגו

 למכין מספיק מתחת גדול כלי והניחו במכשיר המסנן אינו שמחזיק וודאו

 הקפוצ'ינו.

 עד והמתינו 4( )איור ההדלקה כפתור על בלחיצה המכשיר את הדליקו

 קבוע. ידלקו באופן       -ו     החיווי שנוריות

 של החיווי שנוריות עד שניות 10  במשך         מכפתור תרפו ואל לחצו

 בצורה מחזורית. יהבהבו ההפעלה  כפתורי  שלושת

 )איור  למצב שלו הידית בסיבוב החמים והמים הקיטור ברז את פתחו
).5  

 הניקוי פועלת כניתת האבנית. להתחיל בניקוי כדי  כפתור על לחצו

 ברז את פעם מדי לרגע לסגור המים. ניתן לריקון מכל עד אוטומטית

 המים מהמכל. יציאת פתח את יותר לנקות טוב כדי והמים החמים הקיטור

 להבהב. ממשיכה  הכתומה החיווי התרוקן, נורית המים שמכל לאחר
 נקיים. במים מלא למקומו אותו והחזירו המים מכל את שטפו

 למקומו. אותו והחזירו המלוכלכים אליו נקוו המים מהכלי המים את שפכו

   כפתור על ולחצו        במצב הקיטור והמים החמים ברז שידית וודאו

 להתחיל בשטיפה. כדי

 יותר טוב  לשטוף כדי הקיטור והמים החמים ברז לרגע  את  פעם סגרו  מדי

 המים מהמכל. יציאת פתח את

 מוכן שוב לשימוש. המכשיר - 0  שלו למצב הידית בהעברת הברז  את  סגרו

.1  

.2  
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בדיקה עצמית  מבצע המכשיר

 הכנת לקראת התחממות הבהוב:

 קפה.

 להכנת קפה. מוכן קבוע:

 או ריק המים מהיר: מכל הבהוב

 קפה. הכנת מונעת אחרת שסיבה

 הוצאת לקראת התחממות הבהוב:

 קיטור.

 קיטור.  להוצאת  מוכן קבוע:

הדלקת 

 המכשיר

 
 

 דולק המכשיר

 
 

 
 הוצאת נדרשת

 קיטור

 

 

 
 

רותחים מים
 הדוד.  התקררות לאפשר יש הבהוב:       

 

 קיטור ברז

 פתוח
 הבהוב: יש לסגור את ברז הקיטור.

 

 הנוריות            הפעולה                        הסבר מצב



 

 חשמל שלום
מכונת קפה  –תעודת אחריות   

Breville 
 אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה בלבד

 

כמופיע בהוראות ההפעלה.האחריות מותנית בתפעול ע"פ כללי הבטיחות והשימוש   
 אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות.

 להחליף את המוצר או חלק ממנו במידה ודרש.
האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל 

 סדיר.

 
 אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים

 
 אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

 .קלקול הנובע מהפעלה שלא לפי הוראות השימוש 

 .קלקול עקב אספקת חשמל לא סדירה 

 .שבר מכל סיבה שהיא 

 .'תקלה שנגרמה כתוצאה מגורמים חיצוניים: שריפה, גשם, ברק וכו 

 אם במכשיר נעשה שימוש למטרות מסחריות 

  ,אי הקפדה על הוראות ההפעלה, פגם הנוצר עקב תאונה ,הזנחה ,שימוש שגוי

 שינוי תוואי המוצר ללא אישור, שיטפון או סיבות חיצוניות אחרות .

  שירות האחריות אינו כולל את ניקוי המכונה ,ניקוי חלקים פנימיים או

 חיצוניים של המכונה וכמובן אינו כולל:

 ניקוי שאריות חלב או חלב קרוש בצינורית הקיטור או במכשיר האירוצינו 

 או הלוע בו ממוקמת הקפסולה .\יקוי ידית הקפסולה ונ 

  ניקוי אבנית 

 אגן ניקוז וכיוב"\חלקים חיצוניים שניזוקו כגון מיכל מים 

 
 תאריך רכישה:____________________   חותמת:_____________________

 
037446249פקס  035030054מאחורי תחנת הדלק חולון טלפון  18רחוב המרכבה   
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