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ENA 8 Touch Screen   
 מדריך הפעלה מקוצר 

 

 קריאת המדריך המלא.   מחליפה את נה נ, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איכם לתשומת לב      
 

 
 

 
 

 ( עם מכסהמיכל מים ) 7  מגע  ך מסתצוגה של  1

 ם חמים צינורית מי 8  כבל אספקת חשמל )בגב המכונה( 2

 טיפטוף עת למגשית המגר 9    כפולה מתכווננת לגובה גת יחידת מזי  3

    מיכל עוגיות קפה משומשות  4

    מגשית טיפטוף  5

    רשת להנחת הספל  6

simcha klein
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   on/offהפעלה  כפתור 3 שימור הארומה מכסה לעם לים ומיכל פ 1

 מטחנהמתג ה 4 משפך מילוי קפה טחון מראש 2

 

 

 אביזרים 

   

 מיכל לניקוי מערכת החלב  ת מדידה לקפה טחון מראשכפי טחון מראש קפהב משפך למילוי

 

 

 

 

 שימוש ראשון במכונה 

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

 גלויים. יוורור י האחתפשוודא יש ל. כמו כן, ממקורות חום

 ויים למיניהם. מש בפולי קפה קלויים ללא תוספות או ציפיש להשת! זהירות

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

 הזיק למכונה. , עלול למוגזיםמים או  בחלכגון 

 

 עת דרגת הקושי של המים קבי

 רצועות) לבדיקת דרגת הקושי של המים אריזה של המכונה תמצאו ערכהב

 . (Aquadur נייר

  שניה מתחת למי הברז. נערו  1קחו רצועה אחת והחזיקו אותה למשך

 . את עודפי המים

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

 דעת מהי דרגת הקושי של המים בביתכם.המקרא שעל האריזה, וכך ל
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 היכרות עם המסך
פעלה קלה ואינטואיטיבית של ההמגע מאפשר ך מס

 מכונת הקפה:

 על המסך לחצו ◼

 

 

 

 

 

כדי  Pלחצו על  ◼

 . מסךלהיכנס ל

 

 

 

 

 מקטעים:  2-מחולק ל מסךה

  'הגדרות, ' 'מצב תחזוקה'

 

 ופיעתאם יש להתחיל בביצוע תכנית תחזוקה, על התצוגה  ◼

 עולה, לחצו עלכדי להתחיל בפהודעה עם רקע אדום. 

  ההודעה. 

 : מסךסמלים נוספים ב ◼

 להלן(  6עמ' ראו מופעל ) 'חכם מצב' 

     ניתן  אלמחוברת למקרר החלב ) ENA ה

 (בישראל כאביזר נפרדלהשיג        

 'מצב פילטר'

 

 

 הגדרות ראשוניות 

 בפולי קפה. מיכל הפולים את מלאו  תנאי מקדים:

  החשמלי שקעאל ה כונהשל המ את התקעחברו. 

  כדי להדליק את  לחצו על המקש הדלקה/כיבוי

 המכונה. 

 

 הגדרת השפה

 

  עד שתוצג  או   לחצו על המקשים

 . אנגליתהשפה ה

  שמירת הבחירה. ל על געו במסך המגע 

לזמן קצר, ואז  יופיע צג על ה

 . 

  בחרו את הערך של דרגת המים אותו קבעתם

או   המקשים לחצו על  לשם כך, קודם לכן. 

 יוצג הערך המתאים.עד ש 

  שמירת הבחירהל על געו במסך המגע. 

 לזמן קצר, ואז יופיע צג על ה

 
 

 כנסת הפילטר ה

  פולה מתחת ליחידת המזיגה הכהניחו כלי קיבול

 ויחידת המזיגה של המים החמים. 

 
 מן המכונה ושיטפו אותו את מיכל המים פרידו ה

 מים קרים. ב

  מאריך של המחסנית של ומו את האימו למקתה

 CLARISעל החלק העליון של הפילטר הפילטר 

Smart mini . 

 
 

 תוך לנית של הפילטר עם המאריך סהכניסו את המח

 מיכל המים. 

 
 והחזירו לאו את מיכל המים במים קרים וטרייםמ ,

 אותו למקומו במכונה. 

 

 טר. ילבאופן אוטומטי שהכנסתם את הפהמכונה תזהה  

 

. , ואז יופיע צג ה לע

 מים יוזרמו ישירות לתוך מגשית הטיפטוף. 

, יש לרוקן את ודיע אם המכונה ת 

  במכונה.  למקומה המגשית הטיפטוף ואז להחזיר

 
. יוצגהפתיחה  ךמס. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי

   המכונה מוכנה לשימוש. 
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   חיבור החלב  

ת קצף לקבללב החשל טמפרטורה האופטימלית ה

 . 4-8°C עשיר היא

 ה שביחידת המזיגסירו את הכיסוי המגן ה

 הכפולה. 

 
 חברו את צינורית החלב ליחידת המזיגה . 

 
 לתוך מיכל צינורית האת הקצה השני של יסו הכנ 

 . (לרכישה בנפרדלמקרר החלב )או  חלבה

 

 יוונון המטחנהכ
 

רק במהלך מטחנה יש לכוונן ולשנות את ה 

 .נזקלה יגרם ית , אחרחנהל המטשתה עולפ

 
זורם  הקפהן כאשר טחינה נכוההמרקם של  

 יחידת המזיגה. בנוסף, מתוך  ורצוף באופן קבוע

  ועשירהקרמה עבה נוצרת שכבת 
 

 (באיור) גלגל הטחינה

 
  גסה 1 ◼

   דקה 2 ◼

 

 
שינוי דרגת לדוגמה: 

 במהלךהטחינה 

 . סוהכנת אספר

 ולהפכהה גמזיהידת ספל מתחת ליח וחיהנ. 

   כדי  לחצו על מקש האספרסו

 להתחיל בהכנה. 

 הרצויה דרגת הטחינה המטחנה למתג את  וסובב

 . שהמטחנה טוחנת בזמן
גדרה מראש נמזגת לתוך הספל. כמות המשקה שהו

 .ההכנה מסתיימת אוטומטית

 הדלקת המכונה   
 

 

 

 

 

 

 

 

 כפולה. ה המזיגהספל מתחת ליחידת  וחיהנ 

  העלהפמתג העל לחצו (on/off)    כדי להדליק

 את המכונה. 

 

, המכונה תחל בפעולת שטיפה, 

   .המכונה מוכנה עתה לשימוש. אשר תיפסק באופן אוטומטי

 

 

 כיבוי המכונה  

תהליך שטיפה אוטומטי. תחיל י, מכונהמכבים את השכ
בחלב, תתבקשו בנוסף לשטוף את  במידה והשתמשתם

  החלב.  מערכת
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ה הכפולהמזיגהיחידת ת למתח יבולק ליכהניחו . 

  הדלקה/כיבוי לחצו על המקש  . 

 

חיל תתונה כהמ, אם הכנתם קפוצ'ינו או שהקצפתם חלב

 מערכת החלב. ת בשטיפ

 

טיפה, שחל בהמכונה ת,  

 אוטומטי.  שתיפסק באופן

  . נכביתנה כוהמ
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 משקאות קפה הכנת 

ורר לחצו על הסמל של ב, סוגי משקאות נוספים גכדי להצילו להכין. וכשתשקאות סוגים של מ 4מסך הפתיחה יציג  ◼

  .מסךשל התחתון -ימניהמצוי בחלק ה אותשקהמ

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

  .>או  <על צה לחית צעובאמ ,גדרו מראששהוהמים והחלב  כמויותאת במהלך הכנת הקפה, ניתן לשנות  ◼

לשנות את משקאות מועדפים ו להגדירלו גם נות. תוכלכל המשקאות במצב התיכ הגדרות קבועותתוכלו לתכנת  ◼

 . להלן( 6עמ'  ורא)במסך הפתיחה המיקום של המשקאות המועדפים 

כב הסמל של הכותם. נהכ התדירות שלי לפמחדש רו יסתד הפתיחהמסך , המשקאות ב'מצב חכם'אם תפעילו את ה ◼

 ל.מופע 'ש'מצב חכםין ימצ

 . Cancelהמקש  , לחצו על פעולת ההכנה בכל שלב שהוא תלהפסק ◼

בסיום  Save על לחצו נתם לשימוש אוטומטי בפעם הבאה, קה האחרון שהכההגדרות של המש לשמור אתכדי  ◼

 ההכנה. 

 

 אספרסו וקפה ריסטרטו, הכנת 

עת באותו אופן, ספרסו וקפה מתבצהכנת ריסטרטו, א

 : הכנת ספל קפה אחד. דוגמאלפי שיוסבר להלן. כ

 פיע על התצוגהמו הפתיחה מסך  ים:תנאי מקד

 
 המזיגהידת מתחת ליחספל  הניחו . 

  קפהלחצו על  . 

כמות המים שנקבעה מראש  ההכנה תתחיל.

 ל. לתוך הספ תימזג

 

 

 

 

 או לאטה מקיאטו  הכנת קפוצ'ינו 

סוגים והפוך , לאטה, מכינה מקיאטו, קפוצ'ינו ENA -ה

אין צורך , באמצעות לחיצה אחת. קפהנוספים של משקאות 

 .קומוממספל להזיז את ה

 

  כפולה. יחידת המזיגה הלהניחו ספל מתחת 

 .טיבלו את צינורית החלב במיכל עם חלב 

 

  לחצו על .  

 . לספלכמות החלב המוקצף שתוכנתה מראש תימזג         

 

ת מראה ווצרואת היישנה הפוגה קצרה המאפשרת 

 . שכבות הקצף והחלב החם

 

מזיגת הקפה בהתאם לכמות המים תתחיל בהמכונה 

 ההכנה תיפסק אוטומטית. שנקבעה מראש

 

דקות לאחר ההכנה, מערכת החלב תישטף באופן  15

יחידת כוס מתחת לשאירו התמיד . לכן טומטיאו

 . חלבשימוש בלאחר  המזיגה 

 

ור לאורך זמן,  'ינט קפוצ כדי להבטיח פעולה תקינה של ה 

,  מדי יום במידה ונעשה בו שימוש ולנקותו ש לשטוף אותו  י 

 כמוסבר בהמשך.  
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  קפההמשקאות של ת והגדרהתיכנות 
 

 הגדרות נוספות   יותכמו סוג המשקה 

 
 מ"ל  15-80מים: 

 
 (דרגות 10חוזק )

 ( highה , גבוהnormal, רגילה lowנמוכה ) טמפרטורה

 מ"ל  25-240מים:  

 

 מ"ל  25-40מים: 

 שניות 1-120חלב: 

 

 מ"ל  25-240מים: 

 שניות 1-120חלב: 

 שניות 1-60פוגה: ה

 

 מ"ל  15-80מים: 

 שניות 1-120חלב: 

 
 פעולות חליטה 2

 מ"ל  30-160מים: 

 - שניות 1-120חלב:  

 ( high, גבוהה normalה , רגילlowנמוכה ) טמפרטורה מ"ל  25-450מים:  

 
 מסך הפתיחה. גבי ם, המשקה הזה צריך להיות שמור על ישנות באופן קבוע את ההגדרות של משקה מסונת כתכדי ל

 

 , למשל שינוי דרגת החוזק של אספרסו: המשקאותההגדרות של תכנת את כדי ל

 . פיע על התצוגהמופתיחה ה מסך  ים:תנאי מקד

  ל הגדרות אפשריות. ש ג רשימהעד שתוצ, שניות 2 -למשך כ,  רסואספעל לחיצה ארוכה לחצו  

  לחצו על ההגדרה של דרגת החוזק . 

  יוצג הערך המתאים.עד ש או   לחצו על המקשים  

  לזמן קצר יופיע צג על ה .שמירת הבחירהל לחצו על . 

 עד שמסך הפתיחה יוצג.   לחצו על 
 
 

 הגדרות קבועות תיכנות 

  כונההמת הגדרשל " טע קמבגעו ריט הבקרה. להיכנס לתפכדי   לעלחצו" (machine setting )   . 
 בלה שלמטה. שונות, כמפורט בטהגדרות יופיעו על המסך 

 : ערכים הרצויים בכל הגדרהכדי להגדיר את ה
  שאותה ברצונכם להגדירגעו בהגדרה . 

  יוצג הערך המתאים.עד ש או   לחצו על המקשים  

  לזמן קצר יופיע צג על ה .שמירת הבחירהל לחצו על . 

 עד שמסך הפתיחה יוצג  לחצו על . 
 

 הגדרת שפה 

  מכונה תיכבה אוטומטיתה זמן שלאחריופרק הגדרת  

 לכמות המים (ml/oz) יחידות 

 דרגת הקושי של המים 

 הפעלת מצב חיסכון באנרגיה  

 התמונה שלו  יוצג שם המשקה או רקלה בתפריט ההתחהאם  

 
 (נמצא בשימוש  Smart Connectרק אם רים באופן אלחוטי )אביזאו ניתוק חיבור 

 
 תחזוקה שבוצעומשקאות שהוכנו ומספר פעולות הכמות האת מונה 

 המפעלזור להגדרות שיח 

 גירסת התוכנה 

 מסך הפתיחה לפי תדירות הכנתםסדר את סוגי המשקאות על המהפעלת מצב חכם,   
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  תחזוקה שוטפת

  מצב התחזוקהשל " מקטע בגעו ריט הבקרה. להיכנס לתפי כד  לעלחצו " (maintenance status )  . 
 

לתוכנית  תוכלו להגיע ישירות  .הודעה עם רקע אדום המסךעל  תופיעכנית תחזוקה, אם יש להתחיל בהפעלת ת ◼

 באמצעות נגיעה בהודעה הזאת.  התחזוקה הרלוונטית

תכניות שאמורות להתבצע ת עם רקע אדום. צוע, יופיעו מספר הודעוות תחזוקה שממתינות לביה תוכנים יש כמא ◼

 סרגל. שלידן בדחיפות יופיעו כ

 , ולא לדחות את הביצוע. מומלץ לבצע את תכנית התחזוקה כאשר אתם מקבלים הודעה על כך ◼

  נעשה בה שימוש. וידה , בממדי יוםחלב ות את מערכת הלשם שמירה על ההיגיינה, עליכם לנק ◼

 

   המכונה   שטיפת

אופן ידני של המכונה בפעולת שטיפה ניתן להתחיל 

 עת.  בכל
 מופיע על התצוגה. הפתיחה מסך  ים:תנאי מקד

 

 
 

  .הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה 

  לחצו עלP  . 

 לחצו על   . 

  לחצו על . 

  השטיפה. המזיגהיוזרמו דרך יחידת מים         
 המכונה מוכנה לשימוש.ת. תיפסק אוטומטי        

 
 
 

   בהחלמערכת    יקוני
כדי להבטיח את פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור, 

ה שימוש אם נעש באופן שוטף מדי יוםיש לנקותו 

  .חלבב

 

 
  לחצו על . 

 
 מקרר הוציאו את צינורית החלב ממיכל החלב או מ

 החלב. 

  לבמערכת הח כל לניקוימיאת החלק הקדמי ב מלאו  

 .   ן התחתון עד לסימו   נטור י הקפוצ'י שמפו לניקו ב 

 
  עד לסימון העליוןלמיכל הניקוי מים הוסיפו. 

 הכפולה יחידת המזיגההניחו את מיכל הניקוי מתחת ל . 

  וודאו מיכל הניקוי. חברו את צינורית החלב אל

שצינורית החלב מחוברת היטב למיכל, כך שהצינורית 

 . אמצעות המחברמחוברת ב

 

 אזהרה 

תאים עשוי ניקוי לא מ ומרשימוש בח

להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות 

יש להשתמש אך ורק במוצרי במים. 

קוריים מתוצרת התחזוקה והניקוי המ

JURA 

 
  לחצו על . 

יחידת ,         

 במים נקיים.נשטפים לב וצינורית החה המזיג

 . תהשטיפה תיפסק אוטומטי 

 ו את החלק ביסודיות ומלאטפו את מיכל הניקוי שי

 . עד לסימון העליוןמים דמי שלו בהק

 יחידת המזיגה הניחו את מיכל הניקוי בחזרה מתחת ל

 . וחברו אליו את צינורית החלב

  לחצו על . 

משווקים ל ופנלניקוי הקפוצ'ינטור  פושמהלרכישת  ▪

 .המורשים

 במיכל הניקוי ושתמשלניקוי מערכת החלב, ה ▪

 פק יחד עם המכונה.המסו

 

 . מופיע על התצוגה הפתיחה מסך  ים:קדתנאי מ

  לחצו עלP  . 

 לחצו על  .         

 
 

 המכונה מוכנה לשימוש.. תהשטיפה תיפסק אוטומטי
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 לצורך ניקוי  כפולה ושטיפת יחידת המזיגה ה פירוק 

 אם מדי יום ףבאופן שוטו הנקותול הפרק אותיש ל ,נאותה והיגיינה יחידת המזיגההתקינה של  הכדי להבטיח את פעולת

 . חלבבשה שימוש נע

    

  חלב ה יתראת צינוהפרידו

טפו יושיחידת המזיגה מ 

ביסודיות מתחת  האות

 לזרם מים. 

 פרידו את מערכת החלב ה

 יגה. מזת הדימיח

 

  מכסה של את ההפרידו

ן המכונה מ היחידה 

קדימה, במשיכה עדינה 

  כם. כלפי

 

 מערכת החלב רקו את פ

 . ורבאי כמתואר הלחלקי

 טפו את כל החלקיםיש 

יש אם רם מים. זבהיטב 

לב קרוש, שאריות של ח

את החלקים השרו תחילה 

 מספר דקותבמשך 

מ"ל  250תמיסה של ב

מפו השמ קרים ופקק  מים

ואז  ,לניקוי הקפוצ'ינטור

 .במים ביסודיותלשטוף 

    

   ת צינוריחזרה את הרכיבו

 .יניקת האויר

  לקים חהחזרה את הרכיבו

לפי  חלבמערכת השל 

 .המספרים

  כל החלקים חברו את

אל בחזרה הבודדים 

תוך כדי יחידת המזיגה 

 .הפעלת לחץ סביר

  רה את המכסה בחזחברו

 .של יחידת המזיגה

  רהפילט החלפת

 אבנית מן המכונה.  תאין צורך לבצע הסר CLARIS Smart/Smart miniבפילטר  יםמשתמש כםניאם ה

 . התראה להחלפת הפילטרעל התצוגה פסיק לפעול, תופיע משהפילטר לאחר  

 

 דולק באדום.  Pהסמל מופיע על התצוגה.  הפתיחה מסך תנאי מקדים:
 

  לחצו עלP  . 

 באדום. יידלק    הסמל של הפילטר

 ו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותוהפריד . 

  המיםש ממיכל מהמשו הפילטרהוציאו . 

  ילטר החדשחברו את המאריך לפ . 
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 כניסו את הפילטר החדש עם המאריך לתוך ה

 . מיכל המים

 
 

 טריים ים במי ברז קרים ואת מיכל המ ולאמ

 ם. למקו ותוא וריהחזו

 ונה הבחינה באופן אוטומטי בכך המכ       

 . פילטר חדשלשהחלפתם        

 
 עד שמסך הפתיחה יוצג  לחצו על . 

 

ישירות אל מגשית זרמו מים יה .הפילטר עובר שטיפה

 הטיפטוף. 

 ה לשימושכונה מוכנהמ      

 
 

   המכונה   יקוינ

 תה.לנקושיש  תתריע, המכונה המכונה מחזורי שטיפה בהדלקת 80ספלי קפה או ביצוע  160לאחר 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 אךי

 

 דקות.  20 -וי נמשך כהניק תהליך

 ת הניקוי תיפגע. כן איכואין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי ש

 .לאחד המשווקים המורשיםטבליות לניקוי אנא פנו  רכישתל

 ק באדום. דול Pהסמל מופיע על התצוגה.  הפתיחה מסך תנאי מקדים:

 

 
 על לחצו P  . 

  אדום. בתידלק ההודעה 

  על לחצו . 

  לחצו על. 

 
מיכל עוגיות את את מגשית הטיפטוף ו רוקנו    

 . אותם למקומם וריוהחז ומשותהמש הקפה

  ה מזיגההניחו כלי קיבול מתחת ליחידת

 . הכפולה

 

  תחו את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפהיפ . 

 בלית ניקוי של משפך המילוי טהכניסו לJURA . 

  .סיגרו את המכסה של המשפך 

 

 המשך'חצו על המקש ל'  . 

, מים יוזרמו דרך 

 . יםמספר פעמ המזיגהיחידת 

 טומטית.הפעולה תיפסק או

 
 וגיות הקפה מיכל עאת וף ואת מגשית הטיפט רוקנו

 . אותם למקומם וריוהחז
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  לחצו על . 

ו מ, מים יוזר

 . המזיגהחידת דרך י

 על הצג יופיעפסק, הפעולה תי

. 

פעולת הניקוי הסתיימה והמכונה מוכנה שוב 

 . לשימוש

 

   בנית  הסרת א

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

  מים.לויה בדרגת הקושי של הדת ההצטברות של האבנית תנית. מיהסרת אב

  הסרת אבנית.אין צורך לבצע  מותקן ומופעל  CLARIS Smart/Smart miniוהפילטר מידה ב 

 הירותז
 

 

 עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי יר האבניתיש למנוע מגע של מס . 

 מים זורמים ידי תחתש לשטוף באופן מיעור, יעם המגע  במקרה של . 

  ים, יש לפנות לרופאעיניבמגע של החומר במקרה של . 

 זהירות

 

 . ול להותיר שאריות במיםשימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעל

 אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת ש להשתמש יJURA. 

 אזהרה 
 ן המכונה עלולה להינזק. בנית שכמהלך פעולת הסרת האיק את להפסאין 

 רת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה. יש לאפשר לתהליך הס

 אזהרה 
ל . במקרה שהמשטח יוכתם, שכן חים רגישיםיש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משט

 . באופן מיידינגבו התזה, 

 

 דולק באדום.  Pהסמל מופיע על התצוגה.  הפתיחה מסך דים:תנאי מק

 

  ותהתיכנמקש לחצו על P . 

 . אדוםבידלק ת  ההודעה 

 ו על לחצ 

  לחצו על . 

 
 מיכל עוגיות את מגשית הטיפטוף ואת  קנורו

 . תם למקומםאו וריהחזוהמשומשות הקפה 

       

 הפרידו את מיכל המים מן המכונה  א רוקנו

  . תוורוקנו או

 3)את תוכנה של מחסנית אחת חלוטין ל וסיהמ 

( לתוך מיכל JURAהסרת אבנית של לטבליות 

. הדבר עשוי פושרים מ"ל מים 500המכיל 

 . להימשך מספר דקות

  זירו והח הריקלתוך מיכל המים  יסהתמאת ה שיפכו

 מיכל חזרה למכונה.האת 

  הכפולה יחידת המזיגהמתחת להניחו כלי קיבול, 

 נוסף מתחת לצינורית המים החמים. וכלי 

 

  לחצו על . 

יופיע על המסך,  

מספר פעמים  יחידת המזיגהיזרמו דרך מים 

 לסירוגין. 

, ועל הצג יופיע וטומטיסק באופן אה תיפהשטיפ

 

 
 דקות.  40 -הסרת האבנית נמשכת כ

  אחד המשווקים המורשים.אנא פנו ל ת אבניתסרת להטבליו כישתרל
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     . 

 קפה מיכל עוגיות האת ת הטיפטוף ואת מגשי רוקנו

 .אותם למקומם וריוהחז

 

 אל מתחת  םו אותת כלי הקיבול והחזיררוקנו א

 . מיםולצינורית המים הח המזיגת הליחיד

  הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו

 ביסודיות במים. 

 וריוהחז מיכל המים במי ברז קרים את ולאמ 

 מו.למקו ותוא

  לחצו על . 

 ך.פעולת הסרת האבנית תימש       

    , ועל הצג יופיע השטיפה תיפסק באופן אוטומטי        

 . 

 ה יות הקפמיכל עוגאת את מגשית הטיפטוף ו רוקנו

 .אותם למקומם וריוהחז

והמכונה מוכנה ת הסתיימה האבניפעולת הסרת 

 .שוב לשימוש

 

 

 

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

 
 
 

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

 וזל אחר מלבד מים.ליים או בנמינר ותחים, במיםיכל המים במים חמים או רלא את מ אסור למ ▪

 במכשירי חשמל.  השימושהשגח על ילדים בעת  ▪

 . ש בהבשימו מיומןהרק על ידי אדם   השימוש במכונת הקפה ייעשה ▪

 כונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים. ולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במ לע  ▪

 .  יר )גשם, שלג, קיפאון( ו את מכונת הקפה לפגעי מזג האו אין לחשוף   ת הקפה במים.את מכונ אסור לטבול   ▪

 רטובות.   בידיים    ה לעולם אין לגעת במכונ  ▪

שטח חם  לעולם אל תניח אותה על מולים לדלוף. י מים שעל העמיד בפנ משטח יציב ומאוזן התקן את המכונה על ▪

 לחיות מחמד.  לילדים או  ם שאינו נגיש נת במקו )כגון תנור בישול(. שים לב כי המכונה מותק

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

מכונה להתקרר לפני  יש לאפשר לחלקים השונים ב וי המכונה.ע בעת ניקתמיד את התקע החשמלי מן השק נתק ▪

   ניקוי. שמפרידים אותם מן המכונה לצורך

 התקע מן השקע. או במכונה עצמה כדי לנתק את כבל החשמל אל תמשוך ב  ▪

  ע"מ טכנאי מוסמך של י. פפר ב ע"י אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק  ▪

 ימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.  תוך ש

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

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

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

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

 

 בדיקת המתח 
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תואם את המתח הנהוג   ,ס המכונההמתח, המצוין על מדבקה בבסי  כן כיוונוןל. בדוק האם א ון במפעהמתח החשמלי מכו 

 (.  V220במדינתך )

 

 בדיקת הנתיך החשמלי 

 י אכן יש את הקיבולת המתאימה.תיך החשמלאמפר. וודא כי לנ  10בזרם של מופעלת  מכונהה

 


