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 !כללי בטיחות חשובים
 

 :כולל את הבאים, חובה לנקוט באמצעי הזהירות, כאשר משתמשים במכשירי חשמל

 .קרא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה 
 .במכונה, יש להיעזר בידית או בבורר המיועדים לכך! אין לגעת במשטחים חמים  
, כבלים -אין להשרות במים או בכל נוזל אחר, נזק או חבלה לבני אדם, פציעה, התחשמלות, על מנת להישמר משריפה  

 .תקעים חשמליים או את המכונה עצמה
 . ידי או ליד ילדים-ה עלהכרחי בזמן שימוש במכונ, פיקוח צמוד של מבוגר אחראי  
 .לפני ניקוי המכונה -בתקופה שאינך משתמש במכונה או בכל מקרה, נתק את הכבל החשמלי  
 במידה והתגלו פגמים בכבל הזנת. בדוק לעיתים קרובות את הכבל החשמלי וודא כי אין בו קרעים או פגמים כלשהם  

  .השירות של הספק והחלף את הכבל החשמליצור קשר עם מעבדת  !חל איסור מוחלט להשתמש בכבל -החשמל
יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת , למנוע סיכוןכדי , ניזוק( הכבל החשמלי)אם פתיל הזינה  
 .היבואן/ י היצרן"ע
, או התקע החשמלי או במקרה של נפילת המכשיר, לעולם אין להפעיל שום מכשיר חשמלי כאשר הכבל החשמלי ניזוק 

החזר את . אל תפעיל אותו -גם אם ישנו חשד כי המכשיר אינו תקין. כלשהו למכשיר בכל צורה שהיאאו שנגרם נזק 
 .י טכנאי מוסמך"תיקון וכיוון ע, לבדיקה, המכשיר החשמלי למעבדת השירות הקרובה לביתך

בלתי הפיך עשויים לגרום נזק , י הספק"אשר לא הומלצו בחוברת הדרכה זו או ע, השימוש בעזרים עבור מכונה זו 
 .או נזק לגוף/למכונה ו

 .אין להשתמש מחוץ למבנה מגורים. המכונה אינה מתוכננת לשימוש בשטח 
 . אין להניח את הכבל החשמלי תלוי מעל קצה שולחן או פינתו או כאשר הוא נוגע במשטחים חמים 
, לניתוק המכונה. ראשית לשקע בגב המכונה ורק לאחר מכן לשקע החשמלי בקיר -חבר תמיד את הכבל החשמלי 

 .לאחר מכן הסר את התקע מהשקע בקיר, OFFראשית לחץ על לחצן ההפעלה והעבר אותו למצב 
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 מבוא
 ,לקוחות נכבדים

מודה לכם על שרכשתם מכונת קפה מבית  מ"פאוזה שירותי קפה בעחברת  .
תוך הקפדה על הוראות , להפיק את מירב ההנאה מהמכונהעל מנת שתוכלו , אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו

 .הבטיחות
 .אנא צרו קשר עם מעבדת השירות שלנו, במידה ותיתקלו בבעיות הפעלה או בעת תקלה במכשיר

 . המדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לגברים ונשים כאחד
 ,בברכה

 מ"פאוזה שירותי קפה בע
 

 !בעיון רב לפני הפעלת המכונהאנא קראו את חוברת ההפעלה  
 

 פרטים טכניים

 תכולת מיכל מים משקל עומק גובה רוחב דגם
Manual Espresso 

Focus/ Class 
 נשלף -ליטר 1.25 ג"ק 3.9 מ"מ 280 מ"מ 300 מ "מ 210

Poemia 200 ףלשנ -רטיל 1 ג"ק 4.0 מ"מ 265 מ"מ 297 מ"מ 
 

 הוראות בטיחות

בקרי ההפעלה בחזית . וברז מים חמיםמנות אספרסו בכל פעולה ומצוידת בצינור אדים מסתובב  2או  1מכונה זו מיועדת להכנת 
 .המכונה סומנו בסמלים הניתנים לקריאה בקלות

 .המכונה עוצבה ותוכננה לשימוש ביתי בלבד ואינה מתאימה לשימוש מקצועי או רציף בעסק

 !אזהרה
 -אך לא מוגבל ל, האחריות לא תחול באם התקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים

  להוראות חוברת ההפעלהשימוש לא נכון או בניגוד. 
 בכתב/ י הספק מראש"י אדם שלא הוסמך ע"תיקון שבוצע ע. 
 שימוש בכבל חשמלי לא מתאים. 
 שימוש במתח חשמלי לא מתאים. 
 י הספק"או אושרו ע/שימוש בחלקי חילוף ואביזרים נלווים שאינם מקוריים ו. 
 נזקי אבנית. 
 נזקי שבר. 
 נזקי רטיבות. 
  י החברה"ניקוי בחומרים שלא אושרו ע/ לקויתפעול / הזנחת המכונה. 
 חשיפה ישירה לשמש או לגשם: או חשיפתה לגורמי טבע כגון/אחסון המכונה בטמפרטורה לא מתאימה ו. 

 . עיין בתעודת האחריות שקיבלת עם המכונה במעמד הרכישה.  האחריות אינה תקפה -במקרים אלה
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 !התחשמלות/ סכנת קצר חשמלי -ממגע עם מים, חלקים מהמכונהיש להרחיק את הכבל החשמלי או  
 . אין לגעת בחלקים חמים במכונה ללא ציוד מתאים לכך! אדי הקיטור ומים חמים עלולים לגרום לכוויות 
 .  אין לכוון את צינורית האדים או את יציאת המים החמים לעבר גופו של אדם או אובייקטים חשמליים 
 . אין לבצע כל שינוי טכני במכונה ללא התערבות הספק. שימוש ביתי בלבדמכונת הקפה מיועדת ל 
 .יש להרחיק את המכונה מהישג ידם של ילדים 
  המכונה תחת אחריותו של המשתמש בלבד ולא תינתן אחריות לנזק שנגרם באופן ישיר או עקיף למשתמש או לצד  

 .שלישי            
 אספקת חשמל

 .המתח חייב להתאים לערך המופיע על תווית המכונה! לשקע מתאים חבר את תקע החשמל אך ורק 
 במידה והתגלו פגמים בכבל הזנת. בדוק לעיתים קרובות את הכבל החשמלי וודא כי אין בו קרעים או פגמים כלשהם 

 .נהצור קשר עם הספק ודאג להחליף את הכבל החשמלי של המכו! חל איסור מוחלט להשתמש בכבל -החשמל            
 .יש לוודא כי הכבל החשמלי משוחרר ולא מונחים עליו מכשירים חמים או אובייקטים כבדים 
 .אין להשתמש בכבל חשמלי מאריך או לבצע הקפה כלשהי בנתיב החשמלי של הזנת החשמל למכונה 
 . ותי משיכת כבל החשמל בכוח ואין לגעת בתקע בידיים רטובות או כאשר רגליך יחפ"אין לנתק את המכונה ע 
 .יש לוודא שהכבל החשמלי אינו מתוח וכי הוא מונח בחופשיות ולא דרך מדפים ובין חפצים העלולים להיגרר עם הכבל 
 מיקום המכונה

 .מ בין קיר לצידיה וחלקה העליון של המכונה"ס 20 -בחר משטח נקי עם שקע חשמלי קרוב ואפשר מרחק מינימאלי של כ 
 . יש למקם את מכונת הקפה במקום בטוח והרחק מהישג ידם של ילדים או אנשים אחרים העשויים להיפגע 
 .אין להכניס ידיים לאזור זה. גם לאחר גמר השימוש, מים חמים עשויים לטפטף מפיית היציאה המיועדת! סכנת כוויה 
 .אין להשתמש במכונת הקפה מחוץ לבית או בשטח פתוח 
 .מכונת הקפה על משטחים חמים על מנת למנוע התכה או פגיעה בגוף המכונה או חלקים חשמלייםאין למקם את  

 ניקוי ותחזוקה
 ולאחר מכן לנתק את תקע החשמל מן ON-OFFי לחצן ההפעלה הראשי "יש לכבות את המכונה ע, לפני ניקוי המכונה 

 .י למנוע כוויותיש להמתין מעט על מנת לאפשר למכונה להתקרר כד. השקע            
 . י חוברת הדרכה זו"אין לטבול את המכונה במים ואין להשרות במים חלקים אשר לא אושרו להשריה עפ 
 . לשטוף אותו במים ולמלא מים טריים, יש לרוקן את המיכל. אין להשתמש במים ששהו במיכל במשך הלילה 
 י"הומלצו ואושרו ע, אך ורק בחומרים אשר סופקוניתן להשתמש . חל איסור מוחלט להשתמש בחומרי ניקוי עם המכונה 

 .י הספק ובהדרכתו"היצרן או ע            
 . אין לכסות את המכונה בבדים או להניח עליה בדים לחים לייבוש 
 .מומלץ לשטוף את מיכל המים ואת ידית החליטה, לפני השימוש במכונה 
 אחסון המכונה

 לרוקן את מיכל המים ולאחסן, יש לנתק את המכונה משקע החשמל, במידה ואין משתמשים במכונה לתקופה ארוכה 
 . הרחק מהישג ידם של ילדים והרחק מגורמי אבק ולכלוך, במקום יבש            

 תחזוקה/ תיקון
 אין להפעיל את, או במקרה של נפילה, במקרה של תקלה במכונה או פגם או חשד כלשהו שהמכונה אינה תקינה 

 אינה אחראית לתיקונים  מ"פאוזה שירותי קפה בע. נתק את תקע החשמל ופנה למוקד שירות מורשה בלבד! המכונה            
 .י אדם שאינו מורשה מטעמה"שנעשו ע            
 בטיחות

       .בשהאין להשתמש במים או באבקת כיבוי י(. פחמן דו חמצני) CO2יש להשתמש במטף כיבוי , שריפה/ במקרה של אש 
 אריזה

 אריזת הקרטון המקורית של מכונת הקפה תוכננה ועוצבה במיוחד על מנת לשמור על בטיחותה של מכונת הקפה בהעברתה ממקום 
 . בבטחה, אנו ממליצים לשמור את האריזה המקורית על מנת שתוכלו להעביר את המכונה במידת הצורך. למקום            
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 תרשים היכרות
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 3איור  2איור  1איור 

 6איור  5איור  4איור 

 9איור  8איור  7איור 

 12איור  11איור  10איור 
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 15איור  14איור  13איור 

 18איור  17 איור 16איור 

 21איור  20איור  19איור 

 24איור  23איור  22איור 
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 15איור  14איור  13איור 

 18איור  17 איור 16איור 

 21איור  20איור  19איור 

 24איור  23איור  22איור 
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 27איור  26איור  25איור 

 30איור  29איור  28איור 

 33איור  32איור  31איור 

 36איור  35איור  34איור 
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 (5' מתרשים ההיכרות בעמ)ואביזריה מפתח חלקי המכונה 

 תיאור מספר
 לוח בקרה 1
 מכסה מיכל מים 2
 מים חמים/ בורר קיטור 3
 שטח אחסון לאביזרים 4
 מיכל מים 5
 אחיזה לכוסותמשטח  6
 רשת כיסוי+ מגש עודפים 7
 ראש חליטה 8
 "(פנארלו)"צינור אדים  9

 כבל חשמלי 10
 ON-OFFלחצן הפעלה ראשי  11
 ידית חליטה 12
 כפית מדידה לקפה טחון 13
 (כוסות קפה 2או  1להכנת )פילטר קפה  14
 מתאם פודים 15
 פילטר פודים 16
 בורר מצבים 17
 נורת חיווי הפעלה 18
 נורת חיווי קיטור אדים 19
 (מים חמים/ קפה)נורת חיווי מזיגה  20

 

 חיבור המכונה

לעולם אל תשתמש . פיהן -חשוב מאוד לעקוב אחר הוראות הבטיחות ולפעול על! זרם חשמלי יכול להיות מאוד מסוכן 
 ! בכבל חשמלי פגום

 . או תקע חשמלי חייבים להיות מוחלפים באופן מיידי במעבדת השירות של הספק/כבל חשמלי ו

ליתר בטחון בדוק שהמתח . נה בה הינך משתמש במכשיר זהלמדי, י היצרן"תואם מראש ע, המתח החשמלי של המכשיר שברשותך
ערך המתח החשמלי של המכונה ממוקם על לוחית נתונים . בו הינך משתמש, החשמלי של המכונה תואם את המתח בשקע החשמלי

 . בתחתית המכונה

  בטרם חיבור המכונה למערכת החשמל, (כבוי" )0"נמצא כעת על מצב ( 11)וודא שלחצן ההפעלה הראשי של המכונה . 
  (. בעל מתח מתאים)כעת חבר את תקע החשמל לשקע החשמלי בקיר 

 מיכל המים

 ( 1איור )-  י הרמתו כלפי מעלה"ע( 2)הסר את מכסה מיכל המים . 
 ( 2איור )-  (.5)הסר את מיכל המים 
 ( 3איור )- אל תמלא את המיכל מעבר לקו המקסימום  -שים לב. שטוף היטב את מיכל המים ומלא אותו במי שתייה טריים

 .MAX -ג המיכל באותיות בולטות כ"המסומן ע
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ויים לגרום נזק מים חמים או כל נוזל אחר עש. לא מוגזים ולא חמים, מלא את מיכל המים אך ורק במי שתייה טריים 
 . בלתי הפיך למיכל המים וכן למכונת הקפה

, לפני כל פעולה או הפעלה של המכונה. כאשר מיכל המים אינו מונח במקומו המיועד במכונה, אין לבצע פעולות במכונת הקפה
 . במידת הצורך מלא אותו במידה המותרת. וודא כי ישנם מספיק מים במיכל

 ( 2איור )- (.2)סגור את המיכל באמצעות המכסה . מים למקומו המיועד במכונה וודא שהוכנס כראויהחזרת את מיכל ה 

 פעולת האתחול

לחמם ולהכין את המכונה , על מנת לשטוף, במים חמים, א למעשה שטיפה פנימית שמבצעת המכונההי" פעולת האתחול" 
יש . הרכיבים הפנימיים האחראיים להפקת הקפה של כל, תוך שמירה על טמפרטורת חום מתאימה, ורכיביה להפקת קפה משובח

למכונה בכל הפעלה של המכונה או לאחר תקופה ממושכת של חוסר שימוש או בכל פעם שהמים במיכל נגמרים " פעולת אתחול"לבצע 
ימי וכן על תסייע בשמירה על אורך חייה של המכונה ושל הדוד הפנ, ל"הקפדה על הזרמת מים חמים בכל אחד מהמקרים הנ. לחלוטין

 . תקינות המכונה
  והעבר אותו למצב ( 11)לחץ על לחצן ההפעלה הראשי"I( "כדי להדליק את המכונה.)  על , תידלק( 18)נורת חיווי ההפעלה

 .מנת לאפשר חיווי שהמכונה נמצאת כעת במצב פעיל
 ( 4איור )-  פנארלו", (9)מקם כלי לקיבול נוזלים תחת צינור האדים." 
 י סיבובו נגד כיוון השעון"ע( 3)מים חמים / קיטורפתח את בורר ה. 

 ( 5איור )-  למצב ( 17)כוון את בורר המצבים הראשי. 
 (.פנארלו)"המופקים מצינור האדים , המתן עד לקבלת זרם אחיד ויציב של מים" 

 ( 5איור )-  למצב הניטראלי ( 17)החזר את בורר המצבים הראשי. 
 הסר את הכלי לקיבול הנוזלים כעת. י סיבובו עם כיוון השעון"ע( 3) מים חמים/ סגור את בורר הקיטור . 

 שימוש ראשוני במכונה
 :חליטת קפה אופטימאלית ובכל מקרה חייבות להיעשות כאשריכולות להבטיח , הפעולות הפשוטות לשימוש ראשוני במכונה

 בהפעלת המכונה בפעם הראשונה. 
  (.שבועיים ומעלה)לאחר תקופה ממושכת של חוסר שימוש 

לבין הצורך בפעולת האתחול בהפעלה הראשונה של המכונה או , יש להבדיל בין הצורך בפעולת האתחול לתפעול תקין של המכונה! שים לב
פעולת האתחול חייבת להיעשות בכל אחד מהמקרים שפעולה זו נחוצה ונדרשת למכונת !! לאחר תקופה ממושכת של חוסר שימוש במכונה

 .הקפה

לשתייה , הם אינם מתאימים לשימוש! חובה לשפוך את המים שהופקו בפעולת האתחול לכיור או למקום ניקוז הולם 
עצור את פעולת הזרמת המים ורוקן , אם כלי קיבול הנוזלים מתמלא בזמן פעולת האתחול. או לשימוש עם מזון בכל צורה שהיא

 . את הכלי לפני שתמשיך בפעולה

 ( 3איור )- מיכל המים ומלא אותו מחדש במי שתייה טריים שטוף את . 
 ( 4איור )-  נגד כיוון  י סיבובו"ע( 3)מים חמים / פתח את בורר הקיטור"(. פנארלו)"מקם כלי לקיבול נוזלים תחת צינור האדים

 .השעון

 ( 5איור )-  למצב ( 17)כוון את בורר המצבים הראשי. 
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 החזר את , על מנת לסיים את הפעולה"(. פנארלו)"מים חמים / צינור האדים דרך, בצע הזרמת מים בכמות של כל מיכל המים

 .י סיבובו עם כיוון השעון"ע( 3)מים חמים / וסגור את בורר הקיטור למצב הניטראלי ( 17)בורר המצבים הראשי 
 ( 3איור )- מלא מחדש את מיכל המים במי שתייה טריים.  
 ( 13-14איורים )-  התחל מנקודת האמצע וסובב את ידית החליטה (. 8)אל ראש החליטה במכונה הכנס את ידית החליטה

 .עד שתורגש נעילה במקום, משמאל לימין
 ( 15איור )- מקם כוס או כלי מתאים תחת פיות ידית החליטה. 

 ( 16איור )-  והזרם את כל המים במיכל המים של המכונה למצב ( 17)סובב את בורר המצבים הראשי. 
 ( 17איור )- למצבו ( 17)עצור את פעולת הזרמת המים והחזר את בורר המצבים הראשי , כאשר מיכל המים מתרוקן

 .הניטראלי 
  תידלק ותעיד על כך שהמכונה מוכנה לשימוש( 20)מלא שוב את מיכל המים והמתן עד שנורת חיווי ההפעלה . 
 ( 19איור )- ושטוף את ידית החליטה במי ברזיטה מימין לשמאל י סיבוב ידית החל"ע, הסר את ידית החליטה מראש החליטה. 

 . אנא קרא את הוראות התפעול בהמשך מדריך זה לגבי הפקת קפה והקצפת חלב; כעת המכונה מוכנה לשימוש

 הפקת אספרסו

קיימת סכנת כוויה לך . במהלך פעולת הפקת האספרסו אסור  בשום אופן להוציא את ידית החליטה באופן ידני! אזהרה
 . אל תיגע בה בזמן החליטה. ידית החליטה נסגרת בלחץ. ולסובבים אותך

 טנדרטית ולא יש לקחת בחשבון שזוהי פעולה ס; עשויה להבהב( 20)נורת חיווי ההפעלה , במהלך פעולת הפקת האספרסו
 . מדובר בתקלה כלשהי או תפעול שגוי

 סגור עד הסוף ושיש מספיק מים במיכל המים של המכונה( 3)מים חמים / נא וודא כי בורר הקיטור, לפני כל שימוש במכונה. 
 ( 3איור )-  העבר אותה למצב  -כלומר; והדלק את המכונה( 11)לחץ על לחצן ההפעלה הראשי"I( "אם הייתה כבויה.)  
 המעידה על כך שהמכונה התחממה ומוכנה לשימוש( 20)המתן עד שתידלק נורת חיווי ההפעלה. 

 .נמצאים בתא מיוחד שעוצב על מנת להבטיח תפעול קל ומיידי אביזרים להפקת אספרסו 
לך  והוצא את החלק הנדרש( 2)הרם את המכסה , או הפילטרים לידית החליטה נדרשים/אם כפית המדידה לקפה הטחון ו

 (. 35-36איורים )
 

 שימוש בקפה טחון
 

 ( 7איור )-  הפילטר הותקן כבר כאשר השתמשת במכונה בפעם ; (12)לתוך ידית החליטה ( 14)הכנס את הפילטר לקפה טחון
 .הראשונה

 ( 13איור )-  מהאמצע( 8)הכנסת את ידית החליטה אל ראש החליטה של המכונה. 
 ( 14איור )- הידית , ידית החליטהמשחרר את אחיזתך . עד שתורגש נעילה במקום, סובב את ידית החליטה משמאל לימין

 . לשימוש נכון, אופטימאלית של ידית החליטהוהתאמה מבטיחה התמקמות  ותזוזה ז. תזוז לאט לאט שמאלה
 ( 16איור )-  ( 17)ובב את בורר המצבים הראשי ס. ך ידית החליטהי הזרמת מים חמים דר"מראש ע פילטר הקפהחמם את

 פעולה זו יש לעשות רק עבור הפקת הקפה הראשונה. עד שיחלו לצאת מים מפיות המזיגה של ידית החליטה למצב 
 .באמצעות פילטר הקפה

 ( 17איור )-  למצבו הניטראלי ( 17)את בורר המצבים הראשי החזר , ל מים דרך ידית החליטה"מ 150לאחר הזרמת 
 .זיגת המים החמיםלעצירת מ
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 ( 19איור )- מאחר . י סיבובה מימין לשמאל וסלק את שרידי המים משוקת החליטה"הסר את ידית החליטה מהמכונה ע
 . אין צורך להחליפו כאשר רוצים להכין כוס קפה אחת או שתי כוסות, (14)והותאם למכונה פילטר חליטה מיוחד 

 ( 35איור )- מתא האחסון במכונה, הסר את כפית המדידה לקפה טחון. 
 ( 8איור )-  סלק . כוסות קפה 2כפיות מדודות עבור  2יש לשים ; כפיות מדודות קפה טחון עבור כוס קפה אחת 1-1.5הוסף

 . גרגירי קפה משפת שוקת ידית החליטה
 ( 13איור )-  (.8)לראש החליטה של המכונה ( 12)הכנס את ידית החליטה 
 ( 14איור )- עד שתורגש נעילה במקום סובב את ידית החליטה משמאל לימין . 
 ( 15איור )-  שחוממו מראש ומקם אותן תחת פיות המזיגה של ידית החליטה כוסות 2או  1קח. 

 ( 16איור )-  למצב ( 17)סובב את בורר המצבים הראשי. 

 על מנת לסיים את , למצבו הניטראלי ( 17) החזר את בורר המצבים הראשי, כאשר הושגה כמות הקפה המבוקשת
 (. 18איור )המתן מספר שניות לאחר סיום מזיגת הקפה ורק לאחר מכן הסר את כוסות הקפה . פעולת המזיגה

 ( 19איור )- הסר את ידית החליטה ורוקן את שאריות הקפה מהשוקת . 
 

ב זאת כמצב נורמאלי וכחלק בלתי נפרד יש להחשי, אם כמות קטנה של מים נשארת בתוך ידית החליטה: הערה 
 .לא מדובר בתקלה. מתכונות ידית החליטה

 

-נקה אותו יום. על מנת להבטיח תמיד תוצאות מושלמות, חייב תמיד להישמר נקי( 14)פילטר הקפה : הערה חשובה 
 . אחרי כל שימוש, יום

 
 שימוש בקפה פודים

 
 ( 9איור )-  (.12)מידית החליטה ( 14)פילטר הקפה השתמש בכפית על מנת להסיר את 
 ( 10איור )-  (.12)אל ידית החליטה  -עם החלק הקמור כלפי מטה( 15)הכנס את מתאם הפודים 
 ( 11איור )-  (.12)אל ידית החליטה ( 16)לאחר מכן הכנס את פילטר הפודים 
 ( 13איור )-  מלמטה (8)הכנס את ידית החליטה אל ראש החליטה של המכונה . 
 ( 14איור )- הידית , שחרר את אחיזתך מידית החליטה. עד שתורגש נעילה במקום, סובב את ידית החליטה משמאל לימין

 .לשימוש נכון, תזוזה זו מבטיחה התמקמות והתאמה אופטימאלית של ידית החליטה. תזוז לאט לאט שמאלה
 ( 16איור )- ית החליטהי הזרמת מים חמים דרך יד"חמם את פילטר הפודים מראש ע. 

פעולה זו יש . עד שיחלו לצאת מים מפיות המזיגה של ידית החליטה למצב ( 17)סובב את בורר המצבים הראשי  
 .לעשות רק עבור הפקת הקפה הראשונה באמצעות פילטר הפודים

 ( 17איור )-  למצבו הניטראלי ( 17)החזר את בורר המצבים הראשי , ל מים דרך ידית החליטה"מ 150לאחר הזרמת 
 .לעצירת מזיגת המים החמים

 ( 19איור )- י סיבובה מימין לשמאל וסלק את שרידי המים משוקת החליטה"הסר את ידית החליטה מהמכונה ע. 
 ( 12איור )- א שקצוות נייר הפוד אינן מכסות את שולי השוקתווד. הכנס את הפוד לשוקת ידית החליטה. 
 ( 13איור )-  מלמטה( 8)הכנס את ידית החליטה אל ראש החליטה של המכונה . 
 ( 14איור )- סובב את ידית החליטה משמאל לימין עד שתורגש נעילה במקום . 
  אשר חוממה מראש ומקם אותה תחת פיות המזיגה של ידית החליטה כוס אחתקח. 

 ( 16איור )-  למצב ( 17)סובב את בורר המצבים הראשי. 

 ( 17איור )- לעצירת  למצבו הניטראלי ( 17)החזר את בורר המצבים הראשי , כאשר הושגה כמות הקפה המבוקשת
 .פעולת המזיגה
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 ( 19איור )- הסר את ידית החליטה וזרוק את . המתן מספר שניות לאחר סיום פעולת המזיגה ולאחר מכן הסר את כוס הקפה
 . הפוד המשומש לפח האשפה

על מנת להבטיח תמיד , חייבים תמיד להישמר נקיים( 15)ומתאם הפודים ( 16)פילטר הפודים : הערה חשובה 
 . ימושיום אחרי כל ש -נקה אותם יום. תוצאות מושלמות

 טיפ לבחירת סוג הקפה
י "קפה הוא מוצר טבעי וטעמו עשוי להשתנות עפ, יחד עם זאת; כל סוגי הקפה ניתנים לשימוש עם מכונת הקפה שלך, באופן כללי

 . מומלץ לנסות סוגים שונים של קפה על מנת למצוא את הקפה המתאים ביותר לטעמך האישי, לכן. מקורו ואופן טחינתו
קפה תמיד צריך לזרום בזרם אחיד מפיות . אנו ממליצים על שימוש בקפה שנטחן במיוחד עבור מכונות קפה, ת ביותרלתוצאות הטובו

מהירות זרימת הקפה המופק תלויה בעובי הטחינה של הקפה . המזיגה של ידית החליטה ולא לצאת בזרם חלש מידי או בטפטופים
 . דאג להשתמש בכפית המדידה המצורפת למכונה. טהאו בכמות הקפה הטחון בה הינך משתמש בידית החלי/ו
 

מכוון אל מגש "( פנארלו)"נא וודא כי צינור האדים , קיטור אדים/ לפני נקיטת כל פעולת תפעול הקשורה במים חמים 
 . של המכונה( 7)העודפים 

 
 מים חמים

; צינור האדים יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד. צינור האדים עשוי לפלוט רסס מים חמים או טפטוף! סכנת כוויה 
  .דאג להשתמש במטלית. לעולם אל תיגע בצינור האדים באופן ישיר או בידיים חשופות

 
 (.מופעל" )ן"והעבר אותו למצב ( 11)לחץ על לחצן ההפעלה , אם המכונה כבויה 
 נורת החיווי מעידה על כך שהמכונה מוכנה לשימוש. תידלק( 20)עד שנורת חיווי ההפעלה  המתן . 
 ( 21איור )- (.פנארלו)"תחת צינור האדים , מקם כלי לקיבול נוזלים או קנקן תה" 
 ( 21איור )- י סיבובו נגד כיוון השעון"ע( 3)מים חמים / פתח את בורר הקיטור . 

 ( 22איור )- למצב ( 17)מצבים הראשי סובב את בורר ה. 

 ( 23איור )- למצבו הניטראלי ( 17)סובב את בורר המצבים הראשי , כאשר הושגה כמות המים החמים המבוקשת. 
 ( 24איור )- י סיבובו עם כיוון השעון"ע( 3)מים חמים / סגור את בורר הקיטור . 
 הסר את כלי קיבול הנוזלים או את קנקן התה . 

 

 ינו'קפוצ/ קיטור אדים

; צינור האדים יכול להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד. צינור האדים עשוי לפלוט רסס מים חמים או טפטוף! סכנת כוויה 
  .דאג להשתמש במטלית. לעולם אל תיגע בצינור האדים באופן ישיר או בידיים חשופות

 
 

 (.מופעל" )ן"והעבר אותו למצב ( 11)לחץ על לחצן ההפעלה , אם המכונה כבויה 
  נורת החיווי מעידה על כך שהמכונה מוכנה לשימוש. תידלק( 20)המתן עד שנורת חיווי ההפעלה . 

 ( 25איור )-  תיכבה( 20)נורת חיווי ההפעלה . למצב ( 17)סובב את בורר המצבים הראשי . 
  מוכנה להפיק קיטור אדיםנורת החיווי מעידה על כך שהמכונה . תידלק( 19)המתן עד אשר נורת חיווי קיטור האדים. 
 ( 26איור )- מקם כלי לקיבול נוזלים תחת צינור האדים. 
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 ( 26איור )- תוך זמן . על מנת לסלק שרידי מים חמים מצינור האדים, למספר שניות( 3)מים חמים / פתח את בורר הקיטור
 .קצר ייצא קיטור אדים בלבד בזרם אחיד ויציב

 ( 27איור )- והסר את כלי קיבול הנוזלים( 3)מים חמים  /סגור את בורר הקיטור . 
  להתייעץ עם  מומלץ. בו הינך רוצה להשתמש על מנת לבצע הקצפת חלב, מכל מיכל מתאים 1/3כוס חלב קר או  1/3מלא

 . הספק לגבי כלים מתאימים להקצפה

 . השתמש בחלב קר על מנת לקבל תוצאות טובות יותר 
 
 ( 28איור )- הרם והורד . י סיבובו נגד כיוון השעון"ע( 3)מים חמים / בתוך החלב ופתח את בורר הקיטור טבול את צינור האדים

 . על מנת לחמם את כל אזורי החלב בכלי, את כלי החלב בתנועות קטנות

 . שניות 60זמן מקסימאלי לשימוש רציף בקיטור אדים הוא עד       
 

 עד הסוף , סיבובו עם כיוון השעון י"ע( 3)מים חמים / בורר הקיטורסגור את , כאשר הושגה התוצאה הרצויה, בתום ההקצפה
 . והסר את הכלי עם החלב המוקצף

 ( 30איור )-  דולקות -ו אם שתי נורות החיווי . למצבו הניטראלי ( 17)החזר את בורר המצבים הראשי ,
 . טמפרטורת המכונה גבוהה מידי מכדי להפיק אספרסו כעת

  בחוברת הדרכה זו 10כפי שתואר בעמוד , פעולת האתחולבצע את  . 

 .דולקת באופן קבועהמכונה מוכנה לשימוש כאשר נורת חיווי ההפעלה : הערה 
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 . ריםכדי לחמם משקאות אח, כפי שהוסבר להקצפת חלב, ניתן לבצע את אותה הפעולה 
 

 נקה אותו באמצעות מטלית לחה, בתום השימוש בצינור האדים . 
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 ניקיון ותחזוקה
 

 .כל פעולת ניקוי חייבת להתבצע אך ורק כאשר המכונה כבויה ומנותקת מהחשמל ורק לאחר שהנחת למכונה להתקרר 
  במדיח הכלים ,לשים חלקים ממנה או אביזרים נלווים לה ואיןאין להשרות את המכונה במים! 
 או בחומרים המכילים אלכוהול או חומרים כימיים אחרים/אין להשתמש בחומרי ניקוי ו. 
 מומלץ לשטוף את מיכל המים ולמלא אותו במי שתייה טריים מידי יום . 
 ( 31-33איורים )- ושטוף אותו במי שתייה "( פנארלו)"יסוי המקציף הפרד את החלק הראשי מכ, לאחר הקצפת חלב, מידי יום

 .נקיים
 ( 31-32-33איורים )- י "פעל עפ. יש לנקות היטב את צינור האדים, (י הצורך"עפ, או מוקדם יותר) לפחות פעם בשבוע

 :ההוראות הבאות
 ;(לניקוי סטנדרטי" )פנארלו"הסר את החלק הראשי של כיסוי המקציף  -
 ;מצינור האדים, "נארלופ"הסר את חלקו העליון של ה -
 ;"פנארלו"את חלקו העליון של ה, שטוף היטב במי ברז זורמים -
 ;את צינור האדים וסלק שרידי חלב, באמצעות מטלית רכה ולחה, נקה היטב -
 ;והתקן אותו על צינור האדים" פנארלו"החזר את חלקו העליון של ה -
 ". פנארלו"התקן מחדש את חלקו הראשי של כיסוי המקציף  -
 (34ור אי )-  השלם את הניקוי בעזרת מטלית רכה ולחה. מידי יום, (7)רוקן ושטוף את מגש העודפים ואת רשת הכיסוי . 
 ( 20איור )-  י ההוראות הבאות"פעל עפ, (12)על מנת לנקות את ידית החליטה: 

 .שטוף אותו במים חמים, הסר את פילטר הקפה מידית החליטה -( 9איור ) -
 .ושטוף אותו במי ברז( במידה ומותקן)הפודים הסר את מתאם או  -
 .שטוף את שוקת ידית החליטה תחת מי ברז זורמים -

 ( 35-36איורים )- י "עפ, או מוקדם יותר)לפחות פעם בשבוע , נקה את שטח אחסון האביזרים באמצעות מטלית או בד רך
 . כדי לסלק שאריות קפה ואבק( הצורך

  תנור וכד/ מיקרוגל/ מייבש שיער: ממנה בעזרת מכשירים מייבשים כגוןאין לייבש את המכונה או חלקים'. 
 אין לשטוף חלקים ואביזרים של המכונה במדיח הכלים! 

 
 טיפול אבנית

 
האבנית מצטברת באופן טבעי עם השימוש . הצטברות אבנית הינה תהליך נורמאלי הנובע כתוצאה ממלחים מינרלים הקיימים במים

 .או כאשר תבחין בשינוי באיכות הקפה/ו( תלוי בכמות הצריכה)נדרש פעם בחודש עד חודשיים  טיפול אבנית. במכונה
 

ג אביזרים "העדיפות חייבת להינתן להוראות ההפעלה והתחזוקה על ההוראות המופיעות ע -לכל מקרה של התלבטות  
 . או הספק/י היצרן ו"לצו עאו חומרים הנמכרים בנפרד מהמכונה או שלא הוזכרו כאן באופן מפורט או לא הומ

 ! או במיץ לימון להסרת האבנית/אין להשתמש בחומץ ו  
 . י הספק ובהדרכתו"או הומלצו ע/אין להשתמש בחומרי ניקוי להסרת אבנית שלא אושרו ו

 
חומרים אשר נועד עבור מכונות קפה ועשוי מ, (5עמוד ', איור ב) SAECOאנו ממליצים להשתמש בנוזל לטיפול אבנית מבית 

תוכננה במיוחד על מנת להבטיח תפעול תקין וטוב יותר של מכונת  SAECOתמיסת נוזל טיפול האבנית מבית  .שאינם רעילים
ניתן אף למנוע , בשימוש נכון וביצוע טיפול אבנית בזמן המתאים באופן קבוע. הקפה שברשותך ושומר על אורך חיי המכונה

 . תקלות בתוצר החליטה
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אינו מותקן כעת במיכל ( אם הינך משתמש בפילטר)פילטר המים : נא וודא ש, בתהליך טיפול האבנית לפני שתתחיל 
 !יש להסיר את פילטר המים לפני נקיטת פעולה כלשהי הקשורה בטיפול האבנית, אם כן. המים של המכונה

דאג לבצע את ; אינו מיועד לשתייה ואף מסוכן, או כל נוזל לטיפול אבנית אחר SAECOנוזל טיפול האבנית מבית  
 .אין לקצר צעדים בטיפול האבנית. י ההוראות המתוארות בחוברת הדרכה זו ולסיים את התהליך עד סופו"טיפול האבנית עפ

 
 וודא שהמכונה כבויה. 

עד שתורגש , מלמטה וסובב אותה משמאל לימין( 8)הכנס את ידית החליטה לראש החליטה של המכונה  -( 13-14איורים ) .1
 . נעילה במקום

 .הסר את מיכל המים ורוקן אותו -( 2איור ) .2
לתוך מיכל המים ומלא את יתר המיכל במי שתייה עד לקו  SAECOמכמות נוזל טיפול האבנית מבית  חצישפוך  -( 3איור ) .3

 . MAX -סומן כהמקסימום המ
 ".I"העבר את לחצן ההפעלה למציב פעיל ; (11)הדלק את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה  .4

בערך )כוסות  2בכמות של , (13בעמוד " מים חמים"בפרק , כפי שתואר בחוברת הדרכה זו)בצע הזרמת מים  -( 21איור )
והעברתו למצב כבוי ( 11)על לחצן ההפעלה הראשי  דרך צינור האדים וכבה את המכונה באמצעות לחיצה, (ל כל אחת"מ 150

"0." 
 . דקות כאשר המכונה כבויה 15-20 -המתן כ; הנח לנוזל טיפול האבנית להשפיע .5
 (.11)באמצעות לחצן ההפעלה , הדלק מחדש את המכונה .6

בערך )כוסות  2 בכמות של, (13בעמוד " מים חמים"בפרק , כפי שתואר בחוברת הדרכה זו)בצע הזרמת מים  -( 21איור )
והעברתו למצב כבוי ( 11)דרך צינור האדים וכבה את המכונה באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה הראשי , (ל כל אחת"מ 150

 . דקות 3השאר את המכונה כבויה למשך ". 0"
 . עד שמיכל המים יתרוקן, בפרק זה 6סעיף חזור את הפעולות המתוארות ב .7
עד לקו , יכל המים של המכונה ומלא אותו מחדש במי שתייה טריים ונקיים בלבדשטוף היטב במים את מ -( 3איור ) .8

 .MAX -ג המיכל כ"המקסימום המסומן ע
 .תחת פיות המזיגה של ידית החליטה מקם כלי לקיבול נוזלים .9

והזרם למצב המזיגה ( 17)סובב את בורר המצבים הראשי ; (11)הדלק את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה הראשי  .10

על מנת , למצבו הניטראלי ( 17)החזר את בורר המצבים הראשי  -בסיום.  דרך ידית החליטה, ת כל המים במיכל המיםא
 . לעצור את פעולת הזרמת המים

 .מלא מחדש את מיכל המים במי שתייה טריים -( 3איור ) .11
י "ע( 3)מים חמים / פתח את בורר הקיטור"(. פנארלו)"תחת צינור האדים , גדול מספיק, מקם כלי לקיבול נוזלים -( 21איור )

 . עד הסוף, סיבובו נגד כיוון השעון

 . דרך צינור האדים, והזרם את כל המים במיכל המיםלמצב המזיגה  (17)סובב את בורר המצבים הראשי  -( 22איור )

על מנת לעצור את פעולת , למצבו הניטראלי ( 17)החזר את בורר המצבים הראשי , בסיום הזרמת המים -( 23איור ) .12
 . הזרמת המים

 . י סיבובו עם כיוון השעון"ע( 3)מים חמים / סגור את בורר הקיטור -( 24איור )
 . מיכלי מים 4כ "על מנת לסיים סה, פעם נוספת – 8מסעיף חזור על הפעולות המתוארות לעיל  .13
 . י סיבובה מימין לשמאל ושטוף אותה במי שתייה נקיים"הסר את ידית החליטה מהמכונה ע -( 19איור ) .14

 
 . טיפול האבנית כעת הסתיים

 . בצע את פעולת האתחול, אם יש צורך; מלא מחדש את מיכל המים במי שתייה טריים ונקיים -( 3איור )

או /י הוראות היצרן ו"יש להשליכו לאשפה עפ, SAECOבגמר השימוש בבקבוק הפלסטיק של נוזל טיפול האבנית מבית  
 . י התקנות התקפות במדינה בה הינך משתמש במוצר זה"עפ
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 התבלות מכונת הקפה והשלכתה
 

 . אריזת המכונה עשויה מחומרים הניתנים למחזור -
 . נתק אותה מן החשמל והסר גם את הכבל החשמלי מהשקע בגב המכונה: המכונה -
 . ממנו רכשת את המכונה או למתקן פסולת מיוחד העומד לרשות הציבור, העבר את המכונה ואת הכבל החשמלי שלה לספק -

 
 .של האיחוד האירופי .EC/2002/96מוצר זה תואם להנחיה 

 .למיכל אשפה ביתימצביע על כך שמוצר זה אינו מתאים להשלכה , ג אריזתו"או ע/מוצר ו/ ג מכשיר"המופיע ע             סמל זה  
 .למחזור של חלקים חשמליים ורכיבים אלקטרוניים, יש להעביר את המוצר לנקודת שירות של הספק

אשר  ת על איכות הסביבה ועל בריאות האדםושלילי ותתוכל לסייע במניעת השפע, י ההוראות"עפ, באמצעות סילוק נכון של מוצר זה
אנא צור קשר עם הספק , למידע נוסף ומפורט יותר בנושא מחזור מוצר זה. כפסולת, י טיפול לא הולם במוצר זה"עשויות להיגרם ע

 .  שירות מיכלי אשפה ביתית או החנות בה רכשת את המוצר, המקומי שלך
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 וודא שהמכונה כבויה. 

עד שתורגש , מלמטה וסובב אותה משמאל לימין( 8)הכנס את ידית החליטה לראש החליטה של המכונה  -( 13-14איורים ) .1
 . נעילה במקום

 .הסר את מיכל המים ורוקן אותו -( 2איור ) .2
לתוך מיכל המים ומלא את יתר המיכל במי שתייה עד לקו  SAECOמכמות נוזל טיפול האבנית מבית  חצישפוך  -( 3איור ) .3

 . MAX -סומן כהמקסימום המ
 ".I"העבר את לחצן ההפעלה למציב פעיל ; (11)הדלק את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה  .4

בערך )כוסות  2בכמות של , (13בעמוד " מים חמים"בפרק , כפי שתואר בחוברת הדרכה זו)בצע הזרמת מים  -( 21איור )
והעברתו למצב כבוי ( 11)על לחצן ההפעלה הראשי  דרך צינור האדים וכבה את המכונה באמצעות לחיצה, (ל כל אחת"מ 150

"0." 
 . דקות כאשר המכונה כבויה 15-20 -המתן כ; הנח לנוזל טיפול האבנית להשפיע .5
 (.11)באמצעות לחצן ההפעלה , הדלק מחדש את המכונה .6

בערך )כוסות  2 בכמות של, (13בעמוד " מים חמים"בפרק , כפי שתואר בחוברת הדרכה זו)בצע הזרמת מים  -( 21איור )
והעברתו למצב כבוי ( 11)דרך צינור האדים וכבה את המכונה באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה הראשי , (ל כל אחת"מ 150

 . דקות 3השאר את המכונה כבויה למשך ". 0"
 . עד שמיכל המים יתרוקן, בפרק זה 6סעיף חזור את הפעולות המתוארות ב .7
עד לקו , יכל המים של המכונה ומלא אותו מחדש במי שתייה טריים ונקיים בלבדשטוף היטב במים את מ -( 3איור ) .8

 .MAX -ג המיכל כ"המקסימום המסומן ע
 .תחת פיות המזיגה של ידית החליטה מקם כלי לקיבול נוזלים .9

והזרם למצב המזיגה ( 17)סובב את בורר המצבים הראשי ; (11)הדלק את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה הראשי  .10

על מנת , למצבו הניטראלי ( 17)החזר את בורר המצבים הראשי  -בסיום.  דרך ידית החליטה, ת כל המים במיכל המיםא
 . לעצור את פעולת הזרמת המים

 .מלא מחדש את מיכל המים במי שתייה טריים -( 3איור ) .11
י "ע( 3)מים חמים / פתח את בורר הקיטור"(. פנארלו)"תחת צינור האדים , גדול מספיק, מקם כלי לקיבול נוזלים -( 21איור )

 . עד הסוף, סיבובו נגד כיוון השעון

 . דרך צינור האדים, והזרם את כל המים במיכל המיםלמצב המזיגה  (17)סובב את בורר המצבים הראשי  -( 22איור )

על מנת לעצור את פעולת , למצבו הניטראלי ( 17)החזר את בורר המצבים הראשי , בסיום הזרמת המים -( 23איור ) .12
 . הזרמת המים

 . י סיבובו עם כיוון השעון"ע( 3)מים חמים / סגור את בורר הקיטור -( 24איור )
 . מיכלי מים 4כ "על מנת לסיים סה, פעם נוספת – 8מסעיף חזור על הפעולות המתוארות לעיל  .13
 . י סיבובה מימין לשמאל ושטוף אותה במי שתייה נקיים"הסר את ידית החליטה מהמכונה ע -( 19איור ) .14

 
 . טיפול האבנית כעת הסתיים

 . בצע את פעולת האתחול, אם יש צורך; מלא מחדש את מיכל המים במי שתייה טריים ונקיים -( 3איור )

או /י הוראות היצרן ו"יש להשליכו לאשפה עפ, SAECOבגמר השימוש בבקבוק הפלסטיק של נוזל טיפול האבנית מבית  
 . י התקנות התקפות במדינה בה הינך משתמש במוצר זה"עפ
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 התבלות מכונת הקפה והשלכתה
 

 . אריזת המכונה עשויה מחומרים הניתנים למחזור -
 . נתק אותה מן החשמל והסר גם את הכבל החשמלי מהשקע בגב המכונה: המכונה -
 . ממנו רכשת את המכונה או למתקן פסולת מיוחד העומד לרשות הציבור, העבר את המכונה ואת הכבל החשמלי שלה לספק -

 
 .של האיחוד האירופי .EC/2002/96מוצר זה תואם להנחיה 

 .למיכל אשפה ביתימצביע על כך שמוצר זה אינו מתאים להשלכה , ג אריזתו"או ע/מוצר ו/ ג מכשיר"המופיע ע             סמל זה  
 .למחזור של חלקים חשמליים ורכיבים אלקטרוניים, יש להעביר את המוצר לנקודת שירות של הספק

אשר  ת על איכות הסביבה ועל בריאות האדםושלילי ותתוכל לסייע במניעת השפע, י ההוראות"עפ, באמצעות סילוק נכון של מוצר זה
אנא צור קשר עם הספק , למידע נוסף ומפורט יותר בנושא מחזור מוצר זה. כפסולת, י טיפול לא הולם במוצר זה"עשויות להיגרם ע

 .  שירות מיכלי אשפה ביתית או החנות בה רכשת את המוצר, המקומי שלך
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 פתרון תקלות
 פתרון גורם אפשרי תיאור התקלה

 . המכונה לא נדלקת
 

המכונה אינה מחוברת למקור אספקת 
 .החשמל

י "עפ, חבר את המכונה לכבל החשמלי
 .הוראות ההתקנה בחוברת הדרכה זו

 .נשמעים רעשים חזקים ממשאבת המים
 

מלא את מיכל המים במי שתייה טריים ונקיים  .אין מים במיכל המים
 .MAX -עד לקו ה

 
 
 

 .מידיהקפה יוצא קר 
 
 
 

הייתה כבויה בזמן ( 20)נורת חיווי ההפעלה 
( 17)שסובבת את בורר המצבים הראשי 

 .למצב מזיגה  

המתן עד שהמכונה תהיה מוכנה לשימוש 
 . ונורת החיווי תידלק

, ידית החליטה לא הוכנסה למטרת חימום
 ".הפקת אספרסו"כפי שהוסבר בפרק 

 . חמם מראש את ידית החליטה

 .חמם את הכוסות באמצעות מים חמים .קרותהכוסות 

 
 .החלב לא יוצא מוקצף

 
 .ינו'לא ניתן להכין קפוצ

 

אבקת חלב או חלב : שימוש בחלב לא מתאים
 .דל שומן

 . השתמש רק בחלב קר ומלא

י הוראות הניקיון "עפ" פנארלו"נקה את ה .מלוכלך או סתום" פנארלו"
 . והתחזוקה

בצע את פעולת האתחול ולאחר מכן חזור על  .המכונה לא נותרו אדי קיטור בדוד
 .הפעולה המבוקשת

 
 

הקפה נמזג במהירות גבוהה כך שלא 
 ".קרמה"נוצרת שכבת 

י ההוראות לשימוש "הוסף קפה טחון עפ . יש מעט מידי קפה טחון בידית החליטה
 . בקפה טחון

 .השתמש בעובי טחינה שונה .הטחינה גסה מידי
השתמש בסוג אחר של קפה או דאג לאחסן  .לא טרי או לא מתאים, מידיהקפה ישן 

 .אותו במקום קריר ויבש
 . השתמש בסוג פודים אחר .שימוש בפוד ישן או לא מתאים

וודא שכל החלקים הרלוונטיים נמצאים בידית  .חסר חלק כלשהו בידית החליטה
 .החליטה והוכנסו כראוי

 
 
 
 
 
 

 .טפטוף חלשלא יוצא קפה או יוצא ב

 . מלא את מיכל המים במי שתייה .אין מספיק מים במיכל
 .השתמש בעובי טחינה שונה .הטחינה דקה מידי

הסר את ידית החליטה ונער אותה מעט על  .הקפה הדוק מידי בידית החליטה
 .מנת לאפשר לקפה להתמזג בצורה שווה

 . הפחת את כמות הקפה בידית החליטה .יש יותר מידי קפה בידית החליטה
י "ע( 3)מים חמים / סגור את בורר הקיטור .נשאר פתוח( 3)מים חמים / בורר הקיטור

עד לנקודת העצירה , סיבובו עם כיוון השעון
 . הסופית שלו

 .י ההוראות"עפ, בצע טיפול אבנית למכונה .למכונה נוצרה שכבה של אבנית
הסר את פילטר הקפה מידית החליטה  .סתום פילטר הקפה בידית החליטה

 . ושטוף אותו היטב במים חמים
 .השתמש בפוד מסוג שונה .שימוש בפוד לא מתאים

 
 
 
 

 .קפה נוזל מקצוות ידית החליטה

( 8)ידית החליטה הוכנסה לראש החליטה 
 . בצורה שגויה

י "עפ, הכנס את ידית החליטה מחדש
 . ההוראות

. נקה את ידית החליטה ואת שולי השוקת .החליטה מלוכלכיםשולי שוקת ידית 
 .נקה את פילטר הקפה ואת פילטר הפודים

וודא . הכנס את הפוד מחדש בצורה מתאימה .הפוד הוכנס בצורה שגויה
שקצוות נייר הפוד אינן יוצאות מגבולות 

 .שוקת ידית החליטה
. בידית החליטה הפחת את כמות הקפה .יש יותר מידי קפה בידית החליטה

השתמש בכפית המדידה המסופקת עם 
 .המכונה

 .צור קשר עם מוקד השירות שלנו, בכל תקלה אחרת שאינה מופיעה במדריך זה
 .נא כבה את המכונה ונתק אותה משקע החשמל, במקרה של חשד כי המכונה נפלה או לא תקינה

 מ"פאוזה שירותי קפה בע
 10904קיבוץ גליל ים  131. ד.ת
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