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 חוברת הפעלה מקוצרת
 

 

קריאת המדריך  מחליפה אתנה נ, קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איכםלתשומת לב
 יש לשמור חוברת זו לשימוש עתידי. המלא. 
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 מסך תצוגה 1
 

 תפקיד המקש תלוי במה שמוצג על המסך –מקשים גמישים  2

 

 )מאחורי המכסה(  JURA Smart Connectשקע שירות עבור מערכת גב המכונה 

 

 אביזרים 

 

 

 

מכסה לשמירה על של המפתח 
, מיכל המים וחוגת הארומה

   כיוונון המטחנה 

 מיכל לניקוי מערכת החלב 
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 כללי -הכנת משקאות 

 
ך מוצגים כל המשקאות שניתן להכין. לחצו על המקש  על המס כדי להציג משקאות נוספים.  

 
לחיצה על בחור בדרגת החוזק של הקפה עבור הספל אותו מכינים באמצעות ניתן ל פעולת הטחינהבמהלך 

 .  או   ם המקשי

 
     .או   צה על המקשים באמצעות לחי המוקצף ניתן לשנות את כמות המים או החלב במהלך פעולת המזיגה

 
 מומלץ לחמם מראש את הספלים. 

 . הביטול  ניתן להפסיק את פעולת ההכנה בכל שלב שהוא באמצעות לחיצה על מקש

 
 Permanentמדריך המלא ב 4בפרק  וראניתן לתכנת הגדרות קבועות לכל המשקאות באמצעות מצב התיכנות )

settings in programming mode – Adjusting the product settings .) 

 

 וקפה הכנת אספרסו

 חליטות( במצב התיכנות.  1-5ניתן לבחור במספר פעולות החליטה המבוקשות )בין להכנת קנקן קפה 

 

 הכפולה הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה . 

  לחצו על מקש הקפהCoffee  או על מקש האספרסו[Espresso .] 

כמות המים שנקבעה ודרגת החוזק.  Coffeeל הצג יוצגו עחליטת הקפה תתחיל. 

 מראש תוזרם אל תוך הספל.

 .   המכונה שוב מוכנה לשימושההכנה תיפסק אוטומטית ו

 קפוצ'ינו או לאטה מקיאטוהכנת 

מבלי שתיאלצו  שברשותכם יכולה להכין קפוצ'ינו או לאטה מקיאטו בלחיצת כפתור אחת, X8מכונת הקפה 

 ממקומו.  להזיז את הספל

 

 יחידת המזיגה הכפולה. הניחו ספל מתחת ל 

 וצ'ינו לחצו על מקש הקפCappuccino . 

 אל תוך הספל.תוזרם מראש  חלב החם והחלב המוקצף שנקבעהכמות ה

ישנה השהייה קצרה במהלכה החלב החם נפרד מן הקצף. כך נוצר מראה 

 השכבות האופייני למשקה הלאטה מקיאטו.

, וכמות המים שנקבעה מראש לקפה תוזרם לתוך הספל. חליטת הקפה תתחיל

 .   המכונה שוב מוכנה לשימושהכנה תיפסק אוטומטית ו

, כמוסבר בהמשך. מדי יום האותלאורך זמן, יש לשטוף ולנקות מערכת החלב כדי להבטיח פעולה תקינה של 

 ".Maintenance – Cleaning the milk system"  :5 בפרקבאנגלית,  מלאניתן למצוא מידע נוסף במדריך ה
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  קפהאו  אספרסושל שני ספלים כנת ה

 שניות 2בתוך פעמיים של קפה / קפה עם חלב, לחצו על מקש ההכנה התואם  שני ספליםכדי להכין 

 

  הכפולה מתחת ליחידת מזיגת הקפהספלים  2הניחו . 

  מקש העל  פעמייםלחצוEspresso  שניות. 2בתוך  

2 x Espresso  ,ליטת הקפה תתחיל. ח 

 המכונה שוב מוכנה לשימוש. וההכנה תיפסק אוטומטית 

 שטיפת המכונה

 . באופן ידני ניתן להתחיל בפעולת שטיפה בכל עת

 

 הכפולה.  מזיגהה ליחידתמיכל קיבול מתחת  וחיהנ 

  מקש התיכנות לחצו על . 

  המקש לחצו על . 

2/5  

  המקש לחצו על Rinse the coffee system   .כדי להתחיל בפעולת השטיפה 

 Machine is rinsing השטיפה תיפסק ה הכפולה. מזיגה, מים יוזרמו דרך יחידת

 באופן אוטומטי. 

 

 מערכת החלב שטיפת 

 שטוף את מערכת החלב. ללאחר כל שימוש בחלב, המכונה תתריע שיש 

 

 . Rinse the milk systemמופיע צג על ה תנאי מקדים:

 הכפולה מזיגהה ליחידתיבול מתחת מיכל ק וחיהנ . 

  מקש התיכנות לחצו על . 

 

Milk system is being rinsed השטיפה ה הכפולה. מזיגה, מים יוזרמו דרך יחידת

 תיפסק באופן אוטומטי. 

 

            ניקוי מערכת החלב

 . שימוש עם חלב הם נעשה בא באופן שוטף מדי יוםאת מערכת החלב  , יש לנקותה התקינהעל מנת לוודא את פעולת

 אזהרה
יש  שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.

 .JURAמתוצרת המקוריים להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי 

ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ, או לאחד המשווקים  וקפוצ'ינטור פנשמפו ללרכישת ה

 המורשים.
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  לחצו על מקש התיכנות. 

1/5. 

  לחצו על המקשClean the milk system . 

  לחצו על המקשstart . 

 לחצו על המקש Next  

Cleaning agent for milk system . 

  

  לניקוי מערכת החלב לחלק האחורי של מיכל הניקוי. הוסיפו פקק אחד של הסבון 

 לחצו על המקש Next  

Connect the milk tube 

 ליחידת המזיגה. מתחת את מיכל הניקוי  וחיהנ 

 .הוציאו את צינורית החלב ממיכל החלב 

  .חברו את צינורית החלב אל מיכל הניקוי 

 

מיכל הניקוי, יש להתאים את הצינורית אל לכדי לחבר כראוי את צינורית החלב 

 המחבר.  

 

  לחצו על המקשNext . 

Cleaning milk system , מים יוזרמו והצינורית יתנקו. יחידת מזיגת הקפה

  יחידת המזיגה. דרך 

 המכונה מוכנה עתה לשימוש. הפעולה תיפסק אוטומטית. 

             הכפולה יחידת המזיגהשטיפת פירוק ו

 האם נעשה ב באופן שוטף מדי יום ה, יש לנקותיחידת המזיגהשל ואת ההגיינה על מנת לוודא את פעולתו התקינה 

 .שימוש עם חלב

 

 

 

  .הפרידו את צינורית החלב מן המכונה ושיטפו אותה ביסודיות במים זורמים 

 

 

 

 

 

 

 

  ל יחידת מכסה שהאת כו שיומביחידת המזיגה הכפולה לחצו על מנגנון השיחרור

 המזיגה קדימה והחוצה. 

 

 

 

 

 יחידת המזיגהממערכת החלב בזהירות את  ודיהפר. 
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  .פרקו את מערכת החלב לחלקיה 

 אם יש שאריות של חלב יבש על החלקים, . את כל החלקים תחת מים זורמים פוטיש

 מ"ל מים קרים ופקק אחד מהסבון  250תמיסה של יש לטבול אותם תחילה ב

 .. לאחר מכן יש לשטוף היטב את החלקים במיםJURAמתוצרת מערכת החלב ל

 

  .חברו מחדש את מערכת החלב 

 

 

 

 רה אל יחידת המזיגה ולחצו אותם למקומם תוך החזירו את חלקי מערכת החלב בחז

 הפעלת לחץ קל. 

 

 

 

 

 

 

 מקומו כראויוודאו שהמכסה מיוצב באת המכסה של יחידת המזיגה הכפולה.  וביהרכ. 

 

 

 

 

 

 

  צינורית החלב ליחידת המזיגה הכפולהחברו את . 

 

 

  הפילטר החלפת

 פעולה של הסרת אבנית מן המכונה.  אין צורך לבצע CLARIS Pro Smartבפילטר  יםמשתמשכם אם הנ

הודעה בדבר הצורך תופיע צג על הכאשר הפילטר מפסיק לעבוד )תלוי בכמות האבנית במים(, יש להחליפו. 

 בהחלפת הפילטר.  

 . באדוםסמל הפילטר בתחתית התצוגה נדלק  תנאי מקדים:  

 .הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו 
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 הישן ממקומו.  פילטרהפילטר והוציאו את ה לפיתחו את המחזיק ש 

 מיכל המים, תוך הפעלת לחץ קלך ולת החדשפילטר את  הכניסו. 

 צליל נקישהיגרו את המחזיק של הפילטר, יישמע ס. 

 ם.למקו ותוא והחזירואת מיכל המים במי ברז קרים וטריים  ולאמ 

Saved  .המכונה תזהה באופן אוטומטי שהפילטר הוחלף 

Filter is being rinsed .ישירות אל מגשית מים יוזרמו הפילטר יישטף וה

 טיפה תיפסק אוטומטית. שההטיפטוף. 

Empty drip tray 

 םלמקומ םהחזירו אותאת מיכל הקפה המשומש רוקנו את מגשית הטיפטוף ו . 

 המכונה מוכנה עתה לשימוש. 

 . בכחולסמל הפילטר בתחתית התצוגה נדלק אם הפילטר מופעל, 

 ניקוי המכונה

 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע כי יש צורך לנקותה. 80ספלי קפה או לאחר ביצוע  180לאחר הפקת 

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

 .JURAמתוצרת  המקורייםלהשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי 

  

 

 דקות.  20 -תהליך הניקוי נמשך כ

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

 .או לאחד המשווקים המורשים אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ ניקוילרכישת טבליות 

 

 .  Clean Machineעל המסך מופיע תנאי מקדים:   

 קש התיכנות לחצו על מ. 

      Clean 

  לחצו על המקשStart  . 

  מקש הלחצו עלNext 

       Empty coffee grounds container 

 רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש והחזירו אותם למקומם. 

Clean  

 

 

 ה הכפולה. מזיגהיחידת מתחת למ"ל  500של לפחות קיבול  כלי וחיהנ  

  מקש הלחצו עלNext .  

Machine is being cleaned , המזיגהמים יוזרמו דרך יחידת   . 

   השטיפה תיפסק ועל המסך יופיעAdd cleaning tablet 

 מאחורי מיכל הפולים. פיתחו את המכסה ש 

 טבלית ניקוי של תא הכניסו לJURA . 

  .סיגרו את המכסה 

  מקש הלחצו עלNext .  

Machine is being cleanedמו מספר פעמים לסירוגין דרך יחידת מזיגת , מים יזר

 אוטומטית. הפעולה תיפסק. הקפה

 Empty coffee grounds container . 

  .רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש והחיזרו אותם למקומם 

 . פעולת הניקוי הסתיימה
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  הסרת אבנית

 . Decalcify Machineעל המסך מופיע  תנאי מקדים:  

  לחצו על מקש התיכנות.  . 

      Descale 

  לחצו על המקשStart  . 

  מקש הלחצו עלNext 

Empty drip tray 

 כל הקפה המשומש והחזירו אותם למקומם. רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מי 

Agent in tank 

 

  .הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו 

 ( טבליות להסרת אבנית של  3המיסו לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחתJURA )

 עשוי להימשך מספר דקות. זה. פושרים מ"ל מים 600מיכל המכיל ב

 ריק. החזירו את מיכל המים למכונה.שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים ה 

 יחידת המזיגה הכפולה, וכלי נוסף מתחת למ"ל  500של לפחות קיבול  כלי וחיהנ
 מתחת לצינור המים החמים.  

  מקש הלחצו עלNext .  

Machine is being descaledים יזרמו מספר פעמים דרך צינור המים החמים, מ. 

   השטיפה תיפסק ועל המסך יופיעEmpty drip tray 

 והחזירו אותם למקומם.  המשומש רוקנו את מגשית הטיפטוף ומיכל הקפה 

Fill water tank 

 הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות 

 םלמקו ותוא והחזירואת מיכל המים במי ברז קרים וטריים  ולאמ . 

  ינור המים החמים.יחידת המזיגה וצמתחת לאל רוקנו את כלי הקיבול, והחזירו אותם 

  מקש הלחצו עלNext 

Machine is being descaled , .פעולת הסרת האבנית נמשכת 

 Empty drip trayהשטיפה תיפסק אוטומטית ועל המסך יופיע  

 והחזירו אותם למקומם.  המשומש רוקנו את מגשית הטיפטוף ומיכל הקפה 

 פעולת הסרת האבנית הסתיימה.  

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

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

 מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים. 

 אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית. ,מותקן ומופעל CLARIS Pro Smartבמידה והפילטר     

 זהירות

 

י. יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירו 

 .במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים 

לרופא.   מיידית במקרה של מגע עם העיניים, יש לפנות 

 זהירות

 

 שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או עלול להותיר שאריות במים.

 מתוצרת  יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי המקורייםJURA . 

 אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.  אזהרה

 .יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה 

 . תמיידינגבו התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על משטחים רגישים. במקרה של התזה, הימנעו מ 

 

 

 ות. דק 45 -הסרת האבנית נמשכת כ 

 בע"מ או לאחד המשווקים המורשים. ליבואן י. פפר פנו לרכישת טבליות להסרת אבנית 
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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.  ▪

 במכשירי חשמל.  השימושעל ילדים בעת  וחיהשג ▪

 . בשימוש בה ידי אדם מיומן השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ▪

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

 אסור לטבול את מכונת הקפה במים. ▪

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

 רטובות.  בידיים  הלעולם אין לגעת במכונ ▪

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

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

 לי מן השקע בעת ניקוי המכונה. נתק תמיד את התקע החשמ ▪

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

! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש כםלתקן את המכונה בעצמאו  , לשנותאין לפתוח ▪
 בחלפים ובאביזרים מקוריים. 

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

 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.  ▪

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

 

 בדיקת המתח 

מכוון במפעל. בדוק האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה תואם את מכונה שמלי של ההמתח הח

 (. V220המתח הנהוג במדינתך )

 בדיקת הנתיך החשמלי 

 אמפר. וודא כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה. 10מופעלת בזרם של  מכונהה

 מפרט טכני 

 


