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מדריך זה הינו חלק בלתי נפרד של מכונה זו וחייב להישמר במקום נגיש ,במצב טוב ,למשך כל תקופת
השימוש במכונה )כולל העברת בעלות( .המטרה היא לסייע במתן מידע חיוני אודות השימוש הנכון
והבטוח במכונה זו.
במקרה של אובדן או השחתה של מדריך זה ,ניתן לקבל עותק בתחנת השירות שלנו .יש לפרט את
דגם המכשיר ,שנת היצור של המכונה ותאריך הרכישה.
מוקד שירות הלקוחות ,זמין אף לכל הסבר טכני ,מידע אודות הפעלת המכונה ,סיוע טכני והספקת חלקי
חילוף.
מטרת הנושאים המוזכרים להבטיח שימוש הולם במכונה ,בדרך הבטוחה ביותר למשתמשים ולסביבה.
דבר זה נעשה באמצעות תהליך אבחון פשוט של בעיות ותפקוד אנומלי ועל ידי ביצוע מספר בדיקות
פשוטות ופעולות תחזוקה .יש לקרוא בעיון את הנחיות הזהירות ותקני הבטיחות והבריאות המתוארות
בדפים הבאים.
לפני כל התערבות בפעולת המכונה ,קראו את ההוראות בתשומת לב רבה והיו בטוחים שהבנתם היטב
את הנושאים הנדונים בה.
אם מספר אנשים משתמשים )כל אחד לבדו( במכונה זו ,כל אחד מהם חייב ללמוד לפני כן ובקפידה
רבה את חוברת ההוראות.
היצרן שומר לעצמו את הזכות לעדכן ולשפר את הדגמים המתוארים ,מבלי להתחייב למסור הודעה
כלשהי.
כל הזכויות של מדריך הפעלה זה שמורות לקבוצת  .SAECO Internationalכל העתקה או אפילו
העתקה חלקית ,שלא אושרה בכתב על ידי היצרן או היבואן ,הינה אסורה בתכלית האיסור.
לכל שאלה ניתן ליצור קשר לכתובת המופיעה להלן;
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 - 1הרכב המכונה
הערה – אם לא מצוין בנפרד בטקסט ,מספרי המיקום של החלקים של המכונה תמיד מתייחסים לתמונה זו.

A
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14

תווית תקן CE
דופן צד שמאל
זכוכית
דופן אחורי
פלטת חימום לכוס
דלת מילוי קפה טחון
מיכל אחסון פולי קפה
דופן צד ימין
לוח בקרה
מגן גומי
מהדק פיית קיטור )וויסות קפוצ'ינו(
זרבובית מים חמים )למעט וויסות קפה(
כפתור קיטור )למעט וויסות קפה(
עם כיוון השעון :סילון קיטור פתוח
נגד כיוון השעון :סילון קיטור סגור
מגש טפטוף
מגן גומי

.15
.16
.17
.18

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
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דלת
מיכל איסוף שיירי פסולת
פיית הקיטור )למעט קביעת קפה(
מתג ראשי
"|" – תפקוד חשמלי מאופשר – מכונה פועלת –
נורית בקרה דולקת
" - "Oתפקוד חשמלי מבוטל – מכונה כבויה –
אור חיווי מתג "|" יכבה
כפתור כיוון טחינה
יחידת טחינה
מונה פעימה מכני; מציג את מספר החליטות
מכלול חליטה
כיסוי מכלול חליטה
כיוון הקצפת חלב )ציוד קפוצ'ינו(
מנפק )דיספנסר( חלב )ציוד קפוצ'ינו(
יחידת קפה
מגש איסוף שיירי אבקה

 .2הערות להתייחסות
 .2.1קיצורים
השימוש במכונה זו אסור לחלוטין לילדים,
נוער ולבני אדם שאינם עצמאים לגמרי.

 = F.איור )(FIGURE
 = P.עמוד )(PAGE
 = Pr.פסקה )(PARAGRAPH
 = T.טבלה )(TABLE
 .2.2סמלים נוספים

 - 4טכנאי תחזוקה

אזהרה! אנא הקדישו תשומת לב מרבית למשמעות
הסמלים .מטרתם להסב את תשומת לב הקורא
למושגים טכניים או אזהרות בטיחות ,לכן יש
להתחשב בהם כתזכורת חשובה .עיינו ברשימת
הסמלים בכל פעם שמתעורר ספק כלשהו אודות
משמעותם.

•
-

אדם אשר אחראי על הפעולות הבאות:
התקנה ,העמדת המכונה ,כיוון וקביעה
מראש של ערכי פעולה ).(SETUP
תחזוקה לא מתוכננת ,תיקונים והחלפת
חלקי חילוף.

 - 5שימוש מיועד במכונה
אזהרה! – מידע אודות בטיחות
המשתמש ותקינות המכונה

•

אזהרה! – פעולות שמסוכנות
באופן פוטנציאלי ומיועדות
לטכנאי תחזוקה

-

חשוב! – לתשומת ליבכם אודות
נושא חשוב באופן מיוחד.

-

היצרן מסיר מעצמו כל אחריות בגין שימוש
לא נכון במכונה ולכל נזק שיגרם עקב כך.
שימוש לא נכון יביא גם לביטול כל
אחריות.

מכונה כבויה – פעולות שאמורות
להתבצע ללא חיבר למקור מתח

 – 6טיפול במכונה

משתמש – פעולות המתייחסות
למשתמש במכונה
טכנאי תחזוקה – פעולות
קפדניות המתייחסות לאדם אשר
אחראי לתחזוקה לא מתוכננת או
תיקונים

•

בתחזוקה שגרתית ,לעולם אין להשתמש
בדטרגנטים ,חומרים מדללים ,ממיסים ,וכו'...

•

ניקוי חייב להיות מוגבל לחלקי המכונה אשר
אינם פועלים וחייב להיעשות עם חומרי ניקוי
עדינים ותכשירים ביו-דטרגנטים .יתרה מכך,
המתג הראשי או המתג הרב-קוטבי חייבים
להיות על מצב ") "Oכבוי( ,או שתקע
החשמל יהיה מנותק משקע הספקת הזרם.

•

התחזוקה השגרתית חייבת להיעשות על ידי
אדם מתורגל ומוכשר בצורה מספקת ,ובעל
הדרישות הפיזיות הנחוצות ,תוך התחשבות
מלאה בהנחיות ובהוראות המוזכרות להלן
ובכפוף לתקני הבריאות והבטיחות הנוכחיים.

•

חל איסור מוחלט למקם ו/או להשאיר על
המכונה כלים או חפץ כלשהו אשר עלול
לגרום לפגיעה בבטיחות האנשים או
בשלמות ובתקינות המכונה.

 - 3משתמש

•

המכונה המתוארת במדריך זה תוכננה,
יוצרה ומשמשת לצורך חליטה מתוכנתת
אוטומטית של המשקאות הבאים:
קפה מבוסס פולי קפה טחינה-מהירה
קפה מבוסס טחינה-מוקדמת
חלב וקפה מבוסס פולי קפה טחינה-מהירה
)קביעת קפוצ'ינו(.
מים חמים וקיטור )למעט וויסות קפה(
להכנת משקאות וחימום.
חלב חם )וויסות קפוצ'ינו(.

משתמש מבוגר אשר לו שמורות בלעדית
הפעולות הבאות:
 הפעלה וכיבוי המכונה.מילוי פולי קפה.
 כיוון ערכי חליטה. ניקוי המגש משיירי אבקה ונוזלים. -ניקוי חיצוני של המכונה.

4

•

שינויים וכיוונים )גם אם מזעריים( כמו גם
שימוש בחלקי חילוף לא מקוריים ,משחרר
את היצרן מאחריות לכל סוג של נזק ויוביל
לביטול האחריות.

•

יש להשתמש רק במי שתייה.

•

החלב שבו יש להשתמש עבור הכנת
קפוצ'ינו חייב להיות מאוחסן במקרר
בטמפרטורה שלא תעלה על  ;4°Cאין
להשאיר את החלב מחוץ למקרר למשך פרק
זמן ארוך יותר מ  30דקות.

•

אם הקפוצ'ינטור אינו בשימוש למשך יותר
משעה ,יש לבצע מחזור ניקוי של הצינוריות
לפני שימוש מחדש.
לניקוי הצינוריות )פיות הקיטור(:
 יש לטבול את צינור הספקת החלב במיכלמים;
 יש ללחוץ על כפתור החלב . -יש להמתין עד שהמים ייצאו.

 – 8מידע אודות המכונה
.8.1

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

שמרו מדריך זה בהישג יד.

•

יש לוודא )במקרה של התקנה חדשה( ,תוך
שימת לב לתקני הבטיחות המינימאליים,
מיקום ומצבי הפעלת המכונה .יש לבדוק את
תנאי הסביבה )טמפרטורה ,לחות ,תאורה(
והתאמת המקום להפעלה נוחה.

•

כל נזק לתקע או כבל הספקת מתח החשמל
מחייב התערבות של מוקד השירות המורשה
או טכנאי התחזוקה .אין לנסות להחליף לבד
את כבל החשמל!

•

אין להשתמש במכונה מחוץ לבית  /עסק.

•

במקרה של תפקוד לקוי ,בקשו תמיד את
התערבותו של טכנאי התחזוקה.

•
•

אין להשתמש בסילוני מים לניקוי המכונה.
אם פתיל ההגנה ניזוק ,כדי למנוע סיכון,
יש להחליפו רק במעבדת שירות מאושרת
ע"י היצרן  /יבואן.

.

תווית הסמן ו
דגם
מספר סידורי
שנת יצור
מתח חשמל ראשי ) (Vותדר )(Hz
צריכת הספק חשמלי )(W
מספר פאזות של קו זינת החשמל )(PH
לחץ מותר של רשת המים )(MPa

הערה – במקרה של פנייה למוקד השירות ,ציינו
תמיד את דגם המכשיר ואת מספרו הסידורי.
.8.2

מאפיינים טכניים
מתח ראשי 400V / 230V ..................

 – 7אמצעי זהירות כללים
לפני הפעלת המכשיר ,היו בטוחים לחלוטין
שאין לכם כל ספק אודות תוכן המדריך הזה.
אי מילוי ההוראות המפורטות במדריך
הפעלה זה משחררים את היצרן מאחריות
מכל סוג שהוא לכל סוג של פציעה לבני אדם
ו/או נזק לחפצים.

מידע זיהוי
על גבי תווית המפרט ) (Aמוזכרים פרטי
המידע הבא אודות המכונה:

2N
אורך כבל הזינה  1,500 ...........מ"מ
הספק מותקן
מצב 3,250 kW .... LUXE
מצב קפה 1,650 kW ........
מצב קפוצ'ינו 3,250 kW ...
לחץ מים MPa 0.8 ÷ 0.1 ......................
) 8 ÷ 1בר(
משקל  60 .........................ק"ג
תכולת מיכל פולי הקפה  2 .ק"ג
הערה – המכונה יכולה להיות מתוכנתת לכל סוג של
מינון .רוב רכיבי החשמל מופעלים על ידי
ספק מתח ישר של  24וולט.
.8.3

מידות חיצוניות

גובה

רוחב
עומק

5

מכלול חליטה
.8.4
המיקום של מכלול זה ) (22ניתן לכיוון בהתאם לגובה
המיכל שבשימוש.
אפשרי למקם את מכלול החליטה למעלה או למטה.

 - 9התקני בטיחות
הערה – המכונה המתוארת במדריך הינה תואמת
לתקני בטיחות אירופאים עדכניים לכן כל
החלקים אשר להם פוטנציאל סכנה הינם
מוגנים.
•
•
•

•

כל לחץ יתר במערכת המים אשר מייצרת
קיטור ומים חמים ,מפוקחת על ידי שלוש
שסתומי בטיחות.
תרמוסטט מונע חימום יתר של דוד החימום.
המיקום של מיכל איסוף השיירים )(16
והדלת ) ,(15נשלט על ידי שני מפסקים
זעירים )מיקרו-סוויטצ'( אשר עוצרים את
פעולת המכונה אם אחד משני הרכיבים אינם
ממוקמים היטב במקומם )התצוגה תציג
"רכיב מחוץ למקומו"(.
מונה פעימות חשמלי ומכני ,מקליט את
מספר החליטות ומאפשר לתזמן את
התחזוקה השגרתית.

מים חמים וסילון קיטור
.9.1
)למעט וויסות קפה( )(F1
פיית הקיטור ) (17וזרבוביות מים חמים ) (11מצוידים
במגן גומי מיוחד ) 9ו  (14כך שניתן לאחוז ולכוון
אותם גם כשהם חמים.
מכלול קפוצ'ינטור
.8.5
מכלול הקפוצ'ינטור מורכב מ:
 צינור יניקת חלב )(30 מהדק פיית הקיטור )(10 מכלול קפוצ'ינטור )(29 כיוון איכות הקצפה )(24 קביעת טמפרטורה )(25 -מפזר )דיספנסר( חלב )(26

סכנות כוויה
.9.2
• מאפייני המבנה של המכשירים המתוארים
במדריך זה ,אינם מגנים על המשתמש מקיטור
ישיר או פרץ מים חמים )למעט במצב וויסות
קפה(.
•

סכנת כוויות – בזמן הזרמת מים חמים וחליטת
קיטור אין לסובב את פיית הקיטור לכיוון
המשתמש או מישהו אחר .יש לאחוז בזרבובית
אך ורק בתפס ההגנה נגד כוויות מגומי ).(14 – 9
אין להשתמש במכלים שלא נועדו
לאחסון חומרי מזון.

6

וודאו שרשת המים מספקת מים טובים לשתייה ,בלחץ
בטווח של  8 – 1בר ) 1בר =  0.987אטמוספרות(.

 - 10התקנה
.10.1
•

הערות מיקום
יש להתקין את המכונה על גבי משטח מוגן
ויבש ,בטמפרטורת סביבה של  10°Cעד
 ,40°Cלחות מרבית .90%

-

נ.ב :.לפני חיבור מרכך המים למכונה,
שטפו את המכונה עד שהמים יהיו
צלולים.

 .10.2מיקום המכונה
הערה – וודאו אם המשטח עליו מותקנת המכונה בעל
מידות ומרווח מתאים כדי לתמוך בבטיחות
במכונה.
•
•
•

 – Cמרכך מים
 – Dרשת מים
 – Eיציאת ניקוז

קדחו חור בקוטר ∅  100מ"מ ) (A-F.5על
המשטח שעליו תמוקם המכונה.
מקמו היטב את המכונה על גבי המשטח
התומך )החורים  ,B-F.5מסמנים את המיקום
המתאים של הרגליות המכווננות(.
אזנו את המכונה בעזרת הרגליות המתכווננות
).(F-F.7

•
•

•

.10.3

חברו את מרכך המים ) (Cלרשת המים ).(D

חיבור מים
אזהרה! רמת קושי המים חייבת להיות לא
פחות מ .8°F

אנו ממליצים שלמכונה יסופקו מים שטופלו באמצעות
מערכת סינון אבנית וריכוך מים ,במיוחד עבור מים
בעלי תכולה גבוהה של סידן ומגנזיום )מים קשים(.
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חברו את צינור הניקוז למקשר ) (H-F.7וקבעו
אותו עם מהדק המדף.
חברו )בעזרת צינור ומקשר העשויים מחומרים
המתאימים למזון בלבד( את המכונה לרשת מי
השתייה ,דרך המקשר
).(I-F.7
הכניסו את צינורות הניקוז והמילוי לתוך חור
.A

 .10.4חיבור חשמל
הערה – במקרה של ציוד עם חיבור חשמל  400וולט
דו-פאזי ,השתמשו בשתי פאזות כדי לספק למכונה
 230וולט זרם פאזה בודד ) .(F.8עבור  230וולט
לחיבור פאזה-בודדת ,דרוש קיט התקנה מיוחד )קוד
.(%1034.R09
•

•

בדקו אם כבל החשמל של המערכת הינו תואם
ופרופורציונאלי לצריכת ההספק של המכונה.
נקודת החיבור )תקע חשמל או ממתג לכל
הקטבים( חייב להיות ממוקם במקום קל
ונוח לתפעול ,כדי לנתק בקלות את
המכונה מזרם החשמל במקרה הצורך.

מקמו את המכונה על המשטח התומך והכניסו
את כבל זינת החשמל ) (G-F.7לתוך החור
).(A

•

חברו את הכבל ) (G-F.7לרשת החשמל.

 – (N) 0כחול

 .10.5חיבור לציוד אבחון
באמצעות כרטיס חיבור מקבילי ניתן לחבר את המכונה
לציוד אבחון של מוקד שירות אזורי מורשה ,לצורך
בדיקה או תכנות פעולות ).(A-F.10

פאזה ) – (L1חום
פאזה ) – (L2שחור
הארקה – צהוב  /אדום

כבל זינת מתח מסוג H07RNF
2
 2.5 x 4מ"מ
חיבור של פלג קו החשמל הדו פאזי ~400 V2N

)שוויצריה(

בהתאם לתקנים הנהוגים בארץ ,על הכבל
המחבר לרשת החשמל להיות מחובר מראש
או מצויד במתג לכל הקטבים )עם מפתח
פתיחה מינימאלי של  3מ"מ() ,או עם תקע
בהתאם לאותם תקנים והנחיות בטיחות(.
•

המתג לכל הקטבים חייב להיות מתאים
לצריכת ההספק של המכונה וחייב להיות
מסוגל לעצור כל קיטוב מתח.
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 - 11הפעלה ראשונית
-

.12.1

מלאו את המיכל ) (6עם התערובת הנבחרת
של פולי קפה.
וודאו שהקפה אינו מכיל גופים זרים אשר
עלולים לגרום נזק למטחנה.

-

-

בדקו אם הרכיבים הניתנים להסרה ) 13ו
 (16הינם במיקום הנכון והדלת ) (15סגורה.
אם הם לא במקומם ,כאשר המכונה תופעל,
התצוגה תציג מידע האומר שהרכיבים
במיקום לא נכון.

-

-

הפעילו את המתג הרב-קטבי למצב מופעל
"|" .

-

הפעילו את המכונה דרך מתג );(18
ההודעה " "WARMING UPתוצג.

-

כאשר ההודעה ""READY FOR USE
מוצגת:
• כוונו את מכלול החליטה ) (22כדי להשיג
את הגובה הרצוי בהתאם למיכל בשימוש
).(Pr. 8.4
• מקמו מיכל אחד או שתיים תחת מכלול
החליטה.

-

בחרו את המשקה ולחצו על הכפתור
המתאים.

-

-

-

אף אל פי שהכפתורים מכוונים מראש על
בסיס רגיל ,בדקו אם המשקה שלכם
התקבל על פי המאפיינים שנבחרו .אם לא,
יש לתכנת את תפקוד הכפתורים מחדש

יש לקרוא בתשומת לב מדריך זה עד אשר
אופן פעולת המכונה יהיה נהיר היטב ,לפני
השימוש במכונה.
לאחר זמן ממושך של חוסר עבודה עם
המכונה ,קראו את הפסקאות הקודמות
"הפעלה ראשונית" לפני הפעלה של
המכונה מחדש.
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כבוי ומבודד חשמלית
מתג ראשי ) (18ומתג רב-קטבי במצב ""O
)או תקע רשת מנותק(.
במצב זה קיימת נגישות למידע המתוכנת
בלבד.
מופעל )(On
מתג ראשי ) (18ומתג רב-קטבי במצב "|"
)או תקע רשת מחובר במקומו(.
כל התפקודים אפשריים והתצוגה )(8a
פועלת.
במצב המתנה )) (Stand Byמכונה כבויה
אך אינה מבודדת חשמלית(:
מתג ראשי ) (18במצב "|".
התפקודים הבאים אפשריים:
") "AUTOM. SWITCHING-ONהפעלה
אוטומטית() "ANTI-FREEZING" ,נגד
קפיאה( ,במידה ונבחרו וגם ""CLOCK
)שעון( ,כמו גם התצוגה והזיכרון למידע
המתוכנת השמור.
תאורת הרקע של התצוגה כבויה.

.12.2

הפעלה ידנית
ההפעלה נחוצה כאשר המכונה במצב "כבוי
ומבודד חשמלית" )פסקה  .(12.1המשיכו
כפי שמוסבר בפסקה  ,11לא כולל ,במקרה
זה ,בדיקת חליטת משקה.

.12.3

הפעלה מתוכנתת אוטומטית
המכונה צריכה להיות במצב " המתנה"
ותפקוד AUTOM. SWITCHING-ON
אמור להיות מאופשר.
המכונה תופעל אוטומטית בזמן שתוכנת.

.12.4

הפעלה ממצב המתנה זמנית
הפעלה ידנית כאשר המכונה במצב
”המתנה" .לחצו והחזיקו את הכפתור
למשך  3שניות.
המכונה תשוב אוטומטית למצב "המתנה",
 60דקות לאחר ההפעלה האחרונה.

)פסקה .(12.6
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מצבי המכונה
בכפוף להספקת המתח ,המכונה יכולה
להיות במצבים הבאים:

 .12.5לוח הבקרה
יש ללחוץ על לחצני החליטה למשך שנייה
אחת לפחות
זה ממתג את המכונה זמנית )המתנה(
ומאשר את כפתורי הבחירה ).(H – G

קפה

חליטה מושגת מקפה טחינה-מהירה

 .1קפה חזק
• ההגדרה "קפה חזק" )" – (strong coffeeקפה
חלש" ) (weak coffeeמשמעו שתי רמות חליטה
שונות.
• כאשר נמכרת המכונה ,היא מתוכנתת על בסיס
חליטה רגילה )רמה ממוצעת(

 .2קפה חזק
 .1קפה חלש
 .2קפה חלש

קפה טחון

חליטה מושגת ממינון הקפה הטחון

חזק

• חליטה זו מתוכנתת רק למינון בודד של קפה טחון
ומופעלת מיידית במכונה.

חלש

קפה חלש
חזק
חלש

קפה במאג

קפה עם מעט חלב
קפוצ'ינו

חליטה מושגת ממינון קפה טחון וקפה טחון-מהיר
• לחצו על הכפתור )פעם אחת עבור "קפה טחון",
פעמיים עבור "קפה חלש"( והכניסו יחידת מידת
)מינון( קפה אחת דרך הדלת ).(5
• לקבלת קפה חלש ,תתווסף כמות מעטה של קפה
טחון
חליטת קפה כפולה אוטומטית
• עד  8חליטות יכולות להיות מתוכנתות באותו מיכל
)מכסימום  2.5ליטר( .לקביעת מספר החליטות לחצו
מספר פעמים .מספר המינונים
על כפתור
המתוכנתים יוצג .לאחר חליטת  2.5ליטר ,המתינו 2
דקות לפני תכנות חליטה חדשה.
חליטת קפה מקפה טחון ומנת חלב קטנה
• חליטה זו מורכבת מקפה טחון מהיר ומנה קטנה של
חלב חם
חליטת קפה מחלב חם ומנת קפה טחון אחת
• משקה זה מורכב מקפה טחון מהיר וקפה חם

חלב חם
מים חמים )למעט קביעת קפה(

חליטה מתקבלת מחלב

חליטה מתקבלת ממים
* ניתן לתכנת עד  8חליטות באותו מיכל )מכסימום 1
מספר פעמים .מספר
ליטר( .לחצו על כפתור
המנות המתוכנתות יוצג.
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קיטור
)למעט וויסות קפה(
• טבלו את פיית הקיטור ) (17במשקה המיועד לחימום.
• סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון ) .(12כאשר מושגת הטמפרטורה הרצויה ,סגרו את הכפתור )בכיוון
השעון(.
לאחר כל הפעלה ,נקו את צינורית פיית הקיטור עם מטלית  /ספוג )נקי ולח( משאריות ומשקעים של
המשקה שחומם.
) (Ãלפני כל חליטה ,מקמו את צינור יניקת בחלב ) 30איור  (F.4בתוך מיכל החלב.
) (ÃÃכוונו את איכות ההקצפה בעזרת הפין ) 24איור  ,(F.4פסקה .12.8
.12.6

תכנות כפתורי חליטה
כמויות המשקה הקשורות לכפתורים המתאימים ,ניתנות להיות מתוכנתות ישירות באמצעות לוח
מקשים .בכדי לתכנת ולתכנת-מחדש את הכפתורים ,עקבו אחר הוראות אלו:

-

הפעילו את המכונה והכינו אותה לשימוש
הניחו את המיכל תחת פיית הקיטור הנבחרת
לחצו והחזיקו את הכפתור .ההודעה ") "PROGRAMMINGמתכנת( תוצג.
שחררו את הכפתור וקבעו את המינון לחליטה.
) (ÃÃÃנ.ב :.ניתן ללחוץ על מקשים
כדי לחלוט משקאות בכל שילוב אפשרי של חלב
וקפה .פנו בבקשה למוקד השירות כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל.
להלן תרשים תכנות הכפתורים;
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קפה
 -החזק -

 1קפה חזק
חליטה

לתכנות כוסות קפה אחרים ,עקבו אחר ההנחיות להלן דרך הכפתורים הבאים:
 2כוסות קפה חלש

 2כוסות קפה חזק

כוס קפה חלש אחת

קפה עם מעט חלב
חלב

חליטה

קפה

 -החזק -

) 7שניות(

 החזק –חליטה

ההודעה
תוצג ע"ג התצוגה

קפוצ'ינו
חלב

חליטה

חליטה
ההודעה
תוצג ע"ג התצוגה

חלב חם
 -החזק -

) 7שניות(

חליטה
ההודעה
תוצג ע"ג התצוגה

קפה במאג
 -החזק -

) 5שניות(

חליטה

מים חמים
 החזק -חליטה
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קפה

 -החזק -

) 7שניות(

 -החזק –

.12.7

תפריט תכנות

הערה – המכונה מאפשרת מספר כיוונים מראש דרך
תפריט התכנות ,במטרה לעמוד בדרישות
הלקוח.

תכנות
שפה

במהלך התכנות ,הכפתורים הבאים מקבלים
תפקוד שונה מזה שבדרך כלל הם
מתפקדים במהלך השימוש במכונה.

פלטת חימום כוס

)גישה
לתכנות(

לכניסה לתפריט התכנות
החזיקו אותו לחוץ  5שניות
ההודעה PROGRAMMING
יוצג

)(ENTER
אישור

למעבר בין שלב תפריט אחד
לבא אחריו; להכנת פרט לכיוון;
כדי לאשר פרט או תפקוד

טמפרטורה

)יציאה(

לביטול הכיוונים טרם אישורם;
לחזור לשלב הקודם ,למעלה
עד היציאה מהתפריט.

קדם-חליטה

)למטה(

לכו לפריט הבא באותו שלב
תכנות; הגדילו את ערך הפרט
שמיועד לכיוון.

)למעלה(

לכו לפריט הקודם באותו שלב
תכנות; הגדילו את ערך הפרט
שמיועד לכיוון.

מינון טחינה

תכנות מים חמים

תכנות חלב

ערבוב מים חמים

מספר פונקציות אף מאפשרות את התכנות של
מידע אחד או יותר )מתוכנת כבר בתצורה הרגילה(.

ניקוי מתוכנת

ניקוי מכלול חליטה

לכיוון התצורה אותה יש לתכנת מחדש;
 בחרו את התפקוד. -אשרו את התפקוד באמצעות לחצן

שעון
הפעלה אוטומטית

אישור ).(ENTER
-

הסמן יהבהב תחת הפריט לכיוון.
לחצו על כפתור )למעלה( או )למטה(
כדי לכוון את הערך.
אשרו את הכוון באמצעות כפתור אישור

זמנים )הפעלה/כיבוי(

).(ENTER
מונה

נגד קפיאה

ביטול חסימה
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 .12.7.1ביאור תפקודים
שפה
 ניתן לבחור שפה דרך תפריט השפה.
)(LANGUAGE

תכנות

פלטת חימום כוס
 על ידי בחירת " ,"ONפלטת חימום הכוסתופעל ביחד עם המכונה.
 על ידי בחירת " ,"OFFפלטת חימום הכוסתישאר כבויה.

שפה

מינון טחינת הקפה
הכמות של הקפה הטחון ,מתוכנתת במהלך ההתקנה
וניתנת לכיוון בכל חליטה.
 על ידי בחירת ") "LOWנמוך( או ""HIGH)גבוה( ,המינון יגדל או יקטן בגרם אחד.
 על ידי בחירת ") "STANDARDרגיל( ,המכונהתחלוט במינון שנקבע לראשונה על ידי טכנאי
התחזוקה.

פלטת חימום כוס

מינון טחינה

טמפרטורה
טמפרטורת החליטה של מים ,מתוכנתת במהלך
ההתקנה ,ניתנת לכיוון בכל חליטה.
 על ידי בחירת " ,"LOWהטמפרטורה תקטןב .3°C -
 על ידי בחירת " ,"HIGHהטמפרטורה תעלהב .3°C -
 על ידי בחירת " ,"STANDARDהטמפרטורהתהיה זו שתוכננה על ידי היצרן.
הערה  -הטמפרטורה "קפה ראשון" נבחרת בחליטה
הראשונה ,כאשר המכונה מופעלת.
קדם-חליטה
תפקוד זה מאפשר זמן השהיה קצר במהלך שלב
החליטה הראשון .זה יכול לשפר את איכות של הקפה,
אשר ,במהלך ההשהיה ,יש את הזמן "ליצוק" לתוך
החלק הראשון של המים שמתקבל.
על ידי בחירת:
 ") " OFFכבוי( ,לא יבוצע קדם חליטה. ") "SHORTקצר( ,קדם החליטה המתוכנת עלידי טכנאי התחזוקה יופעל.
 ") "LONGארוך( ,משך זמן הקדם-חליטהיוארך בשנייה אחת.

טמפרטורה

קדם-חליטה

תכנות מים חמים
תפקוד זה מאפשר לקבוע את כמות המים חמים
לחליטה.
על ידי בחירת:

תכנות מים חמים

 ,"ON" -הכפתור

)פסקה  (12.6ניתן לתכנות.

לא ניתן לתכנות ,לכן יש לכוון
 " ,"OFFהכפתוראת הכמות של המים החמים ידנית.

תכנות חלב
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ערבוב מים חמים
בעת שחולטים מספר סוגי משקה ,המכונה מוסיפה כמות
מסוימת של מים חמים ,בהתאם לתכנות.
על ידי בחירת:
 " ,"ONהערבוב מתבצע. ,"OFF" -לא ייווספו מים חמים למשקה.

תכנות מים חמים

תכנות חלב

הערה :אם התפקוד אינו אפשרי ,התצורה המתוכנתת
נשארת ללא שינוי ומוכנה לשימוש כאשר
התפקוד מופעל מחדש.
ניקוי מתוכנת
תפקוד זה מאפשר את החליטה של כמות קטנה של מים
חמים )בערך  5סמ"ק( ,כדי למנוע הצטברות משקעים
במכלול החליטה .ניקוי זה מתחיל אוטומטית לאחר הזמן
שתוכנת ) 240÷20דקות( ,מעת חליטת כוס הקפה
האחרון .על ידי בחירת:
 " ,"ONסמן הכיוון יהבהב מתחת למספר הימניהאחרון ,והערך ניתן להגדלה  /הקטנה ב  10דקות;
חובה תמיד לאשר כל כיוון.
 ,"OFF" -לא בוצע כל ניקוי.

ערבוב מים חמים

הערה – במהלך הניקוי ,ההודעה " PROGRAMMED
) "CLEANINGניקוי מתוכנת( יוצג על גבי התצוגה;
ניקוי ניתן גם להפעלה ידנית על ידי לחיצה ארוכה על לחצן

ניקוי מתוכנת

למשך  3שניות.
ניקוי מכלול חליטה
תכונה זו מאפשרת ניקוי של מכלול החליטה ) (27תוך כדי
שימוש בטבלאות המצורפות )לכל מידע אודות טבלאות
שאל במוקד השירות( התהליך:
 התהליך מתחיל מBREW GROUP " :) "CLEANINGניקוי מכלול חליטה(.
; על גבי התצוגה יוצגINSERT " :
 לחצו) "TABLET IN THE GROUPהכניסו טבלית
למכלול(.
 הסירו את מכלול החליטה; על גבי התצוגה יוצג:") "INSERT THE GROUPהכניסו את המכלול(;
 הניחו את הטבלית בתוך מכלול החליטה ומלאומחדש את המכלול; על גבי התצוגה יוצגCLOSE " :
) "DOORסגרו דלת(.
 סגרו את הדלת; על גבי התצוגה יוצגCLEANING " :) "IN PROGRESSניקוי בתהליך( .מחזור הניקוי
יחל; בתום המחזור תוצג על גבי התצוגה ההודעה
" REMOVE THE GROUP AND WASH IN
) "WATERהסירו ונקו במים(.
 הסירו את מכלול החליטה; על התצוגה יוצג") "INSERT THE GROUPהכניסו את המכלול(.
 שטפו את מכלול החליטה במים זורמים. מלאו מחדש את מכלול החליטה; על התצוגה יוצג") "CLOSE DOORסגרו דלת(.
 סגרו את הדלת; על התצוגה יוצג " CLEANING"COMPLETED.PRESS STAR BOTTON
)ניקוי הושלם ,לחצו כפתור כלשהו(.

הכניסו טבלית למכלול
ניקוי מכלול חליטה
הכניסו את המכלול
סגרו דלת
ניקוי בתהליך
הסירו את המכלול ונקו
במים
הכניסו את המכלול
סגרו דלת
ניקוי הסתיים ,לחצו על
כפתור הכוכב

שעון

כיבוי אוטומטי

תכנות חלב
תכנות כמות החלב ניתנת לביצוע על ידי בחירת:
 " ,"ONהכפתור " ,"OFFהכפתוראת המינון ידנית.

כדי לצאת לגמרי מהתפריט
לחצו על כפתור
ולהחזיר את המכונה למצב מוכן לשימוש.

)פסקה  (12.6מתוכנת.

שעון
תפקוד זה מאפשר את קביעת השעון ולוח השנה.
 על ידי לחיצה על ") "CLOCKשעון( ,הסמןיהבהב על השעות ,אותם ניתן לכוון בשלב זה.

לא ניתן לתכנות ,ויש לכוון
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לאחר אישור קביעת השעה ,הסמן יעבור למספר
הבא שיש לכוונו )הדקות ,לאחר מכן היום,
החודש ולסיום השנה(

-

שעון

כל זמן הפעלה וכיבוי אוטומטי שהוכנס זה
מכבר ,יישאר שמור בזיכרון בכל מקרה.
לתכנות טווחי הזמן והימים ראו את התפקודים
הבאים ") "TIMES ON/OFFזמנים מופעל /
כבוי(.

הערה – ההפעלה האוטומטית של המכונה אפשרית רק
אם המתג הראשי ) (18במצב "|".
תכנות זמן הפעלה
תפקוד זה מאפשר לתכנת את ההפעלה וכיבוי
האוטומטיים על פני כל השבוע.
 על ידי בחירת " ,"TIMES ON/OFFהסמןיהבהב על היום לעדכון.
 הקלידו את היום ,השתמשו בכפתור)למטה( ,שנו את האות הקטנה לגדולה.

הפעלה אוטומטית

זמן
מופעל/כבוי

 הסרת היום מההגדרה ,השתמשו בכפתור)למעלה( ,הפכו את האות הגדולה לאות קטנה.
 אשרו את הכיוון.כדי לכוון את השעה ,השתמשו באותו תהליך כלהלן כדי
לכוון את השעון.
לדוגמה :תרשים הסבר התפקוד מציג תכנות מכונה
אשר מתזמן הפעלה ב  08:00וכיבוי בשעה  18:00מיום
שני עד יום שישי .הפעלה ב  09:00וכיבוי ב 12:30
בשבת ,ועצירת פעולה משך כל יום שבת.
מונים
אחד משני תפקודים אלו מסמל את המספר הכולל של
חליטות הקפה; האחר מסמל את מספר חליטות המים
החמים.
אם המינון האוטומטי של מים חמים אינו אפשרי )ראו
תכונת " ,("HOT WATER PROG.מחזור אחד ייספר
בכל פעם שהשסתום-החשמלי יופעל.
הערה – שתי התפקודים אינם ניתנים לאיפוס והם
לצורך ייחוס בלבד.

מונה

נגד קיפאון
כאשר המכונה במצב "המתנה" היא חשופה
לטמפרטורה נמוכה ,תפקוד נגד קיפאון חשוב למניעת
נזק שיכול להיגרם כתוצאה מקיפאון בדודי החימום.
התפקוד שומר את טמפרטורת דודי החימום בערך
מינימאלי למניאת קפיאה.
 על ידי בחירת " ,"ONהתפקוד אפשרי. על ידי בחירת " ,"OFFהתפקוד אינומאופשר.
הערה – תפקוד יכול להיות מאופשר רק אם גם
תפקוד " "AUTOM.SWITCHING-ONמופעל ואם
המכונה במצב המתנה .כאשר התפקוד מאופשר,
ההודעה " "ANTI-FREEZINGתוצג.

נגד קיפאון

ביטול חסימה

הפעלה אוטומטית
תפקוד זה מאפשר תכנות הפעלה וכיבוי אוטומטי של
המכונה ,בשני טווחי זמן ,בכל יום של השבוע ,על ידי
בחירה:
 " ,"ONהתפקוד ניתן לתכנות. " ,"OFFהמכונה ניתנת להפעלה וכיבוי באופןידני בלבד ,דרך המתג הראשי ).(18

ביטול חסימה
תפקוד זה מאפשר לחסום זמנית את פעילות המכונה
כאשר המכונה הגיעה למספר המחזורים שתוכנת
לשם תחזוקה והסרת אבנית .כדי לקבל את קוד
החסימה לשחרור ,פנו לנקודת השירות ואז הקלידו
את הקוד לתפקוד:
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בחרו ") "UNBLOCKביטול חסימה( ,הסמן
יהבהב תחת המספר הראשון לעדכון;
הכניסו את המספר ואשרו;
לאחר כל אישור ,הסמן יהבהב תחת המספר
הבא וכן הלאה עד שהקוד יושלם.

 .12.8כיוון הקצפה
איכות ההקצפה במשקה תלויה בשימוש במנוף כיוון
ההקצפה ).(24
• על ידי הסטת המנוף עם כיוון השעון ,תהיה
כמות גדולה יותר של קצף.
• על ידי הסטת המנוף נגד כיוון השעון ,תהיה
כמות קטנה יותר של קצף.
 .12.9קביעת טמפרטורה
טמפרטורת החלב ניתנת לכיוון באמצעות מנוף ).(25
• על ידי הסטת המנוף כלפי מעלה ,הטמפרטורה
תגדל.
• על ידי הסטת המנוף כלפי מטה ,הטמפרטורה
תפחת.
 .12.10כיוון טחינה
לא משנה מהי תערובת הקפה ,טחינה
עדינה מאוד )החריץ בערכים נמוכים מאוד(
מעלים את הצפיפות ,את כמות ההקצפה
ואת זמן חליטת המשקה .ומנגד ,טחינה
גסה )החריץ בערכים גבוהים מאוד(
מפחיתים את הצפיפות ,ההקצפה ,כמו כן
גם את זמן החליטה.
אל תסובבו את הכפתור נגד כיוון השעון עד
לנקודת העצירה שלו ) – 19איור  ;(14פעולה
זו תגרום לטחינה הדוקה מאוד והתוצאה
תהיה מכונה חסומה.
הימצאות חפץ זר כלשהו בתערובת הקפה עלול
לגרום לחסימת המטחנה והתוצאה חסימה של
המכונה )על התצוגה יופיע " GRINDER
 ."ERRRORבמקרה כזה ,כבו את המכונה והתייעצו
עם מוקד השירות.
הערה – המטחנה מוגדרת מראש על ידי היצרן
בערכים רגילים ,אך ניתן לשנות את הקביעות
בדרך הבאה:
• פתחו את הדלת ) – 15איור  ,(F.14סובבו את
הכפתור ) – 19איור  ( F.14נגד כיוון השעון
לקבלת טחינה דקה יותר )החריץ עובר לערכים
גבוהים יותר( ,ועם כיוון השעון לקבלת טחינה
גסה יותר )החריץ עובר לערכים גבוהים יותר(.
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 :PUMP ERRORאחד מהמשאבות ניזוק .כבו את
המכשיר ופנו למוקד השירות להזמנת טכנאי.

 .12.11תצוגת הודעות
הערה – להלן רשימה של הודעת התראה )בנוסף
לאילו שהוסברו קודם לכן( אשר עלולים להיות מוצגים
במצבי מכונה שונים.

 :SENSOR ERROR 01מוצג כאשר רגש )סנסור(
הטמפרטורה נכשל .כבו את המכשיר ופנו למוקד
השירות להזמנת טכנאי.

 :STANDBYהמכונה כבויה )מתג ההפעלה במצב
מופעל "|"( ותפקוד הפעלה אוטומטית  /כיבוי אוטומטי
מאופשר )פסקה .(12.7.1

 :TEMPER. ERROR 01מוצג כאשר אחד מאטמי
דודי החימום ניזוק .כבו את המכשיר ופנו למוקד
השירות להזמנת טכנאי.

 :ANTI-FREEZINGהמכונה כבויה )מתג ההפעלה
במצב מופעל "|"( והתפקוד אשר מגן על דודי החימום
מקפיאה מאופשר )פסקה .(12.7.1

 :DESCALINGמוצג כאשר המכונה זקוקה
להתערבות להסרת אבנית ,ולאחר סיום המספר
המתוכנת של חליטות .כבו את המכשיר ופנו למוקד
השירות להזמנת טכנאי.
ההתערבויות לביצוע הסרת האבנית קבועות במחזורי
העבודה ,ויכולות להיות מתוכנתות על ידי טכנאי
התחזוקה.

 :PROGRAMED CLEANINGמוצג כאשר המכונה
מבצעת פעולת ניקוי אוטומטי של מכלול החליטה
)פסקה .(12.7.1
:COFFEE EMPTY, GUILLOTINE CLOSED
המכונה ,במהלך פעולת הטחינה ,מגלה מחסור של
פולי קפה במיכל הרלוונטי ) ,(6או שהגיליוטינה
סגורה.

 :MAINTENANCEמוצג כאשר המכונה זקוקה
לתחזוקה ולאחר ביצוע המספר המתוכנת של
חליטות .כבו את המכשיר ופנו למוקד השירות
להזמנת טכנאי.
התערבויות התחזוקה קבועות במחזורי עבודה של
המכונה ,וניתנות לתכנות על ידי טכנאי התחזוקה.

 :FILL CIRCUITהודעה זו מוצגת אם במכונה קיים
מחסור של מים בדודי החימום במהלך חליטת משקה.
לאחר בדיקה אם אכן יש מים ברשת הספקת המים,
לחצו על כפתור
) בגרסת  ,(COFFEEעד
שמים יזרמו החוצה בחופשיות דרך פיית הקיטור )(11
ומתוך מכלול החליטה ) .(22בגרסת  COFFEEהמים
יזרמו החוצה רק מתוך מכלול החליטה.
 :PROGRAMINGמוצג בזמן תכנות המכונה )פסקה
.(12.6

 .12.12כיבוי המכונה

 :REMOVE GROUNDSמוצג אם מיכל איסוף
השיירים ) (16כמעט מלא )המכונה תבצע את מספר
החליטה שתוכנת( .בכל מקרה ,חליטות נוספות יוכלו
להתבצע.

כיבוי אוטומטי מתוכנת
זה אפשרי כאשר התפקוד " AUTOM.
) "SWITCHING-ONפסקה  (12.7.1אפשרי ותפקוד
") "TIMES ON/OFFפסקה  (12.7.1תוכנת .בזמן
שתוכנת המכונה תעבור למצב STANDBY
)המתנה(.

:OUT OF SERVICE – REMOVE GROUNDS
מיכל איסוף השיירים ) (16מלא לחלוטין )המכונה
תבצע את מספר החליטה שתוכנת(.
המכונה חסומה ולא ניתן יהיה לבצע חליטות נוספות
עד שמיכל איסוף השיירים ירוקן.

כיבוי ידני
כיבוי ידני זה נחוץ אם תפקוד " AUTOM.
) "SWITCHING-ONפסקה  (12.7.1אינו אפשרי.

 :CLOSE DOORהדלת ) (15אינה סגורה לחלוטין.

ניתן להשיג תפקוד זה על ידי מיתוג מתג ההפעלה
הראשי ) (18ואת המתג רב-קטבים למצב " "Oאו
ניתוק תקע החשמל מהשקע.

 :INSERT BOXמיכל איסוף השיירים ) (16אינו
מותקן בשורה.
 :INSERT DRIP TRAYמגש האבקה ) (12אינו
ממוקם היטב במקומו.
 :INSERT GROUPמכלול החליטה ) (27אינו מוכנס
היטב למקומו.
 :GROUP ERRORמכלול החליטה ) (27אינו מבצע
את מחזר הפעולה שלו; כבו את המכשיר ופנו למוקד
השירות להזמנת טכנאי.
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 - 13תחזוקה מתוכננת מראש
המכונה תציג אוטומטית מתי דרוש טיפול
תחזוקה או הסרת אבנית .מספר החליטות
המדויק מוצג על ידי המונה המכאני או תצוגת
המכונה .אם טכנאי התחזוקה לא יטפל
במועד ,המכונה עלולה להיחסם.

אזהרה
• במקרה של תקלות )בדרך כלל תוצג אזהרה
על גבי התצוגה( כבו מיד את המכונה ,נתקו
אותה ממקור הספקת המתח באמצעות המתג
הרב-קטבים או על ידי ניתוק תקע החשמל,
ופנו מיד למוקד השירות.

 .13.1.1מכלול חליטה )איור (F.15
ניתן להסיר את החלקים הבאים:
 מכסה ההגנה העליון ) ,(Aשל המפזר)דיספנסר( על ידי משיכתו כלפי חוץ.
 מכסה המגן התחתון ) (Dשל המפזר ,על ידיהברגת הכפתור התחתון.
 מכלול החליטה ) (C-Eעל ידי משיכתו כלפיחוץ.
 מתאם הקפה ) (Bעל ידי סיבובו כ 90°בערך.

• לפני התערבות עם כל פעולת תחזוקה או
ניקוי ,נתקו את הספקת המתח למכונה
באמצעות המתג הראשי ) (18או המתג הרב-
קטבי )או נתקו את התקע(.
• כל פעולה חייבת להתבצע כאשר המכונה
קרה.
• לעולם אל תבצעו פעולת ניקוי כלשהי כאשר
המכונה במצב המתנה.
• לעולם אין לשטוף חלק כלשהו של המכונה
במדיח כלים.
• אל תשתמשו בזרם מים ישיר.
.13.1

ניקוי המכונה

אם יש צורך לפתוח את דלת המכונה ,מקמו את
מכלול החליטה למטה .כל מיקום אחר של
מכלול החליטה לא יאפשר את פתיחת הדלת.
•
•
•
•
•

הניקוי חייב להתבצע מידי יום ולפני הארכת זמן
מחוץ-למצב-עבודה ,במטרה למנוע התגבשות
של משקעים במיכלים ,מגשים ומכלול החליטה.
יש לרחוץ ולשטוף היטב במים זורמים את
החלקים הניתנים להסרה של המכונה שאותם
יש לנקות.
לניקוי ציפויים ,פנלים ובקרי המכונה ,השתמשו
המטלית בד רכה ספוגה קלות במעט מים
חמים.
כדי לנקות את החלקים הקבועים ואת המכונה
כולה ,השתמשו תמיד במים קרים או חמים,
ספוגים לא שורטים ומטלית לחה.
כל החלקים שאותם יש לנקות קלים לגישה ולא
דורשים שימוש בכלי כלשהו.

ניקוי ותחזוקה שגרתית שומרים ומאריכים את
יעילות המכונה ואת עמידותה.
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 .13.1.2מכלול חליטה )איור (F.16
 .13.1.8ניקוי קפוצ'ינטור
ניקוי חייב להתבצע כאשר המכלול ריק.
•
-

לעולם אין לנקות את הקפוצ'ינטור כאשר
המכונה במצב המתנה.
בכל פעם שהקפוצ'ינטור בשימוש ,חובה לנקות אותו
כדי למנוע הצטברות משקעים.
יש לרחוץ ולשטוף היטב במים זורמים את כל החלקים
אשר ניתנים לפירוק.

נקו את מכלול החליטה באופן מחזורי והיעזרו
בטבליות המיוחדות )פסקה  – 12.7.1ראו
הסבר של תפקודי ניקוי מכלול(.
הסירו את מכלול החליטה ) ,(28משכו את
הידית המתאימה ) (Aולחצו על הכפתור המסומן
.PRESS
רחצו היטב עם הרבה מים חמים.
אל תשתמשו בדטרגנטים.
קרצפו בעדינות את המסנן העליון ) (Bעם כפית
קפה פלסטית.

 .13.1.9מכלול חליטת קפוצ'ינו )איור (F.17
כדי לנקות בנפרד כל אחד מחלקי הקפוצ'ינטור ,יש
להסיר:את:
 מכסה ההגנה העליון ) ,(23על ידי משיכתו כלפיחוץ.
 הקפוצ'ינטור ) (29על ידי משיכתו כלפי חוץ: המזלג ).(32 מנוף כיוון ההקצפה ).(24 מנוף קביעת הטמפרטורה ).(25 מכסה גוף הקפוצ'ינטור ).(33 המתאם ) (31המחבר את צינור היניקה לגוף שלהקפוצ'ינטור.
 מפזר החלב ).(26 -צינור יניקת החלב ).(30

 .13.1.3מגש טפטוף והסבכה המשויכת
הסירו את מגש הטפטוף ) (13מהמכונה ושטפו אותו
עם מים זורמים ,שימו לב במיוחד לסבכה.
 .13.1.4מיכל איסוף שיירי פסולת
הסירו את מגש הטפטוף ) ,(13הסירו את מיכל איסוף
השיירים ) (16ממקומו ושטפו אותו עם מים זורמים.
 .13.1.5פיית הקיטור ומים חמים
)למעט וויסות קפה(
נקו את פיית הקיטור ) (11-17באמצעות מטלית לחה
לא שורטת .אם הפייה סתומה ,ניתן להבריג החוצה
את החלק הסופי של פיית הקיטור .הצינוריות ניתנים
לניקוי בעזרת קיסם.
 .13.1.6פלטת חימום כוס
השתמשו במטלית לחה לא שורטת לנקות את פלטת
חימום הכוס ).(4
 .13.1.7מיכל אחסון פולי הקפה
השתמשו במטלית לחה לא שורטת לנקות את מיכל
אחסון פולי הקפה ).(6
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 - 14תחזוקה לא מתוכננת
• הסירו את פולי הקפה בראש המטחנה בעזרת
שואב אבק.

הערה – משמעות תחזוקה לא מתוכננת כולל כל
תיקון או החלפת חלק .טכנאי התחזוקה הינו
האדם היחיד שמורשה לבצע פעולות אלו!
 .14.1תקלה במטחנה עקב חדירת עצם זר
• חפץ זר בין פולי הקפה יכול לגרום למטחנה
להיתקע ולאחר מכן לחסום לגמרי את המכונה.
ההודעה  GRINDER ERRORתוצג.
• במקרה כזה ,פתחו את יחידת מטחנת הקפה
) (20והסירו את החפץ הזר.
 .14.1.1פירוק  /הרכבה של יחידת המטחנה
• סגרו את המחיצה העליונה )) (Hשל מיכל
אחסון פולי הקפה ).(A
• הסירו את ברגים ) (Bמהמיכל בעזרת כלי
מתאים ) .(Cהסירו את המיכל מתוך המכונה
על ידי משיכתו כלפי חוץ.

• הסירו את הברגים ).(D
• הסירו את גלגל השיניים ).(E

• הבריגו החוצה והסירו את טבעת הכיוון
המחורצת ) (Fונקו את שני הטוחנות בעזרת
שואב אבק ומברשת.
בדקו את רמת הבלאי של חלקי המטחנה.
במידה ויש נזק גלוי ,חובה להחליפם.
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להסרת יחידת טחינת הקפה ,פעלו כלהלן:
• הבריגו עד הסוף את טבעת הכיוון המחורצת
) ,(Fאז הבריגו החוצה על ידי חצי סיבוב.

• פתחו את דופן ).(A
לפני פתיחה מחדש של המכונה ,יש צורך
לבצע כיוון מחדש של המטחנה.

חצי סיבוב זה לשחרור הדוק הטבעת נחוץ
למנוע תקיעה ונזק לטוחנות.

• החליפו את גלגל השיניים ) (Eוהדקו אותו
היטב עם בורג .(D
• החזירו את מיכל אחסון פולי הקפה.
הקפידו למקם היטב את האטם ) .(Gהוא
חייב להיות מותאם בדיוק עם גלגל השיניים
) (Eוהטבעת המחורצת ).(F
• קבעו את המיכל ) (Hוהדקו את הברגים )(B
עם הכלי המתאים ).(C

 - 15הפסקת פעולת המכונה
במידה ואתם מבקשים להפסיק את פעולת המכונה,
נתקו את הספקת מתח החשמל וזרם המים ,רוקנו
את מגשי הטפטוף ,דודי החימום והצנרת ונקו את
המכונה )פסקה  – 13.1ניקוי מכונה(.
אם המכונה אינה שמישה ומתוכננת להשלכה ,יש
להפריד בין החומרים המרכיבים אותה ולהפטר מהם
בכפוף להנחיות ותקני השמירה על איכות הסביבה.
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 - 16תקלות ,סיבות ופתרונות
להלן רשימה של תקלות אפשריות במכונה.

הסימן

בעמודת ה"פתרון" משמעו שהפעולה חייבת להתבצע על ידי טכנאי תחזוקה בלבד.

סיבה

תקלה

המכונה אינה מתחילה לפעול

אין מתח

מוצגת הודעה
""DUMP BOX FULL

מיכל איסוף הפסולת מלא

מטחנה לא עובדת

יחידת מטחנת הקפה חסומה

במקום קפה ,נחלט רק מים
אין הספקת מים או קיטור
קפה זורם מהר מידי
קפה זורם לאט מידי

הכפתור הבוחר קפה טחון
נלחץ אך המיכל המיוחס אליו
לא מולא בקפה טחון
צינור פיית הקיטור  /מים חמים
חסום
טחינה גסה מידי
טחינה דקה מידי
הכוס לא חוממה מראש

קפה אינו חם מספיק

בדקו:
 אם התקע מחובר אם המתג הרב-קטבי )אם ישנוכזה( במצב מופעל )(ON
 פיוזים של המערכת חיבורי החשמלרוקנו את מיכל איסוף השיירים והחזירו
אותו חזרה למקומו.
נקו את מטחנת הקפה
)פסקה  – 14.1תקלה במטחנה
עקב חדירת עצם זר(.
שפכו את מנת הקפה במיכל האחסון
המתאים וחדשו את מחזור החליטה.
נקו אותו באמצעות מחט
קבעו לטחינה דקה יותר
קבעו לטחינה גסה יותר
חממו את הכוס על גבי פלטת חימום
הכוס
המתינו עד שהמכונה תתחמם
לטמפרטורה המתאימה
שנו את תערובת הקפה או בדקו את
איכות טחינתו )אם נטחן מראש(

למכונה נדרש זמן רב מידי כדי
להתחמם ,כמות המים הופחתה

מערכת המים של המכונה
חסומה באבנית

הסירו אבנית מהמכונה

מכלול החליטה אינו ניתן
להסרה

מכלול החליטה אינו במיקום
הנכון )(N

לא ניתן להתאים מחדש את
מכלול החליטה

מכלול החליטה אינו במיקום
הנכון )(N

הקפוצ'ינטור לא מפזר חלב

החלב שבשימוש אינו קר
מספיק )ראו חימום(
אין יותר חלב במיכל

הפעילו וכבו את המכשיר באמצעות
המתג הראשי
סובבו ידנית את המכלול לתוך המיקום
הרגיל ) ,(Nהתאימו את סימן הייחוס
הממוקם על גוף המכלול עם החץ N
)איור (F.16
הסיטו את מנוף כיוון הטמפרטורה כלפי
מטה
מלאו חלב במיכל
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תורגם והופק על ידי אלמוג טק ,ת.ד ,333 .כפר הס service@go4.co.il .40692

לקפה אין מספיק קצף  /ארומה

המכונה לא התחממה
לטמפרטורה המתאימה
תערובת הקפה אינה מתאימה,
קפה לא קלוי מספיק ,אבקת
הקפה נטחנה דק מידי או גס
מידי

פתרון

