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 מבוא

 ,לקוחות נכבדים
 .SAECOמודה 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 מתח חשמלי משקל עומק גובה רוחב דגם
Royal Cappuccino 380 230 ג"ק 16 מ"מ 465 מ"מ 395 מ"מv~50Hz 1100W 2.4 נשלף -ליטר 

 איטליה: ארץ ייצור

 הוראות בטיחות

בקרי ההפעלה בצד . והינה מצוידת בצינור אדים מסתובב וברז מים חמים או קפה טחון/מכונה זו מיועדת להכנת אספרסו מפולי קפה ו
 .הקדמי של 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

 שימוש לא נכון או בניגוד להוראות חוברת ההפעלה. 
 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/ תפעול לקוי/ 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, או חלקים מהמכונה יכבל החשמלהיש להרחיק את  
 . 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. מכונת הקפה מיועדת לשימוש ביתי בלבד 
 .יש להרחיק את המכונה מהישג ידם של ילדים 
  נתן אחריות לנזק שנגרם באופן ישיר או עקיף למשתמש או לצד המכונה תחת אחריותו של המשתמש בלבד ולא תי 

 .שלישי            
 אספקת חשמל

 .המתח חייב להתאים לערך המופיע על תווית המכונה! חבר את תקע החשמל אך ורק לשקע מתאים 
 ים בכבל הזנתבמידה והתגלו פגמ. וודא כי אין בו קרעים או פגמים כלשהם יכבל החשמלהבדוק לעיתים קרובות את  

 .צור קשר עם הספק ודאג להחליף את הכבל החשמלי של המכונה! חל איסור מוחלט להשתמש בכבל -החשמל            
 .יש לוודא כי הכבל החשמלי משוחרר ולא מונחים עליו מכשירים חמים או אובייקטים כבדים 
 .הזנת החשמל למכונה אין להשתמש בכבל חשמלי מאריך או לבצע הקפה כלשהי בנתיב החשמלי של 
 . אין לגעת בתקע בידיים רטובות או כאשר רגליך יחפותי משיכת כבל החשמל בכוח ו"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 15 -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. גמר השימוש גם לאחר, מים חמים עשויים לטפטף מפיית היציאה המיועדת! סכנת כוויה 
 .אין להשתמש במכונת הקפה מחוץ לבית או בשטח פתוח 
 .אין למקם את מכונת הקפה על משטחים חמים על מנת למנוע התכה או פגיעה בגוף המכונה או חלקים חשמליים 

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

 .למנוע כוויותמעט על מנת לאפשר למכונה להתקרר כדי יש להמתין . השקע            
 . י חוברת הדרכה זו"אין להשרות במים חלקים אשר לא אושרו להשריה עפאין לטבול את המכונה במים ו 
 . טרייםלשטוף אותו במים ולמלא מים , המיכליש לרוקן את . אין להשתמש במים ששהו במיכל במשך הלילה 
 י"הומלצו ואושרו ע, ניתן להשתמש אך ורק בחומרים אשר סופקו. חל איסור מוחלט להשתמש בחומרי ניקוי עם המכונה 

 .בהדרכתוי הספק ו"היצרן או ע            
 . אין לכסות את המכונה בבדים או להניח עליה בדים לחים לייבוש 
 .פח העודפיםמומלץ לשטוף את מיכל המים ואת , כונהלפני השימוש במ 

 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, במכונה או פגם או חשד כלשהו שהמכונה אינה תקינה במקרה של תקלה 
 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

       .אין להשתמש במים או באבקת כיבוי יבשה(. 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, את האריזה המקורית על מנת שתוכלו להעביר את המכונה במידת הצורךאנו ממליצים לשמור . למקום            
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 תרשים היכרות

 

 

 

 

 

 

 

 מיכל פולי קפה

 ידית בורר עובי טחינה

 מיכל לקפה טחון

 לוח בקרה

 דלת שירות

 פח עודפים

 מגש עודפים מצוף מגש עודפים מלא

 לחצן הפעלה

 פיות מזיגת קפה

ינטור 'קפוצ  

 מים חמים/ צינורית הקצפה

 בורר קיטור

 משטח חימום כוסות

 מיכל מים

 ידית פנימית לכיוון חוזק הקפה

 מים חמים

 קפה טחון

ינו 'קפוצ
 (הפעלה)

אספרסו 
 קצר

 אספרסו בינוני

 אספרסו ארוך

 לחצן תפריט לתכנות

 לחצן תפריט לתכנות

 חץ למעלה

ENTER  =בחירה/ אישור 
 חיסכון באנרגיהאו 

 =יציאה / ביטול

 חץ למטה

 :תפקידי הלחצנים במצב תכנות
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 :עזרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (בדפים הבאיםיש לקרוא בעיון את ההוראות )איורי תפעול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מברשת ניקוי מפתח תחזוקה

 סרט למדידת קשיות המים (.לקפה טחון)כפית מדידה 

 3איור  2איור  1איור 

 5איור  4איור 
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 :עזרים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (בדפים הבאיםיש לקרוא בעיון את ההוראות )איורי תפעול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מברשת ניקוי מפתח תחזוקה

 סרט למדידת קשיות המים (.לקפה טחון)כפית מדידה 

 3איור  2איור  1איור 

 5איור  4איור 
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 10איור  9איור  8איור  7איור  6איור 

 13איור  12איור  11איור 

 טחינה עבה טחינה דקה

11איור  12איור  13איור 

 18איור  17איור  16איור  15איור  14איור 

 חלש
זקח  

 24איור  23איור  22איור  21איור  20איור  19איור 

 יותר קצף

 קצף פחות

 29איור  28איור  27איור  26איור  25איור 

 34איור  33איור  32איור  31איור  30איור 
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 התקנה והפעלה: פעולות ראשונות
 

 שלוף את מגני הקלקר. בזהירות, פתח את אריזת הקרטון והוצא את המכונה. 
 ( 1איור) –  לפי הצורך, את גלגל הבסיס( תחתיה)התקן בבסיס המכונה . 
 ( 2איור )– הסר את פח העודפים. 
 ( 3איור )– את פח העודפים והכנס את מגש העודפים עד הסוף, בצידו הימני, הנח עליו, הכנס חלקית את מגש העודפים. 
 ( 4איור )– ינטור קיימת סכנת כוויות'ללא הקפוצ. ינטור הצידי'התקן את הקפוצ! 
 ( 5איור )– כפי שמופיע באיור, ינטור'התקן את צינורית הסיליקון לקפוצ . 
 ( 6איור )– בפולי קפה טריים, כל פולי הקפהמלא את מי . 

נזק חמור או בלתי אבקת קפה או כל דבר אחר יגרום , קפה טחון! אך ורק בפולי קפהיש למלא את מיכל פולי הקפה 
 .הפיך למכונה

 ( 7איור )– הסר את מיכל המים מהמכונה ומלא אותו במי שתייה נקיים . 

מים חמים או כל נוזל אחר עלולים לגרום נזק  בלתי הפיך . למילוי מיכל המים, לא מוגזים ,השתמש אך ורק במים נקיים
וודא כל הזמן כי יש מספיק מים במיכל לפני השימוש . לעולם אל תדליק את המכונה כאשר מיכל המים ריק. למיכל המים ולמכונה

 . במכונה

וודא כי מכסה מיכל פולי הקפה סגור היטב והימנע  .על מנת למלא אותו, מומלץ להסיר את מיכל המים! שים לב 
נזק ; חדירת מים אל מיכל פולי הקפה יגרמו לנזק חמור למטחנת הקפה ולסכיניה. מטפטוף או חדירת מים לתוך מיכל פולי הקפה

 ! אינו כלול במסגרת האחריות, מסוג זה

 . מומלץ לשטוף אותו היטב, לפני השימוש במיכל המים: הערה 

 ( 8איור )– טבול . על מנת לבדוק את רמת קשיות המים במיכל, שסופק לך עם המכונה, השתמש בסרט מדידת קשיות המים
 . את הסרט למשך שנייה אחת בתוך מיכל המים ובדוק את התוצאות כעבור דקה

 

  (.אופציונאלי בתוספת תשלום)מומלץ להשתמש בפילטר מים 
 

 38איור  37איור  36איור  35איור 

 1קשיות  דרגת

 2דרגת קשיות 

 3דרגת קשיות 

 4דרגת קשיות 



7

8 
 

 (.15' בעמ" תכנות"ראה פרק )תוכל להגדיר אותה בתכנות המכונה , לאחר שתבדוק את רמת קשיות המים 
 

 את מיכל המים למקומו במכונה החזר . 
 

 ( 9איור )–  חבר את הכבל החשמלי לשקע בעל מתח חשמלי (. 0)וודא כי לחצן ההפעלה של המכונה מכוון על מצב כבוי
 .מתאים

 
 ( 10איור )– באמצעות לחצן ההפעלה, הדלק את המכונה . 

 
 ( 11איור )-  מים חמים/ צלוחית מתחת לצינורית ההקצפה/ הנח כוס. 

 
 ( 12איור )– כאשר יחדלו לצאת אדים ותחל  . י לחיצה על לחצן המים החמים"ע, הזרם מים ושחרר את האוויר במערכת

במידה ועל צג המכונה תופיע הודעת . על מנת לעצור את הפעולה, לחץ שנית על לחצן המים החמים, זרימת מים
VENTILATE ,המשך בהזרמת המים . 

. או לאחר חוסר שימוש במכונה משך תקופה ממושכת/פעולת הזרמת המים נדרשת בהפעלה ראשונה של המכונה ו 
 . ינטור'באמצעות צינורית ההקצפה או הקפוצ, פעולת הזרמת המים נדרשת לאחר כל הקצפת חלב, בנוסף

 כיוון עובי טחינת הקפה

עשויים מטחנת הקפה מורכבת מחלקים ה. הקפהלתוך מיכל פולי , מלבד פולי קפה, אין להכניס שום חומר! אזהרה 
והוצא את  י לחצן ההפעלה הראשי"מכונה עכבה את ה. או אובייקטים אחרים/הימנע מלהכניס אצבעות ו, לכן. להיות מסוכנים

אל תשפוך פולי קפה למיכל פולי הקפה בזמן . כל פולי הקפהלפני שתבצע כל סוג של פעולה בתוך מי, תקע החשמל מהשקע
 . שהמטחנה עובדת

על מנת להתאים את , ולבצע כיולים לטעמו של הקפההמכונה מאפשרת לך לבצע התאמות קלות בטחינת הקפה  
 .לטעמך האישי השימוש בפולים

יחד , אין צורך לשנות את עובי טחינת הקפה, לרוב. ילעובי אופטימאל, י היצרן"ע, עובי טחינת פולי הקפה תוכננה והוגדרה מראש
באמצע תהליך , כלומר) כאשר המטחנה עובדתעליך לבצע זאת , אם תרצה לבצע שינויים בכיוון עובי הטחינה -עם זאת
 . לפני שיורגש הבדל בטעם הקפה, כוסות קפה 2-3יהיה עליך להפיק כ (. הטחינה

 
 ( 13איור )- הסימן מופיע ומהצד השני  ()-כאשר מצד אחד מופיע הסימן מינוס , סומנו דרגות עובי ,בשטח ידית כיוון הטחינה

ככל שידית כיוון הטחינה . יותר דקההטחינה תהיה , ()-ככל שידית כיוון עובי הטחינה תהיה קרובה לסימן המינוס )+(. פלוס 
 .יותר עבההטחינה תהיה )+( הפלוס תהיה קרובה יותר לסימן 

 הפק מספר כוסות קפה על מנת להבחין בהבדל בטעם הקפה. הטחינה חייבים להתבצע בדרגה אחת בכל פעם שינויים בעובי. 
 כאשר . עובי הטחינה גס מידי, כאשר הזרימה מהירה מידי. י זרימת הקפה לכוס"עפ, תוכל לזהות שינויים בעובי הטחינה

 .עובי הטחינה דק מידי, זרימת הקפה איטית מידי
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 שימוש בפולי קפה -קפההפקת 

אך ניתן לכייל את , (בינוני וארוך, קצר)הוגדרה מראש עבור כל אחד מלחצני האספרסו , כמות מנת האספרסו המופק 
 "(.כיול כמות הקפה המופק"ראה הוראות בפרק )י טעמך האישי "עפ, הכמויות מחדש

 
 ( 14-15איור )-  וודא כי המכונה נמצאת במצב מוכן(Ready For Use )והנח כוס או שתיים מתחת לפיות מזיגת הקפה. 
 ( 16איור )– י הדרגות הבאות"באמצעות הידית הפנימית לכיוון חוזק הקפה עפ, ניתן לכוון את חוזק הקפה: 

 (.גרם 6)קפה חלש  -הנקודה השמאלית ביותר                       
 (. גרם 9)קפה חזק  -ביותרהנקודה הימנית                        

 ( 17איור )–  (.בינוני או ארוך, קצר)לחץ על אחד מלחצני האספרסו 
 ( 18איור )– ות ממגש העודפים/הסר את הכוס, בגמר מזיגת הקפה . 

 .בהתאם לכוס שהינך משתמש בה, שעל הפייה, הרם או הורד את הלשונית. ניתן לכיוון, פיית מזיגת הקפה גובה 

המכונה תטחן , בפעולה מסוג זה. לחץ פעמיים על אחד מלחצני האספרסו, עבור שתי כוסות, להכנת שתי מנות קפה 
שר מבוצעות א, פעולה כפולה של טחינה ושל חליטה חליטה של שתי כוסות קפה דורשת. ותפיק את כמות הקפה המתאימה

 .בזו אחר זו, י המכונה"אוטומטית ע
 

 
 כיול כמות הקפה המופק

פעל , אם בכל זאת תרצה לבצע שינוי בכמויות. תוכנת לכמות עבור אספרסו איטלקי אמיתי, כמות הקפה המופק לכוס 
 :י השלבים הבאים"עפ

 אותו תרצה לכייל, לחץ והחזק את אחד מלחצני האספרסו. 
 המשך להחזיק את הלחצן לחוץ עד אשר תתקבל הכמות הרצויה בתוך הכוס ולאחר מכן שחרר את הלחצן . 
 תופק הכמות המדויקת שנבחרה על, המכונה תזכור את הגדרת הכמות ובפעמים הבאות שתפיק קפה באמצעות אותו לחצן- 

 . ידך
 תוכל לבצע הגדרות כיול עבור כל אחד מלחצני האספרסו. 

 
 שימוש בקפה טחון -הפקת קפה

 ! לא ניתן להפיק שתי כוסות קפה בפעולה אחת, בשימוש בקפה טחון! שים לב 

 .הקפד על מילוי ההוראות בשימוש בקפה טחון. אל תשים כמות גדולה מידי של קפה טחון 

. אין להשתמש בקפה שחור או בקפה טחון קפוא. אבקות או חומרים אחרים, אין להכניס לפתח מיכל הקפה הטחון 
 . שנטחן מראש במיוחד עבור מכונות קפה, השתמש אך ורק בקפה טחון

 16ראה איור 
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 ( 19-20איור )– הנח כוס או שתי כוסות מתחת לפיית המזיגה . 
 ( 21איור )– באמצעות כפית המדידה שסופקה עם , הרם את מכסה מיכל הקפה הטחון והוסף מנה אחת של קפה טחון

 !שים לב כי הינך שופך את הקפה הטחון למקום המתאים. אל פתח כניסת הקפה הטחון, המכונה
 ( 22איור )– לחץ פעם אחת על לחצן השימוש בקפה טחון . 
 ( 23איור )–  (. בינוני או ארוך, קצר)בהתאם לטעמך , האספרסולחץ פעם אחת על אחד מלחצני 
 ( 24איור )– המכונה תשוב למצב , לאחר פעולה זו, באופן אוטומטי. ות ממגש העודפים/הסר את הכוס, בסיום מזיגת הקפה

 . שימוש בפולי קפה
 

 ינטור להקצפת חלב'בקפוצשימוש 
 

 . ינטור'דרך צינורית ההקצפה ודרך הקפוצ -מאפשרת הקצפה בשתי דרכים" רויאל"מכונת הקפה 
עבור , במידה האופטימאלית, הממוקם בצד המכונה ותפקידו לשאוב חלב ולייצר ממנו חלב מוקצף, הינו מקציף אוטומטי ינטור'הקפוצ

 . ינטור אינו מצריך ידע מוקדם בהקצפה'בקפוצהשימוש (. או עבור משקאות אחרים)ינו שלך 'משקה הקפוצ
 

 ( 25איור )– ינטור'המחוברת לקפוצ, כאשר קצהו האחד של צינורית הסיליקון, חלב בכלי והנח אותו לצד המכונה 2/3מלא כ ,
ש את וודא שהצינורית מונחת בחופשיות ואין מכשולים העלולים לשב. ינטור'נמצא טבול בתוך החלב וקצהו השני מחובר לקפוצ

 . תפקודה
 ( 26איור )– ינטור'מקם כוס מתחת לפיית המזיגה של הקפוצ. 
 ( 27איור )– כשהוא מוקצף, ינטור יחל לשאוב את החלב ולהפיק אותו לתוך הכוס'הקפוצ. לחץ על לחצן ההקצפה. 
 ( 28איור )– לקבוע את רמת  בסיבובו תוכל. ינטור'המחובר לקפוצ, דמוי סיכה מפלסטיק, שים לב כי מחובר פין הקצפה

ככל שתסגור את . ההקצפה תהיה יותר עמידה וסמיכה, ככל שתפתח את הברגתו של פין ההקצפה: הבט באיור. ההקצפה
עד אשר יתקבל קצף המותאם , תוכל לסובב את פין ההקצפה, במעמד ההקצפה. ההקצפה תהיה עדינה ודקה, הברגתו

 . לשביעות רצונך
 לחץ שנית על לחצן ההקצפה, אשר מתקבלת הכמות הרצויהכ, על מנת לעצור את פעולת ההקצפה . 
 ( 29איור) – תוכל , ינו'אם טרם הכנת את מנת האספרסו עבור משקה הקפוצ. הסר את הכוס ממגש העודפים, בסיום ההקצפה

 . להניח את הכוס על מגש העודפים ולהפיק אספרסו שיימזג ישירות לתוך כוס החלב
 

 . על מנת לשמור על אורך חיי המכונה ועל ניקיונה, רם מעט מים חמיםנא הז, בגמר ההקצפה: הערה 
 . ינטור וכן במערכת השאיבה במכונה'ינטור נקי משרידי חלב ובכך מנע סתימות במערכת הקפוצ'הקפד לשמור על הקפוצ

 . י ההוראות"ופעל עפ" ניקיון ותחזוקה"עיין בפרק 
 
 

 משקאותחימום / שימוש בצינורית ההקצפה להקצפת חלב
 

השתמש . אין לגעת בצינורית בידיים חשופות! עשויה להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, מים חמים/ צינורית המקציף 
 . במטלית לחה או בידית הפלסטיק הבטיחותית

. םיש לוודא כי צינורית המקציף מכוונת לעבר מגש העודפים או לתוך כוס או כלי כלשהו ואין לכוונה לעבר גופו של אד 
 .הרחק את המכונה מהישג ידם של ילדים! סכנת כוויות! צינורית ההקצפה פולטת רסס מים חמים ואדי קיטור חמים
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 ( 30איור )–  הכלי/ הכנס את צינורית ההקצפה לתוך הכוס. כלי חלב/ כוס 2/3מלא. 

 ( 31איור )– שיחלו לצאת אדי קיטורהמתן עד . הקצפה למצב , נגד כיוון השעון, סובב את בורר המצבים. 
 ( 32איור )– על מנת לחמם את כל הנוזל, עדינות -הכלי בתנועות סיבוביות/ סובב את הכוס . 
 ( 33איור )– על מנת לעצור " |"למצב , עם כיוון השעון, סובב בחזרה את בורר המצבים, כאשר תגיע לטמפרטורה הרצויה לך

 . את פעולת ההקצפה
 ( 34איור )– ר את הכוסכעת תוכל להסי . 

 
 מים חמים

השתמש . אין לגעת בצינורית בידיים חשופות! עשויה להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, מים חמים/ צינורית המקציף 
 . במטלית לחה או בידית הפלסטיק הבטיחותית

 
 ( 35איור )– על מנת להימנע מכוויות, השתמש בכוס עם ידית. כך שצינורית ההקצפה תהיה מוכנס לתוך הכוס, הצמד כוס . 
 ( 36איור )– מים חמים יחלו לצאת דרך צינורית ההקצפה לתוך הכוס. לחץ על לחצן המים החמים . 
 ( 37איור )– נית על לחצן המים החמיםלחץ ש, כאשר התקבלה הכמות הרצויה, להפסקת פעולת מזיגת המים החמים. 
 ( 38איור )– וודא כי הפעולה הסתיימה וכעת תוכל להסיר את הכוס . 

 

 ניקיון ותחזוקה
 ניתן לבצע ניקיון למכונה אך ורק כאשר היא כבויה ומנותקת מהשקע החשמלי . 
 אין להרטיב את המכונה במים. 
 אין להכניס חלקים של המכונה לתוך מדיח כלים. 
 או להשתמש בחפצים העשויים לגרום לשחיקה של המכונה ולשריטות/חומרים ממיסים ו, הולאין להשתמש באלכו. 
 השתמש במטלית רכה ולחה כדי לנקות את המכונה. 
 מיקרוגל או כל מכשיר אחר/ אין לייבש את המכונה באמצעות מכשירים מייבשים כמו מייבש שיער . 
 כמתואר בהמשך, ק ושטוף אותופר, ינטור'לאחר הקצפת חלב באמצעות הקפוצ, מידי יום. 
 ג "במידה וישנם שרידי חלב קשים ע. נקה אותה במטלית רכה ולחה, לאחר הקצפת חלב באמצעות צינורית ההקצפה, מידי יום

בתוך המים ללא , מים חמים/ מלא כלי במים חמים והשרה את צינורית ההקצפה. אל תשתמש בחפצים חדים, הצינורית
 .השלם את הניקוי באמצעות מלטית לחה, כעבור כחצי שעה!! חומרים

 במהלך הלילה או לאורך זמן, לא מומלץ להשתמש במים אשר שהו במיכל. שטוף מידי יום את מיכל המים . 
 .הסר את הפילטר ושטוף את מיכל המים ואת הפילטר תחת מי שתייה נקיים וזורמים, במידה וקיים -
 . לחיצה עדינה וסיבובו עד להברגה סופית, י מיקומו במקום המיועד"הרכב מחדש את הפילטר ע -
 .מלא מחדש את מיכל המים במי שתייה נקיים -
 יש להסיר את רשת הכיסוי ולשטוף אותה. רוקן ושטוף את מגש העודפים מידי יום. 
 רוקן ושטוף את פח העודפים מידי יום. 

שניות בטרם תחזיר את פח העודפים  5בצע זאת כאשר המכונה עובדת והמתן לפחות , בעת ריקון פח העודפים: הערה 
המכונה סופרת את מנות הקפה המופקות ולפיכך יודעת . על מנת לאפשר למכונה לזהות כי בוצע ריקון פח עודפים, למקומו

 . להתריע על פח עודפים מלא
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 ( 19-20איור )– הנח כוס או שתי כוסות מתחת לפיית המזיגה . 
 ( 21איור )– באמצעות כפית המדידה שסופקה עם , הרם את מכסה מיכל הקפה הטחון והוסף מנה אחת של קפה טחון

 !שים לב כי הינך שופך את הקפה הטחון למקום המתאים. אל פתח כניסת הקפה הטחון, המכונה
 ( 22איור )– לחץ פעם אחת על לחצן השימוש בקפה טחון . 
 ( 23איור )–  (. בינוני או ארוך, קצר)בהתאם לטעמך , האספרסולחץ פעם אחת על אחד מלחצני 
 ( 24איור )– המכונה תשוב למצב , לאחר פעולה זו, באופן אוטומטי. ות ממגש העודפים/הסר את הכוס, בסיום מזיגת הקפה

 . שימוש בפולי קפה
 

 ינטור להקצפת חלב'בקפוצשימוש 
 

 . ינטור'דרך צינורית ההקצפה ודרך הקפוצ -מאפשרת הקצפה בשתי דרכים" רויאל"מכונת הקפה 
עבור , במידה האופטימאלית, הממוקם בצד המכונה ותפקידו לשאוב חלב ולייצר ממנו חלב מוקצף, הינו מקציף אוטומטי ינטור'הקפוצ

 . ינטור אינו מצריך ידע מוקדם בהקצפה'בקפוצהשימוש (. או עבור משקאות אחרים)ינו שלך 'משקה הקפוצ
 

 ( 25איור )– ינטור'המחוברת לקפוצ, כאשר קצהו האחד של צינורית הסיליקון, חלב בכלי והנח אותו לצד המכונה 2/3מלא כ ,
ש את וודא שהצינורית מונחת בחופשיות ואין מכשולים העלולים לשב. ינטור'נמצא טבול בתוך החלב וקצהו השני מחובר לקפוצ

 . תפקודה
 ( 26איור )– ינטור'מקם כוס מתחת לפיית המזיגה של הקפוצ. 
 ( 27איור )– כשהוא מוקצף, ינטור יחל לשאוב את החלב ולהפיק אותו לתוך הכוס'הקפוצ. לחץ על לחצן ההקצפה. 
 ( 28איור )– לקבוע את רמת  בסיבובו תוכל. ינטור'המחובר לקפוצ, דמוי סיכה מפלסטיק, שים לב כי מחובר פין הקצפה

ככל שתסגור את . ההקצפה תהיה יותר עמידה וסמיכה, ככל שתפתח את הברגתו של פין ההקצפה: הבט באיור. ההקצפה
עד אשר יתקבל קצף המותאם , תוכל לסובב את פין ההקצפה, במעמד ההקצפה. ההקצפה תהיה עדינה ודקה, הברגתו

 . לשביעות רצונך
 לחץ שנית על לחצן ההקצפה, אשר מתקבלת הכמות הרצויהכ, על מנת לעצור את פעולת ההקצפה . 
 ( 29איור) – תוכל , ינו'אם טרם הכנת את מנת האספרסו עבור משקה הקפוצ. הסר את הכוס ממגש העודפים, בסיום ההקצפה

 . להניח את הכוס על מגש העודפים ולהפיק אספרסו שיימזג ישירות לתוך כוס החלב
 

 . על מנת לשמור על אורך חיי המכונה ועל ניקיונה, רם מעט מים חמיםנא הז, בגמר ההקצפה: הערה 
 . ינטור וכן במערכת השאיבה במכונה'ינטור נקי משרידי חלב ובכך מנע סתימות במערכת הקפוצ'הקפד לשמור על הקפוצ

 . י ההוראות"ופעל עפ" ניקיון ותחזוקה"עיין בפרק 
 
 

 משקאותחימום / שימוש בצינורית ההקצפה להקצפת חלב
 

השתמש . אין לגעת בצינורית בידיים חשופות! עשויה להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, מים חמים/ צינורית המקציף 
 . במטלית לחה או בידית הפלסטיק הבטיחותית

. םיש לוודא כי צינורית המקציף מכוונת לעבר מגש העודפים או לתוך כוס או כלי כלשהו ואין לכוונה לעבר גופו של אד 
 .הרחק את המכונה מהישג ידם של ילדים! סכנת כוויות! צינורית ההקצפה פולטת רסס מים חמים ואדי קיטור חמים

 
 

11 
 

 
 

 ( 30איור )–  הכלי/ הכנס את צינורית ההקצפה לתוך הכוס. כלי חלב/ כוס 2/3מלא. 

 ( 31איור )– שיחלו לצאת אדי קיטורהמתן עד . הקצפה למצב , נגד כיוון השעון, סובב את בורר המצבים. 
 ( 32איור )– על מנת לחמם את כל הנוזל, עדינות -הכלי בתנועות סיבוביות/ סובב את הכוס . 
 ( 33איור )– על מנת לעצור " |"למצב , עם כיוון השעון, סובב בחזרה את בורר המצבים, כאשר תגיע לטמפרטורה הרצויה לך

 . את פעולת ההקצפה
 ( 34איור )– ר את הכוסכעת תוכל להסי . 

 
 מים חמים

השתמש . אין לגעת בצינורית בידיים חשופות! עשויה להגיע לטמפרטורות גבוהות מאוד, מים חמים/ צינורית המקציף 
 . במטלית לחה או בידית הפלסטיק הבטיחותית

 
 ( 35איור )– על מנת להימנע מכוויות, השתמש בכוס עם ידית. כך שצינורית ההקצפה תהיה מוכנס לתוך הכוס, הצמד כוס . 
 ( 36איור )– מים חמים יחלו לצאת דרך צינורית ההקצפה לתוך הכוס. לחץ על לחצן המים החמים . 
 ( 37איור )– נית על לחצן המים החמיםלחץ ש, כאשר התקבלה הכמות הרצויה, להפסקת פעולת מזיגת המים החמים. 
 ( 38איור )– וודא כי הפעולה הסתיימה וכעת תוכל להסיר את הכוס . 

 

 ניקיון ותחזוקה
 ניתן לבצע ניקיון למכונה אך ורק כאשר היא כבויה ומנותקת מהשקע החשמלי . 
 אין להרטיב את המכונה במים. 
 אין להכניס חלקים של המכונה לתוך מדיח כלים. 
 או להשתמש בחפצים העשויים לגרום לשחיקה של המכונה ולשריטות/חומרים ממיסים ו, הולאין להשתמש באלכו. 
 השתמש במטלית רכה ולחה כדי לנקות את המכונה. 
 מיקרוגל או כל מכשיר אחר/ אין לייבש את המכונה באמצעות מכשירים מייבשים כמו מייבש שיער . 
 כמתואר בהמשך, ק ושטוף אותופר, ינטור'לאחר הקצפת חלב באמצעות הקפוצ, מידי יום. 
 ג "במידה וישנם שרידי חלב קשים ע. נקה אותה במטלית רכה ולחה, לאחר הקצפת חלב באמצעות צינורית ההקצפה, מידי יום

בתוך המים ללא , מים חמים/ מלא כלי במים חמים והשרה את צינורית ההקצפה. אל תשתמש בחפצים חדים, הצינורית
 .השלם את הניקוי באמצעות מלטית לחה, כעבור כחצי שעה!! חומרים

 במהלך הלילה או לאורך זמן, לא מומלץ להשתמש במים אשר שהו במיכל. שטוף מידי יום את מיכל המים . 
 .הסר את הפילטר ושטוף את מיכל המים ואת הפילטר תחת מי שתייה נקיים וזורמים, במידה וקיים -
 . לחיצה עדינה וסיבובו עד להברגה סופית, י מיקומו במקום המיועד"הרכב מחדש את הפילטר ע -
 .מלא מחדש את מיכל המים במי שתייה נקיים -
 יש להסיר את רשת הכיסוי ולשטוף אותה. רוקן ושטוף את מגש העודפים מידי יום. 
 רוקן ושטוף את פח העודפים מידי יום. 

שניות בטרם תחזיר את פח העודפים  5בצע זאת כאשר המכונה עובדת והמתן לפחות , בעת ריקון פח העודפים: הערה 
המכונה סופרת את מנות הקפה המופקות ולפיכך יודעת . על מנת לאפשר למכונה לזהות כי בוצע ריקון פח עודפים, למקומו

 . להתריע על פח עודפים מלא
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כשהמכונה עובדת והחזר , שניות 5-10הסר את פח העודפים למשך , כאשר הוא ריק, דפים מלאאם המכונה מתריעה על פח עו
 . עליך להסיר את מגש העודפים לפני כן, על מנת להסיר את פח העודפים. אותו למקומו

 
 "(גרופו)"יחידת חליטה 

 
 .יש לנקות את הגרופו, ת לשבועלפחות אח. הינו יחידת פלסטיק האחראית על חליטת הקפה והפקתו לתוך הכוס" גרופו"ה

 :באיור המופיעה, תוכל להבחין ביחידה שחורה ,כאשר תפתח את דלת הצד. הגרופו ממוקם בתוך המכונה
 באמצעות לחצן ההפעלה והוצא את הכבל החשמלי מהשקע, כבה את המכונה. 
 פתח את דלת השירות והסר את מגש העודפים ואת פח העודפים . 
 לחץ על לחצן , בארבע אצבעותיך ובאמצעות האגודל, אחוז בידית הפלסטיק השחור

 . כלפי חוץ, על מסילותיה התחתונות, והחלק את יחידת החליטה PRESS -ה
  השלם את הניקוי בעזרת מטלית . במי זורמים"( הגרופו)"שטוף את יחידת החליטה

 . אשר לא מותירה סיבי בד, לחה ורכה
 על מנת לנקות במטלית גם את שטח השירות הנמצא מתחת , תוכל לנצל הזדמנות זו

 . למיקומו של הגרופו במכונה
 ללא הלחיצה על , החזר אותו למסילתו במכונה, בסיום ניקוי הגרופוPRESS הפעם .

 . לנעילה במקום" קליק"החלק אותו עד להישמע 
 

 
 טיפול אבנית

או , (תלוי בכמות צריכה)טיפול אבנית צריך להתבצע אחת לחודש או חודשיים . וש במכונהאבנית מצטברת באופן טבעי עם השימ
 .כאשר המכונה מעידה על כך

 

במידה והינך  -כמו כן! הסר אותו, אם קיים כיסוי מקציף על צינורית ההקצפה, לפני שתתחיל בטיפול האבנית! אזהרה 
 . הרחק מאבק ולכלוך, הסר אותו ממיכל המים והנח אותו במקום נקי, משתמש בפילטר מים

תח במיוחד על מנת לשמור אשר פו SAECOבאמצעות נוזל לטיפול אבנית מבית , אנא בצע את הטיפול במכונה שלך 
 . י שימוש רגיל בו"ע, גבוהה של המוצר את אורך חייה ולהבטיח איכות  לשמר, על אפליקציות וביצועי המכונה

  .י הספק"לעולם אל תשתמש בחומץ כמסיר אבנית או בחומרים אחרים שלא אושרו ולא הומלצו ע! אזהרה 
 

 .DISCELIFYתופיע ההודעה , התרעת טיפול האבנית יופיע כ                          ובחלק מהדגמים" ROYAL"מכונות הבחלק מדגמי 

 ג בקבוק הנוזל לטיפול אבנית"י הכמויות המצוינות ע"עפ, בתוך מיכל המים, ערבב נוזל לטיפול אבנית עם מים. 
 מלא את מיכל המים במי שתייה עד לקו ה-MAX. 
  השתמש בכלי אחר , אם אין ברשותך כלי קיבול גדול .מתחת לצינורית ההקצפה, ליטר לפחות 1לקיבול נוזלים של מקם כלי

 .ודאג לרוקן את הכלי במרווחי הזמן
 הישאר ליד המכונה משך זמן טיפול האבנית עד לסיום! חשובה ביותר, נוכחותך בזמן טיפול האבנית . 

DISCALING* 
READY FOR USE 
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   לחץ על לחצן התפריט(MENU ) 
  על מנת להגיע לפקודה , "(תרשים היכרות"לחצני הבקרה במצב תכנות מופיעים בפרק " )למטה"-ו" למעלה"השתמש בחצים

DESCALING . 
 אשר באמצעות לחצן ה/ בחר-ENTER =(ינו'לחצן הקפוצ.) 
 לחץ על לחצן , במידה ונכנסת לפקודה זו בטעות ואין בכוונתך להתחיל את טיפול האבניתESC =(לחצן האספרסו הקצר.) 
  לאחר הלחיצה על לחצןENTER ,אין לבטל את הפעולה ! 

  על הצג תופיע הודעה (. שמאלה)נגד כיוון השעון סובב את בורר המצביםMACHINE IS DESCALING. 
 הנוזלים המשומשיםאת , מים חמים/ באופן אוטומטי ותנקז דרך צינורית ההקצפה, המכונה תתחיל בטיפול האבנית . 
 משך . בין ניקוז לניקוז על מנת לאפשר לנוזל טיפול האבנית להשפיע, של מספר דקות, טיפול האבנית מתבצע במרווחי זמן

 . דקות 45-הינו כ, לטיפול אבנית המשוערהזמן 
 תופיע הודעה על הצג, בסיום טיפול האבנית :DESCALING FINISHED . רוקן את כלי קיבול הנוזלים שהנחת מתחת

 . לצינורית המים החמים ולאחר מכן הנח אותו מחדש באותו המקום
 החזר את מיכל המים למקומו במכונה. שטוף אותו היטב ומלא אותו במי שתייה נקיים, הסר את מיכל המים מהמכונה . 
 לפני הטיפול ולחץ על לחצן , בחזרה למקומו הקודם, עם כיוון השעון, סובב את בורר המצביםENTER . 
  המכונה תציג הודעהRINSE MACHINE ,כפי שתואר )סובב את בורר המצבים להזרמת מים . הדורשת שטיפת מערכת

: עד להופעת הפקודה, אל תוך כלי קיבול הנוזלים, דרך צינורית המים החמים, ורוקן כמעט מיכל מים מלא"( מים חמים"בפרק 
RINSING FINISH. 

 ץ על לחצן התכנות לחMENU ודפדף בעזרת החצים עד לפקודה :SIG.  DESCALING (YES)   ולחץ על לחצןENTER. 
 המכונה תציג פקודה :RESET .שנה באמצעות לחצני החצים את התשובה ל- YES  ואשר את בחירתך באמצעות לחצן

ENTER . 
  לאחר מכן לחץ על לחצןESC מלא את מיכל המים במי שתייה טריים . ום מחדשהמכונה תבצע חימ. ליציאה ממצב תכנות

 . מחדש
 המכונה תחזור למצב מוכן . בחזרה למקומו במיכל המים, אם היה קיים, כעת תוכל להתקין את פילטר המיםREADY FOR 

USE . 

 . שירות הספקאנא פנה אל מוקד , במידה ואין ביטחון מלא בהבנת השלבים לביצוע טיפול האבנית: הערה 
 . או לקבל הדרכה מטכנאי המעבדה הטכנית, בתוספת תשלום, האבנית באמצעות מעבדת השירותתוכל לבצע את טיפול 

 
 הצטברות אבנית

במטרה למנוע נזקי אבנית ולדרוש את , המכונה בה הינך משתמש מצוידת במערכת תוכנה חכמה לבדיקת כמות המים העוברת דרכה
 . טיפול האבנית בזמן המתאים

 . תוכנה זו תוכננה והוגדרה לקשיות מים סטנדרטית
גם ללא , י צריכת הקפה שלך"טיפול האבנית צריך להתבצע לעיתים תכופות יותר ועפ, כמו בארץ, במקרה של קשיות מים גבוהה

 . המתנה לדרישת המערכת לביצוע טיפול אבנית
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 . טיפול האבנית לעיתים תכופות יותר מדרישת המכונה יש לבצע את, (למשל כוס קפה אחת ביום)גם אם אינך צורך הרבה קפה 
 .  חודשים 1-2מומלץ לבצע טיפול אבנית אחת 

 
 
 
 

 *ינטור'פירוק וניקוי הקפוצ
 . ניתן לרכוש אותו אצל ספק מכונת הקפה. ינטור הינו אביזר נלווה ואינו מסופק בכל דגמי המכונות'הקפוצ*

סילוק , מכונהמקציף ולבסילוק שרידי חלב ומניעת סתימות ונזק ל מסייע, הקצפהלאחר כל , ינטור'פוצניקוי הק: הערה 
 . ומניעת הצטברות חיידקים וריחות לא נעימים ומאפשר שימוש תקין ואיכות הקצפה אופטימאלית

                                                                                        
 

                                                                         
 

 
 

 
 (.1)הסר את פין ההקצפה  .1
 (.2)הסר את כיסוי הפלסטיק  .2
 (.4( )ינטור'בסיס הקפוצ)הפרד בין החלק העליון לחלק התחתון  .3
 ניתן לשטוף בסבון או באמצעות מטלית לחה, במידה וישנם שרידי חלב שהתקשו. שטוף את כל החלקים במי ברז . 
 שטוף היטב את החלקים ולאחר מכן ייבש אותם באמצעות מטלית או מגבת . 
 ינטור'בסדר ההפוך מזה של פירוק הקפוצ, חבר מחדש את כל החלקים . 
 במקומו המיועד במכונה ינטור'התקן את הקפוצ . 

 
 אפשרויות תכנות

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MENU =כניסה למצב תכנות. 
ENTER =שמירה/ אישור/ בחירה. 

ESC =יציאה ממצב תכנות/ סיום . 
 .דפדוף וחיפוש= 

1 

2 
3 

4 

 MENUלחצן 
לכניסה למצב 

 .תכנות

לחצני חצים 
לדפדוף 
.וחיפוש  

ENTER 
לחצן 

 בחירה
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 . טיפול האבנית לעיתים תכופות יותר מדרישת המכונה יש לבצע את, (למשל כוס קפה אחת ביום)גם אם אינך צורך הרבה קפה 
 .  חודשים 1-2מומלץ לבצע טיפול אבנית אחת 

 
 
 
 

 *ינטור'פירוק וניקוי הקפוצ
 . ניתן לרכוש אותו אצל ספק מכונת הקפה. ינטור הינו אביזר נלווה ואינו מסופק בכל דגמי המכונות'הקפוצ*

סילוק , מכונהמקציף ולבסילוק שרידי חלב ומניעת סתימות ונזק ל מסייע, הקצפהלאחר כל , ינטור'פוצניקוי הק: הערה 
 . ומניעת הצטברות חיידקים וריחות לא נעימים ומאפשר שימוש תקין ואיכות הקצפה אופטימאלית
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 סעיפים בפקודה אפשריתפעילות  פקודה
LANGUAGE הרצויה בחירת השפה. Italiano, Francis, Deutsch, Japan, NederLands, 

Portugues , Castellano, English. 
 
 

RINSE  

תבצע , בחירה במצב זה -שטיפה
לאחר כל , שטיפת מערכת אוטומטית

פעם שלא יבוצע שימוש במכונה לאורך 
על מנת לשטוף ולחמם את , זמן

 . המערכת לפני הפקת הקפה

 
 

ON- OFF 

 
WATER HARDN. 

 
 

 .4עד  1מ -דרגת קשיות המים
כדי לקבוע במערכת את רמת קשיות 

 . השתמש בסרט הבדיקה, המים

HARDNESS 1 
HARDNESS 2 
HARDNESS 3 
HARDNESS 4 

CUP HEATER הנח , בהפעלת הפעולה -חימום כוסות
על , כוס או שתיים על מגש העודפים

 .מנת לחמם אותן

ON- OFF 

TEMP. L. COFFEE טמפרטורה עבור מאפשר לקבוע את ה
 .אספרסו ארוך

MINIMUM- LOW- MEDIUM- HIGH- MAXIMUM 

TEMP. COFFEE  מאפשר לקבוע את הטמפרטורה עבור
 .אספרסו בינוני

MINIMUM- LOW- MEDIUM- HIGH- MAXIMUM 

TEMP. S. COFFEE  מאפשר לקבוע את הטמפרטורה עבור
 .אספרסו קצר

MINIMUM- LOW- MEDIUM- HIGH- MAXIMUM 

 
 

PREBREWING 

אפשרות זו מאפשרת  -חליטה מוקדמת
להוציא את המיטב מהפקת אספרסו 

ראשית מתבצעת חליטה . מקפה טחון
על מנת לחמם את , ללא הקפה

המערכת ולאחר מכן מתבצעת חליטת 
 . הקפה

 
 

ON- OFF 

 
PREGRINDING 

אפשרות זו מאפשרת  -טחינה מוקדמת
הכנה מראש של מנת פולי קפה 

כזו פעולה . י הכיוון המיועד"עפ, לטחינה
 ".מקצועיות -סמי"חוסכת זמן במכונות 

 
ON- OFF 

 
PROG. HOT WATER 

אם פעולה זו  -תכנות כמות מים חמים
בכל פעם  פיקהמכונה ת, במצב מופעל

רה את כמות המים החמים שהוגד
 . מראש

 
ON- OFF 

 
PROG. CAPPUC. 

אם פעולה זו  -ינו'תכנות כמות קפוצ
המכונה תפיק בכל פעם , במצב מופעל

את כמות החלב המוקצף שהוגדר 
 .מראש

 
ON- OFF 

 
TOTAL COFFEE 

, אפשרות זו מציגה -מונה כוסות קפה
את סך כמות כוסות , על צג המכונה

מונה זה . הקפה שהופקו דרך המכונה

 
DISPLAY 
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 . לא ניתן לאיפוס
 

DESCALING 
כאשר פעולה זו  -טיפול אבנית אוטומטי

המכונה תדרוש לבצע , במצב מופעל
י ספירת מונה הכוסות "עפ, טיפול אבנית

 . ותציג את הפקודה על הצג

 
AUTOMATIC (Automatique) 

 
SIGNAL DESCAL. 

 -אתחול ספירת מונה לטיפול אבנית
יבוצע אתחול , כאשר פקודה זו נבחרת

הפנימי של , לספירת מונה הכוסות
תחל ספירה חדשה עבור  -המכונה ובכך

פקודת טיפול . הדרישה לטיפול אבנית
 .האבנית תיעלם מהצג

 
QUANTITY WATER NOT REACHED 

 

 
 

TIMER 

על מנת לחסוך  -זמן מצב המתנה
ניתן להגדיר את הזמן , באנרגיה

שלאחריו המכונה תיכבה באופן 
. דקות 15במרווחי זמן של , אוטומטי

דקות  15הזמן המינימאלי הוא 
 . שעות 12והמקסימאלי הינו 

 
 

+ 15 MINUTES 
 15 MINUTES-              

 

VENDING לא פעיל - 
 
 
 
 
 

RINSING CYCLE 

פעולה זו  -מחזור שטיפה מעגלי
מאפשרת הסרת שרידים שומניים של 

על מנת למנוע שינויים בטעם , קפה
דקות  5-התהליך לוקח כ. הקפה

, מחזורי שטיפה פנימיים 4-ומתבצע ב
, כולל שטיפת מערכת במי שתייה נקיים

אין להפריע לתהליך זה . בסוף התהליך
 . בזמן הביצוע

מלא מיכל מים במי שתייה והנח כלי 
, ליטר 1לים בתכולה של לקיבול נוז

מתחת לפיות מזיגת הקפה , לפחות
 . והתחל בהזרמת המים

 
 
 
 
 

FILL WATER TANK 

 
 

 הערות כלליות   
 אריזת המכונה עשויה מחומר הניתן למחזור. 

 עשויים שלא להתאים לפחים שנמצאים בשימוש ביתי: חלקים או אריזות המסומנים בסימן . 
 יש להתייעץ עם מוקד  -כמו כן במקרה של סילוק המכונה. בכל מקרה אין להשליך חלקים או רכיבים אלקטרוניים לפחי האשפה

 . השירות לפני השלכת רכיבים לפח האשפה
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 רשימת פקודות מערכת בצג המכונה
 

 פתרון/ פעולה תיאור/ הסבר הודעת צג
SELECT PRODUCT 
READY FOR USE 

ניתן לבצע כל . המכונה מוכנה לתפעול .המכונה מוכנה לשימוש
 . פעולה מבוקשת

ENERGY SAVING כבויה  -המכונה במצב חיסכון באנרגיה
כתוצאה מתהליך אוטומטי לחיסכון 

 . באנרגיה

 .לחץ על לחצן ההפעלה, להפעלת המכונה

WARMING UP תהיה מוכנה לשימושהמתן עד שהמכונה  .לאחר הפעלתה, המכונה בתהליך חימום. 
HOT WATER 

READY FOR USE 
מים / הנח כוס מתחת לצינורית ההקצפה .מצב מים חמים הופעל

 .חמים
STEAM 

READY FOR USE 
הצמד כוס חלב והכנס את צינורית  .מצב הקצפה הופעל

 .מים חמים אל תוך הכוס/ ההקצפה
CAPPUCCINO 

READY FOR USE 
, ינטור'הקפוצבאמצעות , מצב הקצפה

 .הופעל
 .להקצפה, ינטור'הנח כוס מתחת לקפוצ

VENTILATE סתימת מים / היווצרות לחץ אוויר במערכת
 .במכונה

/ הזרם מים חמים דרך צינורית ההקצפה
 .מים חמים

DREGDRAWER MISS הכנס את פח העודפים למקומו .פח העודפים חסר או לא ממוקם היטב. 
DREGDRAWER FULL  כאשר המכונה , רוקן את פח העודפים .העודפים מלאפח

 .נקה אותו והחזר אותו למקומו. דולקת
WATERTANK EMPTY מלא את מיכל המים במי שתייה נקיים .אינו מלא מספיק/ מיכל המים ריק. 
COF.BEANS EMPTY מלא את מיכל פולי , כבה את המכונה .אינו מלא מספיק/ מיכל פולי הקפה ריק

 .והדלק את המכונההקפה 
BREW UNIT MISS  חסרה או לא ( גרופו)יחידת החליטה

 .ממוקמת היטב
, מקם את יחידת החליטה במקומה

 ".יחידת חליטה"כמתואר בפרק 
BREW UNIT BLOCK  תקועה במצב לא ( גרופו)יחידת החליטה

 .תקין
 .נא פנה למעבדת השירות

DESCALE/ DESCALIFY  נא בצע טיפול אבנית למכונה .אבניתהתראת מכונה לטיפול. 
 

או כאשר הצעות לפתרון אלו לא סייעו לפתור את , במקרה של תקלה שלא תוארה בטבלה לעיל, אנא צור קשר עם מוקד השירות
 . התקלה

 
 מ"פאוזה שירותי קפה בע

 רמת השרון 11הבריכה 
6055* 

 


