
לתשומת לבכם, יש לשמור חוברת זו לשימוש עתידי. 

חוברת הפעלה למכונות קפה

דגמים:

EP3550

3100 OTC

EP3362
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תתחדשו.
.PHILIPS ברכותינו על רכישת מכונת

חשוב לנו שתיהנו מחוויית הקפה המשובחת, הטעימה 
והמהנה ביותר, ולכן אנו מגישים לכם את המדריך הזה על 
מנת שתמצאו את כל המידע הדרוש לכם להתקנת המכונה, 

השימוש בה והתחזוקה השוטפת המומלצת עבורה.

אנחנו כאן, לשירותכם.
למארז זה מצורפת רשימת מעבדות הפרוסות ברחבי הארץ 

אשר ישמחו לספק לכם שירות.
מכונה זו מגיעה עם שנתיים אחריות, בכפוף לתעודת האחריות.

אנו מאחלים לכם חוויית קפה מהנה
בברכה, 

פאוזה – חברת פתרונות הקפה
הגדולה והמובילה בישראל
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סקירה כללית של המכונה

צינור יציאת הקפה18לוח הבקרה1

מגירת עודפים19פייה מתכווננת למזיגת הקפה2

מכל עודפים20מכסה מכל המים3

כיסוי מגש הניקוז21מכסה של מכל פולי הקפה4

פיית מזיגה של מים חמים22מכסה של תא לקפה טחון5

פתח של פיית המזיגה של המים החמים23מתג ראשי6

מכל מים24שקע עבור הכבל7

מסנן 25AquaCleanדלת שירות8

מכל החלב26חיווי “מגש הניקוז מלא”9

יחידה למזיגת החלב27מגש הניקוז10

מכסה היחידה למזיגת החלב28לחצן שחרור של מגש הניקוז11

פיית המזיגה של החלב29כבל12

שפורפרת חומר שימון30כפתור הגדרת הטחינה13

מברשת ניקוי )אופציונלי(31כיסוי מכל פולי הקפה14

כף מדידה32מכל פולי הקפה15

מקלון בדיקה של קשיות המים33יחידת החליטה16

חלק פנימי של דלת השירות, כולל 17
פרטי יצירת קשר
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מבוא
ברכות על רכישת מכונת הקפה האוטומטית של Philips! כדי להפיק את מרב התועלת מן 

התמיכה שמספקת Philips, רשום את המוצר שברשותך בכתובת 
.www.philips.com/coffee-care

*התמיכה באתר ניתנת בשפה האנגלית. לתמיכה בשפה העברית בקר באתר פאוזה
www.pauza.co.il קרא את עלון הבטיחות הנפרד בעיון לפני השימוש הראשון במכונה 

ושמור אותו לצורך עיון בעתיד. לתמיכה מקוונת וסרטונים בשפה האנגלית: סרוק את קוד 
www.philips.com/coffee- care שבחזית החוברת או בקר בכתובת QR-ה

הערה: מכונה זו נבדקה עם קפה. אף על פי שעברה ניקוי יסודי, ייתכן שנותרו בה שאריות 
קפה. עם זאת, אנו מבטיחים כי המכונה חדשה לחלוטין.

התקנה ראשונה
כדי להכין את מכונת הקפה לשימוש הראשון, עליך לבצע מספר פעולות פשוטות כגון מילוי 
מעגל המים והפעלה של מסנן AquaClean. פעולות אלה מתוארת במדריך הנפרד להתחלה 

מהירה. לקפה בטעם משובח, יש לחלוט תחילה 5 ספלי קפה כדי לאפשר למכונה להשלים 
את תהליך הכוונון העצמי שלה. המכונה מיועדת להפיק טעם מיטבי מפולי הקפה שלך. לכן 
מומלץ שלא לכוונן את הגדרות הטחינה אלא רק לאחר חליטה של 100-150 ספלים )כחודש 

1 של שימוש בקירוב(.

AquaClean מסנן
מסנן AquaClean מיועד להפחית את משקעי האבנית במכונת הקפה ולספק מים מסוננים 

אשר משמרים את הארומה והטעם של כל ספל קפה. אם אתה משתמש בסדרה של 8 מסנני 
AquaClean כמתואר על המכונה ובמדריך למשתמש זה, אין צורך לבצע הסרת אבנית מן 

המכונה אלא רק לאחר 5000 ספלים. כל מסנן מאפשר לך ליהנות מעד 625 ספלים, בכפוף 
לזני הקפה הנבחרים וכן לתדירות השטיפה והניקוי.

מסנן AquaClean להפעלה
לפני הכנסת מסנן AquaClean למיכל המים, יש להכינו לשימוש:

1. נער את המסנן במשך כ-5 שניות )איור 2(.
2. טבול את המסנן בקנקן מים קרים כשחלקו העליון כלפי מטה והמתן עד שלא יצאו עוד

בועות )איור 3(.    
3. דחוף את המסנן לעבר חיבור המסנן, עד לנקודה הנמוכה ביותר האפשרית )איור 4(.
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AquaClean הפעלת מסנן

יש להפעיל כל מסנן AquaClean חדש לפני השימוש. על-ידי הפעלה של מסנן 
AquaClean, המכונה מנטרת את הקיבולת של המסנן ואת מספר המסננים שבהם נעשה 

 AquaClean באחת מ-3 דרכים. הפעלת מסנן AquaClean שימוש. ניתן להפעיל את מסנן
במהלך ההתקנה הראשונה לאחר הדלקת המכונה בפעם הראשונה, המכונה מדריכה אותך 

לאורך שלבי ההתקנה הראשונה, כגון מילוי מכל המים, מילוי צנרת המים והפעלה של מסנן 
AquaClean. פשוט פעל לפי ההוראות שעל המסך.

1. הפעלת מסנן AquaClean במהלך ההתקנה הראשונה

לאחר הדלקת המכונה בפעם הראשונה, המכונה מדריכה אותך לאורך שלבי ההתקנה 
הראשונה, כגון מילוי מכל המים, מילוי צנרת המים והפעלה של מסנן AquaClean. פשוט 

פעל לפי ההוראות שעל המסך.

2. הפעלה של מסנן AquaClean לפי בקשה
הערה: החלף את מסנן AquaClean מיד עם ירידת הקיבולת ל-0% ותחילת ההבהוב המהיר 

של סמל המסנן. החלף את מסנן AquaClean לפחות מדי 3 חודשים, גם אם על המכונה 
טרם הופיע החיווי המציין כי נדרשת החלפה.

עצה: מומלץ לרכוש מסנן כאשר הקיבולת יורדת ל-10% וסמל המסנן מתחיל להבהב 
באיטיות. הדבר מבטיח, כי תוכל להחליף את המסנן כאשר הקיבולת תרד ל-0%.

1. לחץ על הלחצן "תפריט" )MENU(, גלול לאפשרות "מסנן AQUACLEAN" ולחץ על
    הלחצן "אישור" כדי לאשר.

2. בתצוגה תופיע השאלה, אם ברצונך להפעיל מסנן חדש )איור 5(.
- לחץ על הלחצן "אישור" כדי לאשר.

- התצוגה מעדכנת אוטומטית את מספר המסננים שבהם נעשה שימוש )איור 6(.

הערה: אם ברצונך להחליף את מסנן AquaClean לאחר שימוש ב-8 מסננים, תחילה יש 
להסיר אבנית מן המכונה. פעל לפי ההוראות שבתצוגה.

3. הפעלה של מסנן AquaClean בכל מועד אחר
ניתן להתחיל להשתמש )או לחזור ולהשתמש( במסנן AquaClean בכל מועד, באמצעות 

מילוי ההוראות הבאות.
1. לחץ על הלחצן "תפריט", בחר באפשרות "תפריט" ולחץ על הלחצן "אישור" כדי לאשר. 

גלול אל האפשרות "מסנן AQUACLEAN". לחץ על הלחצן "אישור" כדי לאשר.
- בתצוגה מופיעים המספרים של מסנני AquaClean שהותקנו בעבר, 

   בין 0 ל-8 מסננים )איור 6(.

347495_a5_hoveret_c.indd   11 09/07/2018   16:14



12

2. בחר באפשרות ON בתצוגה ולחץ על לחצן האישור כדי לאשר )איור 7(.
- התצוגה מעדכנת אוטומטית את מספר המסננים שבהם נעשה שימוש )איור 8(.

- לאחר מכן מופיע המסך "המכונה מוכנה", כולל סמל ה-100% של AquaClean, כאות לכך
   שהמסנן הותקן )איור 9(.

3. מזוג 2 ספלים של מים חמים )0.5 ליטר( כדי להשלים את ההפעלה. שפוך את המים.

הערה: במקרים מסוימים המכונה תעדכן אותך שעליך לבצע הסרת אבנית בטרם תוכל 
להתקין ולהפעיל מסנן AquaClean חדש. הסיבה לכך היא, שהמכונה צריכה להיות נקיה 

לחלוטין מאבנית בטרם תתחיל להשתמש במסנן AquaClean. פעל לפי ההוראות שעל 
המסך.

מדידת קשיות המים

השתמש במקלון הבדיקה של קשיות המים כדי להגדיר את קשיות המים. לחץ על הלחצן 
"תפריט", בחר באפשרות "תפריט" וגלול לפריט "קשיות המים".

1. טבול את מקלון הבדיקה של קשיות המים במי ברז למשך 1 שניה. 
    הוצא כעת המתן במשך 1 דקה.

2. בדוק כמה ריבועים הפכו אדומים.
3. בחר בהגדרה המתאימה של קשיות המים ולחץ על לחצן האישור כדי לאשר. 

מספר הריבועים האדומים:

1234
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שימוש בלוח הבקרה

להלן סקירה כללית ותיאור של לוח הבקרה של המכונה. כמה מן הלחצנים מצוידים 
בתפקיד כפול; אם רלוונטי, סמלי הניווט מופיעים בתצוגה. השתמש בלחצנים הסמוכים 

לסמל זה כדי לבחור או לאשר את הבחירות שלך.
השתמש בלחצן "תפריט" כדי לבחור משקאות נוספים וכדי לשנות הגדרות כגון קשיות 

המים וטמפרטורת הקפה.

EP3558, EP3550

 9עברית

שימוש בלוח הבקרה
להלן סקירה כללית ותיאור של לוח הבקרה של המכונה. כמה מן הלחצנים מצוידים בתפקיד כפול; אם רלוונטי, סמלי הניווט מופיעים 

בתצוגה. השתמש בלחצנים הסמוכים לסמל זה כדי לבחור או לאשר את הבחירות שלך.
משקאות נוספים וכדי לשנות הגדרות כגון קשיות המים וטמפרטורת הקפה.השתמש בלחצן "תפריט" כדי לבחור 

EP3558 ,EP3550

לחצן הפעלה/כיבוי.4לחצני משקאות בנגיעה אחת.1
סמלי ניווט (מעלה, מטה, חזרה, אישור).5שימוש בקפה טחון/לחצן חוזק הארומה.2
(תפריט)MENUלחצן .3

EP3363 ,EP3362 ,EP3360 ,EP3559 ,EP3551

סמלי ניווט (מעלה, מטה, חזרה, אישור).4לחצני משקאות בנגיעה אחת.1
לחצן חוזק הארומה.5(תפריט)MENUלחצן .2
לחצן הפעלה/כיבוי.3

4. לחצן הפעלה/כיבוי1. לחצני משקאות בנגיעה אחת

5. סמלי ניווט )מעלה, מטה, חזרה, אישור(2. לחצן חוזק הארומה/שימוש בקפה טחון

3. לחצן MENU )תפריט(

EP3363, EP3362, EP3360, EP3559, EP3551

 9עברית

שימוש בלוח הבקרה
להלן סקירה כללית ותיאור של לוח הבקרה של המכונה. כמה מן הלחצנים מצוידים בתפקיד כפול; אם רלוונטי, סמלי הניווט מופיעים 

בתצוגה. השתמש בלחצנים הסמוכים לסמל זה כדי לבחור או לאשר את הבחירות שלך.
משקאות נוספים וכדי לשנות הגדרות כגון קשיות המים וטמפרטורת הקפה.השתמש בלחצן "תפריט" כדי לבחור 

EP3558 ,EP3550

לחצן הפעלה/כיבוי.4לחצני משקאות בנגיעה אחת.1
סמלי ניווט (מעלה, מטה, חזרה, אישור).5שימוש בקפה טחון/לחצן חוזק הארומה.2
(תפריט)MENUלחצן .3

EP3363 ,EP3362 ,EP3360 ,EP3559 ,EP3551

סמלי ניווט (מעלה, מטה, חזרה, אישור).4לחצני משקאות בנגיעה אחת.1
לחצן חוזק הארומה.5(תפריט)MENUלחצן .2
לחצן הפעלה/כיבוי.3

4. סמלי ניווט )מעלה, מטה, חזרה, אישור1. לחצני משקאות בנגיעה אחת

5. לחצן חוזק הארומה2. לחצן MENU )תפריט(

3. לחצן הפעלה/כיבוי

347495_a5_hoveret_c.indd   13 09/07/2018   16:14



14

חליטת משקאות

ניתן לבחור משקה באמצעות לחיצה על אחד מלחצני המשקאות בנגיעה אחת, או באמצעות 
בחירה במשקה אחר מתוך התפריט.

- אם ברצונך לחלוט שני ספלים, לחץ פעמיים על לחצן המשקה בנגיעה אחת עבור המשקה 
הנבחר )איור 10(, או בחר במשקה קפה דרך לחצן התפריט ולחץ עליו פעמיים. המכונה 
מבצעת אוטומטית שני מחזורי טחינה רצופים עבור המשקה הנבחר. ניתן לחלוט רק שני 

משקאות קפה שונים בכל רגע נתון.
- החלק את פיית המזיגה כלפי מעלה או כלפי מטה כדי להתאים את גובהה לגודל הספל או 

הכוס שבהם אתה משתמש.

חליטת משקאות קפה
1. מלא את מכל המים במי ברז ומלא את מכל פולי הקפה בפולים.

2. כדי לחלוט קפה, לחץ על אחד מלחצני המשקאות בנגיעה אחת. כדי לבחור סוג אחר 
של קפה, לחץ על לחצן התפריט, בחר "משקאות", גלול מטה אל המשקה הרצוי ולחץ על 

הלחצן "אישור".
3. כדי לעצור את מזיגת הקפה, לחץ על הלחצן "אישור".

חליטה של משקאות מבוססי חלב
1. מלא את מכל המים במי ברז ומלא את מכל פולי הקפה בפולים.

2. הסר את המכסה של מכל החלב ומלא את המכל בחלב )איור 11(.

כדי להשיג תוצאות מיטביות, תמיד השתמש בחלב שזה עתה יצא מן המקרר.

3. החזר את המכסה למקומו על מכל החלב.
4. אם פיית המזיגה של המים החמים מחוברת, הסר אותה מן המכונה )איור 12(.

5. הטה מעט את קנקן החלב וחבר אותו למכונה )איור 13(.
6. פתח את פיית המזיגה של החלב )איור 14( והנח ספל על מגש הניקוז.

7. כדי לחלוט משקה מבוסס חלב, לחץ על אחד מלחצני המשקאות בנגיעה אחת. כדי 
לבחור סוג אחר של משקה מבוסס חלב, לחץ על הלחצן "תפריט", בחר "משקאות", גלול 

מטה אל המשקה הרצוי ולחץ על הלחצן "אישור".
8. מיד לאחר מזיגת המשקה מבוסס החלב, תישאל על-גבי התצוגה אם ברצונך לבצע את 
נוהל הניקוי המהיר של קנקן החלב. לרשותך 10 שניות להפעלתו של נוהל הניקוי המהיר. 

לחץ על הלחצן "אישור" כדי לאשר.

חליטת קפה באמצעות קפה טחון מראש
1. פתח את המכסה ומזוג כפית מדידה אחת של קפה טחון לתוך תא הקפה הטחון. כעת 

סגור את המכסה )איור 15(.
2. לחץ על לחצן חוזק הארומה ובחר בפונקציית החליטה של הקפה הטחון.

3. לחץ על הלחצן "אספרסו" או בחר משקה קפה אחר.

הערה: בעת שימוש בקפה טחון ניתן לחלוט רק משקה קפה אחד בכל פעם.
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מזיגת מים חמים

1. חבר את פיית המים החמים למכונה, אם עדיין איננה מחוברת )איור 16(.
EP3363, EP3362, EP3360, EP3559, EP3551 .2 בלבד: לחץ על הלחצן "תפריט". בחר 

"משקאות", אשר וגלול כדי לבחור באפשרות "מים חמים".
-  EP3558, EP3550 בלבד: כדי למזוג מים חמים, לחץ על הלחצן בנגיעה אחת "מים חמים".

3. כדי לעצור את מזיגת המים החמים, לחץ על הלחצן "אישור".

התאמה אישית של משקאות
כוונון קיבולת הקפה והחלב

ניתן להתאים את קיבולת המשקה הנמזג בהתאם לטעם האישי ולגודל הספלים. מומלץ 
להשתמש בכוסות זכוכית או בספלים עם שוליים בציפוי קרמי.

- כדי להתאים את קיבולת האספרסו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן "אספרסו" עד
   שהסמל MEMO יופיע בתצוגה )איור 17(.

- המכונה נכנסת לשלב התכנות ומתחילה לחלוט את המשקה הנבחר.
- כאשר הספל מכיל את כמות האספרסו הרצויה, לחץ על הלחצן "אישור".

- הסימון שבתצוגה מראה כי הלחצן מתוכנת: בכל עת שהוא נלחץ, המכונה חולטת את
  קיבולת האספרסו שהוגדרה.

 EP3363, EP3362,( הערה: כדי להגדיר את קיבולת הקפה, הקפוצ'ינו, הלאטה מקיאטו
EP3360, EP3559, EP3551 בלבד(, פעל לפי נוהל זהה: לחץ לחיצה ממושכת על לחצן 

המשקה ולחץ על הלחצן "אישור" כאשר הספל מכיל את הכמות הרצויה של קפה או חלב. 
ודא כי קנקן החלב נמצא במקומו וכי פיית החלב פתוחה. 

כוונון חוזק הקפה
- כדי לשנות את חוזק הקפה, לחצן על הלחצן "חוזק הארומה".

- עם כל לחיצה על הלחצן "חוזק הארומה", המכונה בוחרת הגדרה גבוהה יותר של עוצמת
   ארומה. יש 5 דרגות חוזק, 1 חלשה מאוד ו-5 חזקה מאוד. לאחר הבחירה ב-5, 

   האפשרות 1 נבחרת שוב )איור 18(.
- העוצמה הנבחרת מופיעה בתצוגה. לאחר כוונון חוזק הקפה, התפריט הראשי מופיע שוב

   בתצוגה ושומר את חוזק הארומה הנבחר בעת חליטת קפה.

כוונון הגדרות הטחינה
ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה באמצעות שימוש בכפתור הגדרת הטחינה שבתוך מכל 
הפולים. יש 5 הגדרות טחינה שונות שמהן אפשר לבחור. ככל שההגדרה נמוכה יותר, כך 

הקפה חזק יותר.

הערה: ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה רק כאשר המכונה טוחנת פולי קפה. כדי להרגיש 
בהבדל במלואו, עליך לחלוט 2 עד 3 משקאות.
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זהירות: אין לסובב את כפתור הגדרת הטחינה יותר מסיבוב אחד בכל פעם 
כדי למנוע נזק למטחנה.

1. הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
2. פתח את המכסה של מכל פולי הקפה.

3. לחץ על לחצן "אספרסו".
4. כאשר המטחנה מתחילה לטחון, לחץ את כפתור הגדרת הטחינה כלפי מטה וסובב אותו

    שמאלה או ימינה )איור 19(.

טיפול ביחידת החליטה

עבור לכתובת www.philips.com/coffee-care לסרטון הדרכה מפורט בנוגע לאופן 
ההסרה, ההכנסה והניקוי של יחידת החליטה. הסרטון באתר זה הינו בשפה האנגלית.

הסרת יחידת החליטה מן המכונה
1. כבה את המכונה באמצעות לחיצה על המתג הראשי שבגב המכונה.

2. פתח את דלת השירות )איור 20(.
3. לחץ על הלחצן "דחוף" )איור 21( ומשוך בידית האחיזה של יחידת החליטה כדי להוציאה

   מן המכונה )איור 22(.
4. הוצא את מגירת העודפים )איור 23(.

החזרת יחידת החליטה למקומה
בטרם תדחוף את יחידת החליטה בחזרה למקומה במכונה,, ודא כי היא ממוקמת כראוי.

1. בדוק אם החץ שעל הגליל הצהוב שבצד יחידת החליטה מיושר מול החץ השחור 
    ועם ה-N )איור 24(.

    -  אם הם אינם מיושרים, דחוף את הידית כלפי מטה עד שתבוא במגע עם בסיס יחידת
        החליטה )איור 25(.

2. ודא כי תפס הנעילה הצהוב שבצד האחר של יחידת החליטה נמצא במיקום הנכון.
    - כדי למקם את התפס כראוי, דחוף אותו כלפי מעלה עד שיהיה במצב העליון 

       ביותר )איור 26(.
3. החזר את מגירת העודפים למקומה.

4. החלק את יחידת החליטה בחזרה לתוך המכונה על גבי פסי ההכוונה שבצדדים, עד
    שתינעל בנקישה במקומה. אין ללחוץ על הלחצן "דחוף".

5. החזר את פח העודפים למקומו.
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ניקוי ותחזוקה

ניקוי ותחזוקה שגרתיים שומרים על המכונה במצב מעולה ומבטיחים קפה משובח לאורך 
זמן, זרימת קפה יציבה וקצף חלב מושלם. עיין בטבלה בנוגע למועד ולאופן שבהם יש 
לנקות את כל החלקים הנשלפים של המכונה. תמצא מידע מפורט יותר וסרטון הדרכה 

בכתובת www.philips.com/coffee-care. )הסרטון והמידע באתר זה הינם בשפה האנגלית(.

טבלת ניקוי

כיצד לנקותמתי לנקותתיאור החלק

יחידת 
החליטה

מדי שבוע
הסר את יחידת החליטה ונקה אותה מתחת לברז 

)ראה “ניקוי יחידת החליטה מתחת לברז”(.

מדי חודש

נקה את יחידת החליטה באמצעות טבליה להסרת 
שומן קפה של Philips )ראה "ניקוי יחידת החליטה 

באמצעות טבליות להסרת שומני קפה"(. לסרטון 
הדרכה מפורט בשפה האנגלית,, עבור לכתובת 

.www.philips.com/coffee-care

סיכוך יחידת 
החליטה

בכפוף לסוג 
השימוש. עיין 

בטבלת הסיכוך 
)ראה "סיכוך יחידת 

החליטה"(

סכך את יחידת החליטה באמצעות הגריז של 
Philips. לסרטון הדרכה מפורט בשפה האנגלית,, 
.www.philips.com/coffee-care עבור לכתובת

קנקן החלב
לאחר כל יום שימוש

בצע את "ניקוי הקנקן המהיר" כמפורט על גבי 
המכונה לאחר הכנה של משקה מבוסס חלב )ראה 

"ניקוי הקנקן המהיר"(.

נקה את קנקן החלב ביסודיות )ראה "ניקוי יסודי מדי יום
של קנקן החלב"(.

מדי שבוע
נקה את קנקן החלב באמצעות אבקה לניקוי מע' 

חלב של Philips )ראה "ניקוי חודשי של קנקן 
החלב"(.

מגש הניקוז

רוקן את מגש הניקוז 
מיד כאשר החיווי 

)מצוף אדום("מגש 
הניקוז מלא" מופיע 

דרך מגש הניקוז 
)איור 27(. נקה את 

מגש הניקוז בכל עת 
שמתאים לך.

הסר את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז ובסבון 
כלים.
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טבלת ניקוי

כיצד לנקותמתי לנקותתיאור החלק

מכל עודפים

רוקן את מכל 
העודפים כשתתבקש 

לעשות כן על-ידי 
המכונה. נקה אותו 

בכל עת שהדבר 
מתאים לך.

הסר את מכל העודפים כאשר המכונה דולקת 
ושטוף אותו במי ברז ובסבון כלים.

שטוף את מכל המים במי ברז.כאשר מתאים לך.מכל מים

משפך הקפה

בדוק את משפך 
הקפה מדי שבוע 

כדי לראות אם הוא 
חסום.

נתק את המכונה מן החשמל והסר את יחידת 
החליטה. פתח את המכסה של תא הקפה הטחון 

והכנס ידית של כפית לתוך משפך הקפה. הזז את 
הידית מעלה ומטה, עד שהקפה הטחון החוסם 

ייפול למטה )איור 82(. עבור לכתובת
www.philips.com/coffee-care לסרטון הדרכה 

מפורט באנגלית.

קנקן החלב
לאחר כל יום שימוש

בצע את "ניקוי הקנקן המהיר" כמפורט על גבי 
המכונה לאחר הכנה של משקה מבוסס חלב )ראה 

"ניקוי הקנקן המהיר"(.

נקה את קנקן החלב ביסודיות )ראה "ניקוי יסודי מדי יום
של קנקן החלב"(.

מדי שבוע
נקה את קנקן החלב באמצעות אבקה לניקוי מע' 

חלב של Philips )ראה "ניקוי חודשי של קנקן 
החלב"(.

מגש הניקוז

רוקן את מגש הניקוז 
מיד כאשר החיווי 

)מצוף אדום("מגש 
הניקוז מלא" מופיע 

דרך מגש הניקוז 
)איור 27(. נקה את 

מגש הניקוז בכל עת 
שמתאים לך.

הסר את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז ובסבון 
כלים.

עצה: בעמוד האחרון של מדריך למשתמש זה יש לוח ניקוי. כתוב את התאריכים שבהם 
ביצעת פעולות ניקיון.
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ניקוי יחידת החליטה

ניקוי שגרתי של יחידת החליטה מונע חסימה של הצנרת הפנימית על-ידי שאריות קפה. בקר 
בכתובת www.philips.com/coffee-care לסרטוני תמיכה )בשפה האנגלית( המסבירים 

כיצד להסיר, להכניס ולנקות את יחידת החליטה.

 ניקוי יחידת החליטה במי ברז
1. הסר את יחידת החליטה ואת פח העודפים.

2. שטוף את פח העודפים ואת יחידת החליטה ביסודיות במים. נקה בזהירות את המסנן 
העליון של יחידת החליטה.

3. הנח ליחידת החליטה להתייבש בטרם תחזיר אותה למקומה. אין לייבש את יחידת החליטה 
באמצעות מטלית, וזאת כדי למנוע הצטברות של סיבים בתוך היחידה.

ניקוי יחידת החליטה באמצעות טבליות הסרה של שומני קפה

השתמש אך ורק בטבליות להסרת שומני קפה של Phillips Saeco. פעל לפי ההוראות 
שמפורטות במדריך למשתמש אשר מצורף לטבליות ההסרה של שומני הקפה.

סיכוך יחידת החליטה

סכך את יחידת החליטה באופן שגרתי כדי להבטיח תנועה חלקה של החלקים הנעים. 
לפרטים אודות תדירות הסיכוך, ראה הטבלה הבאה. לסרטון הדרה מפורט בשפה האנגלית, 

.www.philips.com/coffee-care בקר בכתובת

תדירות הסיכוךמס. המשקאות שנחלטים מדי יוםתדירות השימוש

מדי 4 חודשים1-5נמוכה

מדי 2 חודשים6-10רגילה

מדי חודש<10כבדה

ניקוי קנקן החלב

ניקוי מהיר של הקנקן
לאחר הכנה של משקה מבוסס חלב, סמל ניקוי הקנקן מופיע בתצוגה.

1. עם הופעת סמל ניקוי הקנקן בתצוגה, לחץ על לחצן האישור אם ברצונך לבצע מחזור
    ניקוי. לרשותך 10 שניות להפעלתו של נוהל הניקוי המהיר. אם אינך מעוניין לבצע את

.escape נוהל הניקוי המהיר, לחץ על הלחצן    
2. הסר את הספל עם המשקה והנח ספל ריק מתחת לפיית מזיגת החלב )איור 29(.

הערה: ודא כי פיית מזיגת החלב משוכה כלפי חוץ.

3. לחץ על הלחצן "אישור" כדי להתחיל במזיגת מים חמים.
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ניקוי יסודי של קנקן החלב
כדי לנקות את קנקן החלב ביסודיות, עליך לבצע את הפעולות הבאות באופן שגרתי:

1. הסר את המכסה של יחידת המזיגה של החלב.
2. הרם את פיית המזיגה של החלב מתוך יחידת המזיגה של החלב והסר את צינורית החלב

    מפיית המזיגה של החלב )איור 30(.
3. הסר את צינורית החלב מפיית המזיגה של החלב.

4. שטוף את צינורית החלב ואת פיית המזיגה של החלב היטב במים חמימים.

ניקוי שבועי של קנקן החלב

פיית המזיגה של החלב מכילה 5 רכיבים. פרק את כל הרכיבים פעם בשבוע ונקה אותם במי 
ברז. ניתן גם לנקות את כל הרכיבים, למעט מכל החלב, במדיח הכלים.

14עברית

ניקוי שבועי של קנקן החלב
רכיבים. פרק את כל הרכיבים פעם בשבוע ונקה אותם במי ברז. ניתן גם לנקות את כל 5פיית המזיגה של החלב מכילה 

הרכיבים, למעט מכל החלב, במדיח הכלים.

צינורית החלב1
תומך גומי2
מקציף החלב3
מחבר מקציף החלב4
מארז הפיה למזיגת החלב5

פירוק הפייה למזיגת החלב
).31) (איור 2) והרם את החלק העליון של מכל החלב (1ור שמשני צדיה של יחידת מזיגת החלב (לחץ על לחצני השחר1
הפוך את יחידת המזיגה של החלב כלפי מטה והחזק אותה היטב בידך. משוך את צינורית החלב מתוך תומך הגומי 2

).32(איור 
).33תומך הגומי (איור לחץ על לחצני השחרור שעל מקציף החלב והסר את מקציף החלב מתוך 3
).34משוך את המחבר של מקציף החלב מתוך מקציף החלב (איור 4
שטוף את כל הרכיבים מתחת למי ברז חמימים.5

של קנקן החלבמחדשהרכבה 
מתוך הסעיף "פירוק הפייה של מזיגת החלב" 4עד 2כדי להרכיב מחדש את הפייה של מזיגת החלב, בצע את שלבים 1

בסדר הפוך.
את פיית המזיגה של החלב לתוך החלק העליון של קנקן החלב.החזר 2
מקם את החלק העליון של קנקן החלב על גבי קנקן החלב.3

הערה: לפני החזרת פיית המזיגה של קצף החלב לחלק העליון של קנקן החלב, העבר את הפין שבתוך החלק העליון למקומה 
).35יר את פיית המזיגה של קצף החלב לחלק העליון של קנקן החלב (איור הנכון. אם פין זה אינו במקום הנכון, לא תוכל להחז

פירוק הפייה למזיגת החלב
1. לחץ על לחצני השחרור שמשני צדיה של יחידת מזיגת החלב )1( והרם את החלק העליון

    של מכל החלב )2( )איור 31(.
2. הפוך את יחידת המזיגה של החלב כלפי מטה והחזק אותה היטב בידך. משוך את צינורית

    החלב מתוך תומך הגומי )איור 32(.
3. לחץ על לחצני השחרור שעל מקציף החלב והסר את מקציף החלב מתוך תומך הגומי

    )איור 33(.
4. משוך את המחבר של מקציף החלב מתוך מקציף החלב )איור 34(.

5. שטוף את כל הרכיבים מתחת למי ברז חמימים.

 הרכבה מחדש של קנקן החלב
1. כדי להרכיב מחדש את הפייה של מזיגת החלב, בצע את שלבים 2 עד 4 מתוך הסעיף

    "פירוק הפייה של מזיגת החלב" בסדר הפוך.
2. החזר את פיית המזיגה של החלב לתוך החלק העליון של קנקן החלב.

3. מקם את החלק העליון של קנקן החלב על גבי קנקן החלב.

הערה: לפני החזרת פיית המזיגה של קצף החלב לחלק העליון של קנקן החלב, העבר את 
הפין שבתוך החלק העליון למקומה הנכון. אם פין זה אינו במקום הנכון, לא תוכל להחזיר את 

פיית המזיגה של קצף החלב לחלק העליון של קנקן החלב )איור 35(.

1. צינורית החלב
2. תומך גומי

3. מקציף החלב
4. מחבר מקציף החלב

5. מארז הפיה למזיגת החלב
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ניקוי חודשי של קנקן החלב
השתמש אך ורק במנקה צנרת החלב של Philips/Saeco עבור מחזר ניקוי זה.

1.  מזוג את התכולה של שקיק חומר הניקוי של צנרת החלב לתוך קנקן החלב. לאחר מכן
     מלא את קנקן החלב במים עד לחיווי MAX )איור 36(.

2.  הכנס את קנקן החלב לתוך המכונה ומקם כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה.
3.  לחץ על לחצן התפריט, בחר באפשרות "משקאות" וגלול לפריט "קצף חלב". לחץ על

     הלחצן "אישור" כדי להתחיל במזיגה של תמיסת הניקוי.
4.  חזור על שלב 3 עד שקנקן החלב יתרוקן.

5.  כאשר הקנקן ריק, הסר את כלי הקיבול ואת קנקן החלב מן המכונה.
.MAX 6.  שטוף את קנקן החלב ביסודיות ומלא אותו במים טריים עד לחיווי מפלס

7.  הכנס את קנקן החלב לתוך המכונה.
8.  הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה.

9.  לחץ על הלחצן "תפריט" ובחר בפריט "קצף חלב" מתוך תפריט "משקאות", כדי להתחיל
     במחזור השטיפה של הקנקן.

10. חזור על שלב 9 עד שקנקן החלב יתרוקן.
11. חזור על שלבים 6-10.

12. מחזור הניקוי מסתיים כאשר המכונה מפסיקה למזוג מים.
13. פרק את כל הרכיבים ושטוף אותם במי ברז פושרים.

נוהל הסרת אבנית
השתמש אך ורק במסיר אבנית של Philips. אין להשתמש במסיר אבנית שמבוסס על חומצה 
גופרתית, חומצה הידרוכלורית, חומצה סולפאמית או חומצה אצטית )חומץ(, שכן הדבר עלול 

להסב נזק לצנרת המים שבמכונה מבלי להמס את האבנית כראוי. אם לא תשתמש במסיר 
אבנית של Philips, הדבר יגרום לפקיעת תוקף האחריות שלך. גם אי ביצוע תהליך של הסרת 

 Philips אבנית יגרום לפקיעת תוקף האחריות. ניתן לרכוש את תמיסת הסרת האבנית של
.www.saeco.com/care בחנות המקוונת, בכתובת

1.  כאשר אתה מתבקש על-ידי המכונה להסיר אבנית )איור 37(, לחץ על הלחצן "אישור"
    כדי להתחיל. כדי להתחיל בהסרת האבנית מבלי שתתבקש על-ידי המכונה, לחץ על

    הלחצן "תפריט", גלול ובחר באפשרות "התחל ניקוי אבנית" ולחץ על הלחצן 
     "אישור" כדי לאשר.

  - התצוגה מזכירה לך כי עליך להכניס את קנקן החלב. )איור 38( מלא את קנקן החלב
     במים כד לחיווי המפלס MIN. הכנס את קנקן החלב לתוך המכונה ופתח את פיית המזיגה

     של החלב.
  - התצוגה מזכירה לך כי עליך לפתוח את פיית המזיגה של החלב )איור 39(.

  - התצוגה מזכירה לך כי עליך להסיר את מסנן AquaClean )איור 40(.
2.  הסר את מגש הניקוז ואת פח העודפים, רוקן אותם והחזר אותם למקומם.

3.  הסר את מכל המים ורוקן אותו.
4.  הנח כלי קיבול גדול )1.5 ליטר( מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
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4.   רוקן את מכל המים, שטוף אותו ולאחר מכן מלא אותו במים טריים עד 
.CALC CLEAN לחיווי המפלס     

5.   הסר את קנקן החלב ושטוף אותו. מלא אותו במים טריים עד לחיווי המפלס MIN והכנס  
     אותו בחזרה לתוך המכונה. כעת פתח את פיית המזיגה של קצף החלב.

6.   רוקן את המכל והחזר אותו למקומו מתחת לפיית המזיגה של הקפה. לחץ על "אישור"
      כדי לאשר.

7.   כעת מתחיל השלב השני של מחזור הסרת האבנית - שלב השטיפה - ונמשך 3 דקות.
      בתצוגה מופיעים סמל השטיפה ומשך השלב.

8.   המתן עד שהמכונה תפסיק למזוג מים. הליך הסרת האבנית מסתיים עם הופעת 
      הסימון בתצוגה.

9.   לחץ על הלחצן "אישור" כדי לצאת ממחזור הסרת האבנית. המכונה מתחילה להתחמם
     ומבצעת את מחזור השטיפה האוטומטי.

10. לאחר הסרת אבנית יש לנקות את קנקן החלב )ראה "ניקוי שבועי של קנקן החלב"(.
11. לאחר הסרת האבנית נקה את יחידת החליטה )ראה "ניקוי יחידת החליטה במי ברז"(.

12. הכנס מסנן AquaClean חדש למכל המים.

עצה: שימוש במסנן AquaClean מפחית את הצורך בהסרת אבנית!

מה לעשות אם הליך הסרת האבנית מופסק באמצע?
ניתן לצאת מהליך הסרת האבנית באמצעות לחיצה על הלחצן הפעלה/כיבוי שבלוח הבקרה. 

אם נגרמת הפרעה להליך הסרת האבנית לפני סיום מלא של התהליך, בצע את הפעולות 
הבאות:

1. רוקן את מכל המים ושטוף אותו היטב.
2. מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי מפלס CALC CLEAN והדלק את המכונה.  

   המכונה תתחמם ותבצע מחזור שטיפה אוטומטי.
3. לפני חליטה של משקה כלשהו, בצע מחזור שטיפה ידני. כדי לבצע מחזור שטיפה ידני,

    תחילה שפוך כמות של מחצית מכל מים ולאחר מכן חלוט 2 ספלים של קפה טחון מבלי
    להוסיף קפה טחון.

הערה: אם הליך הסרת האבנית לא הושלם, המכונה תדרוש הליך נוסף של הסרת אבנית מיד 
כשיתאפשר.
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סמלי אזהרה וקודי שגיאה

משמעות סמלי האזהרה

מלא את מכל המים במים טריים עד 
.MAX לחיווי מפלס

 עברית 22
 

 סמלי אזהרה וקודי שגיאה
 משמעות סמלי האזהרה

 
סמלי האזהרה מוצגים באדום. להלן רשימה של סמלי אזהרה אשר עשויים להופיע בתצוגה 

 וכן המשמעויות שלהם.

 

עד לחיווי מלא את מכל המים במים טריים 
 .MAXמפלס 

 

קנקן החלב אינו מותקן. הכנס את קנקן 
 החלב לתוך המכונה.

 

מכל פולי הקפה ריק. הכנס פולי קפה 
 חדשים למכל פולי הקפה.

 

מכל העודפים מלא. ודא כי המכונה 
דולקת. לאחר מכן הסר את מכל 

 העודפים ורוקן אותו.

 

יחידת החליטה אינה במכונה, או שלא 
 י. הכנס את יחידת החליטה.הוכנסה כראו

 

ידי אבקת -יחידת החליטה חסומה על
 קפה. נקה את יחידת החליטה.

 

פיית המזיגה של המים החמים אינה 
מותקנת. הכנס את פיית המזיגה של המים 

 החמים.
 

הכנס את מגש הניקוז וסגור את דלת 
 השירות.

 

אם בתצוגה מופיע קוד שגיאה, בדוק את 
השגיאה" כדי הסעיף "משמעות קודי 

לראות מהי המשמעות של הקוד שבתצוגה 
ומה באפשרותך לעשות. כאשר הקוד 

 מופיע בתצוגה לא ניתן להשתמש במכונה.

  

 

 משמעות קודי השגיאה
 

להלן רשימה של קודי השגיאה שעשויים להופיע בתצוגה, המשמעויות שלהם והאופן שבו 
עים להסרת קוד השגיאה מן התצוגה ניתן לפתור את הבעיה. אם פתרונות אלה אינם מסיי

. פרטי Saecoואינם מחזירים את המכונה למצב פעולה תקינה, פנה אל קו התמיכה של 
 .www.saeco.com/careיצירת הקשר נמצאים בחוברת האחריות או בכתובת 

 
 

 פתרון אפשרי סיבה בעיה קוד שגיאה

נקה היטב את צינור יציאת הקפה בעזרת  צינור יציאת הקפה חסום. הקפה חסומה מטחנת 01
הידית של כפית המדידה, או באמצעות כל 

ידית של פית. כבה את המכשיר והדלק אותו 
 שוב.

יש בעיה ביחידת  03-04
 החליטה.

הסר את יחידת החליטה ונקה אותה ביסודיות  יחידת החליטה מלוכלכת.
 ת החליטה"(.)ראה "ניקוי יחיד

יחידת החליטה אינה   
 ממוקמת כראוי.

הסר את יחידת החליטה והחזר אותה 
למקומה. ודא כי שני סימני הייחוס שבצד 

תואמים בטרם תחליק את יחידת החליטה 
 בחזרה לתוך המכונה.

מכל פולי הקפה ריק. הכנס פולי קפה 
חדשים למכל פולי הקפה.

 עברית 22
 

 סמלי אזהרה וקודי שגיאה
 משמעות סמלי האזהרה

 
סמלי האזהרה מוצגים באדום. להלן רשימה של סמלי אזהרה אשר עשויים להופיע בתצוגה 

 וכן המשמעויות שלהם.

 

עד לחיווי מלא את מכל המים במים טריים 
 .MAXמפלס 

 

קנקן החלב אינו מותקן. הכנס את קנקן 
 החלב לתוך המכונה.

 

מכל פולי הקפה ריק. הכנס פולי קפה 
 חדשים למכל פולי הקפה.

 

מכל העודפים מלא. ודא כי המכונה 
דולקת. לאחר מכן הסר את מכל 

 העודפים ורוקן אותו.

 

יחידת החליטה אינה במכונה, או שלא 
 י. הכנס את יחידת החליטה.הוכנסה כראו

 

ידי אבקת -יחידת החליטה חסומה על
 קפה. נקה את יחידת החליטה.

 

פיית המזיגה של המים החמים אינה 
מותקנת. הכנס את פיית המזיגה של המים 

 החמים.
 

הכנס את מגש הניקוז וסגור את דלת 
 השירות.

 

אם בתצוגה מופיע קוד שגיאה, בדוק את 
השגיאה" כדי הסעיף "משמעות קודי 

לראות מהי המשמעות של הקוד שבתצוגה 
ומה באפשרותך לעשות. כאשר הקוד 

 מופיע בתצוגה לא ניתן להשתמש במכונה.

  

 

 משמעות קודי השגיאה
 

להלן רשימה של קודי השגיאה שעשויים להופיע בתצוגה, המשמעויות שלהם והאופן שבו 
עים להסרת קוד השגיאה מן התצוגה ניתן לפתור את הבעיה. אם פתרונות אלה אינם מסיי

. פרטי Saecoואינם מחזירים את המכונה למצב פעולה תקינה, פנה אל קו התמיכה של 
 .www.saeco.com/careיצירת הקשר נמצאים בחוברת האחריות או בכתובת 

 
 

 פתרון אפשרי סיבה בעיה קוד שגיאה

נקה היטב את צינור יציאת הקפה בעזרת  צינור יציאת הקפה חסום. הקפה חסומה מטחנת 01
הידית של כפית המדידה, או באמצעות כל 

ידית של פית. כבה את המכשיר והדלק אותו 
 שוב.

יש בעיה ביחידת  03-04
 החליטה.

הסר את יחידת החליטה ונקה אותה ביסודיות  יחידת החליטה מלוכלכת.
 ת החליטה"(.)ראה "ניקוי יחיד

יחידת החליטה אינה   
 ממוקמת כראוי.

הסר את יחידת החליטה והחזר אותה 
למקומה. ודא כי שני סימני הייחוס שבצד 

תואמים בטרם תחליק את יחידת החליטה 
 בחזרה לתוך המכונה.

יחידת החליטה אינה במכונה, או שלא 
הוכנסה כראוי. הכנס את יחידת החליטה.

 עברית 22
 

 סמלי אזהרה וקודי שגיאה
 משמעות סמלי האזהרה
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קנקן החלב אינו מותקן. הכנס את קנקן 
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מכל פולי הקפה ריק. הכנס פולי קפה 
 חדשים למכל פולי הקפה.
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ורוקן אותו.

אם בתצוגה מופיע קוד שגיאה, בדוק 
בסעיף "משמעות קודי השגיאה" כדי לברר 

מה המשמעות של הקוד שבתצוגה ומה 
באפשרותך לעשות. לא ניתן להשתמש 
במכונה כאשר סמל זה מופיע בתצוגה.

16עברית

לאחר הסרת אבנית יש לנקות את קנקן החלב (ראה "ניקוי שבועי של קנקן החלב").14
החליטה (ראה "ניקוי יחידת החליטה במי ברז").לאחר הסרת האבנית נקה את יחידת 15
חדש למכל המים.AquaCleanהכנס מסנן 16

מפחית את הצורך בהסרת אבנית!AquaCleanעצה: שימוש במסנן 

מה לעשות אם הליך הסרת האבנית מופסק באמצע?
נגרמת הפרעה להליך הסרת ניתן לצאת מהליך הסרת האבנית באמצעות לחיצה על הלחצן הפעלה/כיבוי שבלוח הבקרה. אם 

האבנית לפני סיום מלא של התהליך, בצע את הפעולות הבאות:
רוקן את מכל המים ושטוף אותו היטב.1
והדלק את המכונה. המכונה תתחמם ותבצע מחזור CALC CLEANמלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי מפלס 2

שטיפה אוטומטי.
שטיפה ידני. כדי לבצע מחזור שטיפה ידני, תחילה שפוך כמות של מחצית מכל לפני חליטה של משקה כלשהו, בצע מחזור3

ספלים של קפה טחון מבלי להוסיף קפה טחון.2מים ולאחר מכן חלוט 

הערה: אם הליך הסרת האבנית לא הושלם, המכונה תדרוש הליך נוסף של הסרת אבנית מיד כשיתאפשר.
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האזהרהמשמעות סמלי 

מלא את מכל המים במים טריים 
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אבקת קפה. נקה את יחידת 

החליטה.

מכל פולי הקפה ריק. הכנס פולי 
קפה חדשים למכל פולי הקפה.

הכנס את מגש הניקוז וסגור את 
דלת השירות

יחידת החליטה אינה במכונה, או 
הוכנסה כראוי. הכנס את שלא 

יחידת החליטה.
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בתהליך.
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הערה: אם הליך הסרת האבנית לא הושלם, המכונה תדרוש הליך נוסף של הסרת אבנית מיד כשיתאפשר.

סמלי אזהרה וקודי שגיאה
האזהרהמשמעות סמלי 

מלא את מכל המים במים טריים 
.MAXעד לחיווי המפלס 

ידי -יחידת החליטה חסומה על
אבקת קפה. נקה את יחידת 

החליטה.

מכל פולי הקפה ריק. הכנס פולי 
קפה חדשים למכל פולי הקפה.

הכנס את מגש הניקוז וסגור את 
דלת השירות

יחידת החליטה אינה במכונה, או 
הוכנסה כראוי. הכנס את שלא 

יחידת החליטה.

אם בתצוגה מופיע קוד שגיאה, 
בדוק בסעיף "משמעות קודי 

השגיאה" כדי לברר מה 
המשמעות של הקוד שבתצוגה 

ומה באפשרותך לעשות. לא ניתן 
להשתמש במכונה כאשר סמל זה 

מופיע בתצוגה.

פח העודפים מלא. ודא כי המכונה 
דולקת. כעת הסר את פח 

העודפים ורוקן אותו.

יש אוויר במכונה, הנח ספל 
מתחת לפיית המים החמים ובחר 
באפשרות "אישור" כדי להתחיל 

בתהליך. ודא כי פיית המים 
החמים מחוברת בטרם תתחיל 

בתהליך.

יש אוויר במכונה, הנח ספל מתחת לפיית 
המים החמים ובחר באפשרות "אישור" 

כדי להתחיל בתהליך. ודא כי פיית המים 
החמים מחוברת בטרם תתחיל בתהליך.

משמעות קודי השגיאה
להלן רשימה של קודי השגיאה המעידים על בעיות שבאפשרותך לפתור בכוחות עצמך. 

סרטוני הדרכה זמינים בכתובת www.philips.com/coffee-care. אם מופיע קוד שגיאה 
 .Philips אחר, פנה אל מרכז שירות הלקוחות המקומי של

לפרטי יצירת קשר, ראה עלון האחריות.

פתרון אפשריבעיהקוד שגיעה

01
משפך הקפה חסום 

על-ידי קפה טחון או 
גוף זר.

כבה את המכונה ונתק אותה מהחשמל. הסר את 
יחידת החליטה. כעת פתח את המכסה של תא 

הקפה הטחון.
הכנס ידית של כפית והזז אותה מעלה ומטה כדי 

לגרום לנפילת הקפה הטחון החוסם )איור 82(. 
אם גוף זר חוסם את משפך הקפה, הסר אותו. 

 www.philips.com/coffee-care בקר בכתובת
לסרטוני הדרה מפורטים.

03
יחידת החליטה 

מלוכלכת או שאינה 
מסוככת כראוי.

כבה את המכונה באמצעות המתג הראשי. שטוף 
את יחידת החליטה במים טריים, הנח לה להתייבש 
באוויר ולאחר מכן סכך אותה )ראה "סיכוך יחידת 
החליטה"(. ראה הפרק "ניקוי יחידת החליטה" או 

www.philips.com/coffee-care בקר בכתובת
להוראות מפורטות. כעת חזור והדלק את המכונה.

04
יחידת החליטה אינה 

מוקמת כראוי.

כבה את המכונה באמצעות המתג הראשי. הסר את 
יחידת החליטה והכנס אותה מחדש. ודא כי יחידת 

החליטה ממוקמת כראוי לפני הכנסתה. ראה 
הפרק "טיפול ביחידת החליטה" או בקר בכתובת 

www.philips.com/coffee-care לסרטוני הדרכה 
מפורטים. כעת חזור והדלק את המכונה.

347495_a5_hoveret_c.indd   23 09/07/2018   16:14



24

פתרון אפשריבעיהקוד שגיעה

05
יש אוויר בצנרת 

המכונה.

הפעל מחדש את המכונה על-ידי כיבויה והדלקתה 
באמצעות המתג הראשי. אם הבעיה נפתרת, מזוג 

3-2 כוסות של מים חמים.
הסר אבנית מן המכונה אם לא עשית כן במשך 

פרק זמן ארוך.

 AquaClean מסנן
לא הוכן כראוי לפני 

ההתקנה או שהוא 
חסום.

כבה את המכונה באמצעות המתג הראשי. שטוף 
את יחידת החליטה במים טריים, הנח לה להתייבש 
באוויר ולאחר מכן סכך אותה )ראה "סיכוך יחידת 
החליטה"(. ראה הפרק "ניקוי יחידת החליטה" או 

www.philips.com/coffee-care בקר בכתובת
להוראות מפורטות. כעת חזור והדלק את המכונה.

המכונה חמה מדי.14
כבה את המכונה והדלק אותה מחדש לאחר 03 

דקות.

הזמנת אבזרים

לצורך ניקוי והסרת אבנית מן המכונה, השתמש אך ורק במוצרי התחזוקה של Philips. ניתן 
לרכוש מוצרים אלה דרך הסוכן המקומי, מרכזי השירות המורשים או באופן מקוון, בכתובת 

.www.philips.com/coffee-care
מוצרי תחזוקה ומק"טים:

CA6700 תמיסה להסרת אבנית -
AquaClean CA6903 מסנן -

HD5061 גריז ליחידת החליטה -
CA6704 טבליות להסרת שומני קפה -

CA6705 חומר ניקוי לצנרת החלב -
CA6707 ערכת תחזוקה -

פתרון בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר שבהן אתה עשוי להיתקל בעת שימוש במכונה. 
סרטוני תמיכה ורשימה מלאה של שאלות נפוצות זמינים בכתובת

www.philips.com/coffee-care. אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, פנה למרכז שירות 
הלקוחות המקומי. לפרטי יצירת קשר, ראה עלון האחריות.

פתרוןסיבהבעיה

מגש הניקוז מתמלא 
במהירות.

תופעה רגילה. המכונה 
משתמשת במים כדי לשטוף 

את הצנרת הפנימית ואת יחידת 
החליטה. מים זורמים דרך 

המערכת הפנימית וישירות 
לתוך מגש הניקוז.

רוקן את מגש הניקוז כאשר 
החיווי "מגש הניקוז מלא" קופץ 

דרך הכיסוי של מגש הניקוז 
)איור 72(. הנח ספל מתחת 

לפיית המזיגה כדי לאסוף מי 
שטיפה.
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המכונה נמצאת 
במצב הדגמה 

.DEMO
לחצת על לחצן ההמתנה במשך 

יותר מ-8 שניות.

כבה את המכונה והדלק אותה 
מחדש באמצעות המתג הראשי 

שבגב המכונה.

הסמל "פח העודפים 
מלא" ממשיך להופיע 

בתצוגה.

רוקנת את פח העודפים כאשר 
המכונה הייתה כבויה.

תמיד יש לרוקן את פח העודפים 
כאשר המכונה דולקת. אם 

רוקנת את פח העודפים כאשר 
המכונה הייתה כבויה, המונה של 

מחזורי הקפה לא מתאפס.

החזרת את פח העודפים 
למקומו מוקדם מדי.

אין להחזיר את פח העודפים 
למקומו בטרם תתבקש לעשות 

כן על-ידי התצוגה.

לא ניתן להוציא את 
יחידת החליטה.

יחידת החליטה אינה במקומה 
הנכון.

אפס את המכונה באופן הבא: 
החזר את מקש הניקוז ואת פח 
העודפים למקומם. כעת סגור 

את דלת השירות, כבה את 
המכונה והדלק אותה שוב. נסה 
שוב להסיר את יחידת החליטה.

לא הסרת את פח העודפים.
הסר את פח העודפים בטרם 

תסיר את יחידת החליטה.

לא ניתן להכניס את 
יחידת החליטה.

יחידת החליטה אינה במקומה 
הנכון.

אפס את המכונה באופן הבא: 
החזר את מקש הניקוז ואת פח 
העודפים למקומם. השאר את 

יחידת החליטה בחוץ. סגור 
את דלת השירות, הדלק את 

המכונה וכבה אותה. כעת מקם 
את יחידת החליטה כראוי והכנס 

אותה מחדש לתוך המכונה.

המכונה עדיין בהליך הסרת 
האבנית.

לא ניתן להסיר את יחידת 
החליטה כאשר הליך הסרת 

האבנית מתבצע. תחילה השלם 
את הליך הסרת האבנית ולאחר 

מכן הסר את יחידת החליטה.

הגדרת הטחינה גסה מדי.הקפה מימי.
העבר את הטחינה להגדרה 

מעודנת )נמוכה( יותר.

צינור היציאה של הקפה חסום.
נקה את צינור היציאה של הקפה 

באמצעות ידית של כפית. כעת 
כבה את המכונה והדלק אותה 

שוב.
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המכונה מבצעת הליך כוונון 
עצמי.

חלוט מספר ספלי קפה.

יחידת החליטה מלוכלכת או 
שיש לסכך אותה.

נקה וסכך את יחידת החליטה

הקפה אינו חם 
מספיק.

הספלים שבהם אתה משתמש 
קרים.

חמם מראש את הספלים 
באמצעות שטיפתם במים חמים.

הטמפרטורה המוגדרת נמוכה 
מדי. בדוק את הגדרות התפריט.

העבר את הטמפרטורה להגדרה 
"גבוהה" בתפריט.

הוספת חלב.

בין אם החלב שהוספת הוא חם 
או קר, הוא תמיד מוריד במידה 

מסוימת את הטמפרטורה של 
הקפה.

קפה דולף מפיית 
המזיגה של הקפה.

פיית המזיגה של הקפה חסומה.
נקה את פיית המזיגה של הקפה 

ואת פתחיה באמצעות מנקה 
צינורות.

צינור היציאה של הקפה חסום.

נקה את צינור היציאה של 
הקפה באמצעות הידית של 

כפית המדידה או ידית של כפית 
רגילה. כעת כבה את המכשיר 

והדלק אותו שוב.

קפה אינו נמזג או 
שהוא נמזג באיטיות.

מסנן AquaClean לא הוכן 
כראוי לצורך התקנה או שהוא 

חסום.

 AquaClean הסר את מסנן
ונסה לחלוט שוב קפה. אם 
הבעיה נפתרת, ודא שמסנן 

AquaClean הוכן כראוי בטרם 
תחזירו למקומו. החזר את 
המסנן המוכן למקומו. אם 

הבעיה נמשכת, המסנן חסום ויש 
להחליפו.

הטחינה מוגדרת לרמה עדינה מדי.
העבר את הטחינה להגדרה גסה 

)גבוהה( יותר.

נקה את יחידת החליטה.יחידת החליטה מלוכלכת.

פיית המזיגה של הקפה 
מלוכלכת.

נקה את פיית המזיגה של הקפה 
ואת פתחיה באמצעות מחט.

צנרת המכונה חסומה על-ידי 
אבנית.

הסר אבנית מן המכונה.

החלב אינו מוקצף.
קנקן החלב מלוכלך או שהוכנס 

בצורה שגויה.
נקה את הקנקן והקפד להכניס 

אותו כראוי.
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פיית המזיגה של החלב לא 
נפתחה בצורה מלאה.

ודא כי פיית המזיגה של החלב 
נמצאת במיקום נכון.

קנקן החלב לא הורכב במלואו.
ודא כי כל הרכיבים )במיוחד 

צינורית החלב( הורכבו כראוי.

סוג החלב שבו נעשה שימוש 
אינו מתאים להקצפה.

סוגי חלב שונים מובלים 
לכמויות קצף שונות ולאיכויות 

קצף שונות. ניסינו את סוגי 
החלב הבאים, אשר מספקים 
תוצאה טובה של קצף חלב: 
חלב פרה רזה או מלא, חלב 

סויה וחלב נטול לקטוז.

החלב משפריץ.
החלב שבו אתה משתמש אינו 

קר מספיק.
הקפד להשתמש בחלב קר, 

שהגיע הישר מן המקרר.

נראה כי המכונה 
דולפת.

המכונה משתמשת במים כדי 
לשטוף את הצנרת הפנימית 

ואת יחידת החליטה. מים 
זורמים דרך המערכת הפנימית 

וישירות לתוך מגש הניקוז.

רוקן את מגש הניקוז כאשר 
החיווי "מגש הניקוז מלא" קופץ 

דרך הכיסוי של מגש הניקוז 
)איור 72(. הנח ספל מתחת 

לפיית המזיגה כדי לאסוף מי 
שטיפה.

מגש הניקוז מלא מדי ועלה 
על גדותיו, והדבר נראה כאילו 

המכונה דולפת.

רוקן את מגש הניקוז כאשר 
החיווי "מגש הניקוז מלא" קופץ 

דרך הכיסוי של מגש הניקוז 
)איור 72(. הנח ספל מתחת 

לפיית המזיגה כדי לאסוף מי 
שטיפה.

המכונה אינה ממוקמת על גבי 
משטח אופקי.

מקם את המכונה על גבי משטח 
אופקי, כך שהחיווי "מגש הניקוז 

מלא" יפעל כראוי.

לא ניתן להפעיל את 
 AquaClean מסנן
והמכונה מבקשת 

הסרת אבנית.

המסנן לא הוחלף בזמן לאחר 
הבהוב הסמל של מסנן 

AquaClean והקיבולת ירדה 
ל-0%.

תחילה הסר אבנית מן המכונה 
ולאחר מכן התקן את מסנן 

.AquaClean

 AquaClean לא התקנת את מסנן
במהלך ההתקנה הראשונית, אלא 

לאחר שהחלטת כ-25 כוסות 
קפה )על בסיס ספלים של 100 

מ"ל(. המכונה צריכה להיות נקיה 
לחלוטין מאבנית לפני התקנה של 

.AquaClean מסנן

תחילה הסר אבנית מן המכונה 
ולאחר מכן התקן מסנן 

AquaClean חדש. לאחר הסרת 
אבנית, מונה המסננים מתאפס 

ל-8/0. תמיד יש לאשר את 
הפעלת המסנן בתפריט המכונה. 

עשה זאת גם לאחר החלפת 
המסנן.
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מסנן המים החדש 
אינו מתאים.

אתה מנסה להתקין מסנן אחר 
.AquaClean ולא את מסנן

רק מסנן AquaClean מתאים 
למכונה.

המכונה משמיעה 
רעש.

השמעת רעש על-ידי המכונה 
במהלך השימוש היא תופעה 

רגילה.

אם המכונה מתחילה להשמיע 
רעשים מסוג אחר, נקה את 
יחידת החליטה וסכך אותה 

)Rאה "סיכוך יחידת החליטה"(.
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