
Fellini
מכונת קפה אוטומטית

הוראות הפעלה
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כללי בטיחות חשוביםכללי בטיחות חשובים

יש לנקוט באמצעי זהירות בסיסים בעת שימוש במכשירי חשמל ביתיים. כולל אלו המפורטים להלן:
1. קראו את כל ההוראות.

2. וודאו כי שקע החשמל מתאים למתח העבודה הרשום על התווית שעל גבי מכונת הקפה.
3. בכדי להגן מפני התחשמלות, אש או פציעה, אין להכניס את הכבל, התקע או המכונה למים או לכל נוזל אחר.

4. נדרשת השגחה צמודה כאשר המכשיר בשימוש על ידי ילדים או נמצא בקרבתם.
5. נתקו מהחשמל כאשר המכונה אינה בשימוש או לפני ניקוי. אפשרו למכונת הקפה להתקרר לפני הוצאת או הכנסת 

   חלקים ולפני ביצוע ניקוי.
6. אין להפעיל מכשירים חשמליים כאשר כבל החשמל פגום או ניזוק או לאחר תקלה במכשיר או במידה והמכשיר ניזוק 

   בצורה כלשהי. החזירו את המכשיר החשמלי למרכז שירות מורשה לצורך בדיקה, תיקון או כיוון.
7. השימוש באביזרים שאינם מומלצים על ידי יצרן המכשירים עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעת המשתמש.

8. אל תאפשרו לכבל החשמל להתלות מעבר לקצה השולחן או הדלפק ומנעו מגע שלו עם משטחים חמים.
9. אין להציב את המכשיר החשמלי ליד מבער גז או חשמלי או ליד תנור פועל.

10. יש להציב ולהשתמש במכשיר על משטח קשיח וישר בכדי להימנע מהפרעות בשל זרימת אוויר מתחת למכשיר.
11.  וודאו תמיד שמיכל המים מורכב ומהודק כראוי למכונה כאשר המכסה שלו סגור והוא מלא במים מעל לקו כמות 

     המינימום, לפני הפעלת מכונת הקפה.
12. יש להרכיב את מגש איסוף קפסולות הקפה ומגש הטפטופים במקומם לפני השימוש, אחרת מים יישפכו על המשטח.

13. מלאו את מיכל המים רק במים נקיים וקרים. אין למלא את המיכל במים מינרליים, חלב או נוזלים אחרים.
14. אל תפעילו את מכונת הקפה ללא מים.

15. אל תכניסו אצבעות למתקן תפישת הקפסולות בכדי להימנע מהיתפסות אצבעכם במכשיר.
16. במהלך תהליך הבישול יש מים חמים מאד במחזיק הקפסולה, בכדי להימנע מפציעה וכוויה, אין להטות את ידית החליטה 

     במהלך התהליך.
17.  לכיבוי, הוציאו את התקע משקע החשמל. אחזו תמיד בתקע בזמן ההוצאה ואל תמשכו בכבל עצמו.

18. חלקים מסוימים במוכנה הינם חמים מאד במהלך העבודה, אל תגעו בידכם בשום חלק במכונת הקפה למעט הידיות 
     והכפתורים המיועדים לכך.

19.  אל תשאירו את מכונת הקפה ללא השגחה.
.0ºC 20. טמפרטורת הסביבה להפעלה ולאחסון צריכה להיות גבוהה מ

21.  אל תשאירו את המכשיר חשוף לפגעי מזג האוויר )שמש ישירה, גשם וכדומה(.
22. אל תסירו את מכל המים עד לסיום פעולת המכשיר.

23. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד להפעלה על ידי מונה זמן חיצוני או הפעלה מרחוק.
24. מכשיר חשמלי זה יכול להיות מופעל על ידי ילדים מעל גיל 8, אנשים בעלי מגבלות פיזיות, מנטליות או מוטוריות או 

      כאלו שהינם חסרי ניסיון לחלוטין, אלא בתנאי שייעזרו במלווה או שיקבלו הנחיות מפורטות כיצד להשתמש במכשיר  
      באופן בטיחותי ויבינו במלואם את הסיכונים הכרוכים בהפעלת מכשיר חשמלי זה. אין לאפשר לילדים לשחק עם 

       המכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
25. יש להשגיח על ילדים בכדי לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר החשמלי.

26. מכשיר חשמלי זה מצויד בתקע הכולל הארקה. וודאו כי שקע החשמל אליו אתם מחברים את המכשיר מוארק כראוי.
27. אין להשתמש במכשיר למטרה אחרת מזאת שעבורה הוא מיועד.
28. אל תשתמשו במכשיר החשמלי מחוץ לבית או למטרות מסחריות.

29. אל תעשו שימוש במכשיר מחוץ לבית.
30. המכשיר מיועד לשימוש ביתי וניתן להשתמש בו גם במקומות הבאים:

      - מטבח צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות.
      - על ידי אורחים בבתי מלון ומקומות מגורים.

      - צימרים.
31. שמרו על הנחיות אלו.
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הכירו את מכונת הקפה שלכם

מכסה מיכל מים

מיכל מים

פתח הכנסת הכנסת קפסולה
קפסולה

לחצן אספרסו 
ארוך

לחצן אספרסו 
קצר

לחצן קפוצ׳ינו

לחצן לאטה

מיכל איסוף 
קפסולות

רשת למשטח 
הנחת כוס

מחזיק מיכל החלב

יציאת קפה

מתג הפעלה

מכסה מיכל חלב

התקן הקצפת 
החלב

מיכל חלב

מגש עודפים

לחצן קצף

שימוש בפעם הראשונה
בדקו שכל האביזרים תקינים ושלמים ושמכונת הקפה ללא נזק או פגם כלשהו. הוסיפו מים למכל המים וודאו שהידית במצב 
 ."I" סגור. הניחו כלי קיבול כלשהו על רשת המנשא של הכוסות, חברו את המכונה לחשמל, העבירו את מתג ההפעלה למצב
כל נורות החיווי מתחילות להבהב. המתינו עד שהנוריות דולקות באופן קבוע ולחצו על כפתור הקפה הרצוי לכם. לאחר זמן 
מה, המים יחלו לזרום מפתח יציאת הקפה. לאחר ההגעה לכמות הרצויה, המים יפסיקו לצאת. שפכו את המים ונקו את כל 

החלקים המתפרקים ביסודיות במים חמים.

שימוש במכונת הקפה שלכם

הכנת אספרסו
1.  מלאו את מכל המים במי שתייה מהברז. אין לעבור את הסימון MAX על המכל.

2. חברו את מכל איסוף הקפסולות, מגש העודפים ורשת הצבת הכוסות.
3. הרימו את הידית והכניסו קפסולת קפה. סגרו את הידית על ידי לחיצתה כלפי מטה עד הסוף. עשו שימוש רק בקפסולות תואמות 

    Nespresso עבור מכשיר זה.
4. חברו את מכונת הקפה לחשמל. העבירו את מתג ההפעלה למצב "I". כל נורות החיווי מתחילות להבהב.

    זהירות: אין להרים את הידית במהלך ההכנה. הדבר יגרום לקפסולה להיפלט לכלי האיסוף.
5. הניחו ספל על הרשת, וודאו שמגש העודפים מחובר למקומו.

6. כאשר כל נוריות החיווי דולקות באופן קבוע, לחצו על הכפתור לכוס גדולה או כוס קטנה של קפה בהתאם לרצונכם, הנורית  
    המתאימה מתחילה להבהב. לאחר זמן מה, קפה יחל לזרום מפתח היציאה. עם ההגעה לכמות הרצויה, הקפה יפסיק לזרום באופן  

    אוטומטי וכל הנוריות תישארנה דולקות.
    הערה: מכונת הקפה תכנס למצב המתנה וכל הנוריות תכבינה במידה ולא בוצעה פעולה כלשהי במשך 4 דקות לאחר שהנוריות נדלקו שוב.

    הערה: כמות קפה לכוס קטנה הינה 30 ו 35 מיליליטר וכמות הקפה לכוס גדולה הינה 60 ו 70 מיליליטר.
     הערה: תוכלו לבטל את תהליך ההכנה במידה ובמהלכו תלחצו שוב על כפתור הקפה הנבחר. בכדי להמשיך בתהליך, יש ללחוץ שוב על אותו כפתור.

7. במהלך החליטה, כל הנוריות תהבהבנה בקצב מהיר במידה וחסרים מים במכל. בשלב זה תצטרכו למלא שוב מים. לאחר המילוי וחיבור 
    המכל בחזרה, לחצו על כל כפתור שהוא בכדי להפסיק את הבהוב הנוריות ולחצו על הכפתור הרצוי בכדי לחדש את תהליך ההכנה.

8. לאחר שסיימתם את הכנת הקפה, דאגו תמיד לפינוי הקפסולה הריקה. הקפסולות מועברות אוטומטית למכל האיסוף עם פתיחת הידית.
    זהירות: לעולם אל תפתחו )תרימו( את הידית במהלך תהליך הכנת הקפה.

    הערה: מכונת הקפה תכנס למצב המתנה וכל הנוריות תכבינה במידה ולא בוצעה פעולה כלשהי במשך 4 דקות לאחר שהנוריות נדלקו שוב.  
אם ברצונכם להכין כוס קפה נוספת, וודאו בשלב ראשון שמכונת הקפה מחוברת לחשמל ומתג ההפעלה במצב "I" ולאחר מכן לחצו על      

    הכפתור הרצוי. המכונה תתחיל שוב בתהליך הכנת הקפה.
9. אם ברצונכם בכוס קפה נוספת, הכניסו קפסולת קפה חדשה.

10. רוקנו את מכל איסוף הקפסולות ושטפו לעתים קרובות.
11. כבו את מכונת הקפה ונתקו אותה מהחשמל כאשר היא אינה בשימוש.

MODEL: CM7010-GS
220-240V 50-60Hz 960-1145W
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שימוש במכונת הקפה שלכםשימוש במכונת הקפה שלכם

הכנת קפוצ'ינו
1.  מלאו את מכל המים במי שתייה מהברז. אין לעבור את הסימון MAX על המכל.

2. חברו את מכל איסוף הקפסולות, מגש העודפים ורשת הצבת הכוסות.
3. הוציאו את מכל החלב בהתאם לכיוון החץ המסומן על המכל ומלאו בחלב )תכולת שומן מעל 3%, טמפרטורה 4-8ºC(, עד לסימן המילוי 

    שעל המכל. לאחר מכן מקמו את מכל החלב על המחזיק שלו לפי סימון החץ.
4. הרימו את הידית והכניסו קפסולת קפה. סגרו את הידית על ידי לחיצתה כלפי מטה עד הסוף. עשו שימוש רק בקפסולות תואמות 

    Nespresso עבור מכשיר זה.
5. חברו את מכונת הקפה לחשמל. העבירו את מתג ההפעלה למצב "I". כל נורות החיווי מתחילות להבהב.

    זהירות: אין להרים את הידית במהלך החליטה. הדבר יגרום לקפסולה להיפלט לכלי האיסוף.
6. הניחו ספל על הרשת, וודאו שמגש העודפים מחובר למקומו.

7. לאחר שכל הנוריות דולקות, לחצו על כפתור "I". נורית החיווי שלו תתחיל להבהב לפרק זמן מסוים והמכונה תתחיל להקציף חלב.  
    לאחר סיום ההקצפה, כל הנוריות דולקות.

8. שפכו את הכמות המתאימה לכם של חלב מוקצף לתוך הספל ולאחר מכן לחצו על כפתורי הכוס הקטנה או הגדולה של הקפה לפי 
    רצונכם. הנורית המתאימה תחל להבהב. לאחר זמן מה, קפה יחל לזרום מפתח היציאה. עם ההגעה לכמות הרצויה, הקפה יפסיק לזרום 

    אוטומטית וכל הנוריות תישארנה דולקות.
    הערה: מכונת הקפה תכנס למצב המתנה וכל הנוריות תכבינה במידה ולא בוצעה פעולה כלשהי במשך 4 דקות לאחר שהנוריות נדלקו שוב.

     הערה: תוכלו לבטל את תהליך הבישול במידה ובמהלכו תלחצו שוב על כפתור הקפה הנבחר. בכדי להמשיך בתהליך, יש ללחוץ שוב על אותו כפתור.
9.  במהלך ההכנה, כל הנוריות תהבהבנה בקצב מהיר במידה וחסרים מים במכל. בשלב זה תצטרכו למלא שוב מים. לאחר המילוי וחיבור המכל 

     בחזרה, לחצו על כל כפתור שהוא בכדי להפסיק את הבהוב הנוריות ולחצו על הכפתור הרצוי בכדי לחדש את תהליך ההכנה.
10. לאחר שסיימתם את הכנת הקפה, דאגו תמיד לפינוי הקפסולה הריקה. הקפסולות נפלטות אוטומטית למכל האיסוף עם פתיחת הידית.

     זהירות: לעולם אל תפתחו )תרימו( את הידית במהלך תהליך הכנת הקפה.
    הערה: מכונת הקפה תכנס למצב המתנה וכל הנוריות תכבינה במידה ולא בוצעה פעולה כלשהי במשך 4 דקות לאחר שהנוריות נדלקו שוב. 

    אם ברצונכם להכין כוס קפה נוספת, וודאו בשלב ראשון שמכונת הקפה מחוברת לחשמל ומתג ההפעלה במצב "I" ולאחר מכן לחצו על 
    הכפתור הרצוי. המכונה תתחיל שוב בתהליך הכנת הקפה.

11.  אם ברצונכם בכוס קפה נוספת, הכניסו קפסולת קפה חדשה.
12. רוקנו את מכל איסוף הקפסולות ושטפו לעתים קרובות.

13. כבו את מכונת הקפה ונתקו אותה מהחשמל כאשר היא אינה בשימוש.

הכנת לאטה
1.  מלאו את מכל המים במי שתייה מהברז. אין לעבור את הסימון MAX על המכל.

2.  חברו את מכל איסוף הקפסולות, מגש העודפים ורשת הצבת הכוסות.
3. הוציאו את מכל החלב בהתאם לכיוון החץ המסומן על המכל ומלאו בחלב )תכולת שומן מעל 3%, טמפרטורה 4-8ºC(, עד לסימן המילוי 

     שעל המכל. לאחר מכן מקמו את מכל החלב על המחזיק שלו לפי סימון החץ.
4. הרימו את הידית והכניסו קפסולת קפה. סגרו את הידית על ידי לחיצתה כלפי מטה עד הסוף. עשו שימוש רק בקפסולות תואמות 

     Nespresso עבור מכשיר זה.
5. חברו את מכונת הקפה לחשמל. העבירו את מתג ההפעלה למצב "I". כל נורות החיווי מתחילות להבהב.

    זהירות: אין להרים את הידית במהלך החליטה. הדבר יגרום לקפסולה להיפלט לכלי האיסוף.
6. הניחו ספל על הרשת, וודאו שמגש העודפים מחובר למקומו.

7.  לאחר שכל הנוריות דולקות, לחצו על כפתור "I". נורית החיווי שלו תתחיל להבהב לפרק זמן מסוים והמכונה תתחיל להקציף חלב.  
     לאחר סיום ההקצפה, כל הנוריות דולקות.

8. שפכו את הכמות המתאימה לכם של חלב מוקצף לתוך הספל ולאחר מכן לחצו על כפתורי הכוס הקטנה או הגדולה של הקפה לפי  
     רצונכם. הנורית המתאימה תחל להבהב. לאחר זמן מה, קפה יחל לזרום מפתח היציאה. עם ההגעה לכמות הרצויה, הקפה יפסיק לזרום 

    אוטומטית וכל הנוריות תישארנה דולקות.
     הערה: מכונת הקפה תכנס למצב המתנה וכל הנוריות תכבינה במידה ולא בוצעה פעולה כלשהי במשך 4 דקות לאחר שהנוריות נדלקו שוב.

     הערה: תוכלו לבטל את תהליך ההכנה במידה ובמהלכו תלחצו שוב על כפתור הקפה הנבחר. בכדי להמשיך בתהליך, יש ללחוץ שוב על אותו כפתור.
9. במהלך החליטה, כל הנוריות תהבהבנה בקצב מהיר במידה וחסרים מים במכל. בשלב זה תצטרכו למלא שוב מים. לאחר המילוי וחיבור  

    המכל בחזרה, לחצו על כל כפתור שהוא בכדי להפסיק את הבהוב הנוריות ולחצו על הכפתור הרצוי בכדי לחדש את תהליך החליטה.
10. לאחר שסיימתם את הכנת הקפה, דאגו תמיד לפינוי הקפסולה הריקה. הקפסולות נפלטות אוטומטית למכל האיסוף עם פתיחת הידית.

    זהירות: לעולם אל תפתחו )תרימו( את הידית במהלך תהליך הכנת הקפה.
     הערה: מכונת הקפה תכנס למצב המתנה וכל הנוריות תכבינה במידה ולא בוצעה פעולה כלשהי במשך 4 דקות לאחר שהנוריות נדלקו שוב. 

אם ברצונכם להכין כוס קפה נוספת, וודאו בשלב ראשון שמכונת הקפה מחוברת לחשמל ומתג ההפעלה במצב "I" ולאחר מכן לחצו על      
    הכפתור הרצוי. המכונה תתחיל שוב בתהליך הכנת הקפה.

11.  אם ברצונכם בכוס קפה נוספת, הכניסו קפסולת קפה חדשה.
12. רוקנו את מכל איסוף הקפסולות ושטפו לעתים קרובות.

13. כבו את מכונת הקפה ונתקו אותה מהחשמל כאשר היא אינה בשימוש.
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ניקוי ותחזוקההקצפת חלב בלבד

1.  הוציאו את מכל החלב בהתאם לכיוון החץ המסומן על המכל ומלאו בחלב )תכולת שומן מעל 3%, טמפרטורה 4-8ºC(, עד לסימן המילוי  
    שעל המכל. לאחר מכן מקמו את מכל החלב על המחזיק שלו לפי סימון החץ.

2. תוכלו להוסיף רכיבים נוספים למכל החלב כגון אבקת שוקו.
3. לחצו על כפתור "I". והמכונה תתחיל להקציף את החלב.

4. המכונה תפסיק את ההקצפה לאחר פרק זמן מוגדר.

הגנה מפני טמפרטורה נמוכה
כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ 5ºC-, הנורית על כפתור הלאטה תהבהב באדום וכחול והנוריות על שאר הכפתורים תכבינה. כאשר 

טמפרטורת הסביבה מגיעה או עולה מעל 5ºC-, מכונת הקפה תחזור לעבודה רגילה.

ניקוי בכדי להימנע מהתחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, תקע  וודאו שמכונת הקפה מנותקת מהחשמל ואפשרו לה להתקרר לפני 
החשמל או המכונה במים או כל נוזל אחר. לאחר כל שימוש, וודאו הוצאת התקע מהחשמל. אנו ממליצים על ביצוע הפעולות הבאות על 

בסיס תקופתי:
1.  שטפו את מכל המים המתפרק ונגבו עם מטלית יבשה.

2. רוקנו את מכל איסוף הקפסולות הריקות ונקו אותו.
3. נקו את מחזיק הקפסולות באמצעות מטלית יבשה.

4. נקו את הרשת עליה מונחות הכוסות באמצעות מטלית לחה.
5. נקו את מכונת הקפה בשימוש במטלית רכה, לעולם אל תטבלו את המכונה במים.

6. החזירו את כל החלקים בכדי שהמכונה תהיה מוכנה להכנת כוס הקפה הבאה.

הסרת משקעי מינרלים
בכדי לשמור על עבודה יעילה של מכונת הקפה, עליכם לסלק את המשקעים הנוצרים כתוצאה משימוש במים הברז באזורכם המכילים 

מינרלים. תהליך הטיפול הינו כמפורט מטה:
1.   מלאו את מכל המים במים ובחומר מסיר אבנית עד לסימון ה MAX שעל הדופן. )יחס המים לחומר להסרת אבנית הינו 4:1 בהתאמה(. יש 
    להשתמש רק במסיר אבנית לשימוש ביתי בלבד ויש לפעול לפי הנחיות יצרן החומר. תוכלו לחילופין להשתמש בחומצה ציטרית כאשר יש  

    למהול אותה לריכוז של 3% )3 חלקים חומצה ציטרית ו 100 חלקים מים(.
2. העבירו את מתג הפעלה למצב "I", כל הנוריות תחלנה להבהב, המתינו עד שהן דולקות קבוע. 

3. וודאו שהידית במצב סגור.
4. הציבו כלי קיבול כלשהו על מגש הספלים.

5. לחצו על כפתור הכנת כוס קפה גדולה או קטנה ואפשרו לתמיסה שהכנתם לזרום. עם ההגעה לכמות המוגדרת, זרימת המים תפסק.
6. המתינו 20 דקות כאשר המכונה פועלת.

לחצו שוב על כפתור כוס גדולה או קטנה, עד לסיום התערובת שבמיכל המים.  .7
8. שטפו היטב את מכל המים ומלאו אותו במים. לחצו שוב על כפתורי כוס קטנה או גדולה של קפה, עד לסיום העברת כל כמות המים שבמכל.

השלכה ידידותית לסביבה
תוכלו לסייע בשמירה על הסביבה!

כבדו את החוקים והתקנות במקום מגוריכם ימסרו את
המכשיר שסיים את חייו למרכז טיפול ומחזור
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הקצפת חלב בלבד

1.  הוציאו את מכל החלב בהתאם לכיוון החץ המסומן על המכל ומלאו בחלב )תכולת שומן מעל 3%, טמפרטורה 4-8ºC(, עד לסימן המילוי  
    שעל המכל. לאחר מכן מקמו את מכל החלב על המחזיק שלו לפי סימון החץ.

2. תוכלו להוסיף רכיבים נוספים למכל החלב כגון אבקת שוקו.
3. לחצו על כפתור "I". והמכונה תתחיל להקציף את החלב.

4. המכונה תפסיק את ההקצפה לאחר פרק זמן מוגדר.

הגנה מפני טמפרטורה נמוכה
כאשר טמפרטורת הסביבה נמוכה מ 5ºC-, הנורית על כפתור הלאטה תהבהב באדום וכחול והנוריות על שאר הכפתורים תכבינה. כאשר 

טמפרטורת הסביבה מגיעה או עולה מעל 5ºC-, מכונת הקפה תחזור לעבודה רגילה.

הערות

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליף בפתיל מיוחד או מערכת, המסופקים על ידי היצרן או נציגו
-  מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם 
    העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם.

-  ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
-  מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים

-  אין לטבול את המכשיר במים
-  אזהרה: תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות

אזהרות נוספות
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