
חוברת הפעלה 

GRAN AROMA



23

A5A20 A19 A17 A21 A25 A18 A22A14

C

A3A8 A9 A16A10

B

B1 B4

B6B7B8B9B10

B3 B5B2

A

A24 A25 A26A23A22A21

A2 A3A1

A10

A7

A8

A9

A4

A5

A6

A14

A17

A12 A13

A5

A16

A18

A20

A19

A11

A15



45

תוכן עניינים

6  )A סקירת המכונה )איור

פאנל הבקרה  6

הקדמה  7

לפני השימוש הראשון  8

הכנת משקאות  10

התאמה אישית של משקאות  12

התאמת הגדרות המכונה  15

17  AquaClean פילטר המים

הסרת והחזרת יחידת החליטה  19

ניקוי ותחזוקה  22

תהליך הסרת אבנית  24

קודי תקלה  26

הזמנת אביזרים נלווים  27

פתרון בעיות  28

מפרט טכני  31



67

הקדמה

לפני השימוש הראשון

ברכותינו על רכישת מכונת הקפה האוטומטית של Saeco! על מנת ליהנות לחלוטין מהתמיכה המקוונת של 
חברת Saeco, בקרו באתר האינטרנט www.philips.com/MyCoffeeMachine ורשמו את המוצר שלכם.
שימו לב: המכונה נבדקה עם קפה. למרות שהיא עברה ניקוי קפדני, עדיין עלולים להיות בה שיירי קפה. עם 

זאת, אנו מבטיחים שהיא חדשה לחלוטין.

1A פאנל בקרה

2A מכסה תא הקפה הטחון מראש

3A מכסה מכל פולי הקפה

4A שקע לכבל

5A מגש לאיסוף טיפות

6A ידית לשחרור מגש איסוף הטיפות

7A פיה ניתנת להתאמה למזיגת קפה וחלב

HygieSteam 8 מכלA

9A מכסה HygieSteam עם מחזיק צינור החלב

10A קפוצ'ינטור פנימי

11A כבל חשמלי ותקע

12A כפתור הגדרת הטחינה

13A מכל פולי הקפה

14A יחידת החליטה

15A דלת שירות

16A מכל מים

17A מכל פולי קפה טחונים

18A פאנל קדמי של מכל פולי הקפה הטחונים

19A מכסה מגש איסוף הטיפות

20A סמן "מכל איסוף הטיפות מלא"

)A סקירת המכונה )איור

21A מכל חלב

22A צינור חלב

23A שפופרת גריז

AquaClean 24 פילטרA

25A כף מדידה

26A פס למדידת קשיות המים

אביזרים נלווים

פאנל הבקרה

וסמלים פועלים באותה  נראים שונים, אבל כל הלחצנים  ישנן שתי גרסאות למכונת האספרסו. פאנלי הבקרה שלהן 
צורה. עיינו באיור B לסקירה של כל הלחצנים והסמלים. בהמשך תוכלו למצוא את התיאור שלהם.

השתמשו בלחצני החיצים מעלה ומטה על מנת לגלול דרך התצוגה, ולחצו על OK על מנת לבחור או לאשר את בחירתכם.

1B לחצן כיבוי/הפעלה

2B סמלי משקאות בנגיעה אחת

5B לחצן התחל/עצור

)OK ,6 סמלי ניווט )מעלה, מטה, אחורהB

7B תצוגה

CoffeeMaestro 3 סמלB

4B תפריט עם עוד משקאות

8B הגדרות המכונה

9B תפריט ניקוי

10B פרופילים אישיים
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לפני השימוש הראשון

צעדים כלליים

הכנת קפה בעזרת פולים

1. מלאו את מכל המים במי ברז ומלאו את מכל פולי הקפה עם פולי הקפה.
2. הכניסו את התקע הקטן לשקע הממוקם בחלקה האחורי של המכונה. הכניסו את התקע החשמלי לשקע 

שבקיר.
3. לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי על מנת להפעיל את המכונה.

 - המכונה תתחיל להתחמם ולבצע את מחזור השטיפה האוטומטי שלה.
 - המכונה מוכנה לפעולה, כשכל הנורות של סמלי המשקאות דולקות באופן רציף.

4. הניחו ספל מתחת לפיית מזיגת הקפה. הזיזו את הפיה כלפי מעלה או כלפי מטה, בהתאם לגובה הספל 
 או הכוס בהם אתם משתמשים )איור 1(.

1. על מנת להכין קפה, לחצו על סמל המשקה לבחירתכם )איור 2( או לחצו על סמל "משקאות נוספים" )איור 3(.
   כעת ניתן להתאים את המשקה לפי טעמכם האישי )איור 4(. השתמשו בלחצני החיצים )איור 5( על מנת 

   להתאים את עוצמת הקפה. לחצו על סמל OK אם ברצונכם לשנות הגדרות נוספות )איור 6(.
2. לחצו על לחצן התחל/עצור בכל שלב על מנת להתחיל את הכנת המשקה שנבחר.

3. על מנת לעצור את מזיגת הקפה, לפני שהמכונה מסיימת, לחצו שוב על לחצן התחל/עצור .

על מנת להכין שתי כוסות קפה בו זמנית, 
לחצו פעמיים על סמל המשקה או בחרו סמל X2 בשורה הרלוונטית.

הערה: אין להשתמש בפולי קפה מקורמלים או בטעמים
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הכנת קפה בעזרת פולי קפה טחונים מראשהכנת משקאות על בסיס חלב

1. מלאו את מכל המים במי ברז ומלאו את מכל פולי הקפה עם פולים.
2. שחררו את מכסה מכל החלב ומלאו את מכל החלב בחלב )איור 7(. 

 לאחר מכן הניחו את צינור החלב ממתכת בתוך המכל.

 השתמשו תמיד בחלב היישר מהמקרר לקבלת תוצאות אופטימליות.

3. חברו את צינור החלב הגמיש לקפוצ'ינטור )איור 8(.
4. לחצו על סמל המשקה על בסיס חלב לבחירתכם )איור 9( או הקישו על סמל "משקאות נוספים" 

 לבחירת משקה שונה )איור 3(.
 כעת ניתן להתאים את המשקה לפי העדפותיכם האישיות )איור 10(.

5. לחצו על לחצן התחל/עצור .
 למשקאות ספציפיים, המכונה תמזוג קודם חלב ואז את הקפה. למספר משקאות אחרים, התהליך 

 יהיה הפוך. המכונה תמזוג קודם קפה ואז חלב.
 על מנת לעצור את מזיגת החלב לפני שהמכונה מסיימת למזוג את הכמות המתוכנתת, 

 לחצו על לחצן התחל/עצור .
6. על מנת לעצור את מזיגת המשקה השלם )חלב וקפה( לפני שהמכונה מסיימת את פעולתה, 

 לחצו לחיצה ארוכה על לחצן התחל/עצור .
7. מיד לאחר מזיגת החלב, תבוצע HygieSteam Shot. המכונה תוציא אדים דרך מערכת החלב הפנימית 

 על מנת לשטוף אותה.

1. הטו את המכסה ושפכו כף מדידה אחת של פולי קפה טחונים מראש לתוך תא פולי הקפה הטחונים מראש 
 )איור 11(.

2. לאחר בחירת המשקה הרצוי, השתמשו בחיצים על מנת לבחור באופציה של פולי קפה טחונים מראש 
 )איור 12(. לאחר מכן לחצו על לחצן התחל/עצור.

הערה: אם תבחרו בפולי קפה טחונים מראש, לא תוכלו להתאים את עוצמת הקפה 
 ו/או להכין יותר ממשקה אחד בו זמנית.

מזיגת מים חמים

1. וודאו שהקפוצ'ינטור הפנימי מחובר למכונה כראוי )איור 13(.
2. הניחו ספל מתחת לפיה.

3. לחצו על סמל "משקאות נוספים" )איור 3( וגללו למטה לבחירת מים חמים.
4. השתמשו בחיצים על מנת להתאים את כמות המים החמים או הטמפ' לפי העדפותיכם האישיות )איור 14(.

5. לחצו על לחצן התחל/עצור .
6. על מנת לעצור את מזיגת המים החמים לפני שהמכונה מסיימת את פעולתה, לחצו שוב על לחצן 

 התחל/עצור .
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התאמה אישית של המשקאות

CoffeeMaestro הכנת משקאות עם פונקציית

CoffeeEqualizer פונקציית

בחירת פרופיל

המכונה מאפשרת לכם להתאים את ההגדרות של המשקאות לפי העדפותיכם האישיות ולשמור את המשקה 
המותאם בפרופיל האישי שלכם. לפרופילים השונים יש צבעים שונים.

המכונה שלכם מאפשרת לכם לבחור פרופילי טעם, במקום להתאים את כל ההגדרות בנפרד, בעזרת פונקציית 
:CoffeeMaestro על מנת לבחור פרופיל טעם של .Forte-ו Delicato, Intenso ניתן לבחור בין .CoffeeEqualizer

 
1. לחצו על סמן המשקה לבחירתכם )איור 2( או לחצו על סמל "משקאות נוספים" על מנת לבחור משקה אחר 

 )איור 3(.
2. לחצו מספר פעמים על סמל CoffeeMaestro )איור 15(.

3. לחצו על OK על מנת לאשר את בחירתכם.
 ההגדרות הראשיות של המשקה מותאמות עכשיו בהתאם.

4. לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת להתחיל להכין את המשקה.

מנת  על  בחיצים  להשתמש  ניתן  אוטומטי.  באופן  תופעל   CoffeeEqualizer פונקציית  משקה,  בחירת  לאחר 
להתאים את ההגדרות הבאות:

ניתן לבחור פרופיל ולשמור העדפה בעזרת סמל פרופילים 
1. לחצו על סמל פרופילים מספר פעמים לבחירת אחד מצבעי הפרופילים )איור 16(. לכל פרופיל יש צבע אחר.

2. בחרו משקה על ידי לחיצה על אחת מסמלי המשקה-בנגיעה-אחת, או על ידי לחיצה על סמל "משקאות נוספים".
3. התאימו את הגדרות המשקה לפי טעמכם האישי.

4. לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת להכין את המשקה הנבחר.
 - ההגדרה החדשה שלכם תישמר עם צבע הפרופיל בו בחרתם.

 ניתן תמיד לשחזר את הגדרות היצרן עבור המכונה )עיינו בסעיף "שחזור הגדרות יצרן"(.

הערה: אלו הגדרות ניתן להתאים תלוי בסוג המשקה אותו בחרתם.

1. עוצמת ארומה
2. כמות קפה
3. כמות חלב
4. כמות מים

5. טמפ' משקה
6. כמות קצף

7. ניתן גם להחליט אם להכין ספל אחד או שניים
8. כמות קפה לספל נשיאה )סוגים ספציפיים בלבד(
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פרופיל אורח

)ExtraShot( שוט נוסף

התאמת הגדרות המכונה

המכונה שלכם מגיעה עם פרופיל אורח. בחירה בפרופיל אורח תכבה את סמל הפרופיל. אם בוחרים בסעיף זה, 
עדיין ניתן לבצע התאמה אישית של כל ההגדרות לפי העדפותיכם האישיות, אבל המתכונים שלכם לא יישמרו.

השתמשו בפס בדיקת קשיות המים, המגיע עם האריזה, על מנת לקבוע את קשיות המים באזורכם:
1. הטבילו את פס הבדיקה במי ברז או החזיקו אותו בתוך זרם המים למשך שנייה אחת )איור 18(.

2. המתינו דקה אחת. מספר הריבועים האדומים על פס הבדיקה יסמן את דרגת קשיות המים )איור 19(.

הגדירו את דרגת קשיות המים במכונה:
1. לחצו על סמל ההגדרות והשתמשו בחיצים על מנת לבחור "water hardness". לאחר מכן לחצו על OK לאישור.

2. השתמשו בחיצים על מנת לבחור את דרגת קשיות המים. מספר הריבועים האדומים שתבחרו בתצוגה צריך להיות 
 זהה לזה שעל פס הבדיקה )איור 20(.

3. לאחר שהגדרתם את דרגת הקשיות הנכונה, לחצו על סמל OK לאישור.

ביצועים  לקבלת  באזורך,  המים  קשיות  דרגת  לפי  המים  קשיות  הגדרת  את  להתאים  ממליצים  אנו 
אופטימליים ואורך חיים ארוך יותר של המכונה. פעולה זו תמנע גם את הצורך להסיר אבנית לעיתים 

קרובות מדי. ברירת המחדל של קשיות המים היא דרגה 4: מים קשים.

המכונה מאפשרת לכם להוסיף שוט נוסף של ristretto למשקאות הקפה והחלב שלכם, למשל אם אתם רוצים 
קפה חזק יותר.

 
1. הניחו ספל מתחת לפיה.

2. לחצו על אחד מסמלי המשקאות-בלחיצה-אחת על מנת לבחור משקה )איור 2( או לחצו על סמל "משקאות 
 נוספים" על מנת לבחור משקה אחר )איור 3(.

 ExtraShot 3. השתמשו בחיצים על מנת להגדיר את עוצמת המשקה עד הרמת המקסימלית ובחרו בפונקציית
 )איור 17(.

4. לחצו על סמל OK אם ברצונכם לבצע התאמה אישית להגדרות נוספות. לאחר מכן לחצו על לחצן 
 התחל/עצור על מנת להתחיל בהכנת המשקה.

5. על מנת לעצור את מזיגת המשקה לפני שהמכונה מסיימת את פעולתה, לחצו שוב על לחצן התחל/עצור .

הגדרת קשיות המים

 עם פונקציית ExtraShot ניתן להכין משקה אחד כל פעם.
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התאמת הגדרות הטחינה

התאמת הגדרות המכונה האחרות

שחזור הגדרות יצרן

AquaClean פילטר המים

aquaClean אינדיקציית סטאטוס פילטר המים

ניתן לשנות את עוצמת הקפה בעזרת כפתור הגדרת הטחינה שבמכל הפולים. ככל שהגדרת הטחינה נמוכה יותר, 
כך טחינת הקפה תהיה דקה יותר, והקפה יהיה חזק יותר. ישנן 12 דרגות טחינה מהן ניתן לבחור.

לחיצה על לחצן ההגדרות תאפשר לכם להתאים את הגדרות המכונה הבאות:
- קשיות המים: ניתן לבחור מבין 5 דרגות קשיות , לפי קשיות המים באזורכם.

- זמן standby: ניתן לבחור בין 60, 30, 15 או 180 דקות.
- בהירות תצוגה: ניתן לבחור בין נמוכה, בינונית או גבוהה.

- שפה: תוכלו לבחור את שפת התצוגה, לפי העדפה אישית.
- סאונד: ניתן להפעיל או לכבות את הצפצופים שמשמיעה המכונה.

- תאורה קדמית: ניתן לבחור בין "תמיד פועל", "פועל במהלך הכנת משקה" או "תמיד כבוי".
- יחידות מדידה: ניתן לבחור בין מיליליטרים לאונקיות.

המכונה מאפשרת לשחזר הגדרות יצרן בכל שלב.
1. לחצו על סמל ההגדרות .

.OK אשרו על ידי לחיצה על לחצן ."Factory Settings" 2. השתמשו בחיצים לבחירת
3. לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת לאשר שברצונכן לשחזר את הגדרות היצרן.

 - הגדרות היצרן כעת משוחזרות.

המכונה מאפשרת שימוש בפילטר המים AquaClean במכל המים, ובעזרתו לשמר את טעמו של הקפה שלכם. 
הפילטר מפחית את הצורך להסיר אבנית על ידי הפחתת הצטברות אבנית במכונה. ניתן לרכוש את פילטר המים 
www.philips.com/ -מהספק המקומי שלכם, ממרכזי שירות מורשים או דרך אתר האינטרנט AquaClean

.parts-and-accessories

כשפילטר המים AquaClean פעיל, סטאטוס הפילטר יוצג תמיד על המסך, בצורת אחוזים.
- אם הסטאטוס של פילטר המים AquaClean הוא 10% או פחות, המסך יראה הודעה למשך 2 שניות בכל פעם 

 שתפעילו את המכונה. הודעה זו תזכיר לכם לרכוש פילטר חדש.
- אם סטאטוס הפילטר הוא 0%, המכונה תבקש מכם להחליף את פילטר המים AquaClean בכל פעם שתפעילו 

 את המכונה.

1. הניחו ספל מתחת לפיית מזיגת הקפה.
2. הסירו את המכסה ממכל אחסון פולי הקפה )איור 21(.

3. לחצו על סמל האספרסו ואז על לחצן התחל/עצור .
4. כשהמטחנה מתחילה לטחון, לחצו על כפתור הגדרת הטחינה כלפי מטה וסובבו אותו שמאלה או ימינה )איור 22(.

ניתן להתאים את הגדרות הטחינה רק כאשר המכונה טוחנת פולים. יהיה צורך להכין 2-3 משקאות לפני 
שההבדל בטעם יורגש באופן ברור.

 הגדרות היצרן הבאות ישוחזרו לפי ברירת מחדל: קשיות המים, זמן standby, בהירות תצוגה, סאונד, 
תאורה קדמית, פרופילים.

הערה: אין לסובב את כפתור הגדרת הטחינה יותר משלב אחד בכל פעם, למניעת נזק למטחנה.
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החלפת פילטר המים AquaClean )5 דקות(הפעלת פילטר המים AquaClean )5 דקות(

הסרת והחזרת יחידת החליטה

אם המכונה מפסיקה להציג את הודעת הפעלת הפילטר, עדיין ניתן להפעיל אותו, אבל ראשית עליכם לבצע 
הסרת אבנית במכונה.

לפני הפעלת פילטר המים AquaClean, יש להכינו מראש על ידי שקיעה בקערית כפי המתואר בהמשך. במידה 
ולא תבצעו זאת, המכונה עלולה לשאוב אוויר במקום מים, מה שיגרום לרעש רב ויפגע ביכולתה של המכונה 

להכין קפה.
.AquaClean והשתמשו בחיצים על מנת לבחור CLEAN 1. לחצו על

2. לחצו על סמל OK על מנת לאשר.
3. לחצו על סמל OK שוב, כשמופיע מסך ההפעלה. פעלו לפי ההנחיות על המסך.

4. נערו את הפילטר למשך כ-5 שניות )איור 23(.
5. בתוך צנצנת עם מים קרים, השקיעו את הפילטר במים כשהוא הפוך, ונערו אותו או לחצו עליו )איור 24(.

6. הכניסו את הפילטר בצורה מאונכת לתוך חיבור הפילטר שבמכל המים. לחצו אותו כלפי מטה עד לנקודה 
הנמוכה ביותר האפשרית )איור 25(.

7. מלאו את מכל המים במים נקיים והכניסו אותו חזרה למקומו במכונה.
8. הניחו קערה מתחת לפיה.

9. לחצו על לחצן התחל'/עצור על מנת להתחיל את התהליך.
10. מים חמים יימזגו מהפיה למשך דקה אחת.

11. הפילטר הופעל כעת בהצלחה.

ירד   AquaClean-ה לעבוד. סמן הסטאטוס של  יפסיק  דרך הפילטר, הפילטר  מים  ליטר   95 לאחר מעבר של 
ל-0% על מנת להזכיר לכם להחליף את הפילטר. כל עוד סטאטוס פילטר המים מופיע על הצג, ניתן להחליף 
את הפילטר בלי צורך לבצע הסרת אבנית במכונה. במידה והפילטר לא יוחלף בזמן, סמן ה-AquaClean ייכבה 
בסופו של דבר. במקרה כזה יהיה צורך לבצע הסרת אבנית במכונה לפני החלפת הפילטר. כאשר סמן הסטאטוס 

של פילטר המים יורד ל-0%, או כשהמכונה מזכירה לכם להחליף את הפילטר:
1. הוציאו את פילטר המים הישן.

2. התקינו פילטר מים חדש והפעילו אותו כפי המתואר בסעיף "הפעלת פילטר המים AquaClean )5 דקות(".

בקרו באתר האינטרנט - www.saeco.com/care לצפייה בסרטון ההנחיות לגבי הסרת, החזרת וניקוי יחידת החליטה.

הסרת יחידת החליטה מהמכונה
1. כבו את המכונה.

2. הסירו את מכל המים ופתחו את דלת השירות )איור 26(.
3. לחצו על ידית PUSH )איור 27( ומשכו את הידית של יחידת החליטה על מנת להוציאה מהמכונה )איור 28(.

המים  פילטר  להפעיל את  יש  לפיכך,  המים.  למכל  פילטר  אוטומטי שהוכנס  באופן  תזהה  לא  המכונה 
."Clean" בכל פעם שמחליפים אותו, בעזרת תפריט AquaClean

החליפו את פילטר המים AquaClean לפחות כל 3 חודשים, אפילו אם המכונה לא מסמנת שיש להחליפו.

בעת הסרת יחידת החליטה מהמכונה, וודאו שאתם ראשית מרוקנים את מגש איסוף הטיפות ואת מכל 
פולי הקפה הטחונים.

.AquaClean הערה: המכונה שלכם חייבת להיות נטולת אבנית לחלוטין לפני תחילת השימוש בפילטר המים
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לפני החזרת יחידת החליטה בחזרה למכונה, וודאו שהיא במיקום הנכון.הסרת והחזרת יחידת החליטה

ניקוי ותחזוקה לעיתים קרובות ישמרו את המכונה שלכם במצב מצוין ויבטיחו קפה בטעם מעולה לאורך זמן, עם 
זרימת קפה מעולה. עיינו בטבלה להלן לקבלת תיאור מפורט לגבי מתי וכיצד לנקות את החלקים המתפרקים של 

 .www.saeco.com/care המכונה. ניתן למצוא פרטים נוספים וסרטוני הדרכה באתר האינטרנט
ראו שרטוט C לקבלת סקירה לגבי אלו חלקים ניתנים לניקוי במדיח הכלים. החזרת יחידת החליטה

1. בדקו אם יחידת החליטה במקום הנכון. החץ על הצילינדר הצהוב, שבצד יחידת החליטה צריך להיות מיושר 
 עם החץ השחור וה-N )איור 29(.

 - אם הם לא מיושרים, לחצו את הידית כלפי מטה, עד שהיא נוגעת בבסיס יחידת החליטה )איור 30(.
2. החליקו את יחידת החליטה חזרה לתוך המכונה, לאורך המסילות המובילות שעל הצדדים )איור 31(, 

.PUSH עד שהיא ננעלת במקומה עם "קליק" )איור 32(. אין ללחוץ על לחצן 
3. סגרו את דלת השירות והחזירו את מכל המים למקומו.

 

הערה: לפני החזרת יחידת החליטה בחזרה למכונה, וודאו שהיא במיקום הנכון.

כיצד לנקותמתי לנקותחלקים מתפרקים

יחידת החליטה

הסירו את יחידת החליטה מהמכונה )עיינו בסעיף "הסרת והחזרת יחידת החליטה"(. שטפו אותה מידי שבוע
במים זורמים )עיינו ב"ניקוי יחידת החליטה במים זורמים"(.

נקו את יחידת החליטה בעזרת טבלית הסרת שמן של Philips )עיינו בסעיף "ניקוי יחידת החליטה מידי חודש
בעזרת טבלית הסרת השמן"(.

מערכת החלב/ קפוצ'ינטור 
פנימי

הפעילו את תכנית HygieSteam בתפריט הניקוי. בחרו HygieSteam בתפריט הניקוי ועקבו אחר לאחר כל יום שימוש
ההנחיות שעל המסך. נגבו את החלק החיצוני של צינור החלב ממתכת עם בד לח לפני הכנסתו 

לתוך מחזיק צינור החלב.
הסירו ופרקו את הקפוצ'ינטור הפנימי )עיינו ב"ניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי במים זורמים"(. שטפו מידי שבוע

את כל החלקים במים זורמים בעזרת נוזל לשטיפת כלים.
הפעילו את תכנית Deep Milk Clean בעזרת מנקה מעגל החלב של Philips. בחרו Deep Milk מידי חודש

www.saeco. בתפריט הניקוי ועקבו אחר ההנחיות שעל המסך. בקרו באתר האינטרנט Clean
com/care לצפייה בסרטוני הדרכה מפורטים.

פרקו את מכל החלב )איור 33( ודחפו החוצה את הכדור בעזרת הפין של צינור החלב )איור 34(. מדי שבועמכל החלב
נקו את כל החלקים של מכל החלב עם מים זורמים או במדיח כלים.

מכל HygieSteam )מחזיק 
צינור החלב(

מדי שבוע או כשהמכונה 
מזכירה לכם

הסירו את מכל HygieSteam מהמכונה )איור 35( והסירו את מכסה ה-HygieSteam. רוקנו את 
מכל ה-HygieSteam ונקו את המכל ואת המכסה עם מים זורמים או במדיח כלים. אפשרו למכל 

ולמכסה להתייבש והחזירו אותם למקומם.
תא פולי הקפה 
הטחונים מראש

בדקו את תא פולי הקפה 
הטחונים מראש כל שבוע, 

על מנת לבדוק אם הוא 
סתום.

נתקו את המכונה והסירו את יחידת החליטה. פתחו את המכסה של תא פולי הקפה הטחונים 
מראש והכניסו לתוכו את ידית הכף. הניעו את הידית מעלה ומטה, עד שגרגירי הקפה הטחונים 

נופלים )איור 37(. בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הסברה 
מפורטים.

מכל פולי הקפה 
הטחונים

רוקנו את מכל פולי הקפה 
הטחונים כשהמכונה מזכירה 
לכם לעשות כן. נקו אותו מדי 

שבוע.

הסירו את מכל פולי הקפה הטחונים בזמן שהמכונה דולקת. שטפו אותו עם מים זורמים ונוזל 
לשטיפת כלים או במדיח הכלים. הפאנל הקדמי של מכל פולי הקפה הטחונים )איור 18A( אינו 

מתאים לשטיפה במדיח הכלים.

רוקנו את מגש איסוף הטיפות מגש איסוף הטיפות
מדי יום, או כשהסמן האדום 

של מגש איסוף הטיפות 
מבצבץ )איור 38(. נקו את 

מגש איסוף הטיפות מדי שבוע.

הסירו את מגש איסוף הטיפות )איור 39( ושטפו אותו במים זורמים בעזרת סבון לשטיפת כלים. 
ניתן גם לשטוף את מגש איסוף הטיפות במדיח הכלים. הפאנל הקדמי של מכל פולי הקפה 

הטחונים )איור 18A( אינו מתאים לשטיפה במדיח הכלים.

סככו את יחידת החליטה בשמן גריז של פיליפס )עיינו ב"סיכוך יחידת החליטה"(כל חודשייםסיכוך יחידת החליטה
שטפו את מכל המים במים זורמים.מדי שבועמכל המים

נגבו את קדמת המכונה בעזרת בד עדין.מדי שבועקדמת המכונה
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ניקוי יחידת החליטה

סיכוך יחידת החליטה

תכניות ניקוי לקפוצ'ינטור הפנימי

האינטרנט  באתר  בקרו  הפנימיים.  המעגלים  את  לסתום  הקפה  משיירי  ימנע  החליטה  יחידת  של  קבוע  ניקוי 
www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הדרכה לגבי הסרת, החזרת וניקוי יחידת החליטה.

ניקוי יחידת החליטה במים זורמים
1. הסירו את יחידת החליטה )עיינו בסעיף "הסרת והחזרת יחידת החליטה"(.

2. שטפו את יחידת החליטה ביסודיות במים, נקו את הפילטר העליון של יחידת החליטה בזהירות )איור 40(.
3. אפשרו ליחידת החליטה להתייבש באוויר לפני החזרתה לתוך המכונה. אין ליבש את יחידת החליטה עם בד 

על מנת למנוע מסיבים להצטבר בתוך יחידת החליטה.

ניקוי יחידת החליטה בעזרת טבלית להסרת שומן קפה
השתמשו רק בטבליות להסרת שומן קפה של פיליפס.

."Brew Group Clean" 1. לחצו על סמל ניקוי והשתמשו בחיצים על מנת לבחור
2. לחצו על סמל OK על מנת לאשר, ואז פעלול לפי ההנחיות שעל המסך.

ניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי במים זורמים
1. פתחו את דלת הקפוצ'ינטור הפנימי )איור 47(.

2. הסירו את הקפוצ'ינטור הפנימי על ידי משיכתו כלפי מטה )איור 48(.
3. פרקו את הקפוצ'ינטור הפנימי על ידי משיכת החלק התחתון מהחלק העליון )איור 49(.

4. פרקו את כל החלקים )איור 50( ונקו אותם במים זורמים.
5. הרכיבו מחדש את הקפוצ'ינטור הפנימי.

6. על מנת להחזיר את הקפוצ'ינטור הפנימי למקומו, העמידו אותו ווודאו שהחורים מיושרים עם שני הצינורות 
 שעל המכונה. לאחר מכן הזיזו את הקפוצ'ינטור הפנימי כלפי מעלה, עד שהוא ננעל במקומו )איור 13(.

7. סגרו את הדלת.

בקרו באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הסברה מפורטים.

למכונות ישנן 3 תכניות לניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי:
- HygieSteam Shot המכונה משפריצה קיטור דרך הקפוצ'ינטור הפנימי על מנת לשטוף אותו במהירות.

- HygieSteam: המכונה מנקה ביסודיות את מערכת החלב הפנימית בעזרת קיטור. יש לוודא שמכל 
 ה-HygieSteam מורכב היטב )איור 44( ומחובר למכונה )איור 45(. הכניסו את צינור החלב לתוך מחזיק מכל 

 החלב )איור 46( ועקבו אחר ההנחיות שעל המסך .
 - Deep Milk Clean: בצעו את הליך ה-Deep Milk Clean בעזרת מנקה מעגל החלב של פיליפס לקבלת ניקוי 

 יסודי של מערכת החלב הפנימית.

על מנת לשפר את ביצועי המכונה שלכם, אנו ממליצים לסכך את יחידת החליטה כל חודשיים, על מנת לוודא, 
שכל החלקים הנעים ממשיכים לפעול בצורה חלקה.

1. מרחו שכבה דקה של גריז על הבוכנה )חלק אפור( של יחידת החליטה )איור41(.
2. מרחו שכבה דקה של גריז סביב הפין )חלק אפור( בתחתית יחידת החליטה )איור 42(.

3. מרחו שכבה דקה של גריז על המסילות בשני הצדדים )איור 43(.
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מה לעשות אם תהליך הסרת האבנית נפסק באמצעהליכי הסרת אבנית

אנא השתמשו במסיר אבנית של פיליפס בלבד. בשום פנים ואופן אין להשתמש במסיר אבנית על בסיס חומצה 
גופרתית, חומצה הידרוכלורית או חומצה אצטית )חומץ(, היות והדבר עלול לפגום מעגל המים בתוך המכונה 
ולא יסיר את האבנית כראוי. אי שימוש במסיר אבנית של פיליפס יביא לשלילת האחריות. ניתן לרכוש את מסיר 

האבנית של פיליפס בחנויות המורשות ואונליין.
1. כשהמכונה מבקשת לבצע הסרת אבנית, לחצו על לחצן התחל/עצור על מנת להתחיל. על מנת להתחיל 

.Descale הסרת אבנית ללא בקשה מהמכונה, לחצו על סמל ניקוי ואז בחרו 
2. הסירו את מגש איסוף הטיפות, את מכל פולי הקפה הטחונים ואת מכל hygieSteam )איור 35(, רוקנו אותם 

 והחזירו אותם למקומם.
.AquaClean 3. הסירו את מכל המים ורוקנו אותו. לאחר מכן הסירו את פילטר המים

4. מזגו את כל הבקבוק של מסיר האבנית של פיליפס לתוך מכל המים ומלאו את המכל במים עד לשלב 
 CALC CLEAN )איור 51(. לאחר מכן החזירו את המכל למכונה.

5. הניחו מכל גדול )1.5 ליטר( מתחת לפיית מזיגת הקפה.
6. וודאו שמכל ה-HygieSteam מורכב כראוי )איור 44( ושהוא מחובר למכונה )איור 45(. הניחו את צינור החלב 

 במחזיק צינור החלב )איור 46(.
7. פעלו לפי ההנחיות שעל המסך על מנת להתחיל את תהליך הסרת האבנית. תהליך הסרת האבנית לוקח 

 כ-30 דקות ומכיל מחזור הסרת אבנית ומחזור שטיפה.
8. ברגע שמחזור הסרת האבנית הסתיים, יש לשטוף את מכל המים ואת מעגל המים. פעלו לפי ההנחיות 

 שעל המסך.
9. הכניסו פילטר מים AquaClean חדש למכל המים והפעילו אותו 

 )עיינו בסעיף "הפעלת פילטר המים AquaClean )5 דקות((.

ניתן לעצור את תהליך הסרת האבנית על ידי לחיצה על לחצן on/off שעל פאנל הבקרה. במידה ותהליך הסרת 
האבנית נעצר לפני השלמתו, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. רוקנו את מכל המים לחלוטין.
2. מלאו את מכל המים במים נקיים עד לקו CALC CLEAN והפעילו שוב את המכונה. המכונה  תתחמם ותבצע   

    את מחזור השטיפה באופן אוטומטי.
3. לפני הכנת עוד משקאות, בצעו מחזור שטיפה ידני. על מנת להפעיל את מחזור השטיפה הידני, ראשית מזגו 

    כמחצית ממכל המים כמים חמים ואז הכינו שני ספלים של קפה טחון מראש, בלי להוסיף קפה טחון.

טיפ: השימוש בפילטר המים AquaClean מפחית את הצורך לבצע הסרת אבנית!

הערה: אם תהליך הסרת האבנית לא הושלם, המכונה תבקש לבצע תהליך הסרת אבנית נוסף בהקדם האפשרי..
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הזמנת אביזרים נלוויםקודי תקלה

להלן תוכלו למצוא רשימה של קודי תקלה, המציינים בעיות אותן תוכלו לפתור בעצמכם. סרטוני הדרכה ניתן 
למצוא באתר האינטרנט www.saeco.com/care . במידה ומופיע קוד תקלה שלא מופיע ברשימה, אנא צרו 

קשר עם מרכז שירות הלקוחות של פיליפס באזור מגוריכם. לפרטי התקשרות עיינו בעלון האחריות.

על מנת לנקות ולבצע הסרת אבנית במכונה, יש להשתמש רק במוצרי תחזוקה של פיליפס. ניתן לרכוש מוצרים 
אלה אצל הספק המקומי, ממרכזי שירות מורשים או דרך אתר האינטרנט www.philips.com. על מנת למצוא 
רשימה מלאה של חלקי חילוף באתר האינטרנט, הקלידו את מספר הדגם של המכונה שלכם. ניתן למצוא את 

מספר הדגם בחלקה הפנימי של דלת השירות.
מוצרי תחזוקה ומספרי סוג:

CA6700 תמיסה להסרת אבנית  -
AquaClean CA6903 פילטר מים -

HD5061 גריז ליחידת החליטה -
CA6704 טבליות להסרת שמן קפה -
CA6705 חומר לניקוי מעגל החלב -

CA6707 ערכת תחזוקה -

פתרון הבעיההבעיהקוד תקלה
כבו את המכונה ונתקו אותה מהחשמל. הסירו את יחידת החליטה. לאחר מכן, פתחו את מכסה תא משפך הקפה סתום01

פולי הקפה הטחונים-מראש והכניסו את ידית הכפית. הזיזו את הידית מעלה ומטה עד שהקפה 
 www.saeco.com/care הטחון, שחוסם את המשפך, נופל )איור 37(. בקרו באתר האינטרנט

לצפייה בסרטוני הדרכה.
יחידת החליטה מלוכלכת או שלא גורזה 03

כראוי
כבו את המכונה. שטפו את יחידת החליטה במים זורמים ואפשרו לה להתייבש באוויר. לאחר מכן 
סככו אותה )עיינו בסעיף "סיכוך יחידת החליטה"(. עיינו בסעיף "ניקוי יחידת החליטה" או בקרו 

באתר האינטרנט www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הדרכה. לאחר מכן הפעילו את 
המכונה מחדש.

כבו את המכונה. הסירו את יחידת החליטה ואז החזירו אותה שוב למקומה. וודאו שהיא ממוקמת יחידת החליטה אינה ממוקמת נכון.04
נכון לפני שאתם מכניסים אותה. עיינו בפרק "טיפול ביחידת החליטה" או בקרו באתר האינטרנט 

www.saeco.com/care לצפייה בסרטוני הדרכה. לאחר מכן הפעילו שוב את המכונה.
הפעילו מחדש את המכונה על ידי כיבויה והפעלתה שוב. אם פעולה זו עזרה, מזגו 2-3 כוסות של ישנו אוויר במעגל המים.05

מים חמים. בצעו הסרת אבנית אם לא עשיתם זה מזה זמן רב.
פילטר המים AquaClean לא הוכן כראוי 

לפני ההתקנה, או שהוא סתום.
הסירו את פילטר המים aquaClean ונסו שוב להכין קפה. אם הדבר עובד, וודאו שפילטר המים 

הוכן כראוי לפני החזרתו למקומו. החזירו את פילטר המים למכל המים. במידה ופעולה זו לא עזרה, 
יכול להיות שהפילטר סתום ויש להחליפו.

המכונה צריכה להתאים את עצמה לטמפ' 11
החדר

אפשרו למכונה זמן להתאים את עצמה מטמפ' השינוע/ הטמפ' החיצונית לזו של פנים החדר. 
כבו את המכונה למשך 30 דקות והפעילו אותה שוב. במידה ופעולה זו לא עזרה. צרו קשר עם 

מרכז שירות הלקוחות של פיליפס באזור מגוריכם. לפרטי התקשרות עיינו בעלון האחריות.
כבו את המכונה למשך 30 דקות ואז הפעילו אותה מחדש.המכונה התחממה יתר על המידה.14
וודאו שהתקע הקטן של הכבל החשמלי מחובר כראוי לשקע שמחלקה האחורי של המכונה.המכונה לא מחוברת היטב לשקע שבקיר.19
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פתרון בעיותפתרון בעיות

www.saeco. פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר בהן אתם עלולים להיתקל עם המכונה. באתר האינטרנט
com/care תוכלו למצוא סרטוני תמיכה ורשימה מלאה של שאלות תכופות )FAQ(. במידה ואינכם מצליחים לפתור 

את הבעיה, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות של פיליפס באזור מגוריכם. לפרטי התקשרות עיינו בעלון האחריות.

פתרוןסיבהבעיה
ישנם שיירי קפה בתוך מכונת 

הקפה שלי
למרות שהמכונה עברה ניקוי יסודי, עדיין עלולים להישאר שיירי קפה בתוך המכונה נבדקה עם קפה.

המכונה. עם זאת, המכונה חדשה לחלוטין.

מגש איסוף הטיפות מתמלא 
במהירות/ תמיד יש מים 

במגש.

זהו מצב נורמלי. המכונה משתמשת במים על 
מנת לשטוף את המעגל הפנימי ואת יחידת 

החליטה. חלק מהמים זורמים דרך המערכת 
הפנימית ישירות לתוך מגש איסוף הטיפות.

רוקנו את מגש איסוף הטיפות מדי יום, או ברגע שהסמן האדום מציץ דרך 
מכסה מגש איסוף הטיפות. טיפ: הניחו כוס תחת פיית המזיגה על מנת לאסוף 

מי שטיפה שיוצאים דרך הפיה.

סמל "רוקנו את מכל פולי 
הקפה הטחונים" תמיד דולק.

רוקנתם את מכל פולי הקפה הטחונים, 
כשהמכונה לא הייתה מחוברת לחשמל, או 

שהחזרתם אותו מהר מדי.

הסירו את מכל פולי הקפה הטחונים למשך לפחות 5 שניות ואז החזירו אותו 
למקומו.

המכונה מבקשת לרוקן את 
מכל פולי הקפה הטחונים, 
למרות  שהמכל אינו מלא.

המכונה לא איפסה את הספירה בפעם האחרונה 
שרוקנתם את מכל פולי הקפה הטחונים.

תמיד המתינו לפחות 5 שניות כשאתם מחזירים את מכל פולי הקפה הטחונים 
למקומו. בצורה זו, מונה דסקיות הקפה יחזור לאפס ומספר דסקיות הקפה 

ייספר נכון.
מכל פולי הקפה הטחונים מלא 
מדי וסמל "רוקן את מכל פולי 

הקפה הטחונים" לא מופיע 
בתצוגה.

הסרתם את מגש איסוף הטיפות בלי לרוקן את 
מכל פולי הקפה הטחונים.

כשמסירים את מגש איסוף הטיפות, הסירו גם את מכל פולי הקפה הטחונים, 
אפילו אם הוא אינו מלא. פעולה זו תוודא שמונה דסקיות הקפה מאופס ושהוא 

סופר את דסקיות הקפה הטחון בצורה נכונה.

לא ניתן להסיר את יחידת 
החליטה

אפסו את המכונה כדלקמן: סגרו את דלת השירות והחזירו חזרה את מכל יחידת החליטה לא ממוקמת כראוי.
המים. כבו את המכונה ואז הדליקו אותה שוב. המתינו שהאורות של סמלי 

המשקאות יידלקו. נסו שוב להסיר את יחידת החליטה. עיינו בסעיף "הסרת 
והחזרת יחידת החליטה" לקבלת הנחיות  מפורטות.

לא ניתן להכניס את יחידת 
החליטה חזרה למכונה.

אפסו את המכונה כדלקמן: סגרו את דלת השירות והחזירו את מכל המים יחידת החליטה לא ממוקמת כראוי.
למקומו. השאירו את יחידת החליטה מחוץ למכונה. כבו את המכונה ונתקו 

אותה מהחשמל. המתינו 30 שניות ואז חברו אותה שוב לחשמל. הדליקו את 
המכונה והמתינו שנורות סמלי המשקאות יידלקו. הניחו את יחידת החליטה 

במקומה הנכון והחזירו אותה לתוך המכונה. עיינו בסעיף "הסרת והחזרת יחידת 
החליטה" להנחיות מפורטות.

הסירו את יחידת החליטה, שטפו אותה במים זורמים ואפשרו לה להתייבש. יחידת החליטה מלוכלכת או צריכה שימון.הקפה מימי מדי
לאחר מכן סככו את החלקים הנעים )עיינו בסעיף "סיכוך יחידת החליטה"(.

המכונה מבצעת את הליך ההתאמה העצמית 
שלה. הליך זה החל אוטומטית עם השימוש 

הראשון במכונה לאחר החלפת סוג פולי הקפה 
או לאחר תקופה ארוכה של חוסר שימוש.

הסירו את יחידת החליטה, שטפו אותה במים זורמים ואפשרו לה להתייבש. 
לאחר מכן סככו את החלקים הנעים )עיינו בסעיף "סיכוך יחידת החליטה"(.

פתרוןסיבהבעיה
כוונו את המטחנה להגדרה דקה )נמוכה( יותר. הכינו 2-3 כוסות קפה על מנת להיות המטחנה מכוונת על טחינה גסה מדי.

מסוגלים להרגיש את ההבדל.

הגדירו את הטמפ' לפי ההגדרה המקסימלית )איור 52(.הטמפ' המוגדרת נמוכה מדי.הקפה לא מספיק חם
חממו את הספלים מראש על ידי שטיפתם במים חמים.ספל קר יקרר גם את המשקה.

בלי קשר לשאלה האם הוספתם חלב קר או חם, הוספת חלב תמיד מורידה את הטמפ' של הוספת חלב מקררת את המשקה.
המשקה. חממו את הכוסות מראש על ידי שטיפתם במים חמים.

הקפה לא יוצא או שהוא 
יוצא לאט.

פילטר המים AquaClean לא הוכן כראוי 
להתקנה.

הסירו את  פילטר המים AquaClean ומזגו מעט מים חמים. במידה ופעולה זו עוזרת, 
פילטר המים AquaClean לא הותקן כראוי. התקינו אותו מחדש והפעילו את הפילטר. 

."AquaClean בצעו את כל השלבים המפורטים בסעיף "פילטר המים
לאחר תקופה ארוכה של חוסר שימוש, יש להכין את הפילטר שוב לשימוש ולמזוג 2-3 

כוסות של מים חמים.
החליפו את פילטר המים כל 3 חודשים. פילטר שנמצא בשימוש למשך תקופה ארוכה יותר פילטר המים AquaClean סתום

עלול להיסתם
כוונו את המטחנה לטחינה גסה )גבוהה( יותר. שימו לב שפעולה זו תשפיע על טעמו של המטחנה מוגדרת על טחינה דקה מדי.

הקפה.
הסירו את יחידת החליטה ושטפו אותה במים זורמים )עיינו ב"ניקוי יחידת החליטה במים יחידת החליטה מלוכלכת.

זורמים"(.
נקו את פיית מזיגת הקפה ואת החורים שלה בעזרת מנקה מקטרות או מחט.פיית מזיגת הקפה מלוכלכת.

כבו את המכונה והסירו את יחידת החליטה. פתחו את מכסה תא פולי הקפה הטחונים תא פולי הקפה הטחונים מראש סתום
מראש והכניסו את ידית הכף פנימה. הניעו את הידית מעלה ומטה עד שפולי הקפה 

הטחונים, שסותמים את התא, יפלו )איור 37(.
בצעו הסרת  אבנית בעזרת מסיר האבנית של פיליפס )עיינו בסעיף "הסרת אבנית"(. יש מעגל המכונה חסום על ידי אבנית

תמיד לבצע הסרת אבנית כשהמכונה מבקשת לעשותו כן.
סוג החלב בו נעשה שימוש אינו מתאים 

להקצפה.
סוגים שונים של חלב גורמים לרמות שונות של הקצפה ולאיכות קצף שונה.

וודאו שאתם משתמשים בחלב קר המגיע ישירות מהמקרר.החלב בו נעשה שימוש אינו מספיק קר.החלב משפריץ
פתחו את דלת פיית מזיגת הקפה )איור 47( ובדקו אם צינורית החלב הגמישה מחוברת צינורית החלב הגמישה אינו מחוברת היטב

כראוי לקפוצ'ינטור )איור 53(. שימו לב, שהקפוצ'ינטור וצינורות החלב עלולים להיות 
חמים. אפשרו לקפוצ'ינטור ולצינורות להתקרר לפני שאתם נוגעים בהם.

הסירו ופרקו את הקפוצ'ינטור הפנימי )עיינו בסעיף "ניקוי הקפוצ'ינטור הפנימי במים הקפוצ'ינטור וצינורות החלב אינם נקיים.
זורמים"(. שטפו את כל החלקים במים זורמים. השתמשו במנקה מעגל החלב של פיליפס 

ובצעו את תהליך Deep Milk Clean דרך תפריט הניקוי ) ( . שימו לב שאם החלקים עברו 
ניקוי במדיח כלים, הם עלולים להיסתם עם שיירי מזון או שיירי סבון. אנו ממליצים לבצע 

גם בדיקה ויזואלית שהם לא סתומים.
אנו ממליצים לבצע את תכנית HygieSteam מדי יום. 1. לחצו על CLEAN    על פאנל 

הבקרה 2. בחרו ב-HygieSteam 3. לחצו על לחצן ההתחלה על מנת להתחיל את 
התהליך. לאחר מכן אשרו את כל הצעדים על התצוגה.
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פתרוןסיבהבעיה
תמיד אחסנו את מכל החלב בלי צינורות החלב במקרר. שאריות חלב עלולות צינורות החלב סתומים

להצטבר בתוך הצינוריות ולחסום  את זרימת החלב דרך הצינוריות. שטפו את 
צינוריות החלב לפני אחסונן.

המכונה משתמש במים על מנת לשטוף את נראה שהמכונה דולפת
המעגל הפנימי ואת יחידת החליטה. המים זורמים 

דרך המערכת הפנימית ישירות לתוך מגש איסוף 
הטיפות. זהו מצב נורמלי.

רוקנו את מגש איסוף הטיפות כל יום או ברגע שסמן "מגש איסוף הטיפות 
מלא" מציץ דרך מכסה מגש איסוף הטיפות. טיפ: הניחו כוס מתחת לפיית מזיגת 

הקפה על מנת לאסוף את מי השטיפה ולהפחית את כמות המים המצטברת 
במגש.

מגש האיסוף מלא מדי ונשפך, מה שגורם לזה 
להיראות כמו דליפה.

רוקנו את מגש איסוף הטיפות כל יום או ברגע שסמן "מגש איסוף הטיפות מלא" 
מציץ דרך מכסה מגש איסוף הטיפות.

מכל המים לא הוכנס למקומו כראוי. ישנם מים 
שדולפים ממכל המים ואוויר נכנס למכונה.

וודאו שמכל המים נמצא במקומו הנכון. הסירו אותו והחזירו אותו לתוך המכונה 
עמוק ככל האפשר.

שטפו את יחידת החליטה.יחידת החליטה מלוכלכת/ סתומה
הניחו את המכונה על משטח מאוזן, על מנת שמגש איסוף הטיפות לא יגלוש, המכונה לא מונחת על משטח מאוזן.

ושסמן "מגש איסוף הטיפות מלא"  יתפקד היטב.
לא ניתן להפעיל את פילטר 

המים AquaClean והמכונה 
מבקשת לבצע הסרת אבנית.

הפילטר לא הותקן כראוי או לא הוחלף בזמן, 
לאחר שהמכונה ביקשה לעשות כן. משמעות 

הדבר שעדיין קיימת אבנית בתוך המכונה.

בצעו קודם הליך הסרת אבנית במכונה ולאחר מכן התקינו את פילטר המים 
 .AquaClean

פילטר המים החדש לא 
מתאים למכונה

אתם מנסים להתקין פילטר מים שאינו פילטר 
המים AquaClean של חברת פיליפס.

השתמשו רק בפילטר מים AquaClean של פיליפס, זהו הפילטר היחיד 
שמתאים למכונה.

טבעת הגומי של פילטר המים AquaClean אינה 
במקומה.

החזירו את טבעת הגומי של פילטר המים למקומה.

המכונה מייצרת רעשים 
חזקים.

זהו מצב נורמלי, שהמכונה מייצרת רעשים חזקים 
בזמן פעולתה.

אם המכונה מתחילה לייצר רעשים מסוג אחר, נקו את יחידת החליטה וסככו 
אותה )עיינו בסעיף "סיכוך יחידת החליטה"(.

פילטר המים AquaClean לא הוכן כראוי וכעת 
נמשך אוויר לתוך המכונה.

הסירו את פילטר המים AquaClean ממכל המים והכינו אותו כראוי לשימוש, 
לפני החזרתו למקום. עיינו בסעיף "פילטר המים AquaClean להנחיות 

מפורטות.
מכל המים לא הוכנס עד הסוף וכעת נשאב אוויר 

לתוך המכונה.
וודאו שמכל המים נמצא במקומו הנכון: הסירו אותו והחזירו אותו על ידי 

לחיצתו לתוך המכונה עמוק ככל האפשר.

ערךתיאור
X 383 X 448 262 מ"מממדים )רוחבX גובה X עומק(

8-8.5 ק"גמשקל

1200 מ"מאורך כבל חשמלי

1.8 ליטרמכל מים

12 דסקיותתכולת מכל אחסון  פולי הקפה הטחונים

600 מ"לתכולת מכל החלב 

87-147 מ"מגובה פייה מתכווננת

ראו תווית נתונים בחלקה הפנימי של דלת השירות )איור 15A(מתח נומינלי – דירוג כוח – אספקת כוח

היצרן שומר את הזכות לבצע שיפורים במפרט הטכני של המוצר. כל הכמויות המוגדרות מראש הינן בקירוב.
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