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הכר את מכונת הקפה שלך
H. הבורר

I. מכסה מיכל פולי הקפה
J. מכל מים

K. כבל חשמל
L. דלתית שירות
M. יחידת חליטה
N. מברשת ניקוי

A. מגש ניקוז חיצוני
B. מכסה מגש ניקוז חיצוני

D. מכל קפה טחון
E. זרבובית קפה מתכווננת

F. לוח בקרה
G. מיכל פולי קפה

C. מגש ניקוז פנימי
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הכרת 
פאנל 

הכפתורים

מהבהב: אין מספיק מים/
מכל המים אינו במקומו

דולק קבוע: חסר קפה
יש למלא פולי קפה 

דולק קבוע: יחידת חליטה 
אינה במקומה או מותקנת 

בצורה לקויה
מהבהב: דלתית השירות פתוחה 

או מותקנת בצורה לקויה

דולק קבוע: יש לבצע 
טיפול להסרת אבנית

מהבהב: מתבצע טיפול 
להסרת אבנית

מתבצעת הרקת מים

דולק קבוע: מכל הקפה הטחון מלא 
מהבהב: מגש הניקוז הפנימי או 
מכל הקפה הטחון אינו במקומו

הפעלה/כיבוי
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יש להוציא את המדבקה 
השחורה שעל פנל 

הלחצנים העליון
2

יש להוציא את המכונה 
מאריזתה המקורית 1

 (I) יש להוציא את מיכל המים
הממוקם בחלקו האחורי של 
המכונה ולהוציא את הספוג 
הממוקם מתחת למיכל המים

4 יש למקם את 
מגש העודפים 

במקומו 
(A/B/C/D)

3

הוראות הפעלה 
ראשונית למכונה

2

3

4

יש ללחוץ על לחצן 
ההפעלה       ולהמתין עד 

אשר האורות יפסיקו 
להבהב (המכונה תתחמם)

יש למלא את המיכל במים 
MAX-עד לסימון ה 58

יש לחבר את המכונה
(J) לחשמל 7

יש להכניס חזרה את המיכל 
למקומו (כאשר סימן 

ה-MAX כלפי חוץ) ולוודא 
כי המיכל מונח היטב

יש ללחוץ על לחצן המים 6
חמים עד להוצאת 200 מ“ל 

מים (2-3 לחיצות)
9

טיפ
לפני מזיגת הקפה, 

אנו ממליצים לחמם 
את הכוס על ידי 

מזיגת מים חמים 
באמצעות כפתור 

המים החמים
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יש לוודא כי מצב הטחינה בבורר 
הטחינה (H) במיכל הפולים 

נמצא על המצב האמצעי
10

יש למלא את מיכל 
הפולים בפולים טריים 11

יש להוציא 3 מנות קפה 
על ידי לחצני האספרסו 

הארוך לפני השימוש הראשוני
12

+

-

ניתן לכוון את גודל המשקה 
הרצוי על ידי לחיצה על 

הלחצן הרצוי (אספרסו ארוך 
או קצר), עזיבת הלחצן ושוב 

לחיצה ארוכה ומתמשכת, 
עד אשר הכמות הרצויה 

התמלאה בכוס
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הידעת? הצמחים שלך אוהבים את פסולת הקפה

ניקוי המכונה

שלוף את 
A - D חלקים רוקן את מכל הקפה הטחון 1

ושטוף אותו במים נקיים.
ייבש את כל החלקים 

לאחר מכן.

2
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