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מדריך הוראות הפעלה ושימוש
LZP5005 מכונת אספרסו דגם

אחריות חשובה לבטיחות המוצר
ההוראות האלה נחשבות לחלק מהמכשיר.

קראו את כל ההוראות ונהגו על פיהן על מנת למנוע פגיעה או נזק 
אפשריים. שמרו הוראות אלו אצלכם והעבירו אותן הלאה לבעלים 

הבאים של המוצר.

הימנעו מסכנה להתחשמלות ולשריפה קטלנית.
· במקרה חירום: הוציאו מיד את תקע החשמל משקע החשמל.	
· חברו את המכשיר רק לשקע חשמל מתאים, נגיש ומוארק. וודאו כי המתח 	

של מקור החשמל זהה לזה שמצוין על גבי לוחית הדרוג. השימוש בחיבור 
לא נכון יגרום לביטול האחריות.
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את המכשיר יש לחבר רק לאחר ההתקנה
· אין למשוך את כבל החשמל מעל קצוות חדים, להדק אותו או לאפשר לו 	

להיתלות כלפי מטה.
· הרחיקו את כבל החשמל מחום ולחות.	
· במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או 	

אדם מוסמך דומה אחר, וזאת על מנת למנוע סיכונים.
· במידה וכבל החשמל פגום, אין להפעיל את המכשיר.	
· במידה ונדרש שימוש בכבל מאריך, השתמשו רק בכבל מוארק הכולל חתך 	

רוחב של מוליך של לכל הפחות 1.5 מ"מ² או הספק קלט תואם. 
· על מנת למנוע נזק מסוכן, לעולם אין למקם את המכשיר על גבי או ליד 	

משטחים חמים כגון רדיאטורים, כיריים, תנורים, תנורי גז, להבה פתוחה או 
מקורות אש דומים אחרים.

· מקמו את המוצר תמיד על גבי משטח אופקי, יציב וישר. המשטח חייב להיות 	
עמיד בחום ונוזלים, כגון מים, קפה, חומר להסרת אבנית או חומר דומה אחר.

· נתקו את המכשיר ממקור החשמל כאשר אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך. 	
נתקו את המכשיר באמצעות משיכת תקע החשמל ולא באמצעות משיכה 

מכבל החשמל עצמו אחרת כבל החשמל עשוי להיפגם.
· טרם ניקוי ומתן שירות למוצר, הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל ותנו 	

למכשיר להתקרר.
· לעולם אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות.	
· לעולם אין לטבול את המכשיר או חלק ממנו בתוך מים או כל נוזל אחר.	
· לעולם אין להכניס את המכשיר או חלק ממנו בתוך מדיח הכלים.	
· חשמל ומים יחד מסוכנים ועלולים לגרום למכות חשמל קטלניות.	
· אין לפתוח את המכשיר. המכשיר מכיל מתח חשלי מסוכן!	
· או 	 להתלקחות  לגרום  עשוי  הדבר  הפתחים.  לתוך  להכניס דבר  אין 

להתחשמלות!

הימנעו מנזק אפשרי בעת הפעלת המכשיר
· לעולם אין לעזוב את המכשיר ללא השגחה בזמן הפעלה.	
· אין לעשות שימוש במכשיר במידה והוא פגום או אינו פועל בצורה תקינה. 	

הוציאו מיד את תקע החשמל משקע החשמל!
· מכשיר פגום יכול לגרום למכות חשמל, לכוויות ולשריפה.	
· סגרו תמיד עד הסוף את הידית ולעולם אין להרים אותה במהלך הפעלת 	

המכשיר. עלולה להיווצר כוויה בעקבות כך.
· אין להכניס אצבעות מתחת לפתח יציאה הקפה, סכנה לכוויה. 	
· אין להכניס אצבעות לתוך תאי הקפסולות או לידית הקפסולה. סכנה 	

לפגיעה!
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סקירת המוצר

מידע – שמות החלקים והשימוש בהם

לחצן לספל קפה גדול. 1
לחצן לספל קפה קטן. 2
מחוון להכנסת קפסולה. 3
פתח ליציאת קפה. 4
מגש טפטופים לספל קפה קטן. 5
תא לאחסון מים עודפים ומגש לטפטופי שיירים . 6
מעטפת פלסטיק. 7
מכסה למיכל מים. 8
מיכל מים. 9
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כיצד לעשות שימוש במכונה:
מלאו את מכל האחורי במים וחברו את המכונה למקור חשמל.. 1
משכו את הידית כלפי מעלה והכניסו קפסולה לתוך הפתח.. 2
לחצו את הידית כלפי מטה.. 3
לחצו על לחצן הספל לבחירה בכמות הקפה, ספל גדול או קטן.. 4
המתינו לזמן מה, המכונה מבשלת קפה ונעצרת באופן אוטומטי.. 5
כיצד לאפס את כמות הקפה:. 6

יוצא  והקפה  הלחצן מהבהב  לחצן הספל,  על  שניות   3 במשך  לחצו   
מהמכונה, לחצו פעם נוספת להפסקת יציאה הקפה. למכונה יש זיכרון של 

כמות הקפה שאופסה.

הודעות:
שימו לב כי בזמן תהליך בישול הקפה, לחצן הבחירה אינו פועל. בתהליך . 1

של שחרור הקפה מהמכונה, לחיצה על הלחצן הזה תעצור את הפעולה, 
ותבצע נסיגה אוטומטית של קפסולת הקפה.

אין למשוך את הידית כלפי מעלה בזמן תהליך בישול הקפה.. 2
במידה ואין כל פעולה של המכונה במשך 9 דקות, היא תיכנס למצב הכן. . 3

היא תפעל שוב ברגע שתתבצע פעולה נוספת.

אזהרה
ידי אנשים )לרבות ילדים( הסובלים . 1 מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על 

מלקות גופנית, תחושתית או שכלית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, 
אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע 

לשימוש במכשיר זה מצד אדם האחראי לבטיחותם.
אינם . 2 הם  כי  להבטיח  מנת  על  להימצא תחת השגחה  חייבים  ילדים 

משחקים עם המכשיר.
במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או . 3

כל אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.

נתונים טכניים
220~240 ~ 50 הרץ מתח מדורג 

1400 וואט כניסת הספק מדורג: 
750 מ"ל נפח למילוי 

360 מ"מ )אורך( X 115 מ"מ )רוחב( X 245 מ"מ  מידות: 
)גובה(
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הוראות בטיחות וזהירות כלליות
מנע סיכונים הכרוכים בקצר חשמלי ובהתלקחות אש:

· במקרה חירום, הוצא מיד את התקע משקע החשמל.	
· נוחה. 	 חבר את המכשיר רק לחיבור חשמל מתאים, מוארק, שהגישה אליו 

ודא שמתח החשמל זהה למתח שמוגדר לשימוש בלוחית הפרטים הטכניים. 
השימוש בחיבור חשמל לא מתאים תבטל את תוקף האחריות.

· אל תעביר את הכבל מעבר לפינות חדות, אל תמעך אותו ואל תאפשר לו 	
להישאר תלוי.

· נתב את הכבל הרחק ממקור חום ומלחות.	
· אם התגלה פגם בכבל, החלף אצל היצרן, סוכן השירות או אצל מי שיש לו 	

הרשאה מתאימה לכך. 
· אם נדרש כבל מאריך, השתמש רק בכבל מוארק, עם מוליך בעל חתך רוחב של 	

0.75 מ"מ2 לפחות או בעל מתח כניסה תואם.
· כדי למנוע סיכונים, לעולם אל תניח את המכשיר על משטחים כגון רדיאטור, 	

תנורי חימום, תנורי אפייה, מבערי אש, אש גלויה וכדומה, או ליד משטחים כאלו.
· הקפד תמיד שהמשטח יהיה מישורי, יציב וחלק. הוא חייב להיות עמיד לחום 	

ולנוזלים, כגון מים, קפה, וכדומה.
· נתק את המכשיר משקע החשמל כאשר אינו בשימוש במשך זמן ממושך. כדי 	

למנוע נזק שעלול להיגרם לכבל, נתק אותו על ידי משיכה של התקע החוצה ולא 
על ידי משיכת הכבל עצמו.

· לפני פעולת ניקיון ושירות, הוצא את תקע החשמל מהשקע והנח למכשיר 	
להתקרר.

· המכשיר מתוכנן לשימוש בתוך מבנה ולא מחוץ למבנה או במקום שבו קיימים 	
תנאי טמפרטורה קיצוניים.

· הגן על המכשיר מפני השפעות של קרני שמש ישירה, התזות מים חוזרות 	
ונשנות או לחות.

· המכשיר מתאים לשימוש בבית מגורים וכן, במטבחונים של חנויות, מחסנים, 	
משרדים וסביבות עבודה. הוא מתאים לשימוש גם בחדרי בית מלון, מוטלים 

ואכסניות, שמארחים אנשים ללינה וארוחת בוקר.
· המכשיר לא נועד לשימוש על ידי ילדים, ולא על ידי אנשים בעלי יכולות פיסיות 	

מוגבלות, יכולות חישה או יכולות מנטליות ירודות או אנשים שאין להם ניסיון 
וידע הקשורים בהפעלת המכשיר.

· היצרן מסיר מעצמו כל אחריות בגין כל תקלה שנובעת משימוש מסחרי 	
במכשיר או מטיפול או משימוש לא מתאימים במכשיר. כל נזק שייגרם כתוצאה 
משימוש למטרות אחרות מאלו שלהן הוא מיועד, מהפעלה שגויה, מתיקון לא 
מקצועי או כל תקלה שנובעת מאי הקפדה על ההוראות המוזכרות בחוברת זו, 

לא יהיו מכוסים במסגרת האחריות של היצרן.
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מניעת סיכונים אפשריים בעת הפעלת המכשיר:
· לעולם אל תיגע בכבל בידיים רטובות.	
· אל תטבול את המכשיר או חלקים ממנו במים או בנוזל אחר.	
· אל תנקה את המכשיר או חלקים שלו במדיח כלים.	
· לגרום לקצר חשמלי שעלול 	 ויכול  וחשמל מהווה סכנה  מגע של מים 

להסתיים במוות.
· אל תפתח את המכשיר. מתח החשמל בתוכו מסוכן!	
· אל תניח דבר כלשהו בתוך פתחי המכשיר. אתה עלול לגרום לשריפה או 	

לקצר חשמלי!
· לעולם אל תניח את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא פועל.	
· נזק או אם הוא לא פועל באופן תקין 	 אל תשתמש במכשיר אם יש בו 

לגמרי. במקרה כזה, שלוף החוצה מיד את התקע מתוך שקע החשמל.
· מכשיר מקולקל עלול לגרום לקצר חשמלי, לכוויות ולשריפה.	
· סגור תמיד עד הסוף את המכסה המחליק ולעולם אל תפתח אותו בזמן 	

פעולה. קיימת סכנה לכוויה.
· אל תניח את אצבעותיך תחת פתח יציאת הקפה. אתה עלול לקבל כווייה.	
· אל תניח את אצבעותיך בתוך תא הקפסולות או במדף הקפסולות. סכנת 	

לפציעה!
· מים עלולים להישפך סביב קפסולה שלא חוררה על ידי הלהבים, ולגרום 	

בכך נזק למכשיר.
· לעולם אל תשתמש בקפסולות שיש בהם פגם או שהן מעוותות. אם 	

ונתק אותו לפני  קפסולה נתקעה בתא הקפסולות, כבה את המכשיר 
שתנקוט כל פעולה.

· יודע שהוא לא יהיה בשימוש זמן 	 רוקן את המים מהמכשיר, אם אתה 
ממושך )נניח בזמן חופשה וכו'(.

· החלף את המים במכל לאחר שהוא לא הופעל במהלך סופי שבוע, או 	
במשך זמן דומה.

· אל תשתמש במכשיר ללא מגש אגירת הנוזלים ורשת אגירת הנוזלים, כדי 	
למנוע מנוזל להישפך על המשטחים הסובבים.

· כל מכונות הקפה עוברות ביקורות חמורות. בדיקות אמינות בתנאים 	
מעשיים מבוצעות באופן אקראי על יחידות נבחרות בלבד. בדיקות אלו 

יכולות להראות סימנים של שימוש קודם.



והטרי של  ריחות הקפה הקלוי  עינגו   1919 כבר בשנת 
משפחת לנדוור, את אוהבי הקפה באשר הם. המוניטין 
בברלין  כבר  שנודע  המוקפדות,  הקפה  תערובות  של 
האירופאית, עבר לרחובות תל אביב של טרום המדינה 

ונישא בפי כל.

בזכות השמירה הקנאית על המסורת המשפחתית רווית 
האהבה לקפה, יכול גם היום כל מי שמבין בקפה ליהנות 

מאותו קפה קלוי מוכר ואהוב.

אנו מזמינים אתכם ליהנות מקפסולות קפה בדרגות חוזק 
שונות וטעמים מיוחדים. קפסולות איכותיות מאלומיניום, 
מה שמאפשר שמירה על המכונה ועל איכות הקפה בצורה 

המיטבית.

חנויות קפה לנדוור:
רמת החייל - ראול ולנברג 24, 03-6445520

רמת גן - שוהם 7, 03-5748280
חנות המפעל חולון - היובל 6, 03-7589872

www.landwer.co.il | 1-700-500-676


