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 חשובים בטיחותאמצעי 

 בעת שימוש במכשירים חשמליים, תמיד יש להקפיד על אמצעי הבטיחות הבאים.

 במכשירשימוש 
 כל ההוראות. קרא את

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר ייחשב כלא נאות  •
 ולפיכך מסוכן.

 כאשר המכשיר אינו בשימוש יש לנתקו משקע החשמל. •
אין לגעת במשטחים חמים. המים/הקפה שנמזגים מן המכשיר עלולים לגרום  •

 לכוויות.
לעצמך כוויות  מכשיר זה מיועד ל"חליטת קפה אספרסו". הקפד שלא לגרום •

 כתוצאה מסילוני מים או בעקבות שימוש לא נאות במכשיר.
מותר ובלבד שיהיו תחת  –שנים  8אם גילם לפחות  –ידי ילדים -שימוש על •

השגחה או יקבלו הנחיות בנוגע לשימוש נכון במכשיר, ויבינו את הסכנות 
ילדים, ידי -הכרוכות בשימוש. פעולות ניקוי ותחזוקה שגרתית לא יבוצעו על

שנים והם נתונים להשגחת מבוגר. הרחק את  8-אלא אם כן גילם יותר מ
 שנים. 8-המכשיר ואת כבל החשמל שלו מהישג ידם של ילדים צעירים מ

ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, סנסוריות או מנטאליות מוגבלות, -שימוש על •
נתונים תחת או אנשים שהנם חסרי ניסיון ו/או מיומנות מותר, ובלבד שיהיו 

השגחה ויקבלו הדרכה בנוגע לשימוש נכון במכשיר, ויבינו את הסכנות 
 הכרוכות בשימוש.

 אסור לילדים לשחק במכשיר. •
 השתמש במכשיר רק בתוך מבנים והגן עליו מפני פגעי מזג האוויר. •
כדי להבטיח הגנה מפני שריפה, התחשמלות או פציעה, אין לטבול את הכבל,  •

 במים או בכל נוזל אחר.התקע וגוף המכשיר 
 אין להשתמש במכשיר למטרות אחרות מלבד אלה שלשמן הוא מיועד. •

אין למקם את המכשיר על גבי כיריים חשמליים או כיריים גז, או בתוך  •
 חם. תנור

יש להדליק את המכשיר אך ורק כאשר הוא בשימוש. לאחר השימוש יש  •
" וניתוק תקע 0" ( למצב8ידי העברת לחצן ההפעלה/כיבוי )-לכבותו על

 החשמל משקע החשמל שבקיר.
( נמצא 8לפני ניתוק המכשיר מן החשמל, ודא כי לחצן ההפעלה/כיבוי ) •

 ".0" במצב
ידי היצרן עלול לגרום לשריפה, -שימוש באבזרים שאינם מומלצים על •

 התחשמלות או פציעה.
אין לכרוך את הכבל מעל לדלפק או שולחן. אין לנתק את תקע החשמל  •

 באמצעות משיכה בכבל ואין לגעת בו בידיים רטובות.
 אין לשאת את מכונת הקפה באמצעות כבל החשמל. •
כדי להפחית את סכנת הפציעה, אין להניח לכבל להידלדל מעבר לדלפק או  •

 ידי ילדים או לגרום למעידה.-לשולחן, במקומות שבהם הוא עלול להימשך על
ע החשמל ניזוקים, או אם אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או תק •

ניכרים במכשיר סימני תקלה, או שהוא ניזוק באופן כלשהו. יש להעביר את 
 המכשיר למרכז השירות המורשה הקרוב לצורך בדיקה ותיקון.

אין להשתמש בכבלים מאריכים או במפצלי שקעים. במקרה של שריפה,  •
 (.2COהשתמש במטפים המבוססים על פחמן דו חמצני )

 להשתמש במכשיר למטרה אחרת מאשר השימוש המיועד שלו.אין  •
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התקנת המכשיר
יש לקרוא את ההוראות בעיון.•
ומטה  5°C-אין להתקין את המכשיר במקום שבו הטמפרטורה עלולה להגיע ל•

.40°C-)אם המים קופאים, המכשיר עלול להינזק( או ליותר מ
רישות המופיעות על ודא כי סיווג המתח החשמלי שבו נעשה שימוש תואם לד•

גבי לוחית הסיווג של המכשיר. יש לחבר את המכשיר אך ורק לשקע שמוארק 
כהלכה.

אם התקע והשקע אינם תואמים, יש לבצע החלפה של התקע בתקע מתאים •
במרכז שירות מורשה.

הנח את המכשיר על השיש הרחק מברזי מים וכיורים.•
ם בטרם תתקין אותו.לאחר הסרת האריזה, ודא כי המכשיר במצב מושל•
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.•

ניקוי המכשיר
( כבוי.8לפני ניתוק המכשיר, ודא כי לחצן ההפעלה/כיבוי )•
נתק את המכשיר מן החשמל לפני ביצוע פעולות ניקיון.•
 שהמכשיר יתקרר בטרם תנקה אותו. עדהמתן •
קלות כלפי מטה והחוצה.( באמצעות משיכתו 7הוצא את מכל המים )•
נקה את הגוף והאבזרים במטלית לחה ולאחר מכן נגב במטלית לחה שאינה •

שורטת. אין להשתמש בחומרי ניקוי.
אין לחשוף את המכשיר לסילוני מים ואין לטבול במים, בין אם באופן חלקי או •

מלא.

במקרה של תקלה
ם, אם במכשיר ( או התקע ניזוקי6אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל )

ניכרים סימני תקלה או אם הוא ניזוק. העבר את המכשיר למרכז השירות 
 המורשה הקרוב ביותר לצורך בדיקה ותיקון.

( ניזוק, על היצרן או מרכז השירות המורשה להחליפו.6אם כבל החשמל )

במקרה של נזק או תקלה, יש לכבות את המכשיר ואין לטפל בו. כל התיקונים 
ידי היצרן ומחייבים שימוש -ידי מרכז שירות טכני שמורשה על-וצעו עלהדרושים יב

בחלקי חילוף מקוריים בלבד. אי ציות להוראות אלה עלול לפגוע בבטיחות 
 המכשיר ולגרום לפקיעת תוקפה של האחריות.

בכל מקרה של בעיה, תוכלו ליצור קשר טלפוני עם חנות הקפה שלנו בכדי לקבל 
 עזרה ראשונית.

פרטים ליצירת קשר: 

טלפון – 036445520 

 rh@landwer.co.il :מייל

חנות הקפה "קפה לנדוור" – ראול ולנברג 24 , תל אביב.
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אזהרה: יש לאחסן הוראות אלה במקום בטוח

שימוש לא נאות במכשיר
ייחשב כבלתי נאות מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר •

ולפיכך מסוכן.
היצרן אינו אחראי לתאונות שייגרמו כתוצאה מאי ציות לתקינה הקיימת בנוגע •

למערכות הארקה חשמליות.
ידי שימוש לא נאות, שגוי -היצרן אינו אחראי לנזק אפשרי שעלול להיגרם על•

או לא סביר.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולשימושים נוספים, כגון:

בחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה נוספות;מט•
חוות;•
;בתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים נוספות•
סביבות מסוג "לינה וארוחת בוקר".•
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כללי תפעול כלליים של המכשיר

יש לקרוא בעיון את מדריך ההוראות ואת מגבלות האחריות.
להקפיד שהמכונה תהיה יש לחבר את המכונה לשקע חשמל מוארק כהלכה. יש 

ידי שטיפה תכופה של תושבות הכוסות, מגש הניקוז, מגש הקפסולות -נקיה על
 המשומשות ומכל המים.

כל פעולת תחזוקה תתבצע כאשר המכונה כבויה.
אין לטבול את המכשיר או את חלקיו הנשלפים במים ואין להכניסם למדיח  חשוב:
 הכלים.

. אין להשתמש במכונת הקפה כשהמכל יש להחליף בקביעות את המים שבמכל
 ריק.

מומלץ להשתמש במוצר להסרת אבנית המיועד למכונות קפה אספרסו לפחות 
 ".הסרת אבניתמדי חודשיים, כמתואר בפרק "

המכונה מצוידת בשסתום שמאפשר לשמר לחץ קבוע והדבר עלול לגרום לטפטוף 
 קל מיחידת החליטה.

 640 דגם מפרטים טכניים
ABS חומר הגוף:

 חומר מחליף החום: אלומיניום
 ליטרים 0.750קיבולת מכל המים: 

 קפסולות 7מגש קפסולות משומשות: 
 בר 19משאבה: 

 ק"ג 3.4משקל ללא אריזה: 
 הרץ 50-60וולט,  220-240אספקת מתח: 

 ואט עם פונקציית "חיסכון בחשמל" 850הספק: 
x 298 x 254 100גובה( )מ"מ(:  x עומק x מידות )רוחב

היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים או שיפורים ללא הודעה מוקדמת.

תוכן העניינים

5 ...................................................... המכשיר של כלליים תפעול כללי
5 ............................................................................ טכניים מפרטים
6 ................................................................................ המכונה חלקי
7 ................................................................... לשימוש המכונה הכנת
9 ....................................................................... אספרסו קפה הכנת
10 ...................................................................... בחליטה קפה הכנת

11 ................................................................ בספל קפה כמות אחסון

13 ...................................................................... הטמפרטורה תכנות

14 .............................................................................. ותחזוקה ניקוי

15 ............................................................................... אבנית הסרת

18 ......................................................................... האחריות מגבלות

19 ............................ האירופית הקהילייה להנחיית בכפוף המוצר סילוק

20 ............................................................... המכונה סטטוס - אזהרה

21 .................................................................... פתרון - סיבה - בעיה

.IPERESPRESSOעם מכונה זו יש להשתמש אך ורק בקפסולות 

, או Landwer.co.ilבכתובת  IPERESPRESSOמצא ורכוש את קפסולות 
1, שלוחה  1-700-500-676בחנויות הקפה של לנדוור 
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 חלקי המכונה

 פתיחה/סגירה של תא הקפסולה 1

 לחצני חליטה: 2

 קפה אספרסו<  

 אמריקנו / קפה פילטר<  

 פייה למזיגת הקפה 3

 משטח תושבת הכוס 4

 מגש נשלף של קפסולות משומשות 5

 כבל חשמל 6

 מכל המים 7

 לחצן הפעלה/כיבוי 8

 משטח תושבת ספל האספרסו 9

 :IPERESPRESSOקפסולת  10

 עבור קפה אספרסו<  

 אמריקנו / קפה פילטר<  

 לוחית סיווג )בבסיס( 11
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הכנת המכונה לשימוש - 1

ספלי מים  3ידי ניקוי מכל המים ושפיכה של -לפני השימוש הראשון, או אם המכונה לא הייתה בשימוש זמן רב, יש לשטוף היטב את הרכיבים הפנימיים על
 לפחות. ההוראות הבאות מפרטות כיצד לעשות זאת.

כדי להוציא את מכל המים, דחוף אותו 
 כלפי מטה.

מלא את המכל במים עד למפלס את המכל כלפי חוץ. סובב
 המקסימום.

ידי -החזר את מכל המים למקומו על
החדרת הלשוניות שבבסיס לתוך 

החריצים שעל המכונה ולאחר מכן דחוף 
את מכל המים כלפי מטה ולעבר 

 המכונה עד שיינעל במקומו.

חבר את המכונה לשקע החשמל 
 שבקיר.

ההפעלה/כיבוי למצב העבר את לחצן 
"I.כדי להדליק את המכונה " 

פתח את כיסוי תא הסוללה באמצעות 
הרמה של ידית הכיסוי כלפי מעלה. ודא 

 כי אין קפסולה בפנים.

מתחילים להבהב. -ו הלחצנים 
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הכנת המכונה לשימוש - 1

בקירוב הלחצנים  1לאחר דקה 
מפסיקים להבהב, מאירים  -ו

באור קבוע והמכונה מוכנה לשימוש.

והמתן  או  לחץ ושחרר את הלחצן  הנח ספל ריק מתחת לפיית המזיגה.
עד לסיום המזיגה של המים. שטיפת 

ספלי  3המכונה מתבצעת לאחר מזיגה של 
 מים לפחות. כעת המכונה מוכנה לשימוש.

לחצן "חיסכון בחשמל"
דקות מופעלת הפונקציה של חיסכון  15אם המכונה דולקת ואינה בשימוש, אזי לאחר 

 שניות. 3-2מהבהבים עדיין ברווח של  -ו בחשמל. המקשים 

לחץ על אחד משני הלחצנים כדי לחזור ולהדליק את המכונה והמתן עד שיאירו באור 
 יציב. עת המכונה מוכנה לשימוש.

לאורך זמן יש לכבותה באמצעות לחצן ההפעלה/כיבוי,  אם אין כוונה להשתמש במכונה
 לנתק אותה מן החשמל ולרוקן את מכל המים.

דקה 1



9

הכנת קפה אספרסו - 2

שמוצגות  illyהשתמש בקפסולות של 
 באיור.

ידי -פתח את כיסוי תא הקפסולה במלואו על
 הרמה של ידית הכיסוי.

תא הקפסולה בצורה מלאה.סגור את כיסוי הכנס קפסולה כמתואר באיור.

הנמך את משטח תושבת הכוס. מלא את 
 מכל המים במי שתיה טריים.

. לחץ ושחרר את הלחצן  הנח ספל אספרסו מתחת לפיית המזיגה.
המזיגה תעצור אוטומטית.

הרם באיטיות את כיסוי תא הקפסולה. 
הקפסולה המשומשת תיפלט אוטומטית 

המשומשות. אם לתוך תושבת הקפסולות 
הקפסולה לא נפלטה החוצה, חזור על 

 הפעולה.

עצה

כדי שתוכל ליהנות מקפה אספרסו איכותי, זכור:
, אחרת חזור על התהליך מההתחלה עם קפסולה חדשה.הקפד להשתמש בקפסולת אספרסו עם הגדרת •
החלף את המים במכל מדי יום.•
.וזאת כדי להפחית את כמות המשקעים במכונה (אנו ממליצים על שימוש במים רכים )שעברו פילטור•
השתמש בספלים עבים שחוממו מראש, כדי למנוע התקררות מהירה מדי של הקפה. ניתן לחמם את הספלים באמצעות שטיפתם במים חמים.•
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אמריקנו / קפה פילטר - 3

במלואו, פתח את הכיסוי של תא הקפסולה  שמוצגות באיור. illyהשתמש בקפסולות של 
ידי הרמה של ידית הכיסוי.-על

סגור את הכיסוי של תא הקפסולה בצורה הכנס קפסולה כמתואר באיור.
 מלאה.

העבר את המשטח של תושבת הכוס למצבו 
האנכי. מלא את מכל המים במי שתיה 

 טריים.

. לחץ ושחרר את הלחצן הנח ספל מתחת לפיית המזיגה.
אוטומטית.המזיגה תיעצר 

הרם באיטיות את כיסוי תא הקפסולה. 
הקפסולה המשומשת תיפלט אוטומטית 

לתוך תושבת הקפסולות המשומשות. אם 
הקפסולה לא נפלטה החוצה, חזור על 

 הפעולה.

עצה

 איכותי, זכור: אמריקנו / קפה פילטרכדי שתוכל ליהנות מ
התהליך מההתחלה עם קפסולה חדשה., אחרת חזור על הקפד להשתמש בקפסולת חליטה עם הגדרת •
החלף את המים במכל מדי יום.•
וזאת כדי להפחית את כמות המשקעים במכונה אנו ממליצים על שימוש במים רכים )שעברו פילטור(•
השתמש בספלים עבים שחוממו מראש, כדי למנוע התקררות מהירה מדי של הקפה. ניתן לחמם את הספלים באמצעות שטיפתם במים חמים.•
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 כמות קפה בספל הגדרת – 4

    
סגור את כיסוי תא הקפסולה בצורה  הכנס קפסולה לתוך התא.

 מלאה.
בעת שימוש בקפסולת  תכנות אספרסו:

אספרסו )מוצגת באיור שלעיל(,לחץ 
 .לחיצה ממושכת על הלחצן 

המכונה מתחילה למזוג קפה. שחרר 
 את הלחצן לאחר מזיגת הכמות הרצויה.

בעת שימוש  :אמריקנו / פילטרתכנות 
)מוצגת  אמריקנו / פילטרבקפסולת 

באיור שלעיל(, לחץ לחיצה ממושכת על 
. המכונה מתחילה למזוג הלחצן 

קפה. שחרר את הלחצן לאחר מזיגת 
 הכמות הרצויה.
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ILLY Y3.2סוגי הקפה שתוכלו להפיק ממכונת  --4

הגדרה

ספלכמותקפסולהלחצן

 אספרסו: 

קליה בינונית, קליה 

 כהה, נטול קפאין

מ"ל בקירוב 25

לונגו -אספרסו ארוך

)קפסולה בצבע כחול(

מ"ל בקירוב 50

;
קפה חלוט

מ"ל בקירוב 220

, תימזג כמות הקפה השמורה.או  המכונה מתוכנתת. בעת הלחיצה הבאה על הלחצן 

שחזור הגדרת היצרן של המכונה:

 כיסוי תא הקפסולה פתוח, הדלק את המכונה.כאשר 
 פעמים. 5 שניות מרגע ההדלקה, לחץ על הלחצן  15בתוך 

שניות ולאחר מכן מאירים באור יציב. 2מהבהבים במהירות במשך  -ו הלחצנים 
 .שוחזרו הן מבחינת כמות והן מבחינת טמפרטורה -ו הגדרות היצרן עבור 
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תכנות הטמפרטורה - 5

כאשר כיסוי תא הקפסולה פתוח, הדלק 
 את המכונה. אין להכניס קפסולה.

שניות מרגע ההדלקה, לחץ  15בתוך 
פעמים. כאשר  5 על הלחצן 

הנוריות מהבהבות ניתן לשנות את 
.4-ו 3הטמפרטורה כמתואר בשלבים 

כדי להעלות את  לחץ על הלחצן 
 הטמפרטורה.

כדי להוריד את  לחץ על הלחצן 
 רטורה.הטמפ

, יימזג קפה בטמפרטורה השמורה.או  המכונה מתוכנתת. בעת הלחיצה הבאה על הלחצן 

שחזור הגדרת היצרן של המכונה:

 כאשר כיסוי תא הקפסולה פתוח, הדלק את המכונה.
 פעמים. 5 שניות מרגע ההדלקה, לחץ על הלחצן  15בתוך 

שניות ולאחר מכן מאירים באור יציב. 2מהבהבים במהירות במשך  -ו הלחצנים 
 .שוחזרו הן מבחינת כמות והן מבחינת טמפרטורה -ו הגדרות היצרן עבור 
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 ניקוי ותחזוקה - 6

    
כדי לשלוף את תושבת הקפסולות  כבה את המכונה.

המשומשות, החלק אותה כלפי חוץ. 
להכיל מגש הקפסולות המשומשות יכול 

קפסולות, לכן מומלץ לרוקן אותו  7עד 
באופן שגרתי כדי למנוע מן הקפסולות 

 להיתקע.

רוקן את מגש הקפסולות המשומשות 
ושטוף. נקה את המגש ואת משטח 

תושבת הכוס כדי להסיר מים ושאריות 
קפה. לאחר הניקוי, חבר מחדש את 

 המגש ואת משטח תושבת הספל.

 מגש את לשטוף אין. וייבש במים שטוף
 המשומשות הקפסולות מגש ואת הניקוז
 .הכלים במדיח

 

 עצה

 כאשר המכשיר אינו בשימוש כבה אותו ונתקו מן החשמל. •
 אחסן את מכונת הקפה במקום יבש, הרחק מאבק ומהישג ידם של ילדים. •
 מומלץ לאחסן את המכונה באריזה המקורית. •
 מעלות צלסיוס )כדי למנוע נזק לחלקים הפנימיים של המכונה כתוצאה מקפיאת המים(. 5-מהטמפרטורה באזורי האחסון אינה יכולה להיות נמוכה  •
 מיד לאחר מחזור החליטה יש להוציא את הקפסולה כדי להבטיח היגיינה נאותה וכדי לשמר את איכות המוצר הגבוהה. -הערה חשובה  •
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הסרת אבנית - 7

מהבהבים לסירוגין, יש לבצע הסרת אבנית מן המכונה. קרא את כל ההוראות בעיון לפני הסרת אבנית מן המכונה, , וזאת כדי שתלמד  -ו אם הלחצנים 
 דקות. 8-להכיר את התהליך. המחזור נמשך כ

, המכונה לא תופעל לאחר הסרת האבנית. הערה: ניתן להתחיל בתהליך הסרת האבנית רק כאשר המכונה קרה. אם הפעולות אינן מבוצעות לפי הזמנים הנקובים
 במקרה כזה, כבה את המכונה וחזור על השלבים מן ההתחלה.

 בדרך כלל, אבנית מצטברת במהלך השימוש במכונה. המכונה מצוידת בתכנית אוטומטית שמאפשרת למטב את הניקוי ולהסיר משקעי אבנית מן החלקים
 ידי האחריות.-ת מדי חודשיים. אי הסרת אבנית מן המכונה עלול לגרום לתקלות ואינו מכוסה עלהפנימיים. יש לבצע את הליך הסרת האבנית לפחו

י התהליך השתמש אך ורק במוצרי הסרת אבנית שמיועדים למכונות קפה. אין להשתמש בחומץ, מלח או חומצה פורמית שכן הם עלולים להזיק למכונה. פעל לפ
 ה של תמיסת הסרת האבנית.המתואר להלן ולא לפי ההוראות שעל האריז

מלא את המכל במים טריים עד למפלס הסר את המכל ורוקן את המים שנותרו בו.כבה את המכונה.
המקסימום ואפשר לתמיסת הסרת האבנית 

 להתמוסס.

חבר את המכל שבתוכו תמיסת הסרת 
 האבנית.

ליטרים לפחות  0.75מקם מכל בקיבולת של  סגור את הידית. אין להכניס קפסולה.
מתחת לפיית המזיגה.

שניות מרגע ההדלקה, לחץ על  15בתוך הדלק את המכונה.
והחזק אותו לחוץ במשך  הלחצן 

 שניות. 3

שניות 3
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הסרת אבנית - 7

כדי להתחיל במחזור  לחץ על הלחצן מהבהב. הלחצן 
הסרת האבנית. המכונה מתחילה למזוג 

 מים.

בסיום המחזור של הסרת האבנית, הלחצן 
מואר באור יציב, בעוד שהלחצן  

מהבהב.

הסר את המכל ורוקן אותו.

שטוף את המכל היטב ומלא אותו שוב במים 
 טריים.

ליטרים לפחות  0.75מקם מכל שקיבולתו חבר את המכל שבתוכו מים טריים.
 מתחת לפיית המזיגה.

כדי להתחיל במחזור  לחץ על הלחצן 
 השטיפה. המכונה מתחילה למזוג מים.

והלחצן  בסיום מחזור השטיפה, הלחצן 
מתחילים להבהב בו זמנית. 

יאירו  והלחצן  המתן עד שהלחצן הסר את המכל ורוקן אותו.
 באור יציב. כעת המכונה מוכנה לשימוש.
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פתרון -סיבה  -בעיה • הסרת אבנית  - 7

פתרוןסיבהבעיה
המחזור מתחדש אוטומטית לאחר ההפרעה.הפסקת חשמל. הפרעה למחזור הסרת האבנית.

המחזור מתחדש אוטומטית מן הנקודה שבה הפסיק. ;הדלק את המכונההמכונה כובתה בשוגג.

הכיסוי של תא הקפסולה נפתח 
אוטומטית מן הנקודה שבה הפסיק.סגור את כיסוי תא הקפסולה. המחזור יתחדש  לאחר התחלת המחזור.

המחזור מתחדש אוטומטית לאחר ההפרעה.הפסקת חשמל.הפרעה למחזור השטיפה.

המחזור מתחדש אוטומטית מן הנקודה שבה הפסיק. ;הדלק את המכונההמכונה כובתה בשוגג.

הכיסוי של תא הקפסולה נפתח 
המחזור יתחדש אוטומטית מן הנקודה שבה הפסיק.סגור את כיסוי תא הקפסולה.  לאחר התחלת המחזור.

מלא את מכל המים.המכל ריק.המכונה אינה מרתיחה מים.
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מגבלות האחריות

אזהרה: 

ידי האחריות. אין להשתמש בחומץ, מלח או חומצה פורמית, שכן אלה עלולים להסב נזק -אי הסרת אבנית מן המכונה עלול לגרום לתקלות ואינו מכוסה על
 למכונה.

ים יש להשתמש אך ורק במוצרי הסרת אבנית שמתאימים למכונות קפה. יש לסלק את תמיסת הסרת האבנית בכפוף להנחיות היצרן. אין לשתות את הנוזל
 שנמזגים במהלך הסרת האבנית. יש להשתמש במכונה לחליטת קפה רק לאחר סיום התהליך של הסרת האבנית.

ידי:-מים עלהאחריות אינה מכסה כשלים שנגר
חוסר ביצוע של הסרת אבנית תקופתית.•
הפעלה תוך שימוש במתח הגבוהה מזה שנקוב על גבי לוחית הסיווג.•
שימוש לא נאות או חוסר הקפדה על ההוראות.•
שינויים פנימיים.•
ידי הלקוח.-במלואן על האחריות אינה מכסה את עלויות התיקון במכונות שטופלו במרכזי שירות שאינם מורשים. עלויות אלה ישולמו•
כיבים, שאינן יש להקפיד על ניקיון מגש הניקוז ותושבת הקפסולה. אין לשטוף אותם במדיח הכלים. חוסר הקפדה על הוראות אלה עלול לגרום לבעיות בשני הר•

ידי האחריות.-מכוסות על

 אזהרה:
לצורך העברת המכשיר למרכז שירות מורשה אם יתעורר בכך צורך. נזקים אפשריים וזאת  –לפחות למשך תקופת האחריות  –מומלץ לשמור על האריזה המקורית 

 ידי האחריות.-שעלולים להיגרם במהלך ההובלה תוך שימוש באריזה לא מתאימה לא יכוסו על
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סילוק המוצר בכפוף להנחיית הקהילייה האירופית

 אירופי.ידי בתי אב באיחוד ה-סילוק ציוד חשמלי ואלקטרוני בסוף חייו על
משומש שעל גבי המוצר מציין, כי אין לסלק את המוצר עם פסולת ביתית אחרת ויש להביאו לנקודת איסוף נפרדת. הצרכנים יכולים להעביר את המוצר ה WEEE-סמל ה

רשות המקומית באזור מגוריך, אל שירות עם רכישת מוצר חדש. למידע נוסף אודות איסוף מכשירים המיועדים לסילוק, פנה אל ה 1:1למשווקים ללא תשלום על בסיס 
ואי ציות לתנאים אלה  פינוי הזבל המקומי או אל המשווק שממנו נרכש המוצר. הצרכנים אחראים לסילוק מכשירים בסוף חייהם, בכפוף לתנאים הקיימים המעוגנים בחוק

 סביבה, על משאבים טבעיים ועל בריאותם של בני אדם.עלול להוביל לקנסות ולפעולות עונשין. סילוק נאות של מוצר זה יתרום להגנה על ה
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סטטוס המכונה -ות אזהר

 שני הלחצנים מהבהבים
המכונה הודלקה ונמצאת בשלב ההתחממות

 אור יציב
המכונה הגיעה לטמפרטורה המתאימה לחליטה.

 לחצן האספרסו מאיר באור יציב
אחד.המכונה מבצעת חליטה של ספל אספרסו 

לחצן החליטה מאיר באור יציב
המכונה חולטת ספל קפה אחד.

 שני הלחצנים מהבהבים באיטיות
דקות של חוסר פעילות. לחץ על כל  15המכונה נמצאת בשלב החיסכון בחשמל. המכונה מפעילה את פונקציית החיסכון בחשמל לאחר 

 לחצן כדי לחזור ולהפעיל את המכונה.
 לסירוגין הלחצנים מהבהבים

יש לבצע הסרת אבנית במכונה.

 הבהוב איטי )לחצן הקפה החלוט בלבד(
המכונה מציינת כי תהליך הסרת האבנית נבחר. במצב זה, המכל צריך להכיל את תמיסת הסרת האבנית.

 הבהוב מהיר )לחצן הקפה החלוט בלבד(
המכונה מוזגת את תמיסת הסרת האבנית.המכונה מציינת כי מתבצע החלק הראשון של מחזור הסרת האבנית. 

 הבהוב איטי )לחצן הקפה החלוט בלבד( ולחצן האספרסו מואר באור יציב
המכונה מציינת כי החלק הראשון של מחזור הסרת האבנית הושלם. שטוף את מכל המים ומלא אותו שוב במי שתיה טריים.

 מואר באור יציבהבהוב מהיר )לחצן הקפה החלוט בלבד( ולחצן האספרסו 
המכונה מציינת כי החלק השני של מחזור הסרת האבנית מתבצע. המכונה מוזגת מים עבור מחזור השטיפה.

 הבהוב מהיר )לחצן האספרסו בלבד(
שניות והדלק אותה שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה למרכז שירות מורשה 30יש תקלה במכונה. כבה את המכונה, המתן 



21

פתרון -סיבה  -בעיה 

ממשיכה הבעיהפתרוןסיבהבעיה

המכונה אינה נדלקת.
חבר את התקע לשקע שתואם לנתונים הטכניים שבלוחית הסיווג.כבל החשמל אינו מחובר לשקע.

פנה לחנות הקפה:

 ,1-700-500-676
שלוחה 1, או במייל 
rh@landwer.co.il

"Iהעבר את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב ""0הפעלה/כיבוי במצב "לחצן 

המכונה אינה חולטת 
 קפה

מלא את המכל במים.מכל המים ריק.

הכנס את מכל המים כראוי.מכל המים לא הוכנס כראוי.

סגירה לא מלאה של החלק הנע 
 של ראש המכונה.

הורד את הידית עד למצב הנעילה. הרם את כיסוי תא הקפסולה וודא כי קפסולה הוכנסה. 
 נסה שוב וחלוט קפה.

לא הוכנסה קפסולה לתא 
הכנס קפסולה לתוך התא. הקפסולה.

השתמש בקפסולה חדשה. הקפסולה לא נוקבה לגמרי.

ודא כי אין קפסולה במכונה. הורד את ידית הפתיחה עד למצב הנעילה. לחץ על כל לחצן כדי כשל בהפעלת המשאבה.
 למזוג מים. נסה שוב לחלוט קפה תוך שימוש בקפסולה חדשה.

סגור את ידית הפתיחה בצורה מלאה, לאחר מכן פתח אותה שוב באיטיות כדי להבטיח את הקפסולה עדיין בתא. הקפסולה לא נפלטה.
 פליטת הקפסולה לתוך מגש הקפסולות הנשלף.

המכונה רועשת מדי.

במים.מלא את המכל מכל המים ריק.

הכנס את המכל כראוי.מכל המים לא הוכנס כראוי.

השתמש בקפסולה חדשה.הקפסולה לא נוקבה לגמרי.

טיפות יוצאות מתוך פיית 
המזיגה, במיוחד במהלך 

 שלב ההתחממות.

המכונה מצוידת בשסתום 
לא מדובר בתקלה.שמאפשר לשמר לחץ קבוע.
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המכונה חולטת קפה 
הפעל את מחזור הסרת האבנית.אבנית במעגל ההידראולי. באיטיות.

פנה לחנות הקפה:

 ,1-700-500-676
, או במייל  שלוחה 1

rh@landwer.co.il

לקפה טעם חמוץ.

המכונה לא נשטפה כראוי 
בצע מחזור שטיפה חדש.האבנית. לאחר מחזור הסרת

השתמש בקפסולה חדשה.פג תוקף הקפסולה.

הלחצנים מהבהבים 
בצע את מחזור הסרת האבנית. נדרש מחזור הסרת אבנית. לסירוגין.

כמות המשקה ו/או 
הטמפרטורה אינם באיכות 

 מיטבית.

לא בוצע צימוד נאות של הלחצן 
 והקפסולה.

. השתמש השתמש בקפסולת אספרסו אחר צימוד ללחצן חליטת האספרסו 
.בקפסולה של קפה חלוט לאחר צימוד נאות ללחצן הקפה החלוט 

תכנות לא נכון של הכמות ו/או 
 הטמפרטורה.

שחזר את הגדרות היצרן של המכונה והתאם אישית את הכמות ו/או 
 הטמפרטורה, כמתואר בסעיפים הרלוונטיים.


