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ת לפני השימוש  נא לקרוא את כל הוראות הבטיחו 
  במכשיר.
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 אמצעי בטיחות חשובים 
עם תעודת האחריות,   ,לפני השימוש במכשיר יש לקרוא היטב את הוראות ההפעלה ולשמור אותן במקום בטוח ביחד

האריזה.  של  הקרטון  קופסת  ניתן,  ואם  הרכישה,  אחרלמישה  מועבר   המכשיר   אם קבלת  מדריך   , ו  את  לצרף  יש 
 הוראות ההפעלה.

  להשתמש אסור   מיועד לשימוש תעשייתי.אינו    המכשיר למטרתו המוגדרת.  ,ועד לשימוש ביתי בלבדהמכשיר מי •
 במכשיר בשטחים פתוחים. 

פלטת   • או  המנוע  יחידת  את  להטביל  (אסור  ולחות  ישיר  שמש  לאור  חשיפה  חום,  מפני  המכשיר  על  להגן  יש 
אם המכשיר נהיה   כשיר בידיים רטובות.אין להשתמש במ  ולהרחיקו מעצמים עם קצוות חדים.  ,)יםהחימום בנוזל

 רטוב או לח, יש לנתקו מיד משקע החשמל.
יש לנתק את המכשיר ולהוציא תמיד את התקע משקע החשמל (על ידי אחיזה בתקע ולא על ידי משיכת הכבל)  •

 .מקולקלהמכשיר כי או אם נראה  ,ניקוי או םחיבור אביזרים נלווי לצורךכאשר אינו בשימוש, 
יש להוציא את התקע   יש לכבות תמיד את המכשיר לפני עזיבת החדר. עיל את המכשיר ללא השגחה. אסור להפ •

 משקע החשמל.
 אם מתגלה כל נזק אסור להשתמש במכשיר.  יש לבדוק באופן שוטף את המכשיר והכבל לסימני נזק. •
 קחת את המכשיר לטכנאי מוסמך. ל יש אסור לנסות לתקן את המכשיר. •
מסוכ • מצבים  כבל למניעת  להחלפת  מוסמך  לחשמלאי  או  הטכנית  התמיכה  לשירות  ליצרן,  לפנות  מומלץ  נים, 

 אספקת חשמל פגום בכבל שווה ערך. 
 יש להשתמש באביזרים נלווים מקוריים בלבד. •
 בעת שימוש במכשירי חשמל, יש לנקוט תמיד באמצעי הבטיחות הבאים.  •

 ת כל ההוראות רוא אלקיש 
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 להשתמש בידיות או במאחזים.יש  אסור לגעת במשטחים חמים. •
או   • במים  המכשיר  וגוף  התקעים  הכבלים,  את  לטבול  אסור  פציעות,  ולמניעת  התחשמלות  או  אש  מפני  להגנה 

 בנוזלים אחרים.
 כאשר נעשה במכשיר שימוש בקרבת ילדים יש צורך בהשגחה קפדנית. •
יש לקחת את    ל סיבה אחרת.ו בגלל תקלה של המכשיר או כם הכבל או התקע ניזוקא   אסור להשתמש במכשיר •

 המכשיר למרכזי השירות המורשה הקרוב ביותר לבדיקה, תיקון או לבדיקת פעולתו התקינה.
 שימוש באביזרים נלווים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלול לגרום לשריפות, התחשמלות או פציעות. •
 ים חמים.בוא במגע עם משטחיוי מעל שולחנות או דלפקים או לת יישארהכבל ש אסור  •
 או גז, או לשים את המכשיר בתוך תנור חם. ,אסור להניח את המכשיר על כיריים של חשמל •
 למעט מטרתו המיועדת. ,אסור להשתמש במכשיר לכל מטרה •
 ם אחרים.חמי יש להיזהר מאוד כשיש צורך להזיז את המכשיר כאשר הוא מיכל שמן חם או נוזלים •
 רת חלקים ולפני ניקויו.יש לתת למכשיר להצטנן לפני הרכבת או הס •

 נא לשמור על ההוראות במקום בטוח 
 תקע מקוטב 

אם התקע  להפחתת הסיכון להתחשמלות, יש להכניס את התקע לשקע מקוטב. המכשיר מצויד בתקע מקוטב. •
אסור   לחשמלאי מוסמך.תאים לתקע, נא לפנות  נו מאם התקע עדיין אי אינו מתאים לשקע, יש לנסות להפוך אותו. 

 ת את התקע בשום צורה ואופן. לשנו
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 הוראות קצרות על הכבל החשמלי 
יגרום   • או  דלפק  או  שולחן  מעל  תלוי  שיישאר  הסיכון  להפחתת  מתאים  באורך  כבל חשמלי  עם  מסופק  המכשיר 

 למעידה. 
 ניתן להשתמש בכבלים מאריכים אך יש לעשות זאת בזהירות. •
שי נע  םא • שלשה  הנקוב  ההספק  מאריך,  בכבל  המא  מוש  של  ריך  הכבל  החשמלי  להספק  לפחות  שווה  יהיה 

על   המכשיר. יבלוט  כך שלא  הכבל  לסדר את  בו גבי  יש  למשוך  יוכלו  שילדים  היכן  או השולחן  משטח העבודה 
 לסכנת מעידה.  שיגרוםבקלות או 

 ילדים ואנשים עם מוגבלויות
 דים מטעמי בטיחות.בהישג ידם של יל (שקית פלסטיק, קופסה וכדומה) יזה אסור להשאיר את חומרי האר •

 אזהרה:  
 הם עלולים להיחנק! אין להרשות לילדים לשחק עם שקית הפלסטיק.

או   • לקויות,  שכליות  או  חושיות  נפשיות,  פיסיות,  יכולות  עם  אנשים  ילדים,  ידי  על  לשימוש  מיועד  אינו  המכשיר 
האדם האחראי לבטיחותם או   זכו להשגחה על ידיהם  דע הדרושים, אלא אם כן  והי  אנשים שאין להם את הניסיון 

 אדם זה.מקיבלו הוראות על השימוש במכשיר 
 אסור להרשות לילדים לשחק עם המכשיר.  •

 זהירות: 
 יש להשתמש במכשיר עם יחידת הבסיס הנכונה בלבד.

 

 זהירות: 
 חה. פתו  אסור לשים את המכשיר או הקנקן על מקור חום או להבה
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 זהירות: 
בעת הסרת הקנקן לאחר החימום, פלטת החימום וצדו התחתון   כשיר.סכנת כוויות בעקבות מגע עם המ

 של הקנקן עדיין חמים. 
 

 נתונים טכניים 
  F280G :דגם

 הרץ ארצות הברית)  60וולט,  120הרץ (האיחוד האירופי);  50-60וולט,  220-240 אספקת חשמל:
 ואט (ארצות הברית) ו 600וד האירופי);  האיחוואט ( 550-650 :הספק

 מל'  100-250(ליטר): קיבולת
 0.75  אורך הכבל החשמלי (מטרים):

 מ"מ155x120x187  ממדים (מ"מ): 
 

 השלכת  מכשירי חשמל בתום משך השימוש בהם
מוצרי חשמל ישנים או   על איכות הסביבה ולא להשליך מוצרי חשמל עם הפסולת הביתית הרגילה.  שמוריש ל

מקומיות.  מקולקלים  איסוף  לנקודות  לקיחתם  ידי  על  לאיכות  יושלכו  פוטנציאליים  סיכונים  למניעת  לסייע  יש 
ניתן לקבל מידע ברשות המקומית  הסביבה ולבריאות הציבור על ידי שימוש בשיטות השלכת הפסולת הנכונות.

 על נקודות איסוף מתאימות.
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 הוראות שימוש 
 מכשירה הצבת

 הוא משטח שטוח נגד החלקה.המכשיר  להצבתמקום האידיאלי ה
 

 חיבור לחשמל
 יש לוודא כי רשת אספקת החשמל תואמת למפרטים הטכניים של המכשיר.  .1
 יש לחבר את הכבל החשמלי לשקע מותקן ומוארק כהלכה. .2

 
 כיבוי /הפעלה

 המכשיר פועל כאשר הוא מחובר לרשת החשמל. •
 רק כאשר החלב נמזג לתוך הקנקן.   חיצה על הלחצן לשיטת ההכנה הנחוצהידי ל על ,יש להפעיל את המכשיר •
אוטומטית. • יעצור  ההכנה   המכשיר  ושיטת  שימוש  בו  שנעשה  החלב  ואיכות  סוג  פי  על  משתנים  ההכנה  זמני 

 שנבחרה. 
 לעצירת התהליך באופן ידני, יש ללחוץ שנית על לחצן ההכנה או להסיר את הקנקן מפלטת החימום.  •

 
ם התהליך נעצר על ידי הסרת הקנקן מפלטת החימום לפני שהוא נעצר אוטומטית, המנוע ימשיך לפעול  א רה:ע ה

 במשך מספר שניות ואז יעצור אוטומטית. 
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 לחצנים, דיסקים וזמני הכנה
 

 

יש להשתמש בדיסק המשונן להכנת קצף חלב חם (רצוי  קצף חלב חם וחלב חם.
שו נטול  שאינו  חלב  או  מלא  לחממחלב  החלק   לוטין).ן  בדיסק  להשתמש  יש 

כל סוגי החלב). (פועל היטב עם  וחימום החלב מבלי להקציף  המכשיר   לערבוב 
טמפרטור כאשר  אוטומטית  החלב כאשר  (  C° 64  הנה  החלבת  יכבה  מפלס 

 מינימאלי ומקסימאלי כאחד). 

 שניות 60-300

 

חם. מח שוקו  (רצוי  חם  שוקו  להכנת  המשונן  בדיסק  להשתמש  מלאליש  או    ב 
יש להשתמש בכמות החלב המצוינת על אריזת  חלב שאינו נטול שומן לחלוטין).

הקקאו. לקנקן אבקת  מזיגתם  למפני  הקקאו  ואבקת  החלב  את  לערבב    ,יש 
 ולערבב שנית באמצע תהליך ההכנה. 

 שניות 300-420

 

יש להשתמש בדיסק המשונן להכנת קצף חלב קר (להשתמש   חלב קר מוקצף.
המכשיר יכבה אוטומטית, אך לתוצאות  ).0%תכולת שומן של    -  ל שומןובחלב נט

  שניות. 30-מיטביות יש לעצור את ההקצפה לאחר כ
 שניות 180

 מל'). 125-) למקציף החלב (כMINמינימאלי (ה חלב המפלס  «
 מל').  250-) למקציף החלב (כMAXמקסימאלי ( ה חלב המפלס  «

 כנה. טת הה יזמני ההכנה משתנים על פי כמות החלב וש
 . קל ומהירולניקוי  מיטביותתוצאות לבסיס הקנקן תוכנן לפזר את החום באופן אחיד, 
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 הכנה עם דיסק משונן להקצפה 

   
  להסיר את המכסה מהקנקן. 

 
הפין  מעל  המשונן  הדיסק  את  לשים 

מצוי   נוסףדיסק משונן   שבתוך הקנקן.
 מתחת לבסיס המנוע.

 

למפ עד  לקנקן  החלב  את  ס  ללמזוג 
המצוין   המקסימאלי המינימאלי  או 

להוסיף   בפנים. יש  חם  שוקו  להכנת 
 אבקת קקאו.

   
 להשיב את המכסה לקנקן. 

 
 לשים את הקנקן על פלטת החימום.

 
לחיצה  ידי  על  המכשיר  את  להפעיל 

ההכנה   לשיטת  הלחצן   .הרצויהעל 
אוטומטית   יעצור  ההכנה  תהליך 

 והמכשיר יכבה.
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 זהירות: 
 המצוין בתוך הקנקן, אחרת הנוזל יישפך החוצה מהקנקן במהלך ההכנה.  המקסימאלימהמפלס   גלחרואסור 

 חלב חם מוקצף
חלב עם .  חלב לערך  מל'   225כמות של  ולהוסיף    ,3.5%לתוצאות מיטביות יש להשתמש בחלב עם תכולת שומן של  

 ת קצף.ו, חלב סויה או חלב נטול לקטוז לא יפיקו את אותה כמ1.5%תכולת שומן של 

 שוקו חם 
 אחרת דיסק הערבוב יחסם.   לחלב קקאואבקת   הוסיףל

לתוצאות מיטביות מומלץ לערבב את אבקת הקקאו והחלב  לכמות הנכונה נא לעיין בהוראות היצרן של אבקת הקקאו. 
 לפני המזיגה לקנקן. 
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 שיטות הכנה עם דיסק חלק לערבוב 

   
 להסיר את המכסה מהמכשיר. 

 
סק החלק לערבוב מעל ילשים את הד

הקנקן.הפי שבתוך  החלק  ן  הדיסק 
 מצוי מתחת לבסיס המנוע.

למפלס   עד  לקנקן  החלב  את  למזוג 
המצוין  המינימאלי  או  המקסימאלי 

 בפנים.

   
 להשיב את המכסה לקנקן. 

 
 לשים את הקנקן על פלטת החימום.

 
לחיצה  ידי  על  המכשיר  את  להפעיל 

ההכנה   לשיטת  הלחצן   .היהרצועל 
אוטומטי יעצור  ההכנה  ת  תהליך 

 והמכשיר יכבה.
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 ניקוי ותחזוקה של המכשיר 
 יש לנתק תמיד את המכשיר מרשת החשמל לפני ניקויו.

 יש להמתין עד להצטננות המכשיר. 
לא להטביל את יחידת המנוע או פלטת החימום  לנקות את יחידת הבסיס במטלית נקייה ולחה ללא חומרי ניקוי.יש  

 סכנת התחשמלות או שריפה.ת עלמני במים
 להשתמש במברשות מתכת או כלים ממרטים אחרים. לא

 אסור להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או מאכלים.
 

 ניקוי הקנקן, המכסה והדיסקים המסופקים
 להסיר את הדיסק מהקנקן על ידי משיכתו כלפי מעלה. 

 להשתמש בדטרגנטים אגרסיביים.  לשטוף את הקנקן, המכסה והדיסק עם מטלית רכה במים זורמים; לא
 למניעת אובדן הדיסקים יש לאחסנם מתחת לבסיס המכשיר.

 יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש. 
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