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 כלליות הפעלה הוראות
 יש. האחריות הגבלות ואת ההוראות חוברת את בעיו קרא

 על להקפיד יש. מוארק חשמל לשקע המכונה את לחבר
על המכונה ניקיומגש, השבכה של תכופות שטיפות ידי 
 .האדי ומוט המכל, הקפסולות תושבת, הטיפות ניקוז

 כניסולה ואי במי המכשיר את לטבול אי: במיוחד חשוב
 שבתו המי את בקביעות להחלי יש. הכלי למדיח
 . ריק המכל כאשר במכונה להשתמש אי. המכל
 ולוודא למכונה המכל את להחזיר יש, המי החלפת לאחר

 .במקומו היטב מקובע הוא כי
מדי לפחות ממכונה אבנית להסיר מומל חודשיי ,

 .אספרסו למכונות המיועד אבנית מסיר באמצעות
 ".אבנית הסרת "בפרק הוראות ראה

, לפיכ. קבוע לח משמר אשר בשסתו מצוידת המכונה
מי עשויי הקפסולה מתושבת לטפט. 

 אינדקס
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נתוני טכניי 

 )ב"ארה (PC, )אירופה (PC+ABS: מארז
 פלדה: פנימי בלוק תרמו
  ליטרי 1.0: מי מיכל

 בר 15: משאבה
הקפה לח בר 15: מזיגה במהל 

 מ"מ x 340 x 350 200: מידות
 סולנואיד שסתומי 2

 :הבאות בפונקציות המצויד אלקטרוני כרטיס
 לתכנות ניתנת קיבולת (הקפה של אוטומטי כיבוי( 
 ואדי קפה (ביותר מדויקת טמפרטורה בקרת( 

 אבנית להסרת טיפול מחוו 

 בוילר טמפרטורת מחוו 

 זמז 

 אבנית להסרת אוטומטית תכנית 

 בחשמל חיסכו 

 אדי מוט

 ספלי חימו משטח

 ג"ק 9: אריזה ללא משקל
 הר 60, וולט 120; )אירופה (הר 50, וולט 230: מתח

 )ב"ארה(
 )ב"ארה (ואט 1200, )אירופה (ואט 1200: הספק
 ואט 1<: כיבוי במצב הספק צריכת

 
לבצע הזכות את לעצמו שומר היצר או שינויי שיפורי 

 .מוקדמת הודעה ללא
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 המכונה חלקי
A   מציינת את סטאטוס המכונה(נורית חיווי הטמפרטורה( 

B  כיבוי ראשי/מתג הפעלה 

C   חליטת הקפה מפעיל את זרימת הקפה ועוצר (לחצ
 ).אותה

D  ראש חליטת הקפה 

E  מגש מלאמצו לציו  

F  שבכת הספל 

G  אדי לחצ 

H   מתחת לשבכת הספל(מגש טיפות ממוק( 

I   עבור קפסולות (תושבת הקפסולות"Metodo 

Iperespresso(" 
L  תושבת הספל 

M   פנימי משמיע צליל עבור המשתמש(זמז( 

N  כבל החשמל 

O  מוט האדי 

P  מכל המי 

Q   בתחתית(לוחית סיווג( 

 
 
 

מצוף לציון מגש מלא בעודפי מים

מיקום ספל הקפה

ידית הקפסולה

מגש לחימום כוסות

צינורית קיטור / סטימר

מס' סידורי של המכונה
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 חשובי בטיחות אמצעי
  על   להקפיד  י ש ת מיד, חש מליי   ב מכשירי  שימ וש בעת

 . הבאי  הז הירות אמצע י
 

 הא ספ רסו   במ כונת שימו ש
 ה הוראות כ ל את קרא .  

 אח ר  ש ימו ש כל. בלבד ביתי לשי מוש מיו עדת המ כונ ה  
 . מסו כ ולפי כ נא ות כב לתי נחשב

 ה חש מ ל  כבל  את  ל נתק יש  בש ימו ש אי נו ה מכשיר   כאשר  
 . שמ להח   משקע

 לגעת אי ב משט חי   בידיות השתמש .  חמי  ובכפתורי . 

 ל הכנ ת "ו " אספרסו קפה לה כנת " מיועדת  זו מכונ ה  
  מ י   התזת  בעקבות כו ויות ל מנוע  הקפד " . חמ י  משקאות

 . במ כונ ה נאות  לא  שי מוש או

 על   לשי מוש מיו עדת  אי נה המ כונ הידי  כו ל ל  (אנשי  
ו ת חושי  או  מנט אליות,  פיזיות י כול ות בע לי) ילדי  

  א    אל א,  מיו מנות  או/ ו ניסיו  חסרי  אנשי   או,  מוגבלות
ה  ש ל בהשגחה נמצ אי ה אחר אי אד  לבטי חות   ,

 . במ כשיר ל שימ וש בנוגע הנחי ות  מספק אשר

 על  ל השגיח יש  למנ וע  כדי י לדי   במ כשיר ל שחק מה . 

  במכ שיר השתמש בתו   אות ו  ו הרחק  בלבד מבני  
מגורמי  אט מוספריי  . 

 כדי פציע ה או   התחשמ לות,   שריפה ת סכנ מפני   ל הג  ,  אי  
  בכ ל  א ו במי המ כונ ה גו א ו התקע, ה כבל את לטבול

 . אחר  נוזל

 אל ה  מ אשר  א חרות למטרות   במ כונ ה לה שתמש   אי   של ה  
 .מיו עדת  היא

 אי  גבי ע ל המ כונ ה  את ל מק כירי י   א ו חשמ ליי   כירי י  
 . ח  תנור בתו ול א, בקרבת או גז

 ל אח ר . בשימ וש הי א כ אשר רק ה מכו נה את להד ליק יש  
  ל חצ   על  לחיצה ידיעל   לכבותה  יש השי מוש

  החש מ ל   משק ע לנתקה   יש וכ    ה כיבוי/ההפע ל ה
 .שבקיר

 כ י לו ודא יש , הח שמ ל  מ שקע ה מכ ונה  נ יתוק לפני   ל חצ  

 ). מואר  לא ( כבוי במצב נמצא    ה כיבוי/ההפע ל ה

  שימוש  באבזרי  שאי נ  
על   מומ לציידי  היצר  

,   ל שרפה לגרו  עלו ל
  . פציע ה א ו ותהתחש מל

 ל כבל  לאפשר   אי  
  מ על  להיד לדל  החש מל

  ד לפקי  או שולח נות
לבוא   לו  לה ניח  ואי  

 . ח מי משט חי  ע  במגע

 א ופקי במצב ה מכ שיר את ל הני ח יש . 

 המ כשיר במקומות רק יותק  יהי ה שבה נתו   ל השגחת  
 . מיו מני  א נשי  של

 הפציע ה  סכנת את  ל הפחית כדי  , ל כב ל  לאפ שר אי  
  י לדי   ש כ, הדלפק  או ה שול ח לקצ ה מעבר להיתל ות

בו לש חק  עלו לי  וא נשי בגללו למ עוד  ע לול י . 

 

 האספרסו מכונת התקנת
 בקפיד ה ה הוראות את קרא . 

 אי   המ כונ ה  את להתקי  ע לו ל ה  הט מפרטור ה שבו  במקו  
  המ י    קפיאת (יותר נמו כה   ט מפרטורה או 0ºCל  להגיע 
  ור ה הטמפרט   שבו במקו  או , )ל מכ שיר נזק  לגרו  עלו לה
 .40ºCמ  גבוהה

 הח שמ לי  המתח  כי ודא  המ ופיעו ת  לדריש ות תוא  
  ור ק  א ה מכונ ה את חבר. ה מכש יר של הסיו וג בלוחית
  6  ש ל מינ ימ לי סיו וג וב על כה לכ ה  מוארק  חש מל  לשקע
 230 ש ל מתח  בא מצעות ה מופע לי דגמי  עבור אמפר

Vac ,עבור א מפר 12 של וסיווג דגמי    המ ופעל י  
  .Vac 120  ש ל מתח  באמצעות

 והשק ע  התקע  א   אינ  שירו ת  למרכז   פנ ה, תוא מי  
  ע ל   ח ל (מתא י בתקע התקע  הח לפת   לצור מורשה 
 ). וו לט 208  של מכונ ות

  מברזי  מרוחקת   כ שהי א,  דלפק על   המ כונ ה  את מק   מ י  
 וכיורי . 

  כ י   ודא,  ה הפע לה ולפני   האריז ה  חו מרי הסרת לאחר  
 . תקי במצב המ כשיר

 בהישג ה מכ שיר של ה אריז ה ח ומרי את ל השאיר אי   יד  
 . י לדי של

 

 האספרסו מכונת ניקוי

 כבויה המכונה כי ודא ;הכיבוי/ההפעלה לחצ    
כבוי להיות צרי. 

 שבקיר החשמל משקע המכונה את נתק. 

 המכונה להתקררות עד המת תנקה בטר. 

 את נקה הגו ולאחר לחה במטלית והאבזרי נגב מכ 
 להשתמש שלא מומל. שורטת שאינה יבשה במטלית
 .ניקוי בחומרי

 אי להתזת המכונה את לחשו מי אותה לטבול ואי 
במי ,בי א מלא או חלקי באופ. 

 

בעיות פתרו 
במכשיר להשתמש אי התקע או הכבל א פגומי ,א 

 העבר. כלשהי בדר שניזוק או תקלה סימני מראה המכשיר
 ורלצ אלי הקרוב המורשה השירות למרכז המכונה את

 .תיקו או בדיקה
 

החשמל כבל א על תתבצע החלפתו, פגוידי או היצר 
 .מורשה שירות מרכז

ניקוי חיצוני של מכונת האספרסו
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 או נזק של במקרה.יד בהישג אלה הוראות שמור: חשוב
 תיקו לצור. בו לטפל ואי המכשיר את לכבות יש, תקלה

 כי ולבקש היצר ידיעל המורשה שירות למרכז לפנות יש
 ציות אי. בלבד מקוריי וחיל בחלקי שימוש ייעשה

 של הבטוחה הפעולה המש את לסכ עלול אלה להוראות
 .האחריות זכויות לפקיעת ולגרו המכשיר

 
 במכשיר נאות לא שימוש

 אחר שימוש כל. בלבד ביתי לשימוש מיועד זה מכשיר 
 .מסוכ ולפיכ נאות כבלתי ייחשב

 שייגרמו לתאונות אחראי אינו היצר קנותלת ציות אי בגי 
 .חשמליות הארקה למערכות הנוגעות המקומיות

 חבות בכל יישא לא היצר אפשרי נזק בגי על שייגרידי 
 .סביר בלתי או שגוי, נאות לא שימוש

 

 האספרסו מכונת של והפעלה התקנה
 הוראות את בעיו קרא, מתח למקור המכונה חיבור לפני

 ".חשובי זהירות אמצעי "בפרק המופיעות הבטיחות
 

 מחוברת אינה המכונה כי ודא
 .שבקיר החשמל לשקע

 
 
 
 
 
 

 אותה וסובב התחתו בחלק הקפסולות תושבת את הכנס
 .במקומה שתינעל עד ימינה

מכל את משו אל המי במי אותו ומלא למכונה מחו 
 .MAX הסימ אל יגיע המי שמפלס עד, טריי שתייה

 
 שתייה יבמ ורק א המכל את למלא יש תמיד: זהירות
ולא טריי מוגזי .מי או חמי נוזלי אחרי עלולי 
 .מי ללא במכונה להשתמש אי. למכל נזק להסב

 
 למכונה המכל את הכנס

 מקובע שהוא לוודא והקפד
 .במקומו היטב
 לתו התקע את הכנס
. שבקיר החשמל שקע

 הדלקת אודות למידע
 .הבא הפרק ראה, המכשיר

 
 
 

 לע לשמור מומל: הערה
 המקוריי האריזה חומרי

 תקופת במש לפחות(
 שבמקרה כדי, )האחריות

הצור להעביר יהיה נית 
 שירות למרכז המכונה את

 .תיקו לצור מורשה
 
 

 
 .זהירות
 מוט, D החליטה ראש ע מגע, פועלת המכונה כאשר

עלול הקפסולה תושבת של המתכת חלק או 0 האדי 
לכוויות לגרו. 

הפעלה ראשונית של מכונת האספרסו
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 כיבוי/הפעלה
 במידת; במכל המי מפלס את בדוק המכשיר הדלקת ילפנ

הצור ,הוס לעיל כמתואר מי. 
רוק בכל הטיפות ניקוז מגש את ושטו ממלא שאתה פע 
 .המי מכל את

 

 .שיואר עד  הלחצ על לח, המכונה את להדליק כדי
 

הסמלי המעגל שבתו כדי, בהדרגה מוארי את לציי 
 .הבוילר טמפרטורת עליית

 לטמפרטורת המכונה הגעת ע, דקות מספר אחרל
 .קצר צפצו ונשמע מואר החליטה לחצ סמל, הפעולה

ונשמע מוארהאזהרה משולש סמל א צפצו 
לסירוגי ,ופתרונות בעיות "בפרק עיי." 

 
 השימוש בעת: הערה

או במכשיר הראשו 
 זמ פרק לאחר

שימוש ללא ממוש ,
מספר למזוג מומל 
 ללא מי כוסות

  .קפסולות
 
 
 
 

 לח, המכונה את לכבות כדי

 לכיבוי עד  הלחצ על
 את לנתק אי; הקדמי הלוח

 כאשר החשמל משקע התקע
  .פועלת המכונה

 
 
 

 המתנה מצב
 כמכשיר תוכנתה המכונה
 ומיועדת לסביבה ידידותי

 החשמל צריכת את להפחית
 .בשימוש אינה היא כאשר

בשימוש אינה המכונה א  ,
 אוטומטי באופ כבהת היא

 .דקות 30 לאחר
 האוטומטי הכיבוי לפני דקות 5

יהבהב  הלחצ .א 
המכונה את להשאיר ברצונ 
 .הלחצ על לח, דולקת

 

 קפה הכנת
 ע בלעדי באופ לפעול מיועדת X7.1 מדג המכונה

 . illy של" Metodo Iperespresso "מסוג קפסולות

 
 :הבאות הפעולות את בצע, קפה להכי כדי

 מראש אותה והסר לשמאל הקפסולות תושבת את סובב 
 .החליטה

 באיור כמתואר הקפסולה את הכנס. 

 
, לא א. למקומה בקלות להחליק אמורה הקפסולה: הערה
 .נכונה בצורה מחדש אותה ומק הקפסולה את הוצא

 
 על הלחיצה לאחר שניות מספר לזרו יתחיל הקפה: הערה
להרגי בתופעה מדובר; הלחצ. 
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 את סובב, החליטה לראש הקפסולות תושבת את הכנס 
 .במקומה שתינעל עד לימי הידית

 כי ודא מוארהקפה לחצ. 

 את ושחרר לח תבצע המכונה;  הקפה לחצ 
 את לעצור כדי. שתוכנתה הקפה כמות של חליטה

 .הלחצ על שוב לח, מראש הזרימה

 
 לההקפסו את הסר, קפה של נוספת כמות להכי כדי

 .לעיל המתוארות הפעולות על וחזור המשומשת
 

 :אזהרה
 הקפסולות ה ולא יחיד במינו להשתמש נית בה 

 .קפה ספלי שני להכנת

 את אוטומטית עוצרת המכונה, בטיחות מטעמי 
 .בקירוב אחת דקה לאחר הזרימה

 זכור אותו ולנקות הטיפות ניקוז מגש את לרוק לעתי 
 .תכופות

 

 בספל הקפה כמות הגדרת
 הקפה כמות את לחלוט מאפשרת X7.1 מדג המכונה
  .וידני אוטומטי: מצבי בשני הרצויה

 
 כמות של בזיכרו ושמירה הגדרה לצור -אוטומטי מצב

 :הבאות הפעולות את בצע, לחליטה הקפה
 קפסולה הכנס ולאחר הפסולות תושבת לתו הכנס מכ 

 .החליטה ראש לתו התושבת את

 הקפסולה שבתלתו מתחת ספל מק. 

 על לח אותו והחזק הקפה לחצ יגיע שהקפה עד לחו 
 .מתוכנתת המכונה. הלחצ את שחרר. הרצוי למפלס

 

 את בצע, ידני במצב לפעולה המכונה להגדרת -ידני מצב
 :הבאות הפעולות

 קפסולה הכנס ולאחר הקפסולות תושבת לתו הכנס מכ 
 .החליטה ראש לתו התושבת את

 הקפסולה לתושבת מתחת ספל מק. 

 על לח אותו והחזק הקפה לחצ שהמכונה עד לחו 
. הלחצ את שחרר. הקפה מזיגת את אוטומטית תפסיק
 .מבוטל התכנות, זה במקרה

 
 באמצעות ג קפה להכי נית אוטומטי במצב: הערה

הידני התהלי. 
 על לח הקפה לחצ בקירוב שניות 3 במש; 

 על שוב לח הזרימה את רלעצו כדי הקפה לחצ; 

 שתוכנתה הקפה כמות את תשנה לא זה באופ 
 .מלכתחילה

 
 כמות הגדרת של הידני למצב מכוונת המכונה כאשר: הערה
 לחצ על ללחו תצטר החליטה תחילת לאחר, הקפה
 בספל הרצוי למפלס הקפה הגעת ע נוספת פע הקפה

 .הזרימה את לעצור כדי
 

 ינו'קפוצ הכנת
 החלב כמות להקצפת המיועד אדי במוט מצוידת המכונה

 .ינו'קפוצ של יותר או אחד ספל להכנת הנדרשת
יותר או אחד קפה ספל הכ שמפורטות להוראות בהתא 

בסעי הקוד. 
החלב את הקצ כ: 

 
על לח לחצ האדי 

 האדי סמל; 
 מואר המרכזי שבמעגל

שהמכונה ומציי 
 לפליטת מתכוננת

אדי.  

סמל הקפה מואר בכחול

ידית
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 את סובב, החליטה לראש הקפסולות תושבת את הכנס 
 .במקומה שתינעל עד לימי הידית

 כי ודא מוארהקפה לחצ. 

 את ושחרר לח תבצע המכונה;  הקפה לחצ 
 את לעצור כדי. שתוכנתה הקפה כמות של חליטה

 .הלחצ על שוב לח, מראש הזרימה

 
 לההקפסו את הסר, קפה של נוספת כמות להכי כדי

 .לעיל המתוארות הפעולות על וחזור המשומשת
 

 :אזהרה
 הקפסולות ה ולא יחיד במינו להשתמש נית בה 

 .קפה ספלי שני להכנת

 את אוטומטית עוצרת המכונה, בטיחות מטעמי 
 .בקירוב אחת דקה לאחר הזרימה

 זכור אותו ולנקות הטיפות ניקוז מגש את לרוק לעתי 
 .תכופות

 

 בספל הקפה כמות הגדרת
 הקפה כמות את לחלוט מאפשרת X7.1 מדג המכונה
  .וידני אוטומטי: מצבי בשני הרצויה

 
 כמות של בזיכרו ושמירה הגדרה לצור -אוטומטי מצב

 :הבאות הפעולות את בצע, לחליטה הקפה
 קפסולה הכנס ולאחר הפסולות תושבת לתו הכנס מכ 

 .החליטה ראש לתו התושבת את

 הקפסולה שבתלתו מתחת ספל מק. 

 על לח אותו והחזק הקפה לחצ יגיע שהקפה עד לחו 
 .מתוכנתת המכונה. הלחצ את שחרר. הרצוי למפלס

 

 את בצע, ידני במצב לפעולה המכונה להגדרת -ידני מצב
 :הבאות הפעולות

 קפסולה הכנס ולאחר הקפסולות תושבת לתו הכנס מכ 
 .החליטה ראש לתו התושבת את

 הקפסולה לתושבת מתחת ספל מק. 

 על לח אותו והחזק הקפה לחצ שהמכונה עד לחו 
. הלחצ את שחרר. הקפה מזיגת את אוטומטית תפסיק
 .מבוטל התכנות, זה במקרה

 
 באמצעות ג קפה להכי נית אוטומטי במצב: הערה

הידני התהלי. 
 על לח הקפה לחצ בקירוב שניות 3 במש; 

 על שוב לח הזרימה את רלעצו כדי הקפה לחצ; 

 שתוכנתה הקפה כמות את תשנה לא זה באופ 
 .מלכתחילה

 
 כמות הגדרת של הידני למצב מכוונת המכונה כאשר: הערה
 לחצ על ללחו תצטר החליטה תחילת לאחר, הקפה
 בספל הרצוי למפלס הקפה הגעת ע נוספת פע הקפה

 .הזרימה את לעצור כדי
 

 ינו'קפוצ הכנת
 החלב כמות להקצפת המיועד אדי במוט מצוידת המכונה

 .ינו'קפוצ של יותר או אחד ספל להכנת הנדרשת
יותר או אחד קפה ספל הכ שמפורטות להוראות בהתא 

בסעי הקוד. 
החלב את הקצ כ: 

 
על לח לחצ האדי 

 האדי סמל; 
 מואר המרכזי שבמעגל

שהמכונה ומציי 
 לפליטת מתכוננת

אדי.  

לחץ קצרות

הקצפת חלב
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 עהמגי המכונה כאשר
, המתאימה לטמפרטורה

מואר  הלחצ. 
 המכונה, זה בשלב

 .קצר צפצו משמיעה
 
 
 

ריק מכל מק מתאי 
) מתכת לקנק עדיפות(

 ולח האדי למוט מתחת

 לפרוק כדי  הלחצ על
מי כאשר; עודפי 

החוצה נפלטי אדי 
 על שוב לח, בלבד

הלחצ. 

  הלחצ: הערה
 פליטת במהל מהבהב
האדי. 

 
 קר חלב מזוג מכל לתו עדיפות (מתאי מתכת לקנק.( 

 מלא קר חלב של ל"מ 75 מזוג: מיטבית לתוצאה: הערה
 לקנק עדיפות (המכל לתו המקרר מתו ישירות שהוצא
 למש בחלב שקוע כשהוא האדי מוט את והשאר) מתכת

 .היותר לכל שניות 25
 

 האדי מוט את הכנס
 .החלב לתו במלואו

על לח הלחצ  
להקצפת עד והמת 
 .החלב

לתוצאה ההגעה ע 
 על שוב לח, הרצויה

הלחצ . 
 

 מוט את לנקות יש חלב משאריות האדי יסודי באופ 
 :שימוש כל לאחר

על לח הלחצ  
שניות מספר במש. 
 על שוב לח מכ לאחר

הלחצ . 
עד שניות מספר המת 

 .האדי מוט להתקררות
 החיצוני החלק את הסר

Z ושתחת אותו טו מי 

זורמי. 
 .רטובה מטלית בעזרת X הפנימי החלק את היטב נגב

 
 לשטיפה ניתני האדי מוט של הקצה חלקי שני: הערה
 הפנימי החלק את ג להסיר יש, זה במקרה. כלי במדיח

 X הפנימי החלק את הכנס, הניקוי לאחר. המתכת מצינורית
 החלק תא חבר, מכ לאחר; האדי מוט לתו במלואו
 .Z החיצוני

 
 :אזהרה

 מגע ע האדי מוט וע עלול האדי לכוויות לגרו 
 .חמורות

 לא א נפלטי למצב אוטומטית חוזרת המכונה, אדי 
 לפני דקה; בקירוב דקות 5 לאחר הקפה חליטת

 אתה א. מהבהב  הלחצ האוטומטית החזרה
של נוספת בכמות מעוניי אדי ,על לח הלחצ. 

 במצב נשארת היא עוד וכל מתחממת נההמכו כאשר 
מחזורי מבצעת היא, האדי חימו אשר הבוילר בתו 
עשויי של קטנות כמויות לפליטת לגרו אדי מתו 
 גו וחלקי ידיי הרחק, לפיכ. הקפסולות תושבת
כוויות למנוע כדי הקפה חליטת מאזור אחרי. 

 

 חמי מי הכנת
 חמי מי יגתלמז ג משמש המכונה של האדי מוט

וחליטות תה הכנת לצור. 

 .מואר  הקפה לחצ כי ודא
 :הבאות הפעולות את בצע

 

 
 האדי מוט את נקה

 .חלב משאריות
 
 
 
 
 
 
 
 

מק מתחת מתכת קנק 
 .האדי למוט
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על לח לחצ האדי
לפחות שניות 3 במש. 

 במזיגת תתחיל המכונה
מי חמי ;לחצ האדי 

 .במהירות יהבהב 
 

לכמות ההגעה ע המי 
 לחצ על שוב לח, הרצויה

האדי . 
 

 אדי ייצור לאחר קפה הכנת
, אדי פליטת לאחר מיד קפה מהכנת להימנע מאוד חשוב
משו שהמי על המיוצריהתרמו ידיבלוק מדי חמי 
 .הקפה של בטעמו ויפגמו

 טמפרטורת כאשר מושבת  הקפה לחצ, זו מסיבה
 .מדי גבוהה בלוק התרמו

 
 המכונה את להחזיר כדי

 לחצ על לח, הקפה למצב
שהלחצ עד והמת הקפה

 שלב במהל. יואר
 דקות 10 (ההתקררות

 הספל סמל) בקירוב
 .מהבהב המרכזי שבמעגל

 
 

 
 אחת דקה (במהירות הקפה למצב המכונה את להחזיר כדי

 :הבאות הפעולות את בצע, )בקירוב
 

מק מתחת מתכת קנק 
 .האדי למוט

 

  האדי לחצ את החזק
 3 במש לחו כשהוא
 .שניות

 
 הכמות את ימזוג המכשיר

; חמי מי של המתוכנתת
 באופ תיפסק הזרימה
 .אוטומטי

 
 

 אבנית הסרת
 השימוש מ כתוצאה טבעי תהלי היא אבנית הצטברות

 .במכונה
 הניקוי למיטוב המיועדת אוטומטית תוכנית כוללת המכונה
 .המכונה של הפנימי החלק מתו ניתהאב שאריות והסרת

 
 המיועדי אבנית הסרת במוצרי רק השתמש: הערה

 ואל להל המתוארות הפעולות את בצע. קפה למכונות
הסרת מוצר תווית על המופיעות ההוראות על תסתמ 
 .האבנית

 

שבמעגל  הסמל א 
 הבהוב (מהבהב המרכזי

 בצע) שניות שתי כל אחד
 :הבאות הפעולות את

 
 
 
 
 

 :התהלי תחילת
 

 הקפה לחצ את החזק

 האדי לחצ ואת 

 כשה בו לחוצי
 שניות 5 במש זמנית
 .לפחות

 
 
 

 

ו  הלחצני בו יהבהבו שבמעגל  והסמל
 .נבחר האוטומטי האבנית הסרת שתהלי לכ כאות, זמנית

 

עליך ללחוץ על כפתור 
הקפה לחיצה קצרה 

ולהמתין עד שסמל הקפה 
 הקטן יהבהב. 

מקם קנקן מתכת מתחת 
למוט האדים

מס' שניות,
עד שמים יחלו לזרום.

ניקוי אופטימלי
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 ב אותו ומלא המכל את הוצא1 ליטר עד (מי ה לסימ
MAX.( 

 האבנית וצרמ את הכנס למכונה שצור המכל לתו 
 .שיימס עד המת; במי המלא

 הקפסולות תושבת ואת הקפסולה את הסר. 

 

 לראש מתחת לפחות ליטר 1 שקיבולתו ריק מכל מק 
 .החליטה

 מוט את הפנה האדי המכל לתו ;יזרמו המי מתו 
 .האדי ומוט החליטה ראש

 על לח הלחצ . 

 בו בהבויה שבמעגלוהסמל  הלחצזמנית 
 30כ נמש אשר, האבנית הסרת תהלי שהחל ויציינו
 .דקות

 

 תשמיע המכונה, המחזור בסיו צפצו .הלחצ  

 ע יחד זמניתבו להבהב יתחילו שבמעגל  והסמל
 .מופיעי שכבר האחרי האותות

 

 המכונה של הפנימי המי מעגל את לנקות עלי זה בשלב
 .האבנית מסיר משאריות

 בצע; שטיפה מחזור דר המכונה את להעביר יש, ינודהי
 :הבאות הפעולות את

 ב המכל את מלא, ביסודיות אותו ונקה המכל את הסר1 
 ).MAXה למפלס עד (טריי מי של ליטר

 

 לראש מתחת ליטר 1 של קיבולת בעל ריק מכל מק 
 .החליטה

 מוט את הפנה האדי המכל לתו ;יזרמו מי מתו 
 .האדי ומוט החליטה ראש

 על לח הלחצ . 

שבמעגלוהסמלהלחצ בו מהבהביכאות זמנית 
 של הפנימי המי מעגל של השטיפה מעגל של לתחילתו
 .המכונה

 
 האותות השטיפה מעגל בסיו ויישמע יכבו המהבהבי 

צפצו. 

 ניקוז מכל את הסר החליטה לראש מתחת המי ושטו 
 .היטב אותו

 מכל את מחדש מלא המי. 

 לשימוש כעת מוכנה המכונה. 
 

 :אזהרה
 חשמל הפסקת של במקרה במהל הסרת תהלי 

 .מההתחלה התהלי על לחזור צור יש, האבנית

 לפי מבוצעת אינה האבנית הסרת א הצור ,
 שאינ לתקלות לגרו עלולה האבנית הצטברות

 במסיר להשתמש מומל. האחריות ידיעל מכוסות
 .למכונה שצור האבנית

 להשתמש אי חומצה או מלח, לשתיה סודה, בחומ 
 .למכונה נזק להסב עלולי שה כיוו, פורמית

הקיטור

הקיטור

יכולה להשמיע  איטי/ארוך במהלכו המכונה  התהליך 
רעשים, בכל מקרה אין להפסיק את התהליך באמצע!
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 לחוקי בהתא האבנית הסרת תמיסת את לסלק יש
 .הקיימי ולתקנות

 

 ותחזוקה ניקוי
 .בשבוע פע לפחות ורכיביה המכונה את לנקות יש

 ומלא המכל את שטו; טריי יהיו שבמכל שהמי הקפד
 .טריי שתייה במי וי מדי אותו

אלכוהול באתיל להשתמש אי ,חומרי ממסי ,ספוגי 
או/ו נוקשי כימיקלי חריפי. 

 
 בתנור חלקיה את או/ו המכונה את לייבש אי: זהירות

 .רגיל בתנור או מיקרוגל
 

 :הבאות הפעולות את בצע, המכונה לניקוי
 
 

 
 את ונתק המכונה את כבה

 .שבקיר החשמל משקע התקע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ושטו המי מכל את הסר
 .זורמי במי אותו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הקפסולות תושבת את רוק 
אותה ושטו במי זורמי. 

 
 השבכה את הסר אותה ושטו במי חמי. 

 הטיפות מגש את הסר אותו ושטו במי חמי. 

 

 

 מוט של החיצוני החלק את הסר האדי. 

 מוט של הפנימי החלק את הסר מתו האדי צינור 
 .המתכת

 שני הפרדת לאחר הרכיבי ,שטו בנפרד אות במי 
חמי. 

 

 

 שטיפת לאחר הרכיבי ,בצינור הפנימי החלק את התק 
 .החיצוני החלק את חבר מכ ולאחר המתכת

 

 מוט של והחיצוני הפנימי הקצה חלקי הרכבת בעת: הערה
האדי להכניס הקפד, למקומ פנימה אות במלוא. 

 
 

 

הסר את מגש הנירוסטה ושטוף אותו במים חמים
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 בעיות רופת
 החשמל רשת על שמגני הזר מפסקי סטטוס את בדוק; החשמל חיבור את בדוק

 אבלהלחצ על לוח אתה .הביתית
 .מואר אינו הוא

 :הבאות הפעולות את בצע
 מכל את מלא במקומו היטב מקובע הוא כי ודא, המי. 

 הקפה של החליטה מראש הקפסולות תושבת את הסר. 

 עד המת לחליטה מוכנה המכונה (יידלק  שהלחצ.( 

 החליטה לראש מתחת מכל הנח על ולח הקפה לחצ. 

 מזוג מי שניות מספר במש. 

 הזרימה את עצור. 

 החליטה לראש אותה וחבר הקפסולות לתושבת חדשה קפסולה הכנס .בהכנת המש 
 .הקפה

 .קפה מכינה אינה המכונה

סמל א מואר שבמעגל האדי ,עד המת שלחצ א מקרה .יואר האדי( 

סמל א מואר אינו שבמעגל האדי ,על לח לחצ האדי עד והמת 
שלחצ מתחממת המכונה (יואר האדי.( 

 )ב מקרה

 שתתקרר עד המת, המכונה את כבה; האדי מוט של אפשרית סתימה
 מוט של החיצוניי הפתחי מ כלשה מחסומי הסר; )שעה לפחות(

האדי. 

 )ג מקרה

  הלחצ על לוח אתה
 .אדי מפיקה אינה והמכונה

אדי נפלטי אול ה אינ 
החלב את מקציפי. 

 המש; החליטה לראש התושבת את וחבר הקפסולה לתושבת חדשה קפסולה הכנס
 .הקפה בהכנת

מי החליטה מראש דולפי 
החליטה במהל. 

 :הבאות הפעולות את בצע
 כונההמ את כבה 

 המכל את מלא 

 למוט מתחת מכל הכנס האדי על ולח הלחצ . 

 המכונה את הדלק כ והמת10 עד שניות יואר  שהלחצ. 

צפצופי משולש וסמל מהירי 
 .מהבהב

 .אבנית הסרת מחזור בצע
 מהבהב  המשולש סמל

 .במהירות

 .המכונה מתו דולפי מי .מהחשמל אותה ונתק המכונה את כבה

המכל תא רוק ;על לח הגומי אט של השקו הצימוד שסתו המכל שבתו. מי דולפי לאחר המכל מ 
 .מילויו

טפטו שמתקיי של הראשונות השניות במהל זולגות קפה טיפות כמה .רגילה לתופעה נחשב החליטה תהלי מ 
 השניות במהל הקפסולה
 .החליטה תהלי של הראשונות

 
 .מורשה שירות למרכז פנה, נמשכת הבעיה א: הערה

מוקד שירות לקוחות ישיר בטלפון 08-6995704
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 ותהמלצ
 :זכור, איכותי מאספרסו ליהנות כדי

 את החל במכל המי לפחות בשבוע פע. 

 השתמש, האפשר במידת תכולת בעלי במי נמוכה סיד 
 .המכונה בתו האבנית הצטברות את להפחית כדי

 השתמש בספלי מחוממי. 

 :כגו דומי וליישומי ביתי לשימוש מיועד זה מכשיר
 מטבחי של אזורי ויותבחנ עובדי ,וסביבות משרדי 

 ;נוספות עבודה

 חוות; 

 עלבבתי לקוחות ידי אירוח בתי, מלו וסוגי של נוספי 
 ;מגורי סביבות

 כפרי אירוח "מסוג בסביבות." 

 

 האחריות הגבלות
 :ידיעל שייגרמו תקלות או נזקי מכסה אינה האחריות

 תקופתית אבנית להסרת הנוגעות להוראות ציות אי. 

 הסיווג בלוחית הנקוב מזה שונה מתח ותבאמצע הפעלה 
 ").המכונה חלקי "הפרק ראה(

 שאינו שימוש או, נאות לא שימוש להוראות תוא. 

 שינויי פנימיי. 

 
 שטופלו מכונות של התיקו עלויות את מכסה אינה האחריות

 .מורשי שאינ שירות מרכזי ידיעל
 .הלקוח ידיעל בלעדי באופ יכוסו אלה עלויות
 :מומל

 למדיח הטיפות מגש את להכניס לא כלי 

 העמוד של הפנימי החלק שתחתית הקפד במכל התומ 
 .תמיד יבשה תהיה

 
 לגו נזק לגרו עלולה אלה המלצות פיעל שלא התנהלות

 .האחריות ידיעל מכוסה שאינו, המכונה
 

 :אזהרה
האריזה חומרי על לשמור מומל לפחות (המקוריי 
שבמקרה כדי, )האחריות תקופת למש הצור יהיה נית 
 .תיקו לצור השירות למרכז המכונה את לשלוח
שייגרמו נזקי ההובלה במהל שאינה אריזה בגי 

 .האחריות ידיעל יכוסו לא מתאימה
 

 
על חייו מחזור בסו לפח ואלקטרוני חשמלי ציוד השכלת

 .האירופי באיחוד פרטיי בתי ידי
 כי מעיד זה מוצר גבי על בשימוש שנמצא WEEEה סמל

אי המוצר את להשלי יש וכי אחרת ביתית פסולת ע 
 המכשיר את להעביר יכולי הצרכני. בנפרד להשליכו
 רכישתו ע 1:1 בסיס על למשווקי תשלו ללא המשומש

 .חדש מוצר של
, להשלכה המיועדי מכשירי איסו אודות נוס למידע

 חברת אל, ימגור בעיר המקומית הרשות אל פנה
. המוצר נרכש שממנו המשווק אל או המקומית התברואה
הצרכני להשלכת באחריות נושאי מכשירי בסו חייה 
לגרור עלול אלה לתקנות ציות ואי הקיימות לתקנות בהתא 
 .פליליי ועונשי קנסות

 על להגנה תתרו לפחת זה מוצר של נכונה השלכה
 .אד בני של ריאותב ועל טבעיי משאבי על, הסביבה
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תעודת אחריות 
למוצרי חשמל ביתיים

לקוח/ה יקר/ה, אנו מברכים אותך על רכישת המוצר ומודים לך שבחרת בנו. 

 נא הדבק כאן
את מדבקת האחריות

שם פרטי ומשפחה:

כתובת:

תאריך הרכישה: מקום הרכישה:

סוג המוצר: דגם המוצר:

שנת ייצור: יצרן: 

מספר סידורי:

אנו שמחים להעניק שנת אחריות למוצר שברשותך.
למוצרים המפורטים להלן, מוענקת אחריות נוספת מוגבלת למשך התקופה המפורטת לצידם:

 מעבדי מזון Magimix, Moulinex ו-Tefal, מטחנת בשר ובלנדר מוט Moulinex ו-Tefal: בנוסף לשנת האחריות הראשונה מוענקת אחריות נוספת מוגבלת למנוע בלבד למשך התקופה כדלקמן: 
- 29 שנים נוספות, Kitchenaid ,Moulinex ו-Tefal שנתיים נוספות. Magimix

בלנדר מוט Kitchenaid: שנה אחריות נוספת.
 שואבי אבק Dirt Devil: בנוסף לשנת האחריות הראשונה, שנתיים אחריות נוספות על המנוע בלבד.

בנוסף ל-3 שנות האחריות המלאות מוענקות 20 שנות אחריות נוספת מוגבלת למנוע בלבד. :5KFP-1644 מדגם Kitchenaid מעבד מזון
מגהצי קיטור ואדים Tefal ו-Rowenta: בנוסף לשנת האחריות הראשונה מוענקת שנת אחריות נוספת מוגבלת שאינה כוללת תקלות ונזקי אבנית.

בלנדר מוט KitchenAid - שנתיים אחריות.
3 שנות אחריות. - KitchenAid  מעבד מזון

פירוט תנאי שנת האחריות הראשונה:
1. תקופת האחריות כפי שמצוינת לעיל, החל מתאריך הרכישה ולשימוש אישי, ביתי או משפחתי בלבד. במוצרים המחויבים על פי הוראות השימוש בהתקנה או הדרכה של ניופאן, תחל תקופת 
האחריות מסיום ההתקנה או ההדרכה, לפי המאוחר, ובלבד שעד מועד ההתקנה או ההדרכה, נשמר המוצר בתנאים ראויים העונים לדרישות היצרן ולא נעשה בו שימוש )להלן: תקופת האחריות(.

2. דרשה ניופאן, כתנאי להפעלת המוצר ביצוע התקנה על ידה, תכלול האחריות גם אחריות להתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי ניופאן או מי מטעמה.
3. דרשה ניופאן כתנאי להפעלת המוצר מתן הדרכה או ביצוע התקנה, תבצע ניופאן את ההתקנה או תיתן את ההדרכה בבית הצרכן עד תום שבוע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן או, אם הוסכם

אחרת, תוך שבעה ימים מיום דרישת הצרכן ולא יאוחר משנה לאחר מסירת המוצר לצרכן אלא אם הוסכם אחרת.
4. ניופאן תתקן, בעצמה או באמצעות אחר מטעמה, כל קלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, בלא תמורה. נדרשה במסגרת התיקון החלפה של פריט במוצר, כולו או חלקים ממנו,

תבוצע ההחלפה על ידי ניופאן בלא תמורה.
5. במהלך תקופת האחריות ניופאן מתחייבת להשיב את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. היה תיקון המוצר בתקופת האחריות כרוך בהחלפת חלקים בו, יהיו החלקים

המחליפים מקוריים וחדשים.
6. במקרה בו לא מתאפשר תיקון בהתאם לאמור בסעיפים  4 ו-5 לעיל, תספק ניופאן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או שתשיב ניופאן את התמורה ששולמה בעד המוצר, לפי

בחירת היצרן.
7. ניופאן מתחייבת למסור לצרכן לאחר תיקון המוצר אישור בכתב ובו פירוט על מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו ככל שהוחלפו.

8. ניופאן תהא פטורה מחיוביה שעל פי סעיף 4 לעיל לתעודה זו, במידה והוכיחה כי מקור הקלקול בנזק מכוון שגרם הצרכן.
9. ניופאן מתחייבת לספק לצרכן, על פי דרישתו, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר. לגבי מוצרים שמחירם במועד הרכישה עולה על סך של 300 ₪, מתחייבת
ניופאן לספק חלקי חילוף בתשלום עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות על פי דין )12 חודשים(, בכפוף לדרישת הצרכן. עבור מיקרוגל ותנור הסקה דירתי, הפועל בדלק נוזלי או בגז, ניופאן

מתחייבת לספק חלקי חילוף בתשלום עד תום 6 שנים לאחר תום תקופת האחריות על פי דין )12 חודשים(, בכפוף לדרישת הצרכן. 
10. במהלך תקופת האחריות, מוצרים אשר נמסרו לתיקון במרכז שירות של ניופאן או בנקודת המכירה של המוצר, כאשר אין מרכז שירות במרחק של 15 ק"מ מנקודת המכירה של המוצר, יתוקנו
תוך 10 ימים מיום מסירתם במרכז השירות או בנקודות המכירה של המוצר. העברת המוצר למרכז שירות וממנו או מנקודת המכירה של המוצר וממנה, באחריות הצרכן ועל חשבונו. במהלך תקופת
האחריות, מוצרים אשר נמסרו לתיקון בנקודת המכירה של המוצר )כאשר יש מרכז שירות של ניופאן במרחק של 15 ק"מ מנקודת המכירה של המוצר(, יתוקנו תוך 14 ימים מיום מסירתם בנקודת

המכירה של המוצר. העברת המוצר לנקודת המכירה וממנה באחריות הצרכן על וחשבונו.
שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שבסעיף זה.

11. הוכח כי הקלקול נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, ניופאן תהה רשאית לדרוש טרם ביצוע התיקון, תשלום בעד התיקון, חלקי החילוף, הובלת המוצר או החלפתו:
א. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המוצר לצרכן.  

ב. זדון או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש בניגוד להוראות ההפעלה.  
ג. תיקון שנעשה במוצר, על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי ניופאן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי ניופאן.  

פירוט תנאי האחריות הנוספת המוגבלת :
1. האחריות הנוספת מוגבלת תחול על מוצר שיובא על ידי ניופאן ואשר נרכש בחנויות/אתרי אינטרנט המורשים על ידנו בלבד, על פי רשימת חנויות/אתרים מורשים המפורטת באתר האינטרנט של
ניופאן www.newpan.co.il. על הצרכן המבקש לממש את האחריות הנוספת מוגבלת, להציג תעודת אחריות )כולל הפרק של אחריות נוספת מוגבלת זו( וחשבונית הרכישה המראים כי המוצר

נרכש בחנויות/אתרי אינטרנט מורשים כאמור.
2. בנוסף ומבלי לגרוע באמור בסעיף 11 לתעודת האחריות, מובהר כי האחריות הנוספת מוגבלת לא תחול לגבי כל שבר ו/או נזק פיזי במוצר כגון: חלקי גומי קרועים, שריטות, קילופי צבע, שברים,

סדקים, קורוזיה, שברים בחלקי פלסטיק שונים במוצר, נזקים בגין חדירת חול או כל חומר אחר, שייגרמו מכל סיבה שהיא.
3. אם התיקון יצריך החלפת חלקים, יכולים אלו להיות מתוצרת חליפית. 

4. במקרה בו יש צורך בתיקון או בהחלפת חלקים אנו נהיה רשאים לבחור לפי שיקול דעתנו, להחליף את המוצר במוצר זהה או דומה, במקום לתקנו או להחליף בו חלקים כאמור.
5. התיקון יבוצע עד 14 יום )שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שבסעיף זה( מיום מסירת המוצר במרכז שירות או בנקודת המכירה.




