
מדריך הפעלה 



נתונים טכנייםעקרונות הפעלה כלליים
החומר ממנו עשויה המכונה: אלומיניום

חומר החלפת חום: נירוסטה
מכל המים: 0.7 ליטר / 23.7 אונקיות נוזלים.

קיבולת מכל הקפסולות המשומשות: 10 קפסולות
משאבה: 15 בר

משקל ללא אריזה: 4 ק"ג / 141 אונקיות.
מתח חשמל:  Hz ,  220-240 V 50/60 )אירופה(; Hz , 120 V 60 )ארה"ב(

חשמל: 1200 ואט )אירופה-ארה"ב( - עם פונקציית "חיסכון בחשמל"
מידות )ר x ע x ג(: x 269   x  123  267 )מ"מ( / x 10.6  x   4.8  10.5 )אינץ'(.

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

קראו בעיון את הוראות ההפעלה ואת הגבלות האחריות.
יש לחבר את המכונה לשקע חשמל בעל הארקה. 

יש לשמור על ניקיון המכונה ולשטוף לעתים קרובות את משטח הנחת הכוס, מגש 
הטפטוף, מגש הקפסולות המשומשות, מכל המים ומחזיק הכוס מאלומיניום. 

יש לבצע את כל פעולות התחזוקה כאשר המכונה כבויה.
חשוב: לעולם אין לטבול במים את המכונה או את רכיביה הנשלפים, או לשים 

אותם במדיח כלים.
יש להחליף את המים במכל באופן קבוע. 

אין להשתמש במכונת הקפה כאשר מכל המים ריק. 
מומלץ להשתמש במוצר להסרת אבנית המיועד במיוחד עבור מכונות קפה 

אספרסו, כל חודשיים לפחות, כמתואר בפרק הסרת אבנית.

גלו ורכשו קפסולות ILLY IPERESPRESSO באתר SHOP.ILLY.COM או בחנויות המשובחות.
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חלקי המכונה

ידית פתיחת תא הקפסולות   A
וסגירתו

תא הקפסולות )פנימי(  B
פיית מזיגת הקפה  C

מגש הקפסולות המשומשות   D
)שאריות לאחר החליטה(

משטח הנחת כוס אספרסו/ספל   E
"מאג"

מכל מים  F
חלון בדיקת רמת המים / ידית   G

שליפת מכל המים

לוח מגע לבקרה  H
לחצן קפה אספרסו   H1
לחצן אספרסו ארוך  H2

נורית חווי לבקרת מצב   H3
המכונה

משטח הנחת הכוס  I
כבל חשמל  L

תווית נתונים )מתחת לבסיס(  M
לחצן ההפעלה   N
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אמצעי הגנה חשובים

בעת השימוש במכשירי חשמל, יש לפעול תמיד על פי הוראות 
הבטיחות הבאות.

השימוש במכונת האספרסו
קראו את כל ההוראות.   -

מכונה זו מיועדת להכנת קפה אספרסו: השתמשו בה בזהירות   -
על מנת למנוע כוויות בשל סילוני מים רותחים או שימוש פסול 

במכונה.
מכונה זה מיועדת לשימוש בבית ובמקומות דומים כגון:   -

מטבח העובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;    o
חוות חקלאיות;    o

בתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות;    o
סביבות מסוג "צימרים".   o

מכונה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש אחר נחשב   -
לפסול ולכן מסוכן.

יש להפעיל את המכונה רק כאשר משתמשים בה. לאחר   -
השימוש, יש לכבות את המכונה על ידי הזזת מתג ההפעלה 
והכיבוי למצב "0" )תרשים 1( וניתוק התקע משקע החשמל.

אין לגעת במשטחים חמים. המים או הקפה הנמזגים מהמכונה    -
עלולים לגרום לכוויות.
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אמצעי הגנה חשובים

המכונה אינו מיועדת לשימוש על ידי אנשים עם יכולות מוגבלות   -
מבחינה פיזית, נפשית או חושית )כולל ילדים(, או ללא ניסיון 
ו/ או כישורים מספיקים, אלא אם האדם האחראי לבטיחותם 

מפקח עליהם ומדריך אותם לגבי אופן השימוש במכונה.
יש להשגיח על ילדים על מנת למנוע מהם לשחק עם המכונה.  -
פעולות ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים, אלא אם הם    -
מעל גיל 8 ותחת פיקוח. שמרו על המכונה ועל כבל החשמל 

הרחק מהישג ידם של ילדים בני פחות מ-8 שנים.
השתמשו במכונה רק בתוך הבית, במקום המוגן מפני מזג   -

האוויר. אין להשתמש בחוץ.
כדי להגן מפני אש, התחשמלות או פגיעה בגוף, אל תטבלו   -

את הכבל, התקע או גוף המכונה במים או בכל נוזל אחר.

אין להניח את המכונה על או    -
ליד כיריים חשמליות או כירת 

גז, או בתוך תנור חם.
נצמדים  באביזרים  השימוש   -
שלא הומלצו על ידי היצרן עלול 
לגרום לשריפה, להתחשמלות 

או לפגיעה בגוף.
וודאו כי  לפני ניתוק המכונה   -

מתג ההפעלה והכיבוי נמצא במצב "0" )תרשים 1(. 
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אין להוציא את התקע על ידי משיכה בכבל החשמל, ואין לגעת   -
בו בידיים רטובות.

אין לשאת או למשוך את מכונת הקפה באמצעות כבל החשמל.   -
כדי להפחית את הסיכון לפציעה, אין להניח את הכבל מעל   -
הדלפק או שולחן, שם ילדים עלולים למשוך אותו, או שניתן 

למעוד עליו בטעות.
במקרה של שריפה, יש לכבות את האש עם פחמן דו-חמצני    -
)CO2(. אין להשתמש במים או במכבה אש על בסיס אבקה.

אין לחסום את פתחי האוורור בבסיס המכונה.  

התקנת מכונת האספרסו
קראו את ההוראות בקפידה.  -

אין להתקין את המוצר באזור שבו הטמפרטורה עשויה לרדת   -
ל-0 מעלות צלזיוס / 32 מעלות פרנהייט או נמוך יותר )המכונה 
עלול להנזק במקרה של קפיאת מים( או לעלות מעל 40 מעלות 

צלזיוס / 104 מעלות פרנהייט.
בדקו שמתח החשמל תואם את הדרישות המצוינות על גבי    -
תווית הנתונים של המכונה. חברו את המכונה רק לשקע 
6A עבור  חשמל מוארק באופן תקין עם דירוג מינימלי של 
דגמים הפועלים על 230Vac, ו-15A עבור דגמים הפועלים 

.120Vac על

אמצעי הגנה חשובים
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אם התקע והשקע אינם תואמים, החליפו את התקע עם תקע    -
מתאים במרכז שירות מורשה.

הניחו את המכונה על משטח הרחק מברזי מים וכיורים.  -
לאחר הסרת האריזה, בדקו שהמכונה במצב מושלם לפני   -

התקנתה.
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.   -

ניקוי מכונת האספרסו
נתקו את המכונה מהחשמל לפני ניקויה.  -
המתינו להתקררות המכונה לפני הניקוי.  -

הסירו את מכל המים על ידי משיכתו מעט למעלה ואז החוצה.   -
נקו את הגוף ואת האביזרים המצורפים עם מטלית רטובה,    -
ולאחר מכן נגבו עם מטלית יבשה מסוג שאינו שורט. אין 

להשתמש בחומרי ניקוי.
אין לחשוף את המכונה למתזי מים ממושכים או לטבול אותה   -

במים, באופן חלקי או מלא.

אמצעי הגנה חשובים
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במקרה תקלה
אין להשתמש במכונה אם כבל החשמל או התקע פגומים, או אם 
המכונה מראה סימנים של תקלה או שהיא נפגמה בצורה כלשהי. 
קחו את המכונה למרכז השירות המורשה הקרוב למקום מגוריכם 

לבדיקתה או לתיקונה.
אם כבל החשמל ניזוק יש להחליפו אצל היצרן או במרכז שירות 

מורשה.
במקרה של נזק או תקלה, כבו את המכונה ואל תנסו לתקנה 
בעצמכם. לתיקונים יש לפנות למוקד שירות מורשה על ידי היצרן, 
ולבקש שימוש בחלקי חילוף מקוריים בלבד. אי ציות להוראות אלו 
עלול לפגוע בהפעלה בטוחה של המכונה ויגרום לפקיעת תוקף 

זכויות האחריות.

שימוש לא נאות במכונה 
היצרן אינו אחראי לתאונות שיגרמו בשל אי ציות לחקיקה   -

קיימת לגבי מערכות הארקת חשמל.
היצרן אינו אחראי לנזק אפשרי שיגרם כתוצאה משימוש לא   -

נאות, שגוי או בלתי סביר.

אמצעי הגנה חשובים
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הוראות לגבי כבל החשמל
מסופק כבל חשמל קצר, על מנת להפחית את הסיכונים הנובעים  א( 

מהיתקלות או מעידה על כבל ארוך יותר.
ניתן להשתמש בכבל מאריך, אך יש לעשות בו שימוש זהיר. ב( 

אם משתמשים בכבל מאריך: ג( 
דירוג החשמל המסומן של הכבל המאריך צריך להיות    )1

לפחות כמו דירוג החשמל של המכונה;

אם המכונה היא מסוג בעל הארקה, הכבל המאריך צריך   )2
להיות כבל הארקה עם 3 פינים; 

יש לסדר את הכבל כך שהוא לא יונח מעל דלפק או שולחן,   )3
שם ילדים עלולים למשוך אותו, או שניתן למעוד עליו בטעות.

חשוב: שמרו על הוראות אלה 
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HE  התקנה והפעלה ראשונית של המכונה 

הערה: בהפעלה הראשונית ובמקרה של מספר ימי חוסר פעילות, מומלץ למזוג לפחות חצי ממכל המים בלי לשים קפסולות במכונה, לאחר הצבת כלי 
קיבול בגודל מתאים מתחת לפיית מזיגת הקפה.

הסירו את מכל המים באמצעות חלונות 
הצד המיוחדים.

רחצו אותו ושטפו ביסודיות. מלאו עם 
מי שתייה טריים עם לרמה המסומנת 

.MAX

הכניסו את כבל החשמל לשקע.הכניסו את מכל המים כולו למכונה.

העבירו את מתג החשמל למצב "I" כדי 
להפעיל את המכונה.

הלחצנים  ו- מהבהבים, נורית 
למשך  יציב  באור  תדלק  החיווי  
15 שניות ולאחר מכן תכבה: המכונה 

מתחממת.

צליל התראה מציין כי המכונה מוכנה 
לשימוש. הלחצנים  ו- דולקים 

באור יציב. נורית החיווי  כבויה.

לאחר 30 דקות של חוסר פעילות, 
המכונה עוברת אוטומטית למצב 
והלחצנים   בחשמל,  חיסכון 
ו‑ יהבהבו באיטיות. לחצו על 
אחד משני הלחצנים כדי להפעיל 

את המכונה שוב.
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הכנת קפה

מכל המים מאפשר מילוי מבלי להסיר אותו לחלוטין ממקומו, כך שניתן להמשיך לחלוט קפה במהלך המילוי. עמדת המילוי מצוינת על ידי התנגדות קלה 
להזזה, בערך במחצית המרחק להוצאת המכל. אין להשתמש בקפסולות מסוג שונה. הן עלולות לגרום נזק למכונה. הערה: אם ישנה קפסולה בתא היא 
תוסר באופן אוטומטי בעת פתיחת התא. הקפסולה צריכה להיכנס לתא בקלות. אם היא אינה נכנסת בקלות, הוציאו אותה והחזירו שוב בצורה נכונה.

 Iperespresso השתמשו רק בקפסולות
לשימוש ביתי. 

באמצעות  המים  מפלס  את  בדקו 
החלונות המיועדים לכך.

הוציאו את מכל המים עד לנקודה שבה 
הוא ננעל.

מלאו עם מי שתייה טריים עם לרמה 
.MAX המסומנת

הלחצנים  ו- מאירים באור יציב. הכניסו את מכל המים למכונה במלואו.
נורית החיווי  כבויה.

הרימו את הידית.שחררו את הידית. 
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אזהרה: ודאו כי תא הקפסולות סגור היטב לפני הלחיצה על לחצן החליטה.

נעלו על ידי הורדת הידית.הורידו את החלק הנע.הכניסו את הקפסולה.

או הנמיכו את מגש הנחת הכוס והניחו הניחו את כוס האספרסו במקומה.
כוס גבוהה )"מאג"(.

או לחצו על  כדי להכין אספרסו לחצו על  כדי לחלוט קפה אספרסו.
ארוך.
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הכנת קפה

אם כמות הקפה אינה מספיקה, ניתן להכין עוד קפה על ידי לחיצה על אותו הלחצן מבלי להחליף קפסולה. ניתן לעצור את תהליך החליטה על ידי 
לחיצה שוב על אותו הלחצן.

אזהרה: החליטה תמיד תפסיק אוטומטית לאחר כ‑70 שניות, אך במקרה זה הקפה עלול לזלוג החוצה מהכוס. הערה: כאשר חולטים אספרסו ארוך, 
הקפה עלול לזלוג החוצה מהכוס אם היא אינה גדולה מספיק.

המתינו עד שהלחצנים  ו‑ יאירו באור יציב לפני חליטת הקפה הבא.

המלצות
כדי ליהנות מאספרסו באיכות גבוהה, זכרו:

יש להחליף את המים במכל כל יום.  -
במידת האפשר, השתמשו במים עם קשיות של פחות מ-12 בדרגות קושי   -

צרפתיות, על מנת לצמצם את המשקעים במכונה.
השתמש בכוסות מחוממות.  -

החליטה תפסיק באופן אוטומטי.
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HE התאמת כמות הקפה בכוס

המכונה מאפשרת להגדיר את כמות הקפה הרצויה למזיגה עבור שני 
. לחצני החליטה  ו‑

הערה: לצורך הפשטות, מוסבר כיצד להגדיר את הלחצן  בלבד; עבור 
. הגדרת הלחצן  המשיכו באותה הדרך, תוך לחיצה על הלחצן 

."Iperespresso" הטוב ביותר עם קפסולות Illy המכונה הוגדרה מראש במפעל עם פרמטרים סטנדרטיים המתאימים להכנת קפה
הערה: עבור אספרסו ארוך, אנו ממליצים להשתמש בקפסולות "Iperespresso" הכחולות.

לחיצה נעלו על ידי הורדת הידית.הכניסו את הקפסולה. לחצו  החליטה,  במהלך 
ממושכת על הלחצן  או  כדי 
לשמור בזיכרון את כמות האספרסו או 

האספרסו הארוך שנמזגה.

שחררו את הלחצן כאשר הקפה מגיע 
לכמות הרצויה.

רמת הקפה נשמרה בזיכרון. כעת המכונה מוגדרת לפיה. בפעם הבאה שתלחצו 
על לחצן זה, תחלט כמות קפה שהוגדרה.
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ניקוי ותחזוקה

אין להשתמש במים שנשארו במכל במשך מספר ימים; שטפו את המכל 
ומלאו אותו כל יום עם מי שתייה טריים. יש לנקות את המכונה ואת חלקיה 

לפחות פעם בשבוע.
אין להשתמש באלכוהול אתילי, חומרים ממיסים, ספוגים שוחקים ו/או 
כימיקלים אגרסיביים. אין לייבש את המכונה ו/או חלקיה במיקרוגל או 

בתנור רגיל. 
אין לשים את המכונה וחלקיה במדיח כלים.

הרימו והוציאו את משטח החזקת הכוס הסירו ושטפו את מכל המים.כבו את המכונה ונתקו אותה מהחשמל.
ושטפו אותו.

הסירו את מגש הקפסולות המשומשות.

רוקנו את המגש משאריות )קפסולות 
משומשות/קפה( ושטפו אותו.

נקו את גוף המכונה עם מטלית לחה 
ומעט מים בלבד.
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אם מחזור הסרת האבנית לא הושלם באופן תקין, המכונה תאותת על כך כמתואר בסעיף "אזהרות ‑ מצב המכונה". 
הערה: במקרה שישנה הפסקת חשמל במהלך הסרת האבנית, כאשר יחודש החשמל הפעולה תתחדש מהמקום שבו הופסקה.

אין לשתות את הנוזל הנמזג במהלך הסרת האבנית. ניתן להשתמש במכונה כדי להכין קפה רק לאחר השלמת תהליך הסרת האבנית.

קראו את כל ההוראות בקפידה לפני ביצוע הסרת האבנית. משך ההסרה: כ‑15 דקות.הסרת אבנית
במהלך השימוש במכונה, נוצרת הצטברות אבנית באופן נורמלי. תהליך הסרת האבנית מאפשר לייעל את הניקוי 
ולהסיר משקעי אבנית מפנים המכונה. נורית החיווי בין שני לחצני הקפה  תתחיל להבהב באופן אוטומטי 
)בצבע צהוב( כאשר צריך להסיר אבנית מהמכונה. מומלץ להסיר אבנית מהמכונה כל חודשיים, באמצעות מוצר להסרת 

אבנית המיועד במיוחד עבור מכונות קפה.

הסירו את המכל ומלאו עם מי שתייה כבו את המכונה.
.MAX טריים עד לרמה המסומנת

צקו את התמיסה להסרת אבנית לתוך 
המכל המלא מים, וערבבו עד להמסה 

מלאה.

1 ליטר לפחות  הניחו כלי קיבול של 
מתחת לפיית מזיגת הקפה.

1 ליטר
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הסרת אבנית

. הוא יתחיל להבהב  לחצו על הלחצן 
במהירות.

מים יוזרמו לסירוגין מקבוצת החליטה 
)במשך 13 דקות(.

אזהרה: המים הנמזגים חמים מאוד.

במהלך הסרת האבנית, לחצן הקפה 
 מהבהב במהירות.

המכונה משמיעה צליל התראה חוזר 
כדי לסמן ששלב הסרת האבנית נגמר.

תא  כי  ובדקו  המכונה  את  הפעילו 
הקפסולות ריק.

הפעילו את המכונה: בתוך 15 שניות 
את  והחזיקו  לחצו  ההפעלה,  מרגע 
תשמיע  שהמכונה  עד  הלחצן  
4 צלילים )3 קצרים ו-1 ארוך(. שחררו 

את הלחצן.

נורית החיווי  תהבהב באור צהוב 
קבוע.

ניתן  באיטיות.  יהבהב  הלחצן  
להפעיל את מחזור הסרת האבנית.

1 ליטר
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HE הסרת אבנית

הסמל  המהבהב באיטיות ונורית 
החיווי הכחולה  )דולקת באור יציב( 
לשלב  מוכנה  המכונה  כי  מציינים 
השטיפה, שמיועד להסיר את שאריות 

תמיסת הסרת האבנית. 

הסירו את המכל ושטפו אותו עם מי 
שתייה טריים.

מלאו את המכל עם מי שתייה טריים עד 
.MAX לרמה המסומנת

הניחו את המכל בחזרה במקומו.

. המכונה משמיעה  לחצו על הלחצן 
מתחיל  והלחצן   התראה  צליל 

להבהב במהירות.

במהלך הסרת האבנית, לחצן הקפה 
 מהבהב במהירות.

מים יוזרמו מקבוצת החליטה )במשך 
2 דקות(.

המכונה משמיעה צליל התראה ארוך 
כדי לסמן ששלב השטיפה נגמר. 

 נורית החיווי  נכבית, והלחצנים 
 ו- יהבהבו. 

1 ליטר

1 ליטר
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הסרת אבנית

צליל  המתינו עד שהמכונה תשמיע 
התראה המציין כי היא מוכנה לשימוש. 
הלחצנים  ו- דולקים באור יציב. 

נורית החיווי  כבויה.

המכונה מוכנה להכנת קפה.
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אזהרה: אי הסרת אבנית מהמכונה עלול לגרום לתקלות שאינן מכוסות 
במסגרת האחריות.

אין להשתמש בחומץ, חומרים בסיסיים )lye(, מלח או חומצה פורמית, 
מכיוון שהם עלולים לגרום נזק למכונה.

השתמשו רק במוצרי הסרת אבנית המתאימים למכונת קפה.
יש להשליך את המוצר להסרת אבנית על פי התקנות התקפות.

מגבלות האחריות

האחריות אינה מכסה נזק או תקלות שנגרמו על ידי:
אי הסרת אבנית באופן תקופתי.   -

הפעלה עם מתח השונה מהדירוג המוצג על לוחית הנתונים )ראו "חלקי    -
המכונה"(.

שימוש לא הולם או שימוש שאינו תואם להוראות.   -
שינויים פנימיים.   -

האחריות אינה מכסה את עלויות התיקון של מכונות שטופלו על ידי מרכזי שירות 
שאינם מורשים. במקרה זה, כל העלויות ישולמו על ידי הלקוח. אנו מציעים:

לא לשטוף את חלקי המכונה במדיח כלים;   -
לשמור על מגש העודפים נקי.   -

אי שמירה על הוראות אלה עלול לגרום לנזק למכונה שאינו מכוסה במסגרת 
האחריות.

אזהרה:
מומלץ לשמור את האריזה המקורית )לפחות למשך תקופת האחריות( על 
מנת לשלוח את המכונה למרכז השירות לתיקון במידת הצורך. נזקים שיגרמו 

בשל הובלה ללא אריזה נאותה לא יכוסו על ידי האחריות.
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אזהרות ‑ מצב המכונה

הלחצנים מהבהבים
המכונה הופעלה ונמצאת בשלב החימום.

  + 
הלחצנים מאירים באור יציב.

המכונה הגיעה לטמפרטורה המתאימה לחליטה.

  + 
הלחצן מהבהב

המכונה חולטת כוס אחת של קפה אספרסו. 

  + 
הלחצן מהבהב

המכונה חולטת אספרסו ארוך.
הלחצנים מהבהבים באיטיות.

המכונה נמצאת במצב חיסכון בחשמל. המכונה עוברת אוטומטית למצב חיסכון בחשמל 
. לאחר 30 דקות של חוסר פעילות. הפעילו את המכונה על ידי לחיצה על הלחצן  או 

לחצו שוב על הלחצן  או  כדי להתחיל בחליטת קפה.
נורית החיווי מהבהבת באור צהוב.

המכונה צריכה טיפול להסרת אבנית. 

  + 

הלחצן מהבהב באיטיות ונורית החיווי דולקת באור יציב )בצבע צהוב(
המכונה מסמנת כי נבחר תהליך הסרת אבנית. 

יש למלא את מכל המים במים וחומר להסרת אבנית.
הלחצן מהבהב במהירות ונורית החיווי דולקת באור יציב )בצבע צהוב(

המכונה מסמנת על ביצוע החלק הראשון של מחזור הסרת האבנית. המכונה מזרימה 
את תמיסת הסרת האבנית.

  + 

הלחצן מהבהב באיטיות ונורית החיווי דולקת באור יציב )בצבע כחול(
המכונה מסמנת על סיום החלק הראשון של מחזור הסרת האבנית. שטפו את מיכל 

המים עם מי שתייה נקיים ומלאו אותו שוב.
הלחצן מהבהב במהירות ונורית החיווי דולקת באור יציב )בצבע כחול(

המכונה מסמנת על ביצוע החלק השני של מחזור הסרת האבנית. המכונה מזרימה 
מים לשטיפה.

  + 

נורית החיווי מהבהבת באור אדום.
ישנה תקלה במכונה. כבו את המכונה, המתינו 30 שניות ולאחר מכן הפעילו אותה שוב. 

אם הבעיה ממשיכה, פנו למרכז שירות מורשה.
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HE פתרון בעיות

אם הבעיה פתרוןגורםבעיה
נמשכת

המכונה אינה 
נדלקת.

מחובר  אינו  החשמל  כבל 
חברו את התקע לשקע שתואם את המפרט הטכני המפורט בלוחית הנתונים מתחת לבסיס המכונה.לשקע החשמל.

פנו למרכז 
שירות 
מורשה.

מתג ההפעלה והכיבוי מכוון 
העבירו את מתג ההפעלה והכיבוי ל- "I".על "0".

המכונה אינה 
חולטת קפה.

מלאו את המכל במים.אין מים במכל.

הכניסו קפסולה לתא הקפסולות.אין קפסולה בתא הקפסולות.

אינה  שהוכנסה  הקפסולה 
מוציאה קפה.

הסירו את הקפסולה על ידי שחרור והרמת הידית, והוציאו אותה ממגש הקפסולות המשומשות. 
סגרו את תא הקפסולות ומזגו כמות מים קטנה. החזירו את הקפסולה והתחילו לחלוט.

החלק הניתן להזזה בראש 
המכונה אינו סגור לחלוטין. 

הרימו את הידית וודאו שהקפסולה הוכנסה כראוי. הורידו את החלק הניתן להזזה ונעלו אותו 
על ידי הורדת הידית. לחצו על הלחצן  או  כדי לחלוט את הקפה.

.הלחצן  או לא נלחצו. לחצו שוב על הלחצן  או 

מכל המים לא הוכנס בצורה 
בדקו שמכל המים הוכנס במלואו.נכונה.

על  אבנית  הצטברות  יש 
רכיבים פנימיים.

הסירו אבנית מהמכונה כמתואר בפסקה הרלוונטית.

נסו למזוג מים בלי להכניס קפסולה בתא.המשאבה לא הופעלה.

מים דולפים 
סוג קפסולה שגוי. החוצה.

ידי התוית  ודאו שאתם משתמשים בקפסולה "Iperespresso" לשימוש ביתי, המזוהה על 
“Ground coffee single-dose capsule for household use” )קפסולת מנת קפה טחון 

יחידה לשימוש ביתי( על האריזה.
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השלכה

ידי משקי בית  השלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני בסוף מחזור החיים שלו על 
פרטיים באיחוד האירופי.

הסמל WEEE על המוצר מסמל שאסור להשליכו יחד עם פסולת ביתית אחרת, 
יכול למסור את המכונה המשומשת למפיץ, ללא  ויש למסרו בנפרד. הלקוח 

תשלום, על בסיס 1:1, בעת רכישת מוצר חדש.
לקבלת מידע נוסף אודות איסוף מכשירים לגרוטאות, אנא צרו קשר עם הרשות 
המקומית במקום מגוריכם, שירות פינוי האשפה המקומי או המשווק ממנו 
רכשתם את המוצר. הלקוח הוא האחראי לסילוק מכשירים בסוף מחזור החיים 
שלהם בהתאם להוראות הדין הנוכחיות, ואי ציות להן עלול להיות כפוף לקנסות 

ולענישה פלילית.
השלכה נכונה של מוצר זה תתרום להגנה על הסביבה, משאבי הטבע ובריאות 

האדם.


