
לתשומת לבכם, יש לשמור חוברת זו לשימוש עתידי. 

חוברת הפעלה למכונת קפה 
HD8829 דגם

EASYCAP
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תתחדשו.
PHILIPS SAECO ברכותינו על רכישת מכונת

חשוב לנו שתיהנו מחוויית הקפה המשובחת, הטעימה 
והמהנה ביותר, ולכן אנו מגישים לכם את המדריך הזה על 
מנת שתמצאו את כל המידע הדרוש לכם להתקנת המכונה, 

השימוש בה והתחזוקה השוטפת המומלצת עבורה.
ניתן לצפות בסרטוני תמיכה על אופן הפעלה, שימוש 

www.pauza.co.il :ותחזוקת המכונה באתר שלנו

אנחנו כאן, לשירותכם.
למארז זה מצורפת רשימת מעבדות הפרוסות ברחבי הארץ 

אשר ישמחו לספק לכם שירות.
מכונה זו מגיעה עם שנתיים אחריות, בכפוף לתעודת האחריות.

אנו מאחלים לכם חוויית קפה מהנה
 

בברכה,
פאוזה – חברת פתרונות הקפה
הגדולה והמובילה בישראל
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מבוא
ברכות על רכישתה של מכונת קפה אוטומטית מתוצרת פיליפס, המצוידת במקציף חלב 

אוטומטי! כדי להפיק את המרב מן התמיכה המוענקת ע"י פיליפס, רשום את המוצר שלך 
בכתובת www.philips.com/welcome. המכונה מתאימה להכנת קפה אספרסו תוך שימוש 

בפולי קפה שלמים. ניתן להשתמש במקציף החלב האוטומטי להכנת קפוצ'ינו מושלם 
במהירות ובקלות. במדריך למשתמש תמצא את כל המידע הדרוש לצורך התקנה, שימוש, 

ניקוי והסרת אבנית מן המכונה.
אם תיתקל בבעיות בעת השימוש במכונה, או אם יש לך שאלות, עיין בדף התמיכה שלנו 

בכתובת www.philips.com/support. כאן תמצא מידע מפורט אודות ניקוי ותחזוקה, 
שאלות נפוצות, סרטוני תמיכה ומדריכים למשתמש.

קפה. עם זאת, אנו מבטיחים כי המכונה חדשה לחלוטין.

חשוב
מכונה זו מצוידת בתכונות בטיחות. עם זאת, יש לקרוא בעיון את הוראות הבטיחות ולנהוג 

על פיהן, ולהשתמש במכונה אך ורק כמתואר בהוראות אלה, וזאת כדי למנוע פציעה או נזק 
כתוצאה משימוש לא נאות במכונה. שמור על מדריך למשתמש זה לצורך עיון בעתיד.

אזהרה

• חבר את המכונה לשקע חשמל שסיווג המתח שלו תואם למפרטים הטכניים של המכונה.
• חבר את המכונה לשקע חשמל מוארק.

• אין להותיר את כבל החשמל כאשר תלוי מעל לקצה השולחן או הדלפק ואין להניח לו
  לבוא במגע עם משטחים חמים.

• אין לטבול את המכונה, את תקע החשמל או את כבל החשמל במים )סכנת התחשמלות(.
• אין לשפוך נוזלים על מחבר כבל החשמל.

• אין להפנות את סילון המים החמים לעבר חלקי גוף: סכנת כוויות.
• אין לגעת במשטחים חמים. השתמש בידיות ובכפתורים.

• כבה את המכונה באמצעות המתג הראשי שממוקם בחלקה האחורי והוצא את תקע
  החשמל מן השקע:

  - במקרה של תקלה.
  - אם אין בכוונתך להשתמש במכונה לאורך זמן.

  - לפני ניקוי המכונה.
• משוך בתקע ולא בכבל החשמל.

• אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות.
• אין להשתמש במכונה אם תקע החשמל, כבל החשמל או המכונה עצמה ניזוקים.

• אין לבצע שינויים כלשהם במכונה או בכבל החשמל.
• תיקונים יבוצעו במרכז שירות מורשה של פיליפס כדי למנוע סכנה.
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• המכונה אינה מיועדת לשימוש על-ידי ילדים שגילם פחות מ-8 שנים.
• המכונה מיועדת לשימוש על-ידי ילדים שגילם 8 שנים ומעלה וכן על-ידי אנשים בעלי יכולות

  פיזיות, חושיות או מנטאליות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, בתנאי שהינם מצויים תחת השגחה
  או שקיבלו הדרכה בנוגע לשימוש במכונה באופן בטיחותי ובלבד שהבינו את הסכנות הכרוכות

  בשימוש.
• פעולות ניקוי ותחזוקה של המשתמש לא תבוצענה על-ידי ילדים, אלא אם כן גילם עולה על 8

  שנים ואם הם נתונים תחת השגחה.
• יש להרחיק את המכונה ואת הכבל שלה מהישג ידם של ילדים שגילם פחות מ-8 שנים.

• יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכונה.
• אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים לתוך מטחנת הקפה.

זהירות
• מכונה זו מיועדת לשימוש ביתי רגיל בלבד. היא אינה מיועדת לשימוש בסביבות כגון מטבחים

  מוסדיים, משרדים, חוות או סביבות עבודה אחרות.
• יש להקפיד להניח את המכונה על משטח ישר ויציב. יש להקפיד שתימצא במצב אנכי וישר גם

  במהלך ההובלה.
• אין למקם את המכונה על כיריים או ישירות בסמיכות לתנור חם, רדיאטור או מקור חום אחר.
• יש להכניס למכל פולי הקפה פולים קלויים בלבד. הכנסה של קפה טחון, קפה נמס, פולי קפה

  גולמיים או חומרים אחרים לתוך מכל פולי הקפה עלולה לגרום נזק למכונה.
• לפני הכנסה או הסרה של חלקים, אפשרו למכונה להתקרר. המשטחים המתחממים עלולים

  לשמר חום שיורי גם לאחר השימוש.
• אין למלא את מכל המים במים פושרים, חמים או מוגזים, שכן הדבר עלול להסב נזק למכל המים

  ולמכונה.
• אין להשתמש בצמר פלדה, חומרי ניקוי חריפים, נוזלים כמו דלק או אצטון לניקוי המכונה. יש

  להשתמש במטלית רכה שהורטבה במים.
• יש להסיר אבנית מן המכונה באופן שגרתי. המכונה מציינת מתי יש צורך בהסרת אבנית. חוסר

  הקפדה על הסרת אבנית יגרום למכונה שלא לפעול כראוי. במקרה זה, התיקון לא יכוסה על-ידי
  האחריות.

• אין להחזיק את המכונה בטמפרטורות שנמוכות מ-0°C. מים שהושארו במערכת החימום עלולים
  לקפוא ולהסב נזק.

• אין להשאיר מים במכל המים כאשר המכונה אינה בשימוש במשך פרק זמן ארוך. המים עלולים
  להזדהם. יש להשתמש במים טריים בכל שימוש במכונה.
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(EMF) שדות אלקטרומגנטיים

מכשיר זה של פיליפס תואם לכל התקנים והתקנות הרלוונטיים בנוגע לחשיפה לשדות 
אלקטרומגנטיים.

סקירה כללית (איור 1)
1. לחצן אספרסו
2. לחצן קפוצ'ינו

3. לחצן קפה
4. לחצן הפעלה/כיבוי
5. לחצן חוזק הארומה

6. לחצן מים חמים/ניקוי חלב
7. נורית מחזור הסרת האבנית

CALC CLEAN 8. לחצן
9. נורית מחזור השטיפה
10. נורית אזהרה כללית

11. נורית "אין קפה"

12. נורית "ריקון מיכל פסולת" 

13. נורית "אין מים"

14. מכסה מכל המים 

15. מכסה מכל פולי הקפה 

16. מתג ראשי

17. שקע לכבל 

18. דלת שירות

19. פיה למזיגת הקפה 

20. תושבת הצינורית

התקנה ראשונה

21. כיצד לחבר את תושבת הצינורית 

22. פיה למזיגת מים חמים 

23. מקציף חלב אוטומטי

24. צינורית יניקה

25. חלק עליון של קנקן החלב

26. פין על גבי החלק העליון של קנקן החלב 

27. קנקן החלב

28. מכל המים

29. מכסה מגש הניקוז 

30. מגש הניקוז

31. מכל פולי הקפה 

32. חיווי "מגש ניקוז מלא"

33. מגרת העודפים 

34. צינור יציאת הקפה

35. חלק פנימי של דלת השרות עם הוראות ניקוי 

36. יחידת החליטה

37. גריז

38. בודק קשיות המים 

39. כלי רב שימושי 

40. כבל

41. כפתור כוונון המטחנה

עברית

התקנה ראשונה
מכונה זו נבדקה עם קפה. אף על פי שעברה ניקוי יסודי, ייתכן שנותרו בה שאריות קפה. 

בדומה לרוב המכונות האוטומטיות, עם זאת, אנו מבטיחים כי המכונה חדשה לחלוטין. 
ראשית עליך לחלוט מספר ספלי קפה על מנת לאפשר למכונה להשלים את הכוונון העצמי 

שלה ולייצר קפה בטעם משובח.
הסר את כל חומרי האריזה מן המכונה.

הנח את המכונה על שולחן או על השיש, הרחק מן הברז, הכיור ומקורות חום.
ס"מ לפחות מעל המכונה, מאחוריה ומצדדיה.פנוי של הערה: השאר מרווח 

ידי אדם מיומן בלבד. אין להשאיר את המכונה הערה: מכונה זו מיועדת להפעלה על
ללא השגחה כשהיא פועלת.

שטוף את מכל המים. מלא את מכל המכונה במים טריים עד לחיווי מפלס 

י הקפה. מלא את מכל פולי הקפה בפולים וסגור את פתח את המכסה של מכל פול
המכסה.

הערה: אין למלא את מכל פולי הקפה יתר על המידה, כדי למנוע נזק למטחנה.

השתמש אך ורק בפולי אספרסו. אין להשתמש בקפה טחון, פולי קפה זהירות:
שאינם קלויים או פולי קפה מקורמלים, שכן הדבר עלול להסב נזק למכונה.

הערה: אין להוסיף קפה טחון, מים או פולי קפה לצינור היציאה של הקפה.

) והכנס את התקע הקטן לתוך השקע שממוקם חבר את תקע החשמל לשקע שבקיר (
בגב המכונה (

 ס"מ 15

 ס"מ 15

 ס"מ 15

 ס"מ 15

 ס"מ 15

מכונה זו נבדקה עם קפה. אף על פי שעברה ניקוי יסודי, ייתכן 
שנותרו בה שאריות קפה. עם זאת, אנו מבטיחים כי המכונה 

חדשה לחלוטין. בדומה לרוב המכונות האוטומטיות, ראשית עליך 
לחלוט מספר ספלי קפה על מנת לאפשר למכונה להשלים את 

הכוונון העצמי שלה ולייצר קפה בטעם משובח.
1. הסר את כל חומרי האריזה מן המכונה.

2. הנח את המכונה על שולחן או על השיש, הרחק מן הברז,
    הכיור ומקורות חום.

הערה: השאר מרווח פנוי של 15 ס״מ לפחות מעל המכונה, 
מאחוריה ומצדדיה.

הערה: מכונה זו מיועדת להפעלה על-ידי אדם מיומן בלבד. אין 
להשאיר את המכונה ללא השגחה כשהיא פועלת.
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עברית

התקנה ראשונה
מכונה זו נבדקה עם קפה. אף על פי שעברה ניקוי יסודי, ייתכן שנותרו בה שאריות קפה. 

בדומה לרוב המכונות האוטומטיות, עם זאת, אנו מבטיחים כי המכונה חדשה לחלוטין. 
ראשית עליך לחלוט מספר ספלי קפה על מנת לאפשר למכונה להשלים את הכוונון העצמי 

שלה ולייצר קפה בטעם משובח.
הסר את כל חומרי האריזה מן המכונה.

הנח את המכונה על שולחן או על השיש, הרחק מן הברז, הכיור ומקורות חום.
ס"מ לפחות מעל המכונה, מאחוריה ומצדדיה.פנוי של הערה: השאר מרווח 

ידי אדם מיומן בלבד. אין להשאיר את המכונה הערה: מכונה זו מיועדת להפעלה על
ללא השגחה כשהיא פועלת.

שטוף את מכל המים. מלא את מכל המכונה במים טריים עד לחיווי מפלס 

י הקפה. מלא את מכל פולי הקפה בפולים וסגור את פתח את המכסה של מכל פול
המכסה.

הערה: אין למלא את מכל פולי הקפה יתר על המידה, כדי למנוע נזק למטחנה.

השתמש אך ורק בפולי אספרסו. אין להשתמש בקפה טחון, פולי קפה זהירות:
שאינם קלויים או פולי קפה מקורמלים, שכן הדבר עלול להסב נזק למכונה.

הערה: אין להוסיף קפה טחון, מים או פולי קפה לצינור היציאה של הקפה.

) והכנס את התקע הקטן לתוך השקע שממוקם חבר את תקע החשמל לשקע שבקיר (
בגב המכונה (

ס"מ

ס"מ

ס"מ
ס"מ

ס"מ

3. שטוף את מכל המים. מלא את מכל המכונה במים טריים עד 
.MAX לחיווי מפלס

4. פתח את המכסה של מכל פולי הקפה. מלא את מכל פולי
    הקפה בפולים וסגור את המכסה.

  הערה: אין למלא את מכל פולי הקפה יתר על המידה, כדי
  למנוע נזק למטחנה.

  זהירות: השתמש אך ורק בפולי אספרסו. אין להשתמש בקפה
  טחון, פולי קפה שאינם קלויים או פולי קפה מקורמלים, שכן

  הדבר עלול להסב נזק למכונה.

  הערה: אין להוסיף קפה טחון, מים או פולי קפה לצינור היציאה 
  של הקפה.

5. חבר את תקע החשמל לשקע שבקיר )1( והכנס את התקע
    הקטן לתוך השקע שממוקם בגב המכונה )2(.

6. העבר את המתג הראשי למצב ON כדי להדליק את המכונה.
7. הכנס את פיית המזיגה של המים החמים.

8. לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.

עברית

התקנה ראשונה
מכונה זו נבדקה עם קפה. אף על פי שעברה ניקוי יסודי, ייתכן שנותרו בה שאריות קפה. 

בדומה לרוב המכונות האוטומטיות, עם זאת, אנו מבטיחים כי המכונה חדשה לחלוטין. 
ראשית עליך לחלוט מספר ספלי קפה על מנת לאפשר למכונה להשלים את הכוונון העצמי 

שלה ולייצר קפה בטעם משובח.
הסר את כל חומרי האריזה מן המכונה.

הנח את המכונה על שולחן או על השיש, הרחק מן הברז, הכיור ומקורות חום.
ס"מ לפחות מעל המכונה, מאחוריה ומצדדיה.פנוי של הערה: השאר מרווח 

ידי אדם מיומן בלבד. אין להשאיר את המכונה הערה: מכונה זו מיועדת להפעלה על
ללא השגחה כשהיא פועלת.

שטוף את מכל המים. מלא את מכל המכונה במים טריים עד לחיווי מפלס 

 
י הקפה. מלא את מכל פולי הקפה בפולים וסגור את פתח את המכסה של מכל פול

המכסה.

הערה: אין למלא את מכל פולי הקפה יתר על המידה, כדי למנוע נזק למטחנה.

השתמש אך ורק בפולי אספרסו. אין להשתמש בקפה טחון, פולי קפה זהירות:
שאינם קלויים או פולי קפה מקורמלים, שכן הדבר עלול להסב נזק למכונה.

הערה: אין להוסיף קפה טחון, מים או פולי קפה לצינור היציאה של הקפה.

) והכנס את התקע הקטן לתוך השקע שממוקם חבר את תקע החשמל לשקע שבקיר (
בגב המכונה (

ס"מ

ס"מ

ס"מ
ס"מ

ס"מ

עברית

התקנה ראשונה
מכונה זו נבדקה עם קפה. אף על פי שעברה ניקוי יסודי, ייתכן שנותרו בה שאריות קפה. 

בדומה לרוב המכונות האוטומטיות, עם זאת, אנו מבטיחים כי המכונה חדשה לחלוטין. 
ראשית עליך לחלוט מספר ספלי קפה על מנת לאפשר למכונה להשלים את הכוונון העצמי 

שלה ולייצר קפה בטעם משובח.
הסר את כל חומרי האריזה מן המכונה.

הנח את המכונה על שולחן או על השיש, הרחק מן הברז, הכיור ומקורות חום.
ס"מ לפחות מעל המכונה, מאחוריה ומצדדיה.פנוי של הערה: השאר מרווח 

ידי אדם מיומן בלבד. אין להשאיר את המכונה הערה: מכונה זו מיועדת להפעלה על
ללא השגחה כשהיא פועלת.

שטוף את מכל המים. מלא את מכל המכונה במים טריים עד לחיווי מפלס 

י הקפה. מלא את מכל פולי הקפה בפולים וסגור את פתח את המכסה של מכל פול
המכסה.

הערה: אין למלא את מכל פולי הקפה יתר על המידה, כדי למנוע נזק למטחנה.

השתמש אך ורק בפולי אספרסו. אין להשתמש בקפה טחון, פולי קפה זהירות:
שאינם קלויים או פולי קפה מקורמלים, שכן הדבר עלול להסב נזק למכונה.

הערה: אין להוסיף קפה טחון, מים או פולי קפה לצינור היציאה של הקפה.

) והכנס את התקע הקטן לתוך השקע שממוקם חבר את תקע החשמל לשקע שבקיר (
בגב המכונה (

ס"מ

ס"מ

ס"מ
ס"מ

ס"מ

עברית

כדי להדליק את המכונה.העבר את המתג הראשי למצב 
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים.

לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.

הכנת הצנרת לשימוש
לאורך תהליך ההתחממות הראשונית, מים טריים זורמים דרך המעגלים הפנימיים כדי 

לחמם את המכונה. תהליך זה נמשך מספר שניות.
הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

הכללית מהבהבות בו זמנית.נורית "אין מים" ונורית האזהרה
הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

לחץ על הלחצן "אספרסו".
המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.

מחזור שטיפה אוטומטי
לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים במים 

. מים זורמים מפיית הקפה.טריים
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.
המחזור מסתיים אוטומטית.

עברית

כדי להדליק את המכונה.העבר את המתג הראשי למצב 
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים.

 
לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.

 
 
 
 
 
 

הכנת הצנרת לשימוש
לאורך תהליך ההתחממות הראשונית, מים טריים זורמים דרך המעגלים הפנימיים כדי 

לחמם את המכונה. תהליך זה נמשך מספר שניות.
הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

הכללית מהבהבות בו זמנית.נורית "אין מים" ונורית האזהרה
הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

לחץ על הלחצן "אספרסו".
המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.

מחזור שטיפה אוטומטי
לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים במים 

. מים זורמים מפיית הקפה.טריים
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.
המחזור מסתיים אוטומטית.
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הכנת הצנרת לשימוש

לאורך תהליך ההתחממות הראשונית, מים טריים זורמים דרך המעגלים הפנימיים כדי 
לחמם את המכונה. תהליך זה נמשך מספר שניות.

1. הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.
2. נורית "אין מים" ונורית האזהרה הכללית מהבהבות בו זמנית.

    - הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

3. לחץ על הלחצן "אספרסו".
    - המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה

       מהבהבים בו זמנית.

עברית

כדי להדליק את המכונה.העבר את המתג הראשי למצב 
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים.

לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.

הכנת הצנרת לשימוש
לאורך תהליך ההתחממות הראשונית, מים טריים זורמים דרך המעגלים הפנימיים כדי 

לחמם את המכונה. תהליך זה נמשך מספר שניות.
הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

הכללית מהבהבות בו זמנית.נורית "אין מים" ונורית האזהרה
הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

לחץ על הלחצן "אספרסו".
המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.

מחזור שטיפה אוטומטי
לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים במים 

. מים זורמים מפיית הקפה.טריים
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.
המחזור מסתיים אוטומטית.

עברית

כדי להדליק את המכונה.העבר את המתג הראשי למצב 
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים.

לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.

הכנת הצנרת לשימוש
לאורך תהליך ההתחממות הראשונית, מים טריים זורמים דרך המעגלים הפנימיים כדי 

לחמם את המכונה. תהליך זה נמשך מספר שניות.
הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

הכללית מהבהבות בו זמנית.נורית "אין מים" ונורית האזהרה
הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

לחץ על הלחצן "אספרסו".
המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.

 
 
 
 
 
 

מחזור שטיפה אוטומטי
לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים במים 

. מים זורמים מפיית הקפה.טריים
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.
המחזור מסתיים אוטומטית.

מחזור שטיפה אוטומטי

לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים 
במים טריים. מים זורמים מפיית הקפה.

1. הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.
2. נורית "אין מים" ונורית האזהרה הכללית מהבהבות בו זמנית.

    - הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

3. לחץ על הלחצן "אספרסו".
    - המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה

       מהבהבים בו זמנית.

עברית

כדי להדליק את המכונה.העבר את המתג הראשי למצב 
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים.

לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.

הכנת הצנרת לשימוש
לאורך תהליך ההתחממות הראשונית, מים טריים זורמים דרך המעגלים הפנימיים כדי 

לחמם את המכונה. תהליך זה נמשך מספר שניות.
הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

הכללית מהבהבות בו זמנית.נורית "אין מים" ונורית האזהרה
הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

לחץ על הלחצן "אספרסו".
המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.

מחזור שטיפה אוטומטי
לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים במים 

. מים זורמים מפיית הקפה.טריים
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.
המחזור מסתיים אוטומטית.

עברית

כדי להדליק את המכונה.העבר את המתג הראשי למצב 
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים.

לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.

הכנת הצנרת לשימוש
לאורך תהליך ההתחממות הראשונית, מים טריים זורמים דרך המעגלים הפנימיים כדי 

לחמם את המכונה. תהליך זה נמשך מספר שניות.
הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

הכללית מהבהבות בו זמנית.נורית "אין מים" ונורית האזהרה
הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

לחץ על הלחצן "אספרסו".
המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.

 
 
 
 
 
 

מחזור שטיפה אוטומטי
לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים במים 

. מים זורמים מפיית הקפה.טריים
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.
המחזור מסתיים אוטומטית.
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מחזור שטיפה אוטומטי

לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים 
במים טריים. מים זורמים מפיית הקפה.

1. הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
    - לחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.

    - המחזור מסתיים אוטומטית.

- לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים
   ברציפות.

עברית

כדי להדליק את המכונה.העבר את המתג הראשי למצב 
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים.

לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.

הכנת הצנרת לשימוש
לאורך תהליך ההתחממות הראשונית, מים טריים זורמים דרך המעגלים הפנימיים כדי 

לחמם את המכונה. תהליך זה נמשך מספר שניות.
הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

הכללית מהבהבות בו זמנית.נורית "אין מים" ונורית האזהרה
הנורית של לחצן אספרסו מוארת.

לחץ על הלחצן "אספרסו".
המכונה מתחממת ולחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.

מחזור שטיפה אוטומטי
לאחר שהמכונה מתחממת, היא מבצעת מחזור שטיפה לצורך ניקוי המעגלים הפנימיים במים 

. מים זורמים מפיית הקפה.טריים
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו וקפה מהבהבים בו זמנית.
המחזור מסתיים אוטומטית.

עברית

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

מחזור שטיפה ידני
המכונה חולטת ספל קפה אחד כדי להכין את המעגל הפנימי במהלך מחזור השטיפה הידני,

לשימוש.
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

לחץ על הלחצן "קפה".
המעגל הפנימי לשימוש. קפה זה המכונה מתחילה לחלוט ספל קפה כדי להכין את 

אינו מתאים לשתיה.
רוקן את הספל בסיום מחזור החליטה.

הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב. המכונה מתחילה למזוג מים.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.

חמים, עד שנורית "אין מים" תואר ברציפות.אפשר למכונה לחלוט מים 

הערה: אם ברצונך לעצור את מחזור השטיפה הידני, לחץ על הלחצן מים חמים/ניקוי 
חלב; כדי להפעיל מחדש לחץ שוב על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב.

. המכונה מוכנה לשימוש.מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי 

ה האוטומטי מתחיל לאחר שהמכונה הייתה במצב המתנה או הערה: מחזור השטיפ
דקות. אם לא השתמשת במכונה במשך שבועיים או יותר, כבויה במשך יותר מ

תצטרך לבצע מחזור שטיפה ידני.

מחזור שטיפה ידני

במהלך מחזור השטיפה הידני, המכונה חולטת ספל קפה אחד כדי להכין 
את המעגל הפנימי לשימוש.

1. הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

2. ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב
    מוארים ברציפות.

עברית

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

מחזור שטיפה ידני
המכונה חולטת ספל קפה אחד כדי להכין את המעגל הפנימי במהלך מחזור השטיפה הידני,

לשימוש.
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

לחץ על הלחצן "קפה".
המעגל הפנימי לשימוש. קפה זה המכונה מתחילה לחלוט ספל קפה כדי להכין את 

אינו מתאים לשתיה.
רוקן את הספל בסיום מחזור החליטה.

הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב. המכונה מתחילה למזוג מים.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.

חמים, עד שנורית "אין מים" תואר ברציפות.אפשר למכונה לחלוט מים 

הערה: אם ברצונך לעצור את מחזור השטיפה הידני, לחץ על הלחצן מים חמים/ניקוי 
חלב; כדי להפעיל מחדש לחץ שוב על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב.

. המכונה מוכנה לשימוש.מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי 

ה האוטומטי מתחיל לאחר שהמכונה הייתה במצב המתנה או הערה: מחזור השטיפ
דקות. אם לא השתמשת במכונה במשך שבועיים או יותר, כבויה במשך יותר מ

תצטרך לבצע מחזור שטיפה ידני.

עברית

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

מחזור שטיפה ידני
המכונה חולטת ספל קפה אחד כדי להכין את המעגל הפנימי במהלך מחזור השטיפה הידני,

לשימוש.
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

לחץ על הלחצן "קפה".
המעגל הפנימי לשימוש. קפה זה המכונה מתחילה לחלוט ספל קפה כדי להכין את 

אינו מתאים לשתיה.
רוקן את הספל בסיום מחזור החליטה.

הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב. המכונה מתחילה למזוג מים.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.

חמים, עד שנורית "אין מים" תואר ברציפות.אפשר למכונה לחלוט מים 

הערה: אם ברצונך לעצור את מחזור השטיפה הידני, לחץ על הלחצן מים חמים/ניקוי 
חלב; כדי להפעיל מחדש לחץ שוב על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב.

. המכונה מוכנה לשימוש.מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי 

ה האוטומטי מתחיל לאחר שהמכונה הייתה במצב המתנה או הערה: מחזור השטיפ
דקות. אם לא השתמשת במכונה במשך שבועיים או יותר, כבויה במשך יותר מ

תצטרך לבצע מחזור שטיפה ידני.
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מדידת קשיות המים

כדי שתוכל להתאים את הגדרות המכונה למים שבאזורך, מדוד את קשיות המים באמצעות 
מקלון בדיקת קשיות המים המצורף.

3. לחץ על הלחצן "קפה".
    - המכונה מתחילה לחלוט ספל קפה כדי להכין את המעגל

     הפנימי לשימוש. קפה זה אינו מתאים לשתיה.
4. רוקן את הספל בסיום מחזור החליטה.

5. הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

עברית

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

מחזור שטיפה ידני
המכונה חולטת ספל קפה אחד כדי להכין את המעגל הפנימי במהלך מחזור השטיפה הידני,

לשימוש.
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

לחץ על הלחצן "קפה".
המעגל הפנימי לשימוש. קפה זה המכונה מתחילה לחלוט ספל קפה כדי להכין את 

אינו מתאים לשתיה.
רוקן את הספל בסיום מחזור החליטה.

הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב. המכונה מתחילה למזוג מים.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.

חמים, עד שנורית "אין מים" תואר ברציפות.אפשר למכונה לחלוט מים 

הערה: אם ברצונך לעצור את מחזור השטיפה הידני, לחץ על הלחצן מים חמים/ניקוי 
חלב; כדי להפעיל מחדש לחץ שוב על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב.

. המכונה מוכנה לשימוש.מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי 

ה האוטומטי מתחיל לאחר שהמכונה הייתה במצב המתנה או הערה: מחזור השטיפ
דקות. אם לא השתמשת במכונה במשך שבועיים או יותר, כבויה במשך יותר מ

תצטרך לבצע מחזור שטיפה ידני.

עברית

לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

מחזור שטיפה ידני
המכונה חולטת ספל קפה אחד כדי להכין את המעגל הפנימי במהלך מחזור השטיפה הידני,

לשימוש.
הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

לחץ על הלחצן "קפה".
המעגל הפנימי לשימוש. קפה זה המכונה מתחילה לחלוט ספל קפה כדי להכין את 

אינו מתאים לשתיה.
רוקן את הספל בסיום מחזור החליטה.

הנח מכל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.

לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב. המכונה מתחילה למזוג מים.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.

חמים, עד שנורית "אין מים" תואר ברציפות.אפשר למכונה לחלוט מים 

הערה: אם ברצונך לעצור את מחזור השטיפה הידני, לחץ על הלחצן מים חמים/ניקוי 
חלב; כדי להפעיל מחדש לחץ שוב על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב.

. המכונה מוכנה לשימוש.מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי 

ה האוטומטי מתחיל לאחר שהמכונה הייתה במצב המתנה או הערה: מחזור השטיפ
דקות. אם לא השתמשת במכונה במשך שבועיים או יותר, כבויה במשך יותר מ

תצטרך לבצע מחזור שטיפה ידני.

6. לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב. המכונה
    מתחילה למזוג מים.

    - הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.
7. אפשר למכונה לחלוט מים חמים, עד שנורית "אין מים" תואר

    ברציפות.

הערה: אם ברצונך לעצור את מחזור השטיפה הידני, לחץ על 
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב; כדי להפעיל מחדש לחץ שוב על 

הלחצן מים חמים/ניקוי חלב.

8. מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי MAX. המכונה
    מוכנה לשימוש.

הערה: מחזור השטיפה האוטומטי מתחיל לאחר שהמכונה 
הייתה במצב המתנה או כבויה במשך יותר מ-30 דקות. אם לא 

השתמשת במכונה במשך שבועיים או יותר, תצטרך לבצע מחזור 
שטיפה ידני.

1. טבול את מקלון בדיקת קשיות המים )מצורף למכונה( במים
    טריים במשך 1 שניה.

2. הוצא את מקלון בדיקת קשיות המים והמתן 1 דקה.

עברית

מדידת קשיות המים
כדי שתוכל להתאים את הגדרות המכונה למים שבאזורך, מדוד את קשיות המים באמצעות 

שיות המים המצורף.מקלון בדיקת ק
שניה.טבול את מקלון בדיקת קשיות המים (מצורף למכונה) במים טריים במשך 

דקה.הוצא את מקלון בדיקת קשיות המים והמתן 

בדוק כמה ריבועים שינו את צבעם לאדום ובדוק את קשיות המים בטבלה שלהלן.

המיםקשיותערך להגדרהמספר הריבועים האדומים

מים רכים מאוד/מים רכים

מים קשים

מים קשים מאוד

התקנת המסנן אינטנזה+
מומלץ להתקין את המסנן אינטנזה+ שכן הדבר ימנע הצטברות אבנית במכונה. ניתן לרכוש 

את המסנן בנפרד. למידע נוסף, ראה הפרק "אחריות ותמיכה", הסעיף "הזמנת מוצרי 
תחזוקה".

ה: החלף את המסנן אינטנזה+ לאחר חודשיים.הער

הסר את המסנן הלבן הקטן מתוך מכל המים ואחסן אותו במקום יבש.

הערה: שמור את המסנן הלבן הקטן לצורך שימוש בעתיד. תזדקק לו לצורך תהליך 
הסרת האבנית.
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3. בדוק כמה ריבועים שינו את צבעם לאדום ובדוק את 
    קשיות המים בטבלה שלהלן.

עברית

מדידת קשיות המים
כדי שתוכל להתאים את הגדרות המכונה למים שבאזורך, מדוד את קשיות המים באמצעות 

שיות המים המצורף.מקלון בדיקת ק
שניה.טבול את מקלון בדיקת קשיות המים (מצורף למכונה) במים טריים במשך 

דקה.הוצא את מקלון בדיקת קשיות המים והמתן 

בדוק כמה ריבועים שינו את צבעם לאדום ובדוק את קשיות המים בטבלה שלהלן.

המיםקשיותערך להגדרהמספר הריבועים האדומים

מים רכים מאוד/מים רכים

מים קשים

מים קשים מאוד

התקנת המסנן אינטנזה+
מומלץ להתקין את המסנן אינטנזה+ שכן הדבר ימנע הצטברות אבנית במכונה. ניתן לרכוש 

את המסנן בנפרד. למידע נוסף, ראה הפרק "אחריות ותמיכה", הסעיף "הזמנת מוצרי 
תחזוקה".

ה: החלף את המסנן אינטנזה+ לאחר חודשיים.הער

הסר את המסנן הלבן הקטן מתוך מכל המים ואחסן אותו במקום יבש.

הערה: שמור את המסנן הלבן הקטן לצורך שימוש בעתיד. תזדקק לו לצורך תהליך 
הסרת האבנית.

קשיות המיםערך להגדרהמספר הריבועים האדומים

1/2Aמים רכים מאוד/מים רכים

3Bמים קשים

4Cמים קשים מאוד

התקנת המסנן אינטנזה+

מומלץ להתקין את המסנן אינטנזה+ שכן הדבר ימנע הצטברות אבנית במכונה. 
ניתן לרכוש את המסנן בנפרד. למידע נוסף, ראה הפרק "אחריות ותמיכה", 

הסעיף "הזמנת מוצרי תחזוקה".

הערה: החלף את המסנן אינטנזה+ לאחר חודשיים.

1. הסר את המסנן הלבן הקטן מתוך מכל המים ואחסן אותו 
במקום יבש.

הערה: שמור את המסנן הלבן הקטן לצורך שימוש בעתיד. 
תזדקק לו לצורך תהליך הסרת האבנית.

3. הוצא את המסנן מן האריזה וטבול אותו במים קרים, כשהפתח
    מופנה כלפי מעלה. לחץ על צדדי המסנן בעדינות כדי

    שבועות האוויר תיפלטנה החוצה.

עברית

מדידת קשיות המים
כדי שתוכל להתאים את הגדרות המכונה למים שבאזורך, מדוד את קשיות המים באמצעות 

שיות המים המצורף.מקלון בדיקת ק
שניה.טבול את מקלון בדיקת קשיות המים (מצורף למכונה) במים טריים במשך 

דקה.הוצא את מקלון בדיקת קשיות המים והמתן 

בדוק כמה ריבועים שינו את צבעם לאדום ובדוק את קשיות המים בטבלה שלהלן.

המיםקשיותערך להגדרהמספר הריבועים האדומים

מים רכים מאוד/מים רכים

מים קשים

מים קשים מאוד

התקנת המסנן אינטנזה+
מומלץ להתקין את המסנן אינטנזה+ שכן הדבר ימנע הצטברות אבנית במכונה. ניתן לרכוש 

את המסנן בנפרד. למידע נוסף, ראה הפרק "אחריות ותמיכה", הסעיף "הזמנת מוצרי 
תחזוקה".

ה: החלף את המסנן אינטנזה+ לאחר חודשיים.הער

הסר את המסנן הלבן הקטן מתוך מכל המים ואחסן אותו במקום יבש.

הערה: שמור את המסנן הלבן הקטן לצורך שימוש בעתיד. תזדקק לו לצורך תהליך 
הסרת האבנית.

עברית

פי מעלה. לחץ הוצא את המסנן מן האריזה וטבול אותו במים קרים, כשהפתח מופנה כל
על צדדי המסנן בעדינות כדי שבועות האוויר תיפלטנה החוצה.

סובב את כפתור המסנן עד להגדרה התואמת את קשיות המים באזורך.
מים רכים מאוד/מים רכים 
מים קשים (ברירת מחדל)

מים קשים מאוד
הערה: ניתן לבדוק את קשיות במים באמצעות מקלון בדיקת קשיות המים.

הכנס את המסנן למכל המים הריק. לחץ אותו כלפי מטה עד שלא יוכל לזוז עוד.
והחלק אותו לתוך המכונה.מלא את מכל המים במים טריים עד לסימן 

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

ץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולח
חלב. הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

אפשר למכונה למזוג מים חמים עד שמכל המים יתרוקן.
נורית "אין מים" מוארת ברציפות.

ולאחר מכן החזר אותו לתוך מלא מחדש את מכל המים במים טריים עד לסימן 
המכונה.

נו, קפה ומים חמים/חלבהלחצנים אספרסו, קפוצ'י
כפתורי הניקוי מוארים ברציפות.

המכונה מוכנה לשימוש.
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3. סובב את כפתור המסנן עד להגדרה התואמת את קשיות המים
    באזורך.

a  מים רכים מאוד/מים רכים 
b  מים קשים )ברירת מחדל(

c  מים קשים מאוד

הערה: ניתן לבדוק את קשיות במים באמצעות מקלון בדיקת 
קשיות המים.

4. הכנס את המסנן למכל המים הריק. לחץ אותו כלפי מטה עד
    שלא יוכל לזוז עוד.

5. מלא את מכל המים במים טריים עד לסימן MAX והחלק אותו
   לתוך המכונה.

6. ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב
   מוארים ברציפות.

7. הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולחץ לחיצה אחת
    על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב. הלחצן מים חמים/ניקוי חלב

    מהבהב.
    - אפשר למכונה למזוג מים חמים עד שמכל המים יתרוקן.

    - נורית "אין מים" מוארת ברציפות.
MAX 8. מלא מחדש את מכל המים במים טריים עד לסימן

   ולאחר מכן החזר אותו לתוך המכונה.

- הלחצנים אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/חלב
   כפתורי הניקוי מוארים ברציפות.

   המכונה מוכנה לשימוש.

עברית

פי מעלה. לחץ הוצא את המסנן מן האריזה וטבול אותו במים קרים, כשהפתח מופנה כל
על צדדי המסנן בעדינות כדי שבועות האוויר תיפלטנה החוצה.

סובב את כפתור המסנן עד להגדרה התואמת את קשיות המים באזורך.
מים רכים מאוד/מים רכים 
מים קשים (ברירת מחדל)

מים קשים מאוד
הערה: ניתן לבדוק את קשיות במים באמצעות מקלון בדיקת קשיות המים.

הכנס את המסנן למכל המים הריק. לחץ אותו כלפי מטה עד שלא יוכל לזוז עוד.
והחלק אותו לתוך המכונה.מלא את מכל המים במים טריים עד לסימן 

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

ץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולח
חלב. הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

אפשר למכונה למזוג מים חמים עד שמכל המים יתרוקן.
נורית "אין מים" מוארת ברציפות.

ולאחר מכן החזר אותו לתוך מלא מחדש את מכל המים במים טריים עד לסימן 
המכונה.

נו, קפה ומים חמים/חלבהלחצנים אספרסו, קפוצ'י
כפתורי הניקוי מוארים ברציפות.

המכונה מוכנה לשימוש.

עברית

פי מעלה. לחץ הוצא את המסנן מן האריזה וטבול אותו במים קרים, כשהפתח מופנה כל
על צדדי המסנן בעדינות כדי שבועות האוויר תיפלטנה החוצה.

סובב את כפתור המסנן עד להגדרה התואמת את קשיות המים באזורך.
מים רכים מאוד/מים רכים 
מים קשים (ברירת מחדל)

מים קשים מאוד
הערה: ניתן לבדוק את קשיות במים באמצעות מקלון בדיקת קשיות המים.

הכנס את המסנן למכל המים הריק. לחץ אותו כלפי מטה עד שלא יוכל לזוז עוד.
והחלק אותו לתוך המכונה.מלא את מכל המים במים טריים עד לסימן 

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

ץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולח
חלב. הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

אפשר למכונה למזוג מים חמים עד שמכל המים יתרוקן.
נורית "אין מים" מוארת ברציפות.

ולאחר מכן החזר אותו לתוך מלא מחדש את מכל המים במים טריים עד לסימן 
המכונה.

נו, קפה ומים חמים/חלבהלחצנים אספרסו, קפוצ'י
כפתורי הניקוי מוארים ברציפות.

המכונה מוכנה לשימוש.

עברית

פי מעלה. לחץ הוצא את המסנן מן האריזה וטבול אותו במים קרים, כשהפתח מופנה כל
על צדדי המסנן בעדינות כדי שבועות האוויר תיפלטנה החוצה.

סובב את כפתור המסנן עד להגדרה התואמת את קשיות המים באזורך.
מים רכים מאוד/מים רכים 
מים קשים (ברירת מחדל)

מים קשים מאוד
הערה: ניתן לבדוק את קשיות במים באמצעות מקלון בדיקת קשיות המים.

הכנס את המסנן למכל המים הריק. לחץ אותו כלפי מטה עד שלא יוכל לזוז עוד.
והחלק אותו לתוך המכונה.מלא את מכל המים במים טריים עד לסימן 

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

ץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולח
חלב. הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

אפשר למכונה למזוג מים חמים עד שמכל המים יתרוקן.
נורית "אין מים" מוארת ברציפות.

ולאחר מכן החזר אותו לתוך מלא מחדש את מכל המים במים טריים עד לסימן 
המכונה.

נו, קפה ומים חמים/חלבהלחצנים אספרסו, קפוצ'י
כפתורי הניקוי מוארים ברציפות.

המכונה מוכנה לשימוש.

עברית

פי מעלה. לחץ הוצא את המסנן מן האריזה וטבול אותו במים קרים, כשהפתח מופנה כל
על צדדי המסנן בעדינות כדי שבועות האוויר תיפלטנה החוצה.

סובב את כפתור המסנן עד להגדרה התואמת את קשיות המים באזורך.
מים רכים מאוד/מים רכים 
מים קשים (ברירת מחדל)

מים קשים מאוד
הערה: ניתן לבדוק את קשיות במים באמצעות מקלון בדיקת קשיות המים.

הכנס את המסנן למכל המים הריק. לחץ אותו כלפי מטה עד שלא יוכל לזוז עוד.
והחלק אותו לתוך המכונה.מלא את מכל המים במים טריים עד לסימן 

ודא כי לחצני אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב מוארים ברציפות.

ץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולח
חלב. הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

אפשר למכונה למזוג מים חמים עד שמכל המים יתרוקן.
נורית "אין מים" מוארת ברציפות.

ולאחר מכן החזר אותו לתוך מלא מחדש את מכל המים במים טריים עד לסימן 
המכונה.

נו, קפה ומים חמים/חלבהלחצנים אספרסו, קפוצ'י
כפתורי הניקוי מוארים ברציפות.

המכונה מוכנה לשימוש.
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שימוש במכונה

סוגים ואורכים של משקאות

תיאורשם המשקה

קפה עם קרמה סמיכה המוגש בספל קטןאספרסו

1/3 אספרסו, 1/3 חלב חם ו-1/3 קצף חלב, המוגשים בספל גדולקפוצ׳ינו

ספל קפה רגיל, עבור ספל גדול יותרקפה

טווח אורכיםאורך סטנדרטישם המשקה

20-230 מ"ל40 מ״לאספרסו

20-230 מ"ל120 מ״לקפה

הערה: האורכים הנקובים לעיל הנם ערכים משוערים.

ניתן להשתמש במכונה לצורך מזיגת סוגים שונים של קפה 
לספלים או לכוסות בגדלים שונים. כדי להתאים את גובהה של 

פיית מזיגת הקפה לגודל הספל או הכוס, החלק את הפייה כלפי 
מעלה או כלפי מטה.

עברית

שימוש במכונה
סוגים ואורכים של משקאות

תיאורשם המשקה
קפה עם קרמה סמיכה המוגש בספל קטןאספרסו

קצף חלב, המוגשים בספל גדולחלב חם ואספרסו, קפוצ'ינו

יל, עבור ספל גדול יותרספל קפה רגקפה

טווח אורכיםאורך סטנדרטישם המשקה
מ"למ"לאספרסו

מ"למ"לקפה

הערה: האורכים הנקובים לעיל הנם ערכים משוערים.

כוונון פיית מזיגת הקפה
ניתן להשתמש במכונה לצורך מזיגת סוגים שונים של קפה לספלים או לכוסות בגדלים

שונים. כדי להתאים את גובהה של פיית מזיגת הקפה לגודל הספל או הכוס, החלק את 
הפייה כלפי מעלה או כלפי מטה.

חליטת קפה
של אספרסו וקפהחליטת ספל 

הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
לחץ לחיצה אחת על הלחצן אספרסו או קפה כדי לחלוט את הקפה הנבחר.

ה הנבחר מהבהב באיטיות.הלחצן של המשק
המכונה מפסיקה לחלוט עם ההגעה לרמה שהוגדרה מראש.

הערה: אם ברצונך לעצור את תהליך החליטה בטרם המכונה סיימה למזוג את קיבולת 
הקפה שהוגדרה מראש, לחץ על הלחצן של המשקה הקודם שנבחר.

ספלים של אספרסו וקפהחליטת 
זיגה של הקפההנח שני ספלים מתחת לפיית המ

לחץ פעמיים על לחצן אספרסו או קפה כדי לחלוט את הקפה הנבחר.
לחצן המשקה הנבחר מהבהב פעמיים במהירות.

המכונה טוחנת וקובעת אוטומטית את המינון של כמות הקפה הנכונה. חליטת שני 
ידי ספלים של משקה מצריכה שני מחזורי טחינה וחליטה שמבוצעים אוטומטית על

נה.המכו

כוונון פיית מזיגת הקפה

חליטת קפה

חליטת ספל 1 של אספרסו וקפה

1. הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
2. לחץ לחיצה אחת על הלחצן אספרסו או קפה כדי לחלוט את הקפה הנבחר.

   - הלחצן של המשקה הנבחר מהבהב באיטיות.
3. המכונה מפסיקה לחלוט עם ההגעה לרמה שהוגדרה מראש.

הערה: אם ברצונך לעצור את תהליך החליטה בטרם המכונה סיימה למזוג את קיבולת 
הקפה שהוגדרה מראש, לחץ על הלחצן של המשקה הקודם שנבחר.
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חליטת 2 ספלים של אספרסו וקפה

1. הנח שני ספלים מתחת לפיית המזיגה של הקפה
2. לחץ פעמיים על לחצן אספרסו או קפה כדי לחלוט את הקפה הנבחר.

   - לחצן המשקה הנבחר מהבהב פעמיים במהירות.

המכונה טוחנת וקובעת אוטומטית את המינון של כמות הקפה הנכונה. חליטת שני ספלים 
של משקה מצריכה שני מחזורי טחינה וחליטה שמבוצעים אוטומטית על-ידי המכונה.

3. המכונה מפסיקה לחלוט עם ההגעה לרמה שהוגדרה מראש.

הערה: אם ברצונך לעצור את תהליך החליטה בטרם המכונה סיימה למזוג את קיבולת 
הקפה שהוגדרה מראש, לחץ על הלחצן של המשקה הקודם שנבחר.

כיצד להתקין ולהסיר את מקציף החלב האוטומטי

הערה: אין להפעיל לחץ על מקציף החלב האוטומטי בעת 
חיבורו.

1. אם פיית המזיגה של המים החמים מותקנת, לחץ על לחצני 
השחרור שמשני צדדיה של פיית המזיגה של המים החמים )1( 

והסר אותה )2(.

2. הטה קלות את מקציף החלב האוטומטי והכנס אותו במלואו 
לתוך פסי ההכוונה של המכונה.

3. דחוף את מקציף החלב האוטומטי כלפי מטה תוך סיבובו, עד 
שיינעל בתוך המכונה.

עברית

המכונה מפסיקה לחלוט עם ההגעה לרמה שהוגדרה מראש.

הערה: אם ברצונך לעצור את תהליך החליטה בטרם המכונה סיימה למזוג את קיבולת 
הקפה שהוגדרה מראש, לחץ על הלחצן של המשקה הקודם שנבחר.

כיצד להתקין ולהסיר את מקציף החלב האוטומטי
החלב האוטומטי בעת חיבורו.הערה: אין להפעיל לחץ על מקציף 

אם פיית המזיגה של המים החמים מותקנת, לחץ על לחצני השחרור שמשני צדדיה של 
) והסר אותה (פיית המזיגה של המים החמים (

הטה קלות את מקציף החלב האוטומטי והכנס אותו במלואו לתוך פסי ההכוונה של 
המכונה.

חלב האוטומטי כלפי מטה תוך סיבובו, עד שיינעל בתוך המכונה.דחוף את מקציף ה

כדי להסיר את מקציף החלב האוטומטי, לחץ על לחצני השחרור שמשני צדדיו של 
מקציף החלב האוטומטי, הרם אותו קלות ומשוך כדי להסירו.

חליטת קפוצ'ינו

ים קטנים של מים אזהרה: סכנת כוויות! לפני המזיגה עלולים להיפלט סילונ
חמים. המתן עד לסיום מחזור החליטה בטרם תסיר את מקציף החלב 

האוטומטי.

זהירות: בתחילת מחזור החליטה עלולים להיפלט אדים וחלב חם מתוך פיית המזיגה 
של קצף החלב.

מעלות צלסיוס בקירוב) בעל תכולת החלבון הערה: השתמש בחלב קר (בטמפרטורה של 
כדי להבטיח תוצאת הקצפה מיטבית. ניתן להשתמש בחלב מלא או בחלב לפחות,של 

רזה. ניתן גם להשתמש בחלב סויה וחלב נטול לקטוז.

עברית

המכונה מפסיקה לחלוט עם ההגעה לרמה שהוגדרה מראש.

הערה: אם ברצונך לעצור את תהליך החליטה בטרם המכונה סיימה למזוג את קיבולת 
הקפה שהוגדרה מראש, לחץ על הלחצן של המשקה הקודם שנבחר.

כיצד להתקין ולהסיר את מקציף החלב האוטומטי
החלב האוטומטי בעת חיבורו.הערה: אין להפעיל לחץ על מקציף 

אם פיית המזיגה של המים החמים מותקנת, לחץ על לחצני השחרור שמשני צדדיה של 
) והסר אותה (פיית המזיגה של המים החמים (

הטה קלות את מקציף החלב האוטומטי והכנס אותו במלואו לתוך פסי ההכוונה של 
המכונה.

חלב האוטומטי כלפי מטה תוך סיבובו, עד שיינעל בתוך המכונה.דחוף את מקציף ה

כדי להסיר את מקציף החלב האוטומטי, לחץ על לחצני השחרור שמשני צדדיו של 
מקציף החלב האוטומטי, הרם אותו קלות ומשוך כדי להסירו.

חליטת קפוצ'ינו

ים קטנים של מים אזהרה: סכנת כוויות! לפני המזיגה עלולים להיפלט סילונ
חמים. המתן עד לסיום מחזור החליטה בטרם תסיר את מקציף החלב 

האוטומטי.

זהירות: בתחילת מחזור החליטה עלולים להיפלט אדים וחלב חם מתוך פיית המזיגה 
של קצף החלב.

מעלות צלסיוס בקירוב) בעל תכולת החלבון הערה: השתמש בחלב קר (בטמפרטורה של 
כדי להבטיח תוצאת הקצפה מיטבית. ניתן להשתמש בחלב מלא או בחלב לפחות,של 

רזה. ניתן גם להשתמש בחלב סויה וחלב נטול לקטוז.

עברית

המכונה מפסיקה לחלוט עם ההגעה לרמה שהוגדרה מראש.

הערה: אם ברצונך לעצור את תהליך החליטה בטרם המכונה סיימה למזוג את קיבולת 
הקפה שהוגדרה מראש, לחץ על הלחצן של המשקה הקודם שנבחר.

כיצד להתקין ולהסיר את מקציף החלב האוטומטי
החלב האוטומטי בעת חיבורו.הערה: אין להפעיל לחץ על מקציף 

אם פיית המזיגה של המים החמים מותקנת, לחץ על לחצני השחרור שמשני צדדיה של 
) והסר אותה (פיית המזיגה של המים החמים (

הטה קלות את מקציף החלב האוטומטי והכנס אותו במלואו לתוך פסי ההכוונה של 
המכונה.

חלב האוטומטי כלפי מטה תוך סיבובו, עד שיינעל בתוך המכונה.דחוף את מקציף ה

כדי להסיר את מקציף החלב האוטומטי, לחץ על לחצני השחרור שמשני צדדיו של 
מקציף החלב האוטומטי, הרם אותו קלות ומשוך כדי להסירו.

חליטת קפוצ'ינו

ים קטנים של מים אזהרה: סכנת כוויות! לפני המזיגה עלולים להיפלט סילונ
חמים. המתן עד לסיום מחזור החליטה בטרם תסיר את מקציף החלב 

האוטומטי.

זהירות: בתחילת מחזור החליטה עלולים להיפלט אדים וחלב חם מתוך פיית המזיגה 
של קצף החלב.

מעלות צלסיוס בקירוב) בעל תכולת החלבון הערה: השתמש בחלב קר (בטמפרטורה של 
כדי להבטיח תוצאת הקצפה מיטבית. ניתן להשתמש בחלב מלא או בחלב לפחות,של 

רזה. ניתן גם להשתמש בחלב סויה וחלב נטול לקטוז.
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 4. כדי להסיר את מקציף החלב האוטומטי, לחץ על לחצני

    השחרור שמשני צדדיו של מקציף החלב האוטומטי, הרם אותו
    קלות ומשוך כדי להסירו.

חליטת קפוצ'ינו

אזהרה: סכנת כוויות! לפני המזיגה עלולים להיפלט סילונים 
קטנים של מים חמים. המתן עד לסיום מחזור החליטה בטרם 

תסיר את מקציף החלב האוטומטי.

זהירות: בתחילת מחזור החליטה עלולים להיפלט אדים 
וחלב חם מתוך פיית המזיגה של קצף החלב.

הערה: השתמש בחלב קר )בטמפרטורה של 5 מעלות צלסיוס 
בקירוב( בעל תכולת החלבון של 3% לפחות, כדי להבטיח 

תוצאת הקצפה מיטבית. ניתן להשתמש בחלב מלא או בחלב 
רזה. ניתן גם להשתמש בחלב סויה וחלב נטול לקטוז.

1. הנח ספל גדול מתחת למקציף החלב האוטומטי ולפיית
    המזיגה של הקפה.

2. הסר את המכסה של קנקן החלב ומזוג את החלב לתוך הקנקן. 
    סגור את המכסה של קנקן החלב.

3. הכנס את הקצה האחר של צינורית היניקה לתוך קנקן החלב, 
עד לקרקעית של מכל החלב.

4. לחץ על לחצן קפוצ'ינו.
    - המכונה מוזגת תחילה את החלב ולאחר מכן קפה.

5. הסר את המחבר של צינורית החלב ממקציף החלב האוטומטי.
6. חבר את מחבר החלב לפין שעל מכסה מכל החלב והכנס את 

מכל החלב למקרר.
הערה: לאחר חליטה של משקה מבוסס חלב יש לבצע ניקוי 

מהיר של צנרת החלב. מזוג מים חמים במשך 5 שניות, ראה פרק 
"תחזוקה וטיפול", סעיף "ניקוי מהיר של מערכת החלב".

עברית

המכונה מפסיקה לחלוט עם ההגעה לרמה שהוגדרה מראש.

הערה: אם ברצונך לעצור את תהליך החליטה בטרם המכונה סיימה למזוג את קיבולת 
הקפה שהוגדרה מראש, לחץ על הלחצן של המשקה הקודם שנבחר.

כיצד להתקין ולהסיר את מקציף החלב האוטומטי
החלב האוטומטי בעת חיבורו.הערה: אין להפעיל לחץ על מקציף 

אם פיית המזיגה של המים החמים מותקנת, לחץ על לחצני השחרור שמשני צדדיה של 
) והסר אותה (פיית המזיגה של המים החמים (

הטה קלות את מקציף החלב האוטומטי והכנס אותו במלואו לתוך פסי ההכוונה של 
המכונה.

חלב האוטומטי כלפי מטה תוך סיבובו, עד שיינעל בתוך המכונה.דחוף את מקציף ה

כדי להסיר את מקציף החלב האוטומטי, לחץ על לחצני השחרור שמשני צדדיו של 
מקציף החלב האוטומטי, הרם אותו קלות ומשוך כדי להסירו.

חליטת קפוצ'ינו

ים קטנים של מים אזהרה: סכנת כוויות! לפני המזיגה עלולים להיפלט סילונ
חמים. המתן עד לסיום מחזור החליטה בטרם תסיר את מקציף החלב 

האוטומטי.

זהירות: בתחילת מחזור החליטה עלולים להיפלט אדים וחלב חם מתוך פיית המזיגה 
של קצף החלב.

מעלות צלסיוס בקירוב) בעל תכולת החלבון הערה: השתמש בחלב קר (בטמפרטורה של 
כדי להבטיח תוצאת הקצפה מיטבית. ניתן להשתמש בחלב מלא או בחלב לפחות,של 

רזה. ניתן גם להשתמש בחלב סויה וחלב נטול לקטוז.

עברית

הנח ספל גדול מתחת למקציף החלב האוטומטי ולפיית המזיגה של הקפה.
הסר את המכסה של קנקן החלב ומזוג את החלב לתוך הקנקן. 

סגור את המכסה של קנקן החלב.

הכנס את הקצה האחר של צינורית היניקה לתוך קנקן החלב, עד לקרקעית של מכל 
החלב.

לחץ על לחצן קפוצ'ינו.
המכונה מוזגת תחילה את החלב ולאחר מכן קפה.

הסר את המחבר של צינורית החלב ממקציף החלב האוטומטי.
כל החלב למקרר.חבר את מחבר החלב לפין שעל מכסה מכל החלב והכנס את מ

הערה: לאחר חליטה של משקה מבוסס חלב יש לבצע ניקוי מהיר של צנרת החלב. מזוג 
שניות, ראה פרק "תחזוקה וטיפול", סעיף "ניקוי מהיר של מערכת מים חמים במשך 

החלב".

הקצפת חלב
הנח ספל גדול מתחת למקציף החלב האוטומטי.

החלב לתוך הקנקן. סגור את המכסה של הסר את המכסה של קנקן החלב ומזוג את
קנקן החלב.

הכנס את הקצה האחר של צינורית היניקה לתוך קנקן החלב ועד לקרקעית של הקנקן.
לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב" מהבהב פעמיים.
קוי חלב".כדי לעצור את ההקצפה, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ני

הערה: לאחר מזיגת משקה מבוסס חלב, בצע ניקוי מהיר של צנרת החלב. מזוג מים 
שניות בקירוב, ראה פרק "תחזוקה וטיפול", סעיף "ניקוי יומי של מקציף חמים במשך 

החלב האוטומטי".

עברית

הנח ספל גדול מתחת למקציף החלב האוטומטי ולפיית המזיגה של הקפה.
הסר את המכסה של קנקן החלב ומזוג את החלב לתוך הקנקן. 

סגור את המכסה של קנקן החלב.

הכנס את הקצה האחר של צינורית היניקה לתוך קנקן החלב, עד לקרקעית של מכל 
החלב.

לחץ על לחצן קפוצ'ינו.
המכונה מוזגת תחילה את החלב ולאחר מכן קפה.

הסר את המחבר של צינורית החלב ממקציף החלב האוטומטי.
כל החלב למקרר.חבר את מחבר החלב לפין שעל מכסה מכל החלב והכנס את מ

הערה: לאחר חליטה של משקה מבוסס חלב יש לבצע ניקוי מהיר של צנרת החלב. מזוג 
שניות, ראה פרק "תחזוקה וטיפול", סעיף "ניקוי מהיר של מערכת מים חמים במשך 

החלב".

הקצפת חלב
הנח ספל גדול מתחת למקציף החלב האוטומטי.

החלב לתוך הקנקן. סגור את המכסה של הסר את המכסה של קנקן החלב ומזוג את
קנקן החלב.

הכנס את הקצה האחר של צינורית היניקה לתוך קנקן החלב ועד לקרקעית של הקנקן.
לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב" מהבהב פעמיים.
קוי חלב".כדי לעצור את ההקצפה, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ני

הערה: לאחר מזיגת משקה מבוסס חלב, בצע ניקוי מהיר של צנרת החלב. מזוג מים 
שניות בקירוב, ראה פרק "תחזוקה וטיפול", סעיף "ניקוי יומי של מקציף חמים במשך 

החלב האוטומטי".

עברית

הנח ספל גדול מתחת למקציף החלב האוטומטי ולפיית המזיגה של הקפה.
הסר את המכסה של קנקן החלב ומזוג את החלב לתוך הקנקן. 

סגור את המכסה של קנקן החלב.

הכנס את הקצה האחר של צינורית היניקה לתוך קנקן החלב, עד לקרקעית של מכל 
החלב.

לחץ על לחצן קפוצ'ינו.
המכונה מוזגת תחילה את החלב ולאחר מכן קפה.

הסר את המחבר של צינורית החלב ממקציף החלב האוטומטי.
כל החלב למקרר.חבר את מחבר החלב לפין שעל מכסה מכל החלב והכנס את מ

הערה: לאחר חליטה של משקה מבוסס חלב יש לבצע ניקוי מהיר של צנרת החלב. מזוג 
שניות, ראה פרק "תחזוקה וטיפול", סעיף "ניקוי מהיר של מערכת מים חמים במשך 

החלב".

הקצפת חלב
הנח ספל גדול מתחת למקציף החלב האוטומטי.

החלב לתוך הקנקן. סגור את המכסה של הסר את המכסה של קנקן החלב ומזוג את
קנקן החלב.

הכנס את הקצה האחר של צינורית היניקה לתוך קנקן החלב ועד לקרקעית של הקנקן.
לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב" מהבהב פעמיים.
קוי חלב".כדי לעצור את ההקצפה, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ני

הערה: לאחר מזיגת משקה מבוסס חלב, בצע ניקוי מהיר של צנרת החלב. מזוג מים 
שניות בקירוב, ראה פרק "תחזוקה וטיפול", סעיף "ניקוי יומי של מקציף חמים במשך 

החלב האוטומטי".
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הקצפת חלב

1. הנח ספל גדול מתחת למקציף החלב האוטומטי.
2. הסר את המכסה של קנקן החלב ומזוג את החלב לתוך הקנקן. סגור את המכסה של קנקן

    החלב.
3. הכנס את הקצה האחר של צינורית היניקה לתוך קנקן החלב ועד לקרקעית של הקנקן.

4. לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".
   - הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב" מהבהב פעמיים.

5. כדי לעצור את ההקצפה, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הערה: לאחר מזיגת משקה מבוסס חלב, בצע ניקוי מהיר של צנרת החלב. 
מזוג מים חמים במשך 5 שניות בקירוב, ראה פרק "תחזוקה וטיפול", סעיף "ניקוי יומי 

של מקציף החלב האוטומטי".

מים חמים

הכנסה והסרה של פיית המזיגה של המים החמים

כדי להכניס את פיית המזיגה של המים החמים:
1. הטה מעט את פיית המזיגה של המים החמים והכנס אותה

    לתוך המכונה.
2. לחץ וסובב את פיית המזיגה של המים החמים כלפי מטה כדי

   לנעול אותה בתוך המכונה.

כדי להסיר את פיית המים החמים:

1. לחץ ושחרר את הלחצנים שמשני צדדיה של פיית המזיגה של
    המים החמים כדי לשחרר את הפייה.

2. הרם מעט את פיית המזיגה של המים החמים ומשוך אותה 
מתוך המכונה.

מזיגת המים החמים

זהירות: קיטור ומים חמים עלולים להיפלט מפיית המזיגה של 
המים החמים עם תחילת החליטה. המתן עד לסיום המחזור 

בטרם תסיר את פיית המזיגה של המים החמים.

1. הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של המים החמים.
2. לחץ לחיצה אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

    - הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.
    - מזיגת המים החמים מתחילה אוטומטית.

3. כדי לעצור את מזיגת המים החמים, לחץ פעם אחת על הלחצן 
"מים חמים/ניקוי חלב".

עברית

מים חמים
הכנסה והסרה של פיית המזיגה של המים החמים

המים החמים:כדי להכניס את פיית המזיגה של

הטה מעט את פיית המזיגה של המים החמים והכנס אותה לתוך המכונה.
לחץ וסובב את פיית המזיגה של המים החמים כלפי מטה כדי לנעול אותה בתוך 

המכונה.
כדי להסיר את פיית המים החמים:

שחרר לחץ ושחרר את הלחצנים שמשני צדדיה של פיית המזיגה של המים החמים כדי ל
את הפייה.

הרם מעט את פיית המזיגה של המים החמים ומשוך אותה מתוך המכונה.

מזיגת המים החמים

זהירות: קיטור ומים חמים עלולים להיפלט מפיית המזיגה של המים החמים עם תחילת 
החליטה. המתן עד לסיום המחזור בטרם תסיר את פיית המזיגה של המים החמים.

המזיגה של המים החמים.הנח ספל מתחת לפיית
לחץ לחיצה אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.
מזיגת המים החמים מתחילה אוטומטית.

כדי לעצור את מזיגת המים החמים, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

כוונון הכמות והטעם
מערכת ההתאמה של 

קפה הוא מוצר טבעי והמאפיינים שלו עשויים להשתנות בכפוף למקור, לתערובת ולקלייה. 
המכונה מצוידת במערכת של כוונון עצמי, אשר מאפשרת לה להשיג את הטעם הטוב ביותר 

מתוך פולי הקפה המועדפים עליך. היא מווסתת את עצמה וחולטת מספר ספלי קפה.

הפעלת הפונקציה ארומה פלוס
די להפיק קפה חזק יותר, לחץ על הלחצן ארומה פלוס. הלחצן ארומה פלוס מואר כאשר כ

פונקציית ארומה פלוס פעילה.

עברית

מים חמים
הכנסה והסרה של פיית המזיגה של המים החמים

המים החמים:כדי להכניס את פיית המזיגה של

הטה מעט את פיית המזיגה של המים החמים והכנס אותה לתוך המכונה.
לחץ וסובב את פיית המזיגה של המים החמים כלפי מטה כדי לנעול אותה בתוך 

המכונה.
כדי להסיר את פיית המים החמים:

שחרר לחץ ושחרר את הלחצנים שמשני צדדיה של פיית המזיגה של המים החמים כדי ל
את הפייה.

הרם מעט את פיית המזיגה של המים החמים ומשוך אותה מתוך המכונה.

מזיגת המים החמים

זהירות: קיטור ומים חמים עלולים להיפלט מפיית המזיגה של המים החמים עם תחילת 
החליטה. המתן עד לסיום המחזור בטרם תסיר את פיית המזיגה של המים החמים.

המזיגה של המים החמים.הנח ספל מתחת לפיית
לחץ לחיצה אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.
מזיגת המים החמים מתחילה אוטומטית.

כדי לעצור את מזיגת המים החמים, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

כוונון הכמות והטעם
מערכת ההתאמה של 

קפה הוא מוצר טבעי והמאפיינים שלו עשויים להשתנות בכפוף למקור, לתערובת ולקלייה. 
המכונה מצוידת במערכת של כוונון עצמי, אשר מאפשרת לה להשיג את הטעם הטוב ביותר 

מתוך פולי הקפה המועדפים עליך. היא מווסתת את עצמה וחולטת מספר ספלי קפה.

הפעלת הפונקציה ארומה פלוס
די להפיק קפה חזק יותר, לחץ על הלחצן ארומה פלוס. הלחצן ארומה פלוס מואר כאשר כ

פונקציית ארומה פלוס פעילה.
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כוונון הכמות והטעם

Saeco מערכת ההתאמה של

קפה הוא מוצר טבעי והמאפיינים שלו עשויים להשתנות בכפוף למקור, לתערובת ולקלייה. 
המכונה מצוידת במערכת של כוונון עצמי, אשר מאפשרת לה להשיג את הטעם הטוב ביותר 

מתוך פולי הקפה המועדפים עליך. היא מווסתת את עצמה וחולטת מספר ספלי קפה.

הפעלת הפונקציה ארומה פלוס

כדי להפיק קפה חזק יותר, לחץ על הלחצן ארומה פלוס. הלחצן 
ארומה פלוס מואר כאשר פונקציית ארומה פלוס פעילה.

עברית

מים חמים
הכנסה והסרה של פיית המזיגה של המים החמים

המים החמים:כדי להכניס את פיית המזיגה של

הטה מעט את פיית המזיגה של המים החמים והכנס אותה לתוך המכונה.
לחץ וסובב את פיית המזיגה של המים החמים כלפי מטה כדי לנעול אותה בתוך 

המכונה.
כדי להסיר את פיית המים החמים:

שחרר לחץ ושחרר את הלחצנים שמשני צדדיה של פיית המזיגה של המים החמים כדי ל
את הפייה.

הרם מעט את פיית המזיגה של המים החמים ומשוך אותה מתוך המכונה.

מזיגת המים החמים

זהירות: קיטור ומים חמים עלולים להיפלט מפיית המזיגה של המים החמים עם תחילת 
החליטה. המתן עד לסיום המחזור בטרם תסיר את פיית המזיגה של המים החמים.

המזיגה של המים החמים.הנח ספל מתחת לפיית
לחץ לחיצה אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות.
מזיגת המים החמים מתחילה אוטומטית.

כדי לעצור את מזיגת המים החמים, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

כוונון הכמות והטעם
מערכת ההתאמה של 

קפה הוא מוצר טבעי והמאפיינים שלו עשויים להשתנות בכפוף למקור, לתערובת ולקלייה. 
המכונה מצוידת במערכת של כוונון עצמי, אשר מאפשרת לה להשיג את הטעם הטוב ביותר 

מתוך פולי הקפה המועדפים עליך. היא מווסתת את עצמה וחולטת מספר ספלי קפה.

הפעלת הפונקציה ארומה פלוס
די להפיק קפה חזק יותר, לחץ על הלחצן ארומה פלוס. הלחצן ארומה פלוס מואר כאשר כ

פונקציית ארומה פלוס פעילה.

כוונון אורך הקפה באמצעות פונקציית הזיכרון

ניתן לכוונן את כמות המשקה הנחלט בהתאם לטעמך ולגודל הספלים.
1. הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

2. כדי לכוונן את אורך האספרסו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן אספרסו עד שהלחצן
    יתחיל להבהב במהירות. שחרר את הלחצן אספרסו. המכונה כעת במצב תכנות.

    -המכונה חולטת אספרסו.
3. כאשר הספל מכיל את כמות האספרסו הרצויה, לחץ על הלחצן אספרסו.

    הלחצן אספרסו מתוכנת: בכל עת שיילחץ, המכונה תחלוט אספרסו בכמות שהוגדרה. 
    כדי להגדיר את אורך הקפה, חזור על אותן פעולות: לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן של

    המשקה ולחץ על אותו לחצן משקה כאשר הספל מכיל את הכמות הרצויה.

כוונון קיבולת הקפוצ'ינו באמצעות פונקציית הזיכרון

ניתן לכוונן את קיבולת הקפוצ'ינו בהתאם לטעמך ולגודל הספלים. ניתן לתכנת את הלחצן 
קפוצ'ינו.

1. הנח ספל מתחת למקציף החלב האוטומטי ולפיית המזיגה של הקפה.
2. כדי לכוונן את קיבולת הקפוצ'ינו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן קפוצ'ינו, עד שלחצן

    הקפוצ'ינו יהבהב במהירות. שחרר את הלחצן קפוצ'ינו, המכונה במצב התכנות.
3. תחילה המכונה מוזגת חלב. לחץ על הלחצן קפוצ'ינו כאשר הספל מכיל את כמות החלב

    הרצויה.
4. המכונה מוזגת את הקפה. כאשר הספל מכיל את כמות הקפה הרצויה, לחץ פעם נוספת

   על הלחצן קפוצ'ינו.
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כוונון הגדרות הטחינה
ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה באמצעות מפתח הכוונון של 

המטחנה. עם כל הגדרה שנבחרת, מטחנת הקפה הקרמית 
מבטיחה טחינה אחידה להפליא, עבור כל ספל קפה שתחלוט. 

היא משמרת את הארומה המלאה של הקפה ומעניקה טעם 
מושלם לכל ספל.

הערה: ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה רק כאשר המכונה טוחנת 
פולי קפה.

1. הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
2. פתח את המכסה של מכל פולי הקפה.

3. לחץ על הלחצן "אספרסו".
4. כאשר המכונה מתחילה לטחון, הצמד את מפתח הכוונון של 
הטחינה לכפתור הכוונון של המטחנה )1(. דחוף וסובב שמאלה 

או ימינה )2(.
- באפשרותך לבחור מבין 5 הגדרות טחינה. ככל שהנקודה קטנה 

יותר, כך הקפה חזק יותר.

זהירות: אין לסובב את כפתור הכוונון של המטחנה יותר ממהלך 
אחד בכל פעם, וזאת כדי למנוע נזק למטחנה.

עברית

כוונון אורך הקפה באמצעות פונקציית הזיכרון
ניתן לכוונן את כמות המשקה הנחלט בהתאם לטעמך ולגודל הספלים.

הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
ורך האספרסו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן אספרסו עד שהלחצן כדי לכוונן את א

יתחיל להבהב במהירות. שחרר את הלחצן אספרסו. המכונה כעת במצב תכנות.
המכונה חולטת אספרסו.

כאשר הספל מכיל את כמות האספרסו הרצויה, לחץ על הלחצן אספרסו.
סו בכמות שהוגדרה. הלחצן אספרסו מתוכנת: בכל עת שיילחץ, המכונה תחלוט אספר

כדי להגדיר את אורך הקפה, חזור על אותן פעולות: לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן של 
המשקה ולחץ על אותו לחצן משקה כאשר הספל מכיל את הכמות הרצויה.

כוונון קיבולת הקפוצ'ינו באמצעות פונקציית הזיכרון
הספלים. ניתן לתכנת את הלחצן ניתן לכוונן את קיבולת הקפוצ'ינו בהתאם לטעמך ולגודל 

קפוצ'ינו.
הנח ספל מתחת למקציף החלב האוטומטי ולפיית המזיגה של הקפה.

כדי לכוונן את קיבולת הקפוצ'ינו, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן קפוצ'ינו, עד שלחצן 
הקפוצ'ינו יהבהב במהירות. שחרר את הלחצן קפוצ'ינו, המכונה במצב התכנות.

זגת חלב. לחץ על הלחצן קפוצ'ינו כאשר הספל מכיל את כמות החלב תחילה המכונה מו
הרצויה.

המכונה מוזגת את הקפה. כאשר הספל מכיל את כמות הקפה הרצויה, לחץ פעם נוספת 
על הלחצן קפוצ'ינו.

כוונון הגדרות הטחינה
ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה באמצעות מפתח הכוונון של המטחנה. עם כל הגדרה 

חרת, מטחנת הקפה הקרמית מבטיחה טחינה אחידה להפליא, עבור כל ספל קפה שנב
שתחלוט. היא משמרת את הארומה המלאה של הקפה ומעניקה טעם מושלם לכל ספל.

הערה: ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה רק כאשר המכונה טוחנת פולי קפה.
הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

פולי הקפה.פתח את המכסה של מכל 
לחץ על הלחצן "אספרסו".

כאשר המכונה מתחילה לטחון, הצמד את מפתח הכוונון של הטחינה לכפתור הכוונון 
). דחוף וסובב שמאלה או ימינה (של המטחנה (

הגדרות טחינה. ככל שהנקודה קטנה יותר, כך הקפה באפשרותך לבחור מבין 
חזק יותר.

זהירות: אין לסובב את כפתור הכוונון של המטחנה יותר ממהלך אחד בכל פעם, וזאת 
כדי למנוע נזק למטחנה.

תחזוקה וטיפול
התחזוקה של המכונה חשובה להבטחת חיי המכונה וכן להבטחת 

איכות וטעם מיטביים של הקפה.
ניקוי מגש הניקוז ומכל העודפים של הקפה

- מגש הניקוז מלא כאשר חיווי המגש המלא קופץ דרך מגש
   הניקוז. רוקן ונקה את מגש הניקוז מדי יום.

1. משוך את מגש הניקוז מתוך המכונה.
2. הוצא את מכל העודפים כאשר המכונה דולקת. המונה לא
    יתאפס אם תסיר את מכל העודפים אשר המכונה כבויה.

3. רוקן את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז.
4. החזר את מכל העודפים למגש הניקוז.

5. החלק את מגש הניקוז בחזרה לתוך המכונה, עד שיינעל
    במקומו בנקישה.

ניקוי מכל המים 

1. מעת לעת, הוצא את מכל המים מן המכונה ושטוף אותו במים
   טריים.

2. מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי מפלס MAX והחזר
   אותו למכונה.
ניקוי תאי הקפה

 - נקה את מכל פולי הקפה במטלית יבשה פעם בחודש.

עברית

תחזוקה וטיפול
התחזוקה של המכונה חשובה להבטחת חיי המכונה וכן להבטחת איכות וטעם מיטביים של 

הקפה.

ניקוי מגש הניקוז ומכל העודפים של הקפה
י המגש המלא קופץ דרך מגש הניקוז. רוקן ונקה את מגש מגש הניקוז מלא כאשר חיוו

הניקוז מדי יום.
משוך את מגש הניקוז מתוך המכונה.

הוצא את מכל העודפים כאשר המכונה דולקת. המונה לא יתאפס אם תסיר את מכל 
העודפים אשר המכונה כבויה.

רוקן את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז.
ש הניקוז.החזר את מכל העודפים למג

החלק את מגש הניקוז בחזרה לתוך המכונה, עד שיינעל במקומו בנקישה.

ניקוי מכל המים
מעת לעת, הוצא את מכל המים מן המכונה ושטוף אותו במים טריים.

והחזר אותו למכונה.מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי מפלס 

ניקוי תאי הקפה
יבשה פעם בחודש.נקה את מכל פולי הקפה במטלית 

ניקוי יחידת החליטה

ניקוי שבועי של יחידת החליטה
הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים.

רוקן את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז.
רוקן את מכל העודפים ושטוף אותו במים פושרים.

כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.
פתח את דלת השירות.
) ומשוך בידית האחיזה של יחידת החליטה כדי להוציאה מן לחץ על הלחצן "דחוף"

המכונה (

נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות באמצעות הכלי המצורף. הכנס אותו כמתואר 
באיור.
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ניקוי יחידת החליטה

ניקוי שבועי של יחידת החליטה

1. הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים.
2. רוקן את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז.

3. רוקן את מכל העודפים ושטוף אותו במים פושרים.
4. כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.

5. פתח את דלת השירות.
6. לחץ על הלחצן "דחוף" )1( ומשוך בידית האחיזה של יחידת

    החליטה כדי להוציאה מן המכונה )2(.

7. נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות באמצעות הכלי המצורף.
    הכנס אותו כמתואר באיור.

8. נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות בעזרת ידית של כפית.
   הכנס אותה כמתואר באיור.

9. הוצא את מכל שאריות הקפה, רוקן אותו ושטוף במי ברז
    פושרים. הנח לו להתייבש והחזר למקום.

עברית

תחזוקה וטיפול
התחזוקה של המכונה חשובה להבטחת חיי המכונה וכן להבטחת איכות וטעם מיטביים של 

הקפה.

ניקוי מגש הניקוז ומכל העודפים של הקפה
י המגש המלא קופץ דרך מגש הניקוז. רוקן ונקה את מגש מגש הניקוז מלא כאשר חיוו

הניקוז מדי יום.
משוך את מגש הניקוז מתוך המכונה.

הוצא את מכל העודפים כאשר המכונה דולקת. המונה לא יתאפס אם תסיר את מכל 
העודפים אשר המכונה כבויה.

רוקן את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז.
ש הניקוז.החזר את מכל העודפים למג

החלק את מגש הניקוז בחזרה לתוך המכונה, עד שיינעל במקומו בנקישה.

ניקוי מכל המים
מעת לעת, הוצא את מכל המים מן המכונה ושטוף אותו במים טריים.

והחזר אותו למכונה.מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי מפלס 

ניקוי תאי הקפה
יבשה פעם בחודש.נקה את מכל פולי הקפה במטלית 

ניקוי יחידת החליטה

ניקוי שבועי של יחידת החליטה
הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים.

רוקן את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז.
רוקן את מכל העודפים ושטוף אותו במים פושרים.

כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.
פתח את דלת השירות.
) ומשוך בידית האחיזה של יחידת החליטה כדי להוציאה מן לחץ על הלחצן "דחוף"

המכונה (

נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות באמצעות הכלי המצורף. הכנס אותו כמתואר 
באיור.

עברית

תחזוקה וטיפול
התחזוקה של המכונה חשובה להבטחת חיי המכונה וכן להבטחת איכות וטעם מיטביים של 

הקפה.

ניקוי מגש הניקוז ומכל העודפים של הקפה
י המגש המלא קופץ דרך מגש הניקוז. רוקן ונקה את מגש מגש הניקוז מלא כאשר חיוו

הניקוז מדי יום.
משוך את מגש הניקוז מתוך המכונה.

הוצא את מכל העודפים כאשר המכונה דולקת. המונה לא יתאפס אם תסיר את מכל 
העודפים אשר המכונה כבויה.

רוקן את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז.
ש הניקוז.החזר את מכל העודפים למג

החלק את מגש הניקוז בחזרה לתוך המכונה, עד שיינעל במקומו בנקישה.

ניקוי מכל המים
מעת לעת, הוצא את מכל המים מן המכונה ושטוף אותו במים טריים.

והחזר אותו למכונה.מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי מפלס 

ניקוי תאי הקפה
יבשה פעם בחודש.נקה את מכל פולי הקפה במטלית 

ניקוי יחידת החליטה

ניקוי שבועי של יחידת החליטה
הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים.

רוקן את מגש הניקוז ושטוף אותו במי ברז.
רוקן את מכל העודפים ושטוף אותו במים פושרים.

כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.
פתח את דלת השירות.
) ומשוך בידית האחיזה של יחידת החליטה כדי להוציאה מן לחץ על הלחצן "דחוף"

המכונה (

נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות באמצעות הכלי המצורף. הכנס אותו כמתואר 
באיור.

עברית

נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות בעזרת ידית של כפית. הכנס אותה כמתואר 
באיור.

ריות הקפה, רוקן אותו ושטוף במי ברז פושרים. הנח לו להתייבש הוצא את מכל שא
והחזר למקום.

שטוף את יחידת החליטה היטב במים פושרים. נקה את המסנן העליון בקפידה.

זהירות: אין לנקות את יחידת החליטה במדיח הכלים ואין להשתמש בנוזל שטיפה או 
בר עלול לגרום לתקלה ביחידת החליטה ולהשפיע בחומרי ניקוי לצורך ניקוי היחידה. הד

באופן שלילי על טעם הקפה.

יש להניח ליחידת החליטה להתייבש היטב באוויר.

הערה: אין לייבש את יחידת החליטה במטלית, וזאת כדי למנוע הצטברות סיבים בתוך 
היחידה.

יש לנקות את החלק הפנימי של המכונה במטלית רכה ולחה.

רת יחידת החליטה לתוך המכונה, יש לוודא כי שני סימני הייחוס שבצד בטרם החז
תואמים זה לזה. אם הם אינם תואמים, בצע את הפעולה הבאה:

ודא כי הידית נמצאת במגע עם בסיס יחידת החליטה.
ודא כי תפס הנעילה של יחידת החליטה במיקום הנכון.

עברית

נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות בעזרת ידית של כפית. הכנס אותה כמתואר 
באיור.

ריות הקפה, רוקן אותו ושטוף במי ברז פושרים. הנח לו להתייבש הוצא את מכל שא
והחזר למקום.

שטוף את יחידת החליטה היטב במים פושרים. נקה את המסנן העליון בקפידה.

זהירות: אין לנקות את יחידת החליטה במדיח הכלים ואין להשתמש בנוזל שטיפה או 
בר עלול לגרום לתקלה ביחידת החליטה ולהשפיע בחומרי ניקוי לצורך ניקוי היחידה. הד

באופן שלילי על טעם הקפה.

יש להניח ליחידת החליטה להתייבש היטב באוויר.

הערה: אין לייבש את יחידת החליטה במטלית, וזאת כדי למנוע הצטברות סיבים בתוך 
היחידה.

יש לנקות את החלק הפנימי של המכונה במטלית רכה ולחה.

רת יחידת החליטה לתוך המכונה, יש לוודא כי שני סימני הייחוס שבצד בטרם החז
תואמים זה לזה. אם הם אינם תואמים, בצע את הפעולה הבאה:

ודא כי הידית נמצאת במגע עם בסיס יחידת החליטה.
ודא כי תפס הנעילה של יחידת החליטה במיקום הנכון.
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10. שטוף את יחידת החליטה היטב במים פושרים. נקה את 

המסנן העליון בקפידה.

זהירות: אין לנקות את יחידת החליטה במדיח הכלים ואין 
להשתמש בנוזל שטיפה או בחומרי ניקוי לצורך ניקוי היחידה. 
הדבר עלול לגרום לתקלה ביחידת החליטה ולהשפיע באופן 

שלילי על טעם הקפה.

11. יש להניח ליחידת החליטה להתייבש היטב באוויר.

הערה: אין לייבש את יחידת החליטה במטלית, וזאת 
כדי למנוע הצטברות סיבים בתוך היחידה.

12. יש לנקות את החלק הפנימי של המכונה במטלית רכה ולחה.

13. בטרם החזרת יחידת החליטה לתוך המכונה, יש לוודא כי שני

     סימני הייחוס שבצד תואמים זה לזה. אם הם אינם תואמים,
     בצע את הפעולה הבאה:

- ודא כי הידית נמצאת במגע עם בסיס יחידת החליטה.
14. ודא כי תפס הנעילה של יחידת החליטה במיקום הנכון.

- כדי למקם את התפס כראוי, דחוף אותו כלפי מעלה עד למצב
   העליון ביותר.

- התפס אינו ממוקם כראוי אם הוא עדיין במצבו הנמוך ביותר.

עברית

נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות בעזרת ידית של כפית. הכנס אותה כמתואר 
באיור.

ריות הקפה, רוקן אותו ושטוף במי ברז פושרים. הנח לו להתייבש הוצא את מכל שא
והחזר למקום.

שטוף את יחידת החליטה היטב במים פושרים. נקה את המסנן העליון בקפידה.

זהירות: אין לנקות את יחידת החליטה במדיח הכלים ואין להשתמש בנוזל שטיפה או 
בר עלול לגרום לתקלה ביחידת החליטה ולהשפיע בחומרי ניקוי לצורך ניקוי היחידה. הד

באופן שלילי על טעם הקפה.

יש להניח ליחידת החליטה להתייבש היטב באוויר.

הערה: אין לייבש את יחידת החליטה במטלית, וזאת כדי למנוע הצטברות סיבים בתוך 
היחידה.

יש לנקות את החלק הפנימי של המכונה במטלית רכה ולחה.

רת יחידת החליטה לתוך המכונה, יש לוודא כי שני סימני הייחוס שבצד בטרם החז
תואמים זה לזה. אם הם אינם תואמים, בצע את הפעולה הבאה:

ודא כי הידית נמצאת במגע עם בסיס יחידת החליטה.
ודא כי תפס הנעילה של יחידת החליטה במיקום הנכון.

עברית

נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות בעזרת ידית של כפית. הכנס אותה כמתואר 
באיור.

ריות הקפה, רוקן אותו ושטוף במי ברז פושרים. הנח לו להתייבש הוצא את מכל שא
והחזר למקום.

שטוף את יחידת החליטה היטב במים פושרים. נקה את המסנן העליון בקפידה.

זהירות: אין לנקות את יחידת החליטה במדיח הכלים ואין להשתמש בנוזל שטיפה או 
בר עלול לגרום לתקלה ביחידת החליטה ולהשפיע בחומרי ניקוי לצורך ניקוי היחידה. הד

באופן שלילי על טעם הקפה.

יש להניח ליחידת החליטה להתייבש היטב באוויר.

הערה: אין לייבש את יחידת החליטה במטלית, וזאת כדי למנוע הצטברות סיבים בתוך 
היחידה.

יש לנקות את החלק הפנימי של המכונה במטלית רכה ולחה.

רת יחידת החליטה לתוך המכונה, יש לוודא כי שני סימני הייחוס שבצד בטרם החז
תואמים זה לזה. אם הם אינם תואמים, בצע את הפעולה הבאה:

ודא כי הידית נמצאת במגע עם בסיס יחידת החליטה.
ודא כי תפס הנעילה של יחידת החליטה במיקום הנכון.

עברית

נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות בעזרת ידית של כפית. הכנס אותה כמתואר 
באיור.

ריות הקפה, רוקן אותו ושטוף במי ברז פושרים. הנח לו להתייבש הוצא את מכל שא
והחזר למקום.

שטוף את יחידת החליטה היטב במים פושרים. נקה את המסנן העליון בקפידה.

זהירות: אין לנקות את יחידת החליטה במדיח הכלים ואין להשתמש בנוזל שטיפה או 
בר עלול לגרום לתקלה ביחידת החליטה ולהשפיע בחומרי ניקוי לצורך ניקוי היחידה. הד

באופן שלילי על טעם הקפה.

יש להניח ליחידת החליטה להתייבש היטב באוויר.

הערה: אין לייבש את יחידת החליטה במטלית, וזאת כדי למנוע הצטברות סיבים בתוך 
היחידה.

יש לנקות את החלק הפנימי של המכונה במטלית רכה ולחה.

רת יחידת החליטה לתוך המכונה, יש לוודא כי שני סימני הייחוס שבצד בטרם החז
תואמים זה לזה. אם הם אינם תואמים, בצע את הפעולה הבאה:

ודא כי הידית נמצאת במגע עם בסיס יחידת החליטה.
ודא כי תפס הנעילה של יחידת החליטה במיקום הנכון.

עברית
כלפי מעלה עד למצב העליון ביותר.כדי למקם את התפס כראוי, דחוף אותו 

התפס אינו ממוקם כראוי אם הוא עדיין במצבו הנמוך ביותר.
החלק את יחידת החליטה בחזרה לתוך המכונה לאורך פסי ההכוונה שבצדדים, עד 

שתינעל במקומה בנקישה.

אין ללחוץ על הלחצן "דחוף".זהירות:

סגור את דלת השירות.

סיכוך
עים מיטביים של המכונה, עליך לסכך את יחידת החליטה. ראה הטבלה שלהלן למידע לביצו

אודות תדירות הסיכוך. לתמיכה, בקר באתר האינטרנט שלנו 

תדירות הסיכוךמס. המוצרים היומייםסוג השימוש

חודשיםמדי נמוכה

מדי חודשייםרגילה

מדי חודשכבדה

כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.
הוצא את יחידת החליטה ושטוף אותה במים חמימים כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של 

החליטה".יחידת 
מרח שכבה דקה של גריז סביב הפיר שבחלק התחתון של יחידת החליטה.

מרח שכבה דקה של גריז על הפסים שמשני הצדדים (ראה איור).
הכנס את יחידת החליטה כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של יחידת החליטה".

ניתן להשתמש בשפופרת הגריז מספר פעמים.
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15. החלק את יחידת החליטה בחזרה לתוך המכונה לאורך פסי

     ההכוונה שבצדדים, עד שתינעל במקומה בנקישה.

זהירות: אין ללחוץ על הלחצן "דחוף".

16. סגור את דלת השירות.

סיכוך

לביצועים מיטביים של המכונה, עליך לסכך את יחידת החליטה. 
ראה הטבלה שלהלן למידע אודות תדירות הסיכוך. לתמיכה, בקר 

.www.philips.com/support באתר האינטרנט שלנו

עברית
כלפי מעלה עד למצב העליון ביותר.כדי למקם את התפס כראוי, דחוף אותו 

התפס אינו ממוקם כראוי אם הוא עדיין במצבו הנמוך ביותר.
החלק את יחידת החליטה בחזרה לתוך המכונה לאורך פסי ההכוונה שבצדדים, עד 

שתינעל במקומה בנקישה.

אין ללחוץ על הלחצן "דחוף".זהירות:

סגור את דלת השירות.

סיכוך
עים מיטביים של המכונה, עליך לסכך את יחידת החליטה. ראה הטבלה שלהלן למידע לביצו

אודות תדירות הסיכוך. לתמיכה, בקר באתר האינטרנט שלנו 

תדירות הסיכוךמס. המוצרים היומייםסוג השימוש

חודשיםמדי נמוכה

מדי חודשייםרגילה

מדי חודשכבדה

כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.
הוצא את יחידת החליטה ושטוף אותה במים חמימים כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של 

החליטה".יחידת 
מרח שכבה דקה של גריז סביב הפיר שבחלק התחתון של יחידת החליטה.

מרח שכבה דקה של גריז על הפסים שמשני הצדדים (ראה איור).
הכנס את יחידת החליטה כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של יחידת החליטה".

ניתן להשתמש בשפופרת הגריז מספר פעמים.

תדירות הסיכוךמס. המשקאות שנחלטים מדי יוםתדירות השימוש

מדי 4 חודשים1-5נמוכה

מדי 2 חודשים6-10רגילה

מדי חודש>10כבדה

1. כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.
2. הוצא את יחידת החליטה ושטוף אותה במים חמימים כמתואר

    בסעיף "ניקוי שבועי של יחידת החליטה".
3. מרח שכבה דקה של גריז סביב הפיר שבחלק התחתון של

    יחידת החליטה.

4. מרח שכבה דקה של גריז על הפסים שמשני הצדדים 
    )ראה איור(.

5. הכנס את יחידת החליטה כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של
    יחידת החליטה".

ניתן להשתמש בשפופרת הגריז מספר פעמים.

עברית
כלפי מעלה עד למצב העליון ביותר.כדי למקם את התפס כראוי, דחוף אותו 

התפס אינו ממוקם כראוי אם הוא עדיין במצבו הנמוך ביותר.
החלק את יחידת החליטה בחזרה לתוך המכונה לאורך פסי ההכוונה שבצדדים, עד 

שתינעל במקומה בנקישה.

אין ללחוץ על הלחצן "דחוף".זהירות:

סגור את דלת השירות.

סיכוך
עים מיטביים של המכונה, עליך לסכך את יחידת החליטה. ראה הטבלה שלהלן למידע לביצו

אודות תדירות הסיכוך. לתמיכה, בקר באתר האינטרנט שלנו 

תדירות הסיכוךמס. המוצרים היומייםסוג השימוש

חודשיםמדי נמוכה

מדי חודשייםרגילה

מדי חודשכבדה

כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.
הוצא את יחידת החליטה ושטוף אותה במים חמימים כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של 

החליטה".יחידת 
מרח שכבה דקה של גריז סביב הפיר שבחלק התחתון של יחידת החליטה.

מרח שכבה דקה של גריז על הפסים שמשני הצדדים (ראה איור).
הכנס את יחידת החליטה כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של יחידת החליטה".

ניתן להשתמש בשפופרת הגריז מספר פעמים.

עברית
כלפי מעלה עד למצב העליון ביותר.כדי למקם את התפס כראוי, דחוף אותו 

התפס אינו ממוקם כראוי אם הוא עדיין במצבו הנמוך ביותר.
החלק את יחידת החליטה בחזרה לתוך המכונה לאורך פסי ההכוונה שבצדדים, עד 

שתינעל במקומה בנקישה.

אין ללחוץ על הלחצן "דחוף".זהירות:

סגור את דלת השירות.

סיכוך
עים מיטביים של המכונה, עליך לסכך את יחידת החליטה. ראה הטבלה שלהלן למידע לביצו

אודות תדירות הסיכוך. לתמיכה, בקר באתר האינטרנט שלנו 

תדירות הסיכוךמס. המוצרים היומייםסוג השימוש

חודשיםמדי נמוכה

מדי חודשייםרגילה

מדי חודשכבדה

כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל.
הוצא את יחידת החליטה ושטוף אותה במים חמימים כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של 

החליטה".יחידת 
מרח שכבה דקה של גריז סביב הפיר שבחלק התחתון של יחידת החליטה.

מרח שכבה דקה של גריז על הפסים שמשני הצדדים (ראה איור).
הכנס את יחידת החליטה כמתואר בסעיף "ניקוי שבועי של יחידת החליטה".

ניתן להשתמש בשפופרת הגריז מספר פעמים.
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ניקוי מהיר של מערכת החלב

הערה: לאחר חליטת קפוצ'ינו יש לבצע ניקוי מהיר של מערכת 
החלב.

1. הנח ספל מתחת למקציף החלב האוטומטי.
2. לחץ לחיצה אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

3. מזוג מים חמים במשך 5 שניות.
4. כדי לעצור את מזיגת המים החמים, לחץ פעם אחת על הלחצן

    "מים חמים/ניקוי חלב".
ניקוי יומי של מקציף החלב האוטומטי.

1. הנח ספל מתחת למקציף החלב האוטומטי.
2. הכנס את צינורית היניקה לספל שבו מים טריים.
3. לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

    - הלחצן מהבהב פעמיים.
4. המכונה מוזגת מים חמים ואדים.

5. מזוג מים חמים במשך 5 שניות ולחץ על הלחצן "מים חמים
    ניקוי חלב" פעם אחת כדי לעצור את מזיגת המים החמים.

ניקוי חודשי של מקציף החלב האוטומטי

1. הכנס את מקציף החלב האוטומטי, ראה פרק "שימוש 
במכונה", סעיף "כיצד להתקין ולהסיר את מקציף החלב 

האוטומטי".
2. שפוך את תכולתו של שקיק חומר הניקוי של צנרת החלב

    לתוך קנקן החלב. כעת מלא את קנקן החלב במים עד לחיווי
.MAX מפלס    

3. הכנס את צינורית היניקה לתוך קנקן החלב.
4. הנח כלי קיבול גדול )1.5 ליטר( מתחת למקציף החלב

    האוטומטי.

5. לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".
    - הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

6. לאחר שהמכונה מוזגת את תמיסת הניקוי, לחץ על הלחצן
   מים חמים/ניקוי חלב כדי לעצור את המזיגה.

7. שטוף את קנקן החלב היטב ומלא אותו במים טריים עד לחיווי
.MAX מפלס    

8. הכנס את צינורית היניקה לתוך קנקן החלב.

עברית

רכת החלבניקוי מהיר של מע
הערה: לאחר חליטת קפוצ'ינו יש לבצע ניקוי מהיר של מערכת החלב.

הנח ספל מתחת למקציף החלב האוטומטי.
לחץ לחיצה אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

שניות.מזוג מים חמים במשך 
כדי לעצור את מזיגת המים החמים, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

וי יומי של מקציף החלב האוטומטי.ניק
הנח ספל מתחת למקציף החלב האוטומטי.

הכנס את צינורית היניקה לספל שבו מים טריים.
לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הלחצן מהבהב פעמיים.
המכונה מוזגת מים חמים ואדים.

י חלב" פעם אחת כדי שניות ולחץ על הלחצן "מים חמים/ניקומזוג מים חמים במשך 
לעצור את מזיגת המים החמים.

ניקוי חודשי של מקציף החלב האוטומטי
הכנס את מקציף החלב האוטומטי, ראה פרק "שימוש במכונה", סעיף "כיצד להתקין 

ולהסיר את מקציף החלב האוטומטי".
שפוך את תכולתו של שקיק חומר הניקוי של צנרת החלב לתוך קנקן החלב. כעת מלא 

את קנקן החלב במים עד לחיווי מפלס 
הכנס את צינורית היניקה לתוך קנקן החלב.

ליטר) מתחת למקציף החלב האוטומטי.הנח כלי קיבול גדול (

לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

ץ על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב כדי לאחר שהמכונה מוזגת את תמיסת הניקוי, לח
לעצור את המזיגה.

שטוף את קנקן החלב היטב ומלא אותו במים טריים עד לחיווי מפלס 
הכנס את צינורית היניקה לתוך קנקן החלב.

רוקן את המכל והחזר אותו למקומו מתחת למקציף החלב האוטומטי.
לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

חצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.הל
כאשר המכונה מפסיקה למזוג מים, לחץ על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב.

רוקן את כלי הקיבול.
הסר את מקציף החלב האוטומטי.

פרק את כל הרכיבים ושטוף אותם במי ברז פושרים. 
המשך בניקוי מקציף החלב האוטומטי.

עברית

רכת החלבניקוי מהיר של מע
הערה: לאחר חליטת קפוצ'ינו יש לבצע ניקוי מהיר של מערכת החלב.

הנח ספל מתחת למקציף החלב האוטומטי.
לחץ לחיצה אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

שניות.מזוג מים חמים במשך 
כדי לעצור את מזיגת המים החמים, לחץ פעם אחת על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

וי יומי של מקציף החלב האוטומטי.ניק
הנח ספל מתחת למקציף החלב האוטומטי.

הכנס את צינורית היניקה לספל שבו מים טריים.
לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

הלחצן מהבהב פעמיים.
המכונה מוזגת מים חמים ואדים.

י חלב" פעם אחת כדי שניות ולחץ על הלחצן "מים חמים/ניקומזוג מים חמים במשך 
לעצור את מזיגת המים החמים.

ניקוי חודשי של מקציף החלב האוטומטי
הכנס את מקציף החלב האוטומטי, ראה פרק "שימוש במכונה", סעיף "כיצד להתקין 

ולהסיר את מקציף החלב האוטומטי".
שפוך את תכולתו של שקיק חומר הניקוי של צנרת החלב לתוך קנקן החלב. כעת מלא 

את קנקן החלב במים עד לחיווי מפלס 
הכנס את צינורית היניקה לתוך קנקן החלב.

ליטר) מתחת למקציף החלב האוטומטי.הנח כלי קיבול גדול (

לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

ץ על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב כדי לאחר שהמכונה מוזגת את תמיסת הניקוי, לח
לעצור את המזיגה.

שטוף את קנקן החלב היטב ומלא אותו במים טריים עד לחיווי מפלס 
הכנס את צינורית היניקה לתוך קנקן החלב.

רוקן את המכל והחזר אותו למקומו מתחת למקציף החלב האוטומטי.
לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

חצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.הל
כאשר המכונה מפסיקה למזוג מים, לחץ על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב.

רוקן את כלי הקיבול.
הסר את מקציף החלב האוטומטי.

פרק את כל הרכיבים ושטוף אותם במי ברז פושרים. 
המשך בניקוי מקציף החלב האוטומטי.
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9. רוקן את המכל והחזר אותו למקומו מתחת למקציף החלב 
האוטומטי.

10. לחץ פעמיים על הלחצן "מים חמים/ניקוי חלב".

     - הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.
11. כאשר המכונה מפסיקה למזוג מים, לחץ על הלחצן מים

     חמים/ניקוי חלב.
12. רוקן את כלי הקיבול.

13. הסר את מקציף החלב האוטומטי.

14. פרק את כל הרכיבים ושטוף אותם במי ברז פושרים. 

15. המשך בניקוי מקציף החלב האוטומטי.

ניקוי מקציף החלב האוטומטי

1. הסר את מקציף החלב האוטומטי מן המכונה.

2. נתק את החלק התחתון ממקציף החלב האוטומטי.

3. הסר את החלק התחתון.

עברית

ניקוי מקציף החלב האוטומטי
מקציף החלב האוטומטי מן המכונה.הסר את 

 

 

 

 

 

 

את החלק התחתון ממקציף החלב האוטומטי.נתק

הסר את החלק התחתון.

הסר את החיבור.

הסר את הצינורית עם החיבור.

עברית

ניקוי מקציף החלב האוטומטי
מקציף החלב האוטומטי מן המכונה.הסר את 

 
את החלק התחתון ממקציף החלב האוטומטי.נתק

 

 

 

 

 

 

הסר את החלק התחתון.

הסר את החיבור.

הסר את הצינורית עם החיבור.

עברית

ניקוי מקציף החלב האוטומטי
מקציף החלב האוטומטי מן המכונה.הסר את 

את החלק התחתון ממקציף החלב האוטומטי.נתק

 
הסר את החלק התחתון.

 

 

הסר את החיבור.

הסר את הצינורית עם החיבור.
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4. הסר את החיבור.

5. הסר את הצינורית עם החיבור.

6. הסר את החיבור מן הצינורית.

7. נתק את התקן הקצפת החלב מן התמיכה.
8. נקה את כל החלקים ביסודיות במים פושרים.

9. הרכב את החלקים בסדר הפוך. 
המכונה מוכנה לשימוש.

עברית

ניקוי מקציף החלב האוטומטי
מקציף החלב האוטומטי מן המכונה.הסר את 

את החלק התחתון ממקציף החלב האוטומטי.נתק

הסר את החלק התחתון.

הסר את החיבור.

הסר את הצינורית עם החיבור.

עברית

ניקוי מקציף החלב האוטומטי
מקציף החלב האוטומטי מן המכונה.הסר את 

את החלק התחתון ממקציף החלב האוטומטי.נתק

הסר את החלק התחתון.

הסר את החיבור.

הסר את הצינורית עם החיבור.

עברית
הסר את החיבור מן הצינורית.

 

 

 

 

 

 

 

נתק את התקן הקצפת החלב מן התמיכה.
כל החלקים ביסודיות במים פושרים.נקה את

הרכב את החלקים בסדר הפוך. 
המכונה מוכנה לשימוש.

הסרת אבנית
כאשר הלחצן ניקוי אבנית מואר ברציפות, עליך להסיר אבנית מן המכונה. אם לא תסיר אבנית 
מן המכונה כאשר המכונה מציינת שיש לעשות זאת, המכונה תפסיק לפעול כראוי. במקרה 

ידי האחריות., התיקונים לא יכוסו עלזה

לצורך הסרת אבנית מן המכונה. יש להשתמש אך ורק בתמיסת הסרת אבנית של 
מיועדת להבטיח ביצועים מיטביים של המכונה. שימוש תמיסת הסרת האבנית של 

ת במוצרים אחרים עלול להסב נזק למכונה ולהותיר שאריות במים. ניתן לרכוש את תמיס
באופן מקוון, בכתובת הסרת האבנית של 

דקות וכולל מחזור הסרת אבנית ומחזור שטיפה. ניתן הליך הסרת האבנית נמשך 
לחצן אספרסו. כדי להשהות את מחזור הסרת האבנית או השטיפה באמצעות לחיצה על ה
להמשיך בתהליך הסרת האבנית או השטיפה, לחץ על הלחצן אספרסו.

הליך הסרת האבנית
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים (אם אינה מותקנת).

הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים ורוקן אותם. החזר את מגש הניקוז ואת מכל 
העודפים למקומם.

נן המים "אינטנזה+" מתוך מכל המים (אם קיים), החלף הוצא את מכל המים ואת מס
אותו במסנן הלבן הקטן.

מזוג את תמיסת הסרת האבנית לתוך מכל המים. מלא את מכל המים במי ברז טריים 
. החזר את מכל המים למכונה.עד למפלס 

ת ליטר) מתחת למוט המים החמים/האדים ומתחת לפייהנח כלי קיבול גדול (
המזיגה של הקפה.

עברית
הסר את החיבור מן הצינורית.

 
נתק את התקן הקצפת החלב מן התמיכה.

כל החלקים ביסודיות במים פושרים.נקה את
הרכב את החלקים בסדר הפוך. 

המכונה מוכנה לשימוש.

 

 

הסרת אבנית
כאשר הלחצן ניקוי אבנית מואר ברציפות, עליך להסיר אבנית מן המכונה. אם לא תסיר אבנית 
מן המכונה כאשר המכונה מציינת שיש לעשות זאת, המכונה תפסיק לפעול כראוי. במקרה 

ידי האחריות., התיקונים לא יכוסו עלזה

לצורך הסרת אבנית מן המכונה. יש להשתמש אך ורק בתמיסת הסרת אבנית של 
מיועדת להבטיח ביצועים מיטביים של המכונה. שימוש תמיסת הסרת האבנית של 

ת במוצרים אחרים עלול להסב נזק למכונה ולהותיר שאריות במים. ניתן לרכוש את תמיס
באופן מקוון, בכתובת הסרת האבנית של 

דקות וכולל מחזור הסרת אבנית ומחזור שטיפה. ניתן הליך הסרת האבנית נמשך 
לחצן אספרסו. כדי להשהות את מחזור הסרת האבנית או השטיפה באמצעות לחיצה על ה
להמשיך בתהליך הסרת האבנית או השטיפה, לחץ על הלחצן אספרסו.

הליך הסרת האבנית
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים (אם אינה מותקנת).

הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים ורוקן אותם. החזר את מגש הניקוז ואת מכל 
העודפים למקומם.

נן המים "אינטנזה+" מתוך מכל המים (אם קיים), החלף הוצא את מכל המים ואת מס
אותו במסנן הלבן הקטן.

מזוג את תמיסת הסרת האבנית לתוך מכל המים. מלא את מכל המים במי ברז טריים 
. החזר את מכל המים למכונה.עד למפלס 

ת ליטר) מתחת למוט המים החמים/האדים ומתחת לפייהנח כלי קיבול גדול (
המזיגה של הקפה.
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כאשר הלחצן ניקוי אבנית מואר ברציפות, עליך להסיר אבנית מן 
המכונה. אם לא תסיר אבנית מן המכונה כאשר המכונה מציינת 

שיש לעשות זאת, המכונה תפסיק לפעול כראוי. במקרה זה, 
התיקונים לא יכוסו על-ידי האחריות.

יש להשתמש אך ורק בתמיסת הסרת אבנית של Saeco לצורך 
 Saeco הסרת אבנית מן המכונה. תמיסת הסרת האבנית של

מיועדת להבטיח ביצועים מיטביים של המכונה. שימוש במוצרים 
אחרים עלול להסב נזק למכונה ולהותיר שאריות במים. ניתן 
לרכוש את תמיסת הסרת האבנית של Saeco באופן מקוון, 

בכתובת www.shop.philips.com/service. הליך הסרת האבנית 
נמשך 30 דקות וכולל מחזור הסרת אבנית ומחזור שטיפה. ניתן 

להשהות את מחזור הסרת האבנית או השטיפה באמצעות לחיצה 
על הלחצן אספרסו. כדי להמשיך בתהליך הסרת האבנית או 

השטיפה, לחץ על הלחצן אספרסו.

הליך הסרת האבנית

1. הכנס את פיית המזיגה של המים החמים )אם אינה מותקנת(.
2. הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים ורוקן אותם. החזר

    את מגש הניקוז ואת מכל העודפים למקומם.
3. הוצא את מכל המים ואת מסנן המים "אינטנזה+" מתוך מכל

    המים )אם קיים(, החלף אותו במסנן הלבן הקטן.
4. מזוג את תמיסת הסרת האבנית לתוך מכל המים. מלא את

    מכל המים במי ברז טריים עד למפלס CALC CLEAN. החזר
    את מכל המים למכונה.

5. הנח כלי קיבול גדול )1.5 ליטר( מתחת למוט המים החמים
    האדים ומתחת לפיית המזיגה של הקפה.

6. לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ניקוי אבנית במשך 3 שניות
    די להתחיל במחזור הסרת האבנית. לחצן אספרסו מואר

    ברציפות ולחצן ניקוי אבנית מהבהב לאורך המחזור.

עברית
הסר את החיבור מן הצינורית.

נתק את התקן הקצפת החלב מן התמיכה.
כל החלקים ביסודיות במים פושרים.נקה את

הרכב את החלקים בסדר הפוך. 
המכונה מוכנה לשימוש.

הסרת אבנית
כאשר הלחצן ניקוי אבנית מואר ברציפות, עליך להסיר אבנית מן המכונה. אם לא תסיר אבנית 
מן המכונה כאשר המכונה מציינת שיש לעשות זאת, המכונה תפסיק לפעול כראוי. במקרה 

ידי האחריות., התיקונים לא יכוסו עלזה

לצורך הסרת אבנית מן המכונה. יש להשתמש אך ורק בתמיסת הסרת אבנית של 
מיועדת להבטיח ביצועים מיטביים של המכונה. שימוש תמיסת הסרת האבנית של 

ת במוצרים אחרים עלול להסב נזק למכונה ולהותיר שאריות במים. ניתן לרכוש את תמיס
באופן מקוון, בכתובת הסרת האבנית של 

דקות וכולל מחזור הסרת אבנית ומחזור שטיפה. ניתן הליך הסרת האבנית נמשך 
לחצן אספרסו. כדי להשהות את מחזור הסרת האבנית או השטיפה באמצעות לחיצה על ה
להמשיך בתהליך הסרת האבנית או השטיפה, לחץ על הלחצן אספרסו.

הליך הסרת האבנית
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים (אם אינה מותקנת).

הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים ורוקן אותם. החזר את מגש הניקוז ואת מכל 
העודפים למקומם.

נן המים "אינטנזה+" מתוך מכל המים (אם קיים), החלף הוצא את מכל המים ואת מס
אותו במסנן הלבן הקטן.

מזוג את תמיסת הסרת האבנית לתוך מכל המים. מלא את מכל המים במי ברז טריים 
. החזר את מכל המים למכונה.עד למפלס 

ת ליטר) מתחת למוט המים החמים/האדים ומתחת לפייהנח כלי קיבול גדול (
המזיגה של הקפה.

עברית
הסר את החיבור מן הצינורית.

נתק את התקן הקצפת החלב מן התמיכה.
כל החלקים ביסודיות במים פושרים.נקה את

הרכב את החלקים בסדר הפוך. 
המכונה מוכנה לשימוש.

הסרת אבנית
כאשר הלחצן ניקוי אבנית מואר ברציפות, עליך להסיר אבנית מן המכונה. אם לא תסיר אבנית 
מן המכונה כאשר המכונה מציינת שיש לעשות זאת, המכונה תפסיק לפעול כראוי. במקרה 

ידי האחריות., התיקונים לא יכוסו עלזה

לצורך הסרת אבנית מן המכונה. יש להשתמש אך ורק בתמיסת הסרת אבנית של 
מיועדת להבטיח ביצועים מיטביים של המכונה. שימוש תמיסת הסרת האבנית של 

ת במוצרים אחרים עלול להסב נזק למכונה ולהותיר שאריות במים. ניתן לרכוש את תמיס
באופן מקוון, בכתובת הסרת האבנית של 

דקות וכולל מחזור הסרת אבנית ומחזור שטיפה. ניתן הליך הסרת האבנית נמשך 
לחצן אספרסו. כדי להשהות את מחזור הסרת האבנית או השטיפה באמצעות לחיצה על ה
להמשיך בתהליך הסרת האבנית או השטיפה, לחץ על הלחצן אספרסו.

הליך הסרת האבנית
הכנס את פיית המזיגה של המים החמים (אם אינה מותקנת).

הסר את מגש הניקוז ואת מכל העודפים ורוקן אותם. החזר את מגש הניקוז ואת מכל 
העודפים למקומם.

נן המים "אינטנזה+" מתוך מכל המים (אם קיים), החלף הוצא את מכל המים ואת מס
אותו במסנן הלבן הקטן.

מזוג את תמיסת הסרת האבנית לתוך מכל המים. מלא את מכל המים במי ברז טריים 
. החזר את מכל המים למכונה.עד למפלס 

ת ליטר) מתחת למוט המים החמים/האדים ומתחת לפייהנח כלי קיבול גדול (
המזיגה של הקפה.

 
 
 

הסרת אבנית

עברית

שניות די להתחיל במחזור הסרת לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ניקוי אבנית במשך 
האבנית. לחצן אספרסו מואר ברציפות ולחצן ניקוי אבנית מהבהב לאורך המחזור.

נורית מחזור הסרת האבנית מוארת ברציפות. המכונה מתחילה למזוג את תמיסת 
דקות בקירוב.ווחי זמן, במשך הסרת האבנית במר

אפשר למכונה למזוג את התמיסה, עד שנורית "אין מים" תואר ברציפות.
הוצא את מכל המים ושטוף אותו. מלא את מכל המים במים טריים עד למפלס 

והחזר אותו לתוך המכונה.
רוקן את מגש הניקוז ואת המכל והחזר אותם למקומם.

ה מוארת ברציפות. כאשר הלחצן אספרסו מהבהב, לחץ עליו כדי נורית מחזור השטיפ
להתחיל במחזור השטיפה.

כאשר מחזור השטיפה מסתיים, הלחצן ניקוי אבנית נכבה.
המכונה מתחממת ומבצעת מחזור שטיפה אוטומטית. הלחצנים אספרסו וקפה 

מהבהבים בו זמנית. מחזור הסרת האבנית מסתיים.

מים" מוארת ברציפות ונורית מחזור השטיפה אינה נכבית, מכל זהירות: אם נורית "אין
לצורך מחזור השטיפה. מלא את מכל המים במים המים לא התמלא עד למפלס 

.טריים וחזור על התהליך משלב 

הסר את מגש הניקוז, שטוף אותו והחזר למקום. רוקן את כלי הקיבול.
התקן מחדש את מסנן "אינטנזה+" (אם קיים)

הוצא את מכל המים ושטוף אותו.
ידי ביצוע מחזור "ניקוי שבועי של יחידת החליטה".נקה את יחידת החליטה על

המכונה מוכנה לשימוש.

הפרעה למחזור הסרת האבנית
לאחר תחילתו של מחזור הסרת האבנית, יש להשלימו עד לסיום מבלי לכבות את המכונה. 

תן לצאת מתהליך הסרת האבנית באמצעות לחיצה אם המכונה נתקעת במהלך המחזור, ני
על לחצן הפעלה/כיבוי. במקרה כזה, או במקרה של הפסקת חשמל או ניתוק בשוגג של כבל 

החשמל, יש לבצע את הפעולות הבאות:
הסר את מכל המים, שטוף אותו ומלא אותו במים טריים עד למפלס 

ודא כי המתג הראשי מכוון למצב 
ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.לחץ על מתג

המתן עד שהלחצנים אספרסו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב יוארו ברציפות.
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7. נורית מחזור הסרת האבנית מוארת ברציפות. המכונה
    מתחילה למזוג את תמיסת הסרת האבנית במרווחי זמן, 

    במשך 20 דקות בקירוב.

8.   אפשר למכונה למזוג את התמיסה, עד שנורית "אין מים"
      תואר ברציפות.

9.   הוצא את מכל המים ושטוף אותו. מלא את מכל המים במים
     טריים עד למפלס MAX והחזר אותו לתוך המכונה.

10. רוקן את מגש הניקוז ואת המכל והחזר אותם למקומם.

11. נורית מחזור השטיפה מוארת ברציפות. כאשר הלחצן

     אספרסו מהבהב, לחץ עליו כדי להתחיל במחזור השטיפה.
12. כאשר מחזור השטיפה מסתיים, הלחצן ניקוי אבנית נכבה.

13. המכונה מתחממת ומבצעת מחזור שטיפה אוטומטית.

     הלחצנים אספרסו וקפה מהבהבים בו זמנית. מחזור הסרת
     האבנית מסתיים.

זהירות: אם נורית "אין מים" מוארת ברציפות ונורית מחזור 
 MAX השטיפה אינה נכבית, מכל המים לא התמלא עד למפלס
לצורך מחזור השטיפה. מלא את מכל המים במים טריים וחזור 

על התהליך משלב 10.

14. הסר את מגש הניקוז, שטוף אותו והחזר למקום. 

     רוקן את כלי הקיבול.
15. התקן מחדש את מסנן "אינטנזה+" )אם קיים(.

16. הוצא את מכל המים ושטוף אותו.

17. נקה את יחידת החליטה על-ידי ביצוע מחזור "ניקוי שבועי

     של יחידת החליטה".
     המכונה מוכנה לשימוש.

הפרעה למחזור הסרת האבנית

לאחר תחילתו של מחזור הסרת האבנית, יש להשלימו עד לסיום 
מבלי לכבות את המכונה. אם המכונה נתקעת במהלך המחזור, 
ניתן לצאת מתהליך הסרת האבנית באמצעות לחיצה על לחצן 

הפעלה/כיבוי. במקרה כזה, או במקרה של הפסקת חשמל או 
ניתוק בשוגג של כבל החשמל, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. הסר את מכל המים, שטוף אותו ומלא אותו במים טריים עד 
.MAX למפלס

.ON 2. ודא כי המתג הראשי מכוון למצב

עברית

שניות די להתחיל במחזור הסרת לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ניקוי אבנית במשך 
האבנית. לחצן אספרסו מואר ברציפות ולחצן ניקוי אבנית מהבהב לאורך המחזור.

נורית מחזור הסרת האבנית מוארת ברציפות. המכונה מתחילה למזוג את תמיסת 
דקות בקירוב.ווחי זמן, במשך הסרת האבנית במר

אפשר למכונה למזוג את התמיסה, עד שנורית "אין מים" תואר ברציפות.
הוצא את מכל המים ושטוף אותו. מלא את מכל המים במים טריים עד למפלס 

והחזר אותו לתוך המכונה.
רוקן את מגש הניקוז ואת המכל והחזר אותם למקומם.

ה מוארת ברציפות. כאשר הלחצן אספרסו מהבהב, לחץ עליו כדי נורית מחזור השטיפ
להתחיל במחזור השטיפה.

כאשר מחזור השטיפה מסתיים, הלחצן ניקוי אבנית נכבה.
המכונה מתחממת ומבצעת מחזור שטיפה אוטומטית. הלחצנים אספרסו וקפה 

מהבהבים בו זמנית. מחזור הסרת האבנית מסתיים.

מים" מוארת ברציפות ונורית מחזור השטיפה אינה נכבית, מכל זהירות: אם נורית "אין
לצורך מחזור השטיפה. מלא את מכל המים במים המים לא התמלא עד למפלס 

.טריים וחזור על התהליך משלב 

הסר את מגש הניקוז, שטוף אותו והחזר למקום. רוקן את כלי הקיבול.
התקן מחדש את מסנן "אינטנזה+" (אם קיים)

הוצא את מכל המים ושטוף אותו.
ידי ביצוע מחזור "ניקוי שבועי של יחידת החליטה".נקה את יחידת החליטה על

המכונה מוכנה לשימוש.

הפרעה למחזור הסרת האבנית
לאחר תחילתו של מחזור הסרת האבנית, יש להשלימו עד לסיום מבלי לכבות את המכונה. 

תן לצאת מתהליך הסרת האבנית באמצעות לחיצה אם המכונה נתקעת במהלך המחזור, ני
על לחצן הפעלה/כיבוי. במקרה כזה, או במקרה של הפסקת חשמל או ניתוק בשוגג של כבל 

החשמל, יש לבצע את הפעולות הבאות:
הסר את מכל המים, שטוף אותו ומלא אותו במים טריים עד למפלס 

ודא כי המתג הראשי מכוון למצב 
ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.לחץ על מתג

המתן עד שהלחצנים אספרסו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב יוארו ברציפות.

עברית

שניות די להתחיל במחזור הסרת לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן ניקוי אבנית במשך 
האבנית. לחצן אספרסו מואר ברציפות ולחצן ניקוי אבנית מהבהב לאורך המחזור.

נורית מחזור הסרת האבנית מוארת ברציפות. המכונה מתחילה למזוג את תמיסת 
דקות בקירוב.ווחי זמן, במשך הסרת האבנית במר

אפשר למכונה למזוג את התמיסה, עד שנורית "אין מים" תואר ברציפות.
הוצא את מכל המים ושטוף אותו. מלא את מכל המים במים טריים עד למפלס 

והחזר אותו לתוך המכונה.
רוקן את מגש הניקוז ואת המכל והחזר אותם למקומם.

ה מוארת ברציפות. כאשר הלחצן אספרסו מהבהב, לחץ עליו כדי נורית מחזור השטיפ
להתחיל במחזור השטיפה.

כאשר מחזור השטיפה מסתיים, הלחצן ניקוי אבנית נכבה.
המכונה מתחממת ומבצעת מחזור שטיפה אוטומטית. הלחצנים אספרסו וקפה 

מהבהבים בו זמנית. מחזור הסרת האבנית מסתיים.

מים" מוארת ברציפות ונורית מחזור השטיפה אינה נכבית, מכל זהירות: אם נורית "אין
לצורך מחזור השטיפה. מלא את מכל המים במים המים לא התמלא עד למפלס 

.טריים וחזור על התהליך משלב 

הסר את מגש הניקוז, שטוף אותו והחזר למקום. רוקן את כלי הקיבול.
התקן מחדש את מסנן "אינטנזה+" (אם קיים)

הוצא את מכל המים ושטוף אותו.
ידי ביצוע מחזור "ניקוי שבועי של יחידת החליטה".נקה את יחידת החליטה על

המכונה מוכנה לשימוש.

הפרעה למחזור הסרת האבנית
לאחר תחילתו של מחזור הסרת האבנית, יש להשלימו עד לסיום מבלי לכבות את המכונה. 

תן לצאת מתהליך הסרת האבנית באמצעות לחיצה אם המכונה נתקעת במהלך המחזור, ני
על לחצן הפעלה/כיבוי. במקרה כזה, או במקרה של הפסקת חשמל או ניתוק בשוגג של כבל 

החשמל, יש לבצע את הפעולות הבאות:
הסר את מכל המים, שטוף אותו ומלא אותו במים טריים עד למפלס 

ודא כי המתג הראשי מכוון למצב 
ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.לחץ על מתג

המתן עד שהלחצנים אספרסו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב יוארו ברציפות.
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3.   לחץ על מתג ההפעלה/הכיבוי כדי להדליק את המכונה.
4.   המתן עד שהלחצנים אספרסו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב

      יוארו ברציפות.
5.   רוקן את מגש הניקוז והחזר אותו למקומו.

6.   רוקן את המיכל והחזר למקום.
7.   לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב כדי למזוג 

     0.5 ליטר מים. לחץ על אותו לחצן כדי לעצור את  

     מזיגת המים.
      - הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.

8.   רוקן את כלי הקיבול.
9.   הנח את המכל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.

10. לחץ על הלחצן "קפה".

11. חזור על שלבים 9-10.

12. רוקן את כלי הקיבול.

המכונה מוכנה לשימוש.

עברית

רוקן את מגש הניקוז והחזר אותו למקומו.
רוקן את המיכל והחזר למקום.

ליטר מים. לחץ על אותו לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב כדי למזוג 
צור את מזיגת המים.לחצן כדי לע

הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.
רוקן את כלי הקיבול.

הנח את המכל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
לחץ על הלחצן "קפה".

חזור על שלבים 
רוקן את כלי הקיבול.
המכונה מוכנה לשימוש.

משמעותן של נוריות החיווי
חממת או מבצעת מחזור שטיפה הלחצנים אספרסו וקפה מהבהבים. המכונה מת

אוטומטי.

הלחצן אספרסו מואר ברציפות, נוריות "אין מים" ונוריות האזהרה הכללית מהבהבות. 
יש לבצע הכנסה לשימוש של הצנרת. הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולחץ על 

ים" ונוריות הלחצן "אספרסו" כדי לכבות את הנורית של לחצן "אספרסו". נורית "אין מ
האזהרה הכללית מהבהבות במהלך ההכנסה לשימוש של הצנרת, הנוריות נכבות 

כאשר ההכנסה לשימוש של הצנרת מסתיימת.

מהבהבים ברציפות. המכונה הלחצנים אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב
מוכנה לחליטת משקה.

ונה חולטת ספל קפה אחד.הלחצן "אספרסו" מהבהב באיטיות. המכ

משמעותן של נוריות החיווי

-  הלחצנים אספרסו וקפה מהבהבים. המכונה מתחממת או
    מבצעת מחזור שטיפה אוטומטי.

-  הלחצן אספרסו מואר ברציפות, נוריות "אין מים" ונוריות
    האזהרה הכללית מהבהבות. יש לבצע הכנסה לשימוש של 
    הצנרת. הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולחץ על

    הלחצן "אספרסו" כדי לכבות את הנורית של לחצן "אספרסו".
    נורית "אין מים" ונוריות האזהרה הכללית מהבהבות במהלך
    ההכנסה לשימוש של הצנרת, הנוריות נכבות כאשר ההכנסה

    לשימוש של הצנרת מסתיימת.

-  הלחצנים אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב
    מהבהבים ברציפות. המכונה מוכנה לחליטת משקה.

עברית

רוקן את מגש הניקוז והחזר אותו למקומו.
רוקן את המיכל והחזר למקום.

ליטר מים. לחץ על אותו לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב כדי למזוג 
צור את מזיגת המים.לחצן כדי לע

הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.
רוקן את כלי הקיבול.

הנח את המכל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
לחץ על הלחצן "קפה".

חזור על שלבים 
רוקן את כלי הקיבול.
המכונה מוכנה לשימוש.

משמעותן של נוריות החיווי
חממת או מבצעת מחזור שטיפה הלחצנים אספרסו וקפה מהבהבים. המכונה מת

אוטומטי.

הלחצן אספרסו מואר ברציפות, נוריות "אין מים" ונוריות האזהרה הכללית מהבהבות. 
יש לבצע הכנסה לשימוש של הצנרת. הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולחץ על 

ים" ונוריות הלחצן "אספרסו" כדי לכבות את הנורית של לחצן "אספרסו". נורית "אין מ
האזהרה הכללית מהבהבות במהלך ההכנסה לשימוש של הצנרת, הנוריות נכבות 

כאשר ההכנסה לשימוש של הצנרת מסתיימת.

מהבהבים ברציפות. המכונה הלחצנים אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב
מוכנה לחליטת משקה.

ונה חולטת ספל קפה אחד.הלחצן "אספרסו" מהבהב באיטיות. המכ

עברית

רוקן את מגש הניקוז והחזר אותו למקומו.
רוקן את המיכל והחזר למקום.

ליטר מים. לחץ על אותו לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב כדי למזוג 
צור את מזיגת המים.לחצן כדי לע

הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.
רוקן את כלי הקיבול.

הנח את המכל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
לחץ על הלחצן "קפה".

חזור על שלבים 
רוקן את כלי הקיבול.
המכונה מוכנה לשימוש.

משמעותן של נוריות החיווי
חממת או מבצעת מחזור שטיפה הלחצנים אספרסו וקפה מהבהבים. המכונה מת

אוטומטי.

הלחצן אספרסו מואר ברציפות, נוריות "אין מים" ונוריות האזהרה הכללית מהבהבות. 
יש לבצע הכנסה לשימוש של הצנרת. הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולחץ על 

ים" ונוריות הלחצן "אספרסו" כדי לכבות את הנורית של לחצן "אספרסו". נורית "אין מ
האזהרה הכללית מהבהבות במהלך ההכנסה לשימוש של הצנרת, הנוריות נכבות 

כאשר ההכנסה לשימוש של הצנרת מסתיימת.

מהבהבים ברציפות. המכונה הלחצנים אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב
מוכנה לחליטת משקה.

ונה חולטת ספל קפה אחד.הלחצן "אספרסו" מהבהב באיטיות. המכ
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-  הלחצן "אספרסו" מהבהב באיטיות. המכונה חולטת ספל 
    קפה אחד.

-  הלחצן "קפה" מהבהב באיטיות. המכונה חולטת 
    ספל קפה אחד.

-  הלחצן "אספרסו" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת
    שני ספלי אספרסו.

-  הלחצן "קפה" מהבהב פעמיים במהירות. 
    המכונה חולטת שני ספלי קפה.

-  הלחצן "אספרסו" מהבהב במהירות. המכונה מתכנתת את
    כמות האספרסו לחליטה.

-  הלחצן "קפה" מהבהב במהירות. המכונה מתכנתת את כמות
    הקפה לחליטה.

-  הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות. המכונה מוזגת
    מים חמים או אדים.

עברית

רוקן את מגש הניקוז והחזר אותו למקומו.
רוקן את המיכל והחזר למקום.

ליטר מים. לחץ על אותו לחץ לחיצה אחת על הלחצן מים חמים/ניקוי חלב כדי למזוג 
צור את מזיגת המים.לחצן כדי לע

הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב.
רוקן את כלי הקיבול.

הנח את המכל מתחת לפיית המזיגה של הקפה.
לחץ על הלחצן "קפה".

חזור על שלבים 
רוקן את כלי הקיבול.
המכונה מוכנה לשימוש.

משמעותן של נוריות החיווי
חממת או מבצעת מחזור שטיפה הלחצנים אספרסו וקפה מהבהבים. המכונה מת

אוטומטי.

הלחצן אספרסו מואר ברציפות, נוריות "אין מים" ונוריות האזהרה הכללית מהבהבות. 
יש לבצע הכנסה לשימוש של הצנרת. הכנס את פיית המזיגה של המים החמים ולחץ על 

ים" ונוריות הלחצן "אספרסו" כדי לכבות את הנורית של לחצן "אספרסו". נורית "אין מ
האזהרה הכללית מהבהבות במהלך ההכנסה לשימוש של הצנרת, הנוריות נכבות 

כאשר ההכנסה לשימוש של הצנרת מסתיימת.

מהבהבים ברציפות. המכונה הלחצנים אספרסו, קפוצ'ינו, קפה ומים חמים/ניקוי חלב
מוכנה לחליטת משקה.

ונה חולטת ספל קפה אחד.הלחצן "אספרסו" מהבהב באיטיות. המכ

עברית
הלחצן "קפה" מהבהב באיטיות. המכונה חולטת ספל קפה אחד.

הלחצן "אספרסו" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי אספרסו.

הלחצן "קפה" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי קפה.

במהירות. המכונה מתכנתת את כמות האספרסו לחליטה.הלחצן "אספרסו" מהבהב 

הלחצן "קפה" מהבהב במהירות. המכונה מתכנתת את כמות הקפה לחליטה.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות. המכונה מוזגת מים חמים או אדים.

נורית "אין מים" מוארת ברציפות. מלא את מכל המים.

עברית
הלחצן "קפה" מהבהב באיטיות. המכונה חולטת ספל קפה אחד.

הלחצן "אספרסו" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי אספרסו.

הלחצן "קפה" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי קפה.

במהירות. המכונה מתכנתת את כמות האספרסו לחליטה.הלחצן "אספרסו" מהבהב 

הלחצן "קפה" מהבהב במהירות. המכונה מתכנתת את כמות הקפה לחליטה.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות. המכונה מוזגת מים חמים או אדים.

נורית "אין מים" מוארת ברציפות. מלא את מכל המים.

עברית
הלחצן "קפה" מהבהב באיטיות. המכונה חולטת ספל קפה אחד.

הלחצן "אספרסו" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי אספרסו.

הלחצן "קפה" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי קפה.

במהירות. המכונה מתכנתת את כמות האספרסו לחליטה.הלחצן "אספרסו" מהבהב 

הלחצן "קפה" מהבהב במהירות. המכונה מתכנתת את כמות הקפה לחליטה.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות. המכונה מוזגת מים חמים או אדים.

נורית "אין מים" מוארת ברציפות. מלא את מכל המים.

עברית
הלחצן "קפה" מהבהב באיטיות. המכונה חולטת ספל קפה אחד.

הלחצן "אספרסו" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי אספרסו.

הלחצן "קפה" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי קפה.

במהירות. המכונה מתכנתת את כמות האספרסו לחליטה.הלחצן "אספרסו" מהבהב 

הלחצן "קפה" מהבהב במהירות. המכונה מתכנתת את כמות הקפה לחליטה.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות. המכונה מוזגת מים חמים או אדים.

נורית "אין מים" מוארת ברציפות. מלא את מכל המים.

עברית
הלחצן "קפה" מהבהב באיטיות. המכונה חולטת ספל קפה אחד.

הלחצן "אספרסו" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי אספרסו.

הלחצן "קפה" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי קפה.

במהירות. המכונה מתכנתת את כמות האספרסו לחליטה.הלחצן "אספרסו" מהבהב 

הלחצן "קפה" מהבהב במהירות. המכונה מתכנתת את כמות הקפה לחליטה.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות. המכונה מוזגת מים חמים או אדים.

נורית "אין מים" מוארת ברציפות. מלא את מכל המים.
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-  נורית "אין מים" מוארת ברציפות. מלא את מכל המים.

-  נורית האזהרה הכללית מוארת ברציפות. הכנס את מגש
    הניקוז עם מכל העודפים לתוך המכונה וסגור את דלת

    השירות.

-  נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנסת את פיית
   המזיגה של המים החמים.

-  נורית האזהרה הכללית מהבהבת במהירות. יחידת החליטה
    מתאפסת בעקבות איפוס המכונה.

-  נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. 
    הכנס את יחידת החליטה.

-  הנורית "רוקן את מכל העודפים" מוארת ברציפות. 
    רוקן את מכל העודפים.

עברית
הלחצן "קפה" מהבהב באיטיות. המכונה חולטת ספל קפה אחד.

הלחצן "אספרסו" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי אספרסו.

הלחצן "קפה" מהבהב פעמיים במהירות. המכונה חולטת שני ספלי קפה.

במהירות. המכונה מתכנתת את כמות האספרסו לחליטה.הלחצן "אספרסו" מהבהב 

הלחצן "קפה" מהבהב במהירות. המכונה מתכנתת את כמות הקפה לחליטה.
הלחצן מים חמים/ניקוי חלב מהבהב באיטיות. המכונה מוזגת מים חמים או אדים.

נורית "אין מים" מוארת ברציפות. מלא את מכל המים.

עברית

נורית האזהרה הכללית מוארת ברציפות. הכנס את מגש הניקוז עם מכל העודפים לתוך 
המכונה וסגור את דלת השירות.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנסת את פיית המזיגה של המים החמים.

וס נורית האזהרה הכללית מהבהבת במהירות. יחידת החליטה מתאפסת בעקבות איפ
המכונה.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנס את יחידת החליטה.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מוארת ברציפות. רוקן את מכל העודפים.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מהבהבת. מכל העודפים לא הוכנס לתוך המכונה. 
העודפים" תיכבה ועד שנורית האזהרה הכללית תואר המתן עד שנורית "רוקן את מכל

ברציפות. הכנס את מכל העודפים וסגור את דלת השירות.

עברית

נורית האזהרה הכללית מוארת ברציפות. הכנס את מגש הניקוז עם מכל העודפים לתוך 
המכונה וסגור את דלת השירות.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנסת את פיית המזיגה של המים החמים.

וס נורית האזהרה הכללית מהבהבת במהירות. יחידת החליטה מתאפסת בעקבות איפ
המכונה.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנס את יחידת החליטה.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מוארת ברציפות. רוקן את מכל העודפים.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מהבהבת. מכל העודפים לא הוכנס לתוך המכונה. 
העודפים" תיכבה ועד שנורית האזהרה הכללית תואר המתן עד שנורית "רוקן את מכל

ברציפות. הכנס את מכל העודפים וסגור את דלת השירות.

עברית

נורית האזהרה הכללית מוארת ברציפות. הכנס את מגש הניקוז עם מכל העודפים לתוך 
המכונה וסגור את דלת השירות.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנסת את פיית המזיגה של המים החמים.

וס נורית האזהרה הכללית מהבהבת במהירות. יחידת החליטה מתאפסת בעקבות איפ
המכונה.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנס את יחידת החליטה.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מוארת ברציפות. רוקן את מכל העודפים.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מהבהבת. מכל העודפים לא הוכנס לתוך המכונה. 
העודפים" תיכבה ועד שנורית האזהרה הכללית תואר המתן עד שנורית "רוקן את מכל

ברציפות. הכנס את מכל העודפים וסגור את דלת השירות.

עברית

נורית האזהרה הכללית מוארת ברציפות. הכנס את מגש הניקוז עם מכל העודפים לתוך 
המכונה וסגור את דלת השירות.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנסת את פיית המזיגה של המים החמים.

וס נורית האזהרה הכללית מהבהבת במהירות. יחידת החליטה מתאפסת בעקבות איפ
המכונה.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנס את יחידת החליטה.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מוארת ברציפות. רוקן את מכל העודפים.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מהבהבת. מכל העודפים לא הוכנס לתוך המכונה. 
העודפים" תיכבה ועד שנורית האזהרה הכללית תואר המתן עד שנורית "רוקן את מכל

ברציפות. הכנס את מכל העודפים וסגור את דלת השירות.

עברית

נורית האזהרה הכללית מוארת ברציפות. הכנס את מגש הניקוז עם מכל העודפים לתוך 
המכונה וסגור את דלת השירות.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנסת את פיית המזיגה של המים החמים.

וס נורית האזהרה הכללית מהבהבת במהירות. יחידת החליטה מתאפסת בעקבות איפ
המכונה.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנס את יחידת החליטה.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מוארת ברציפות. רוקן את מכל העודפים.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מהבהבת. מכל העודפים לא הוכנס לתוך המכונה. 
העודפים" תיכבה ועד שנורית האזהרה הכללית תואר המתן עד שנורית "רוקן את מכל

ברציפות. הכנס את מכל העודפים וסגור את דלת השירות.
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-  הנורית "רוקן את מכל העודפים" מהבהבת. מכל העודפים לא
    הוכנס לתוך המכונה. המתן עד שנורית "רוקן את מכל
    העודפים" תיכבה ועד שנורית האזהרה הכללית תואר

    ברציפות. הכנס את מכל העודפים וסגור את דלת השירות.

-  הנורית "אין קפה" מוארת ברציפות. מלא את מכל פולי הקפה
    בפולים והפעל מחדש את מחזור החליטה. הנורית "אין קפה"

    תיכבה כשתלחץ על לחצן המשקה הרצוי. ניתן גם למזוג אדים
    ומים חמים כאשר המכונה מציגה אות אזהרה זה.

-  הנורית ניקוי אבנית מוארת ברציפות. עליך להסיר אבנית מן
    המכונה, ראה ההוראות בפרק "הסרת אבנית".

-  נוריות "אין מים", "רוקן את מכל העודפים", "אין קפה"
   והאזהרה הכללית מהבהבות במקביל. המכונה תקולה. כבה

   את המכונה והדלק אותה שוב לאחר 30 שניות. חזור על נוהל
   זה 2 או 3 פעמים. אם המכונה אינה נדלקת בחזרה, פנה אל

   מרכז שירות הלקוחות של פיליפס.

עברית

נורית האזהרה הכללית מוארת ברציפות. הכנס את מגש הניקוז עם מכל העודפים לתוך 
המכונה וסגור את דלת השירות.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנסת את פיית המזיגה של המים החמים.

וס נורית האזהרה הכללית מהבהבת במהירות. יחידת החליטה מתאפסת בעקבות איפ
המכונה.

נורית האזהרה הכללית מהבהבת באיטיות. הכנס את יחידת החליטה.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מוארת ברציפות. רוקן את מכל העודפים.

הנורית "רוקן את מכל העודפים" מהבהבת. מכל העודפים לא הוכנס לתוך המכונה. 
העודפים" תיכבה ועד שנורית האזהרה הכללית תואר המתן עד שנורית "רוקן את מכל

ברציפות. הכנס את מכל העודפים וסגור את דלת השירות.

עברית

הנורית "אין קפה" מוארת ברציפות. מלא את מכל פולי הקפה בפולים והפעל מחדש את 
מחזור החליטה. הנורית "אין קפה" תיכבה כשתלחץ על לחצן המשקה הרצוי. ניתן גם 

אדים ומים חמים כאשר המכונה מציגה אות אזהרה זה.למזוג 

הנורית ניקוי אבנית מוארת ברציפות. עליך להסיר אבנית מן המכונה, ראה ההוראות 
בפרק "הסרת אבנית".

נוריות "אין מים", "רוקן את מכל העודפים", "אין קפה" והאזהרה הכללית מהבהבות 
שניות. חזור על מכונה והדלק אותה שוב לאחר במקביל. המכונה תקולה. כבה את ה

פעמים. אם המכונה אינה נדלקת בחזרה, פנה אל מרכז שירות או נוהל זה 
הלקוחות של פיליפס.

עברית

הנורית "אין קפה" מוארת ברציפות. מלא את מכל פולי הקפה בפולים והפעל מחדש את 
מחזור החליטה. הנורית "אין קפה" תיכבה כשתלחץ על לחצן המשקה הרצוי. ניתן גם 

אדים ומים חמים כאשר המכונה מציגה אות אזהרה זה.למזוג 

הנורית ניקוי אבנית מוארת ברציפות. עליך להסיר אבנית מן המכונה, ראה ההוראות 
בפרק "הסרת אבנית".

נוריות "אין מים", "רוקן את מכל העודפים", "אין קפה" והאזהרה הכללית מהבהבות 
שניות. חזור על מכונה והדלק אותה שוב לאחר במקביל. המכונה תקולה. כבה את ה

פעמים. אם המכונה אינה נדלקת בחזרה, פנה אל מרכז שירות או נוהל זה 
הלקוחות של פיליפס.

עברית

הנורית "אין קפה" מוארת ברציפות. מלא את מכל פולי הקפה בפולים והפעל מחדש את 
מחזור החליטה. הנורית "אין קפה" תיכבה כשתלחץ על לחצן המשקה הרצוי. ניתן גם 

אדים ומים חמים כאשר המכונה מציגה אות אזהרה זה.למזוג 

הנורית ניקוי אבנית מוארת ברציפות. עליך להסיר אבנית מן המכונה, ראה ההוראות 
בפרק "הסרת אבנית".

נוריות "אין מים", "רוקן את מכל העודפים", "אין קפה" והאזהרה הכללית מהבהבות 
שניות. חזור על מכונה והדלק אותה שוב לאחר במקביל. המכונה תקולה. כבה את ה

פעמים. אם המכונה אינה נדלקת בחזרה, פנה אל מרכז שירות או נוהל זה 
הלקוחות של פיליפס.
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פתרון בעיות

פרק זה מתאר את הבעיות הנפוצות ביותר בהן אתה עשוי להיתקל בעת שימוש במכונה. אם 
אינך מצליח לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, בקר בכתובת

 www.philips.com/support לרשימה של שאלות נפוצות, או פנה אל מרכז שירות הלקוחות 

המקומי של פיליפס.

פתרוןסיבהבעיה

יש מים מתחת 
למכונה.

מגש הניקוז מלא מדי ועלה על 
גדותיו.

רוקן את מגש הניקוז כאשר חיווי 
מגש הניקוז המלא קופץ מתוך 

מגש הניקוז. תמיד יש לרוקן את 
מגש הניקוז לפני הסרת אבנית 

מן המכונה.

המכונה אינה מונחת על משטח 
אופקי.

הנח את המכונה על משטח 
אופקי, כך שהחיווי של מגש 

הניקוז המלא יפעל כראוי.

המכונה מנותקת מן החשמל.המכונה אינה נדלקת.
ודא שכבל החשמל מחובר 

כראוי.

מגש הניקוז מתמלא 
במהירות.

תופעה רגילה. המכונה 
משתמשת במים לצורך שטיפת 

המעגלים הפנימיים ויחידת 
החליטה. כמות מים מסוימת 

זורמת דרך המערכת הפנימית 
הישר אל מגש הניקוז.

רוקן את מגש הניקוז כאשר 
החיווי "מגש ניקוז מלא" קופץ 

דרך הכיסוי של מגש הניקוז.

הנח ספל מתחת לפיית המזיגה 
כדי לאסוף מי שטיפה.

המכונה אינה מוזגת 
מים חמים לאחר 

הלחיצה על הלחצן 
"מים חמים".

פיית המזיגה של המים החמים 
לא הותקנה.

התקן את פיית המזיגה של 
המים החמים ולחץ שוב על 

הלחצן "מים חמים".

המכונה אינה מוזגת 
חלב בעת הלחיצה 

על הלחצן "קפוצ'ינו" 
ונורית האזהרה 

הכללית מהבהבת.

מקציף החלב האוטומטי לא 
הוכנס כראוי.

הכנס את מקציף החלב 
האוטומטי וודא כי החלב מוכן 

לשימוש. כעת לחץ שוב על 
הלחצן קפוצ'ינו.

לא ניתן להסיר את 
יחידת החליטה.

יחידת החליטה לא ממוקמת 
כראוי.

סגור את דלת התחזוקה. כבה 
את המכונה והדלק אותה 

שוב. המתן עד להופעת המסך 
"המכונה מוכנה" וכעת הסר את 

יחידת החליטה.
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פתרוןסיבהבעיה

הסר את מכל העודפים בטרם מכל העודפים לא הוסר.
תסיר את יחידת החליטה.

המכונה עדיין מבצעת את הליך 
הסרת האבנית.

לא ניתן להסיר את יחידת 
החליטה כאשר הליך הסרת 

האבנית פעיל. תחילה השלם את 
תהליך הסרת האבנית ולאחר 
מכן הסר את יחידת החליטה.

לא ניתן להכניס את 
יחידת החליטה.

יחידת החליטה אינה ממוקמת 
כראוי.

יחידת החליטה לא מוקמה 
כראוי כשהוחזרה למקומה. 

ודא כי הידית נמצאת במגע עם 
הבסיס של יחידת החליטה וכי 

התפס של יחידת החליטה נמצא 
במצב הנכון.

אפס את המכונה באמצעות 
כיבוי והדלקה מחדש. החזר את 
מגש הניקוז ואת מכל העודפים 

למקומם. השאר את יחידת 
החליטה בחוץ. סגור את דלת 

התחזוקה והדלק וכבה את 
המכונה. כעת נסה להחזיר את 

יחידת החליטה למקומה.

לקפה יש מעט מדי 
קרמה או שהוא דליל 

מדי.

המטחנה מכוונת להגדרת 
טחינה גסה.

כוונן את המטחנה להגדרה 
עדינה יותר.

יחידת החליטה מלוכלכת.
נקה את יחידת החליטה. לניקוי 

יסודי, בצע את נוהל הניקוי 
החודשי תוך שימוש בטבליית 

הסרת שומנים.

צינור יציאת הקפה מלוכלך.
נקה את צינור יציאת הקפה 

ביסודיות באמצעות הידית של 
הכלי הרב שימושי או של כפית.

נסה תערובת קפה אחרת.תערובת הקפה אינה נכונה.

חלוט מספר ספלי קפה.המכונה מבצעת כוונון עצמי.

הקפה אינו חם 
מספיק.

הספלים שבהם אתה משתמש 
קרים.

חמם את הספלים מראש 
באמצעות שטיפתם במים חמים.
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פתרוןסיבהבעיה

הוספת חלב.

בין אם החלב שהוספת הוא 
חם או קר, הוא תמיד יוריד את 
הטמפרטורה של הקפה במידה 

מסוימת.

המכונה טוחנת את 
פולי הקפה, אבל לא 

נמזג קפה.
הגדרת הטחינה עדינה מדי.

כוונן את המטחנה להגדרה גסה 
יותר.

נקה את יחידת החליטה.יחידת החליטה מלוכלכת

פיית המזיגה של הקפה 
מלוכלכת.

נקה את פיית המזיגה של הקפה 
ואת פתחיה באמצעות מנקה 

צינורות.

צינור יציאת הקפה חסום.
נקה את צינור יציאת הקפה 

באמצעות ידית של הכלי הרב 
שימושי או של כפית.

המטחנה מכוונת לטחינה עדינה הקפה נמזג באיטיות.
מדי.

העבר את המטחנה להגדרת 
טחינה גסה יותר.

נקה את יחידת החליטה.יחידת החליטה מלוכלכת.

צינור יציאת הקפה חסום.
נקה את צינור יציאת הקפה 

באמצעות ידית של הכלי הרב 
שימושי או של כפית.

צנרת המכונה חסומה על-ידי 
אבנית.

הסר אבנית מן המכונה.

החלב אינו מקציף.
מקציף החלב האוטומטי 

מלוכלך או שלא הורכב או 
הותקן כראוי.

נקה את מקציף החלב 
האוטומטי וודא כי הוא מורכב 

או מותקן כראוי.

סוג החלב שבו נעשה שימוש לא 
מתאים להקצפה.

סוגי חלב שונים מובילים 
לכמויות קצף שונות ולאיכויות 
קצף שונות. חלב רזה או חלב 

פרה מלא מספקים תוצאות 
טובות.
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פתרוןסיבהבעיה

לחצתי על הלחצן 
ניקוי חלב כדי לנקות 

את מערכת החלב, 
אבל המכונה מוזגת 

חלב חם.

צינורית היניקה של מקציף 
החלב האוטומטי נמצאת בתוך 

מכל החלב.

לחצתי על הלחצן ניקוי חלב כדי 
לנקות את מערכת החלב, אבל 

המכונה מוזגת חלב חם.

עליך להוציא אוויר מן המסנן.המסנן אינו מתאים.
אפשר לבועות אוויר להיפלט 

מתוך המסנן.

יש עדיין מים במכל המים.
רוקן את מכל המים בטרם 

תתקין את המסנן.

נורית מכל העודפים 
מוארת מוקדם מדי.

מכל העודפים רוקן כאשר 
המכונה הייתה כבויה והמונה 

לא התאפס.

רוקן את מכל העודפים כאשר 
המכונה דולקת.

נורית "רוקן את מכל 
העודפים" מוארת 

ברציפות, אף על פי 
שרוקנתי את המכל.

רוקנת את מכל העודפים כאשר 
המכונה הייתה כבויה והמכונה 

לא איפסה את ההתראה.

הוצא שוב את מכל העודפים 
כאשר המכונה דולקת, המתן 5 
שניות והחזר את מכל העודפים 
למקומו. כעת הנורית "רוקן את 

מכל העודפים" נכבית.

מחזור
-  סמל זה מציין כי אין לסלק את המוצר עם פסולת 

-  הקפד לנהוג לפי הכללים הנהוגים בארצך בנוגע לאיסוף בנפרד של מוצרים
    חשמליים ואלקטרוניים. סילוק נאות מסייע במניעת השפעות שליליות על

    הסביבה ועל בריאותם של בני אדם.

עברית

פתרוןסיבהעיהב
באמצעות נקה את צינור יציאת הקפה ביסודיות צינור יציאת הקפה מלוכלך.

הידית של הכלי הרב שימושי או של כפית.
נסה תערובת קפה אחרת.תערובת הקפה אינה נכונה.
חלוט מספר ספלי קפה.המכונה מבצעת כוונון עצמי.

חמם את הספלים מראש באמצעות שטיפתם הספלים שבהם אתה משתמש קרים.הקפה אינו חם מספיק.
במים חמים.

בין אם החלב שהוספת הוא חם או קר, הוא תמיד הוספת חלב.
יוריד את הטמפרטורה של הקפה במידה מסוימת.

המכונה טוחנת את פולי 
הקפה, אבל לא נמזג קפה.

כוונן את המטחנה להגדרה גסה יותר.הגדרת הטחינה עדינה מדי.

נקה את יחידת החליטה.ה מלוכלכת.יחידת החליט
נקה את פיית המזיגה של הקפה ואת פתחיה פיית המזיגה של הקפה מלוכלכת.

באמצעות מנקה צינורות.
ידית של נקה את צינור יציאת הקפה באמצעות צינור יציאת הקפה חסום.

הכלי הרב שימושי או של כפית.
העבר את המטחנה להגדרת טחינה גסה יותר.עדינה מדי.המטחנה מכוונת לטחינההקפה נמזג באיטיות.

נקה את יחידת החליטה.יחידת החליטה מלוכלכת.
ידית של נקה את צינור יציאת הקפה באמצעות צינור יציאת הקפה חסום.

הכלי הרב שימושי או של כפית.
הסר אבנית מן המכונה.ידי אבנית.צנרת המכונה חסומה על

מקציף החלב האוטומטי מלוכלך או קציף.החלב אינו מ
שלא הורכב או הותקן כראוי.

נקה את מקציף החלב האוטומטי וודא כי הוא 
מורכב או מותקן כראוי.

סוג החלב שבו נעשה שימוש לא 
מתאים להקצפה.

סוגי חלב שונים מובילים לכמויות קצף שונות 
ולאיכויות קצף שונות. חלב רזה או חלב פרה מלא 

ם תוצאות טובות.מספקי
לחצתי על הלחצן ניקוי חלב 

כדי לנקות את מערכת החלב, 
אבל המכונה מוזגת חלב חם.

צינורית היניקה של מקציף החלב 
האוטומטי נמצאת בתוך מכל החלב.

הכנס את הצינורית למכל שבו מים טריים ולחץ 
שוב על הלחצן ניקוי חלב.

אפשר לבועות אוויר להיפלט מתוך המסנן.המסנן.עליך להוציא אוויר מן המסנן אינו מתאים.
רוקן את מכל המים בטרם תתקין את המסנן.יש עדיין מים במכל המים.

נורית מכל העודפים מוארת 
מוקדם מדי.

מכל העודפים רוקן כאשר המכונה 
הייתה כבויה והמונה לא התאפס.

רוקן את מכל העודפים כאשר המכונה דולקת.

מכל העודפים" נורית "רוקן את
מוארת ברציפות, אף על פי 

שרוקנתי את המכל.

רוקנת את מכל העודפים כאשר 
המכונה הייתה כבויה והמכונה לא 

איפסה את ההתראה.

הוצא שוב את מכל העודפים כאשר המכונה 
שניות והחזר את מכל העודפים דולקת, המתן 

למקומו. כעת הנורית "רוקן את מכל העודפים" 
נכבית.

חזורמ
סמל זה מציין כי אין לסלק את המוצר עם פסולת ביתית רגילה (

הקפד לנהוג לפי הכללים הנהוגים בארצך בנוגע לאיסוף בנפרד של מוצרים חשמליים 
ואלקטרוניים. סילוק נאות מסייע במניעת השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאותם 

של בני אדם.

אחריות ותמיכה
אם אתה זקוק למידע או לתמיכה, בקר בכתובת www.saeco.com/support או קרא את עלון 

האחריות הנפרד.
אם אתה זקוק למידע או לתמיכה, פנה אל קו התמיכה של Philips Saeco. אנשי הקשר מפורטים 

.http://www.saeco.com/support בחוברת האחריות שמסופקת בנפרד, או בקר בכתובת

כתובת היצרן:
Philips Consumer Lifestyle B.V. Tussendiepen, 4-9206 AD Drachten, הולנד.
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הזמנת מוצרי תחזוקה
כדי לנקות את המכונה ולהסיר ממנה אבנית, השתמש אך ורק במוצרי התחזוקה 

של Philips Saeco. ניתן לרכוש מוצרים אלה בחנות המקוונת של פיליפס )אם זמינה בארצך(, 
בכתובת www.shop.philips.com/service, דרך המשווק המקומי שלך או דרך מרכזי השירות 

המורשים.

הזמנת מוצרי תחזוקה:

מוצרמק"ט

CA6700תמיסה להסרת אבנית

CA6702+מסנן מים אינטנזה

HD5061גריז ליחידת החליטה

CA6705חומר ניקוי לצנרת החלב

מפרטים טכניים

מוצרמק"ט

מתח נומינלי - סיווג מתח - 
אספקת מתח

ראה לוחית הסיווג שבחלק הפנימי של דלת 
השירות

חומר תרמופלסטיחומר המארז

429 מ"ממידות )רוחב X גובה X עומק( x 330 x 215

7 ק״גמשקל

800-1200 מ״מאורך כבל החשמל

לוח קדמילוח הבקרה

עד 152 מ״מגדלי ספלים

1.8 ליטרים מן הסוג הנשלףמכל המים

250 גרםקיבולת מכל פולי הקפה

קיבולת 15מגרת העודפים

15 ברלחץ משאבה

סוג - נירוסטהבוילר

נתיך תרמיהתקני בטיחות
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