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תתחדשו.
.SAECO XELSIS  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.

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

אשר ישמחו לספק לכם שירות.
למכונה זו שנתיים אחריות )בכפוף לתעודת האחריות(

אנו מאחלים לכם חוויית קפה מהנה
בברכה, 

פאוזה – חברת פתרונות הקפה
הגדולה והמובילה בישראל



4

תוכן העניינים
סקירה כללית של המכונה )איור 1(   4
מבוא    8
התקנה ראשונה    8
8   AquaClean מסנן
 מדידת קשיות המים    9
 שימוש בלוח הבקרה ובמסך המגע   10
חליטת משקאות  10
התאמה אישית של משקאות ויצירת פרופילים  11
כוונון הגדרות הטחינה  12
טיפול ביחידת החליטה  12
ניקוי ותחזוקה  13
נוהל הסרת אבנית  16
סמלי אזהרה וקודי שגיאה  17
הזמנת אבזרים  18
פתרון בעיות  18
מפרטים טכניים  22

סקירה כללית של המכונה )איור 1(

לוח הבקרה ומסך המגע1
תושבת הספל2
מכסה מכל הפולים3
מכסה תא הקפה בשלב 4

קדם-טחינה
קפוצ'ינטורה פנימי5
פיית מזיגה מתכוונת של 6

קפה וחלב
תושבת צינורית החלב7
מתג ראשי8
שקע עבור הכבל9
דלת שירות10
חיווי "מגשית ניקוז מלאה"11
מאחז שחרור של מגשית הניקוז12
כבל חשמל עם תקע13
כפתור כוונון הטחינה14
מכל פולים15
יחידת החליטה16

משפך הקפה17

מגרת העודפים18

מכל העודפים19

מגשית ניקוז20

כיסוי מגשית הניקוז21

מכל מים22

צינורית שימון עם קצה לשימוש 23
ומכסה

מברשת ניקוי24

25naelCauqA מסנן

כפית מדידה26

מקלון בדיקה של קשיות המים27

מכל החלב28

צינורית חלב גמישה29

צינורית חלב מתכתית30

מכסה מכל החלב31



5

 



6

 

 

 שניות 5



7

 

 



8

מבוא
ברכות על רכישת מכונת קפה אוטומטית לחלוטין של Saeco! כדי להפיק את המרב מן 

.care/com.saeco.www רשום את המוצר שלך בכתובת ,Saeco התמיכה שמספקת
 קרא את עלון הבטיחות הנפרד בקפידה לפני השימוש הראשון במכשיר ושמור אותו 

לצורך עיון עתידי.
 כדי לסייע לך להפיק את המרב ממכונת הקפה שלך, Saeco מספקת תמיכה מלאה 

ב-3 דרכים שונות:
המדריך הנפרד להתחלה מהירה, עבור התקנה ראשונה ושימוש ראשון.  .1

המדריך למשתמש למידע מפורט יותר.  .2
תמיכה מקוונת וסרטונים: סרוק את קוד ה-QR שעל העטיפה הקדמית או בקר   .3 

.care/com.saeco.www בכתובת

הערה: מכונה זו נבדקה תוך שימוש בקפה. אף על פי שעברה ניקוי יסודי, ייתכן שנותרו בה 
שאריות קפה. עם זאת, אנו מבטיחים כי המכונה חדשה לחלוטין.

התקנה ראשונה
כדי להכין את מכונת הקפה לשימוש, עליך לבצע מספר פעולות פשוטות כגון מילוי מעגלי 
 המים והפעלה של מסנן AquaClean. פעולות אלה מתוארות במדריך הנפרד להתחלה מהירה.

לקפה משובח, עליך לחלוט בתחילה 5 ספלי קפה כדי לאפשר למכונה להשלים את תהליך 
הכוונון העצמי שלה.

המכונה מיועדת להפיק טעם מיטבי מפולי הקפה. לפיכך, מומלץ שלא לכוונן את הגדרות 
הטחינה אלא רק לאחר חליטה של 100-150 ספלים )1 חודש של שימוש בקירוב(.

AquaClean מסנן
מסנן AquaClean מיועד להפחית את משקעי האבנית במכונת הקפה ולספק מים מסוננים 

לצורך שימור הארומה והטעם של כל ספל קפה. אם אתה משתמש בסדרה של 8 מסנני 
AquaClean, כמצוין על גבי המכונה ובמדריך למשתמש זה, אינך צריך לבצע הסרת אבנית 

מן המכונה אלא רק לאחר 5000 ספלים. כל מסנן מאפשר לך ליהנות מעד 625 ספלים, 
בכפוף לזני הקפה הנבחרים ולתדירויות השטיפה והניקוי.

הכנת מסנן AquaClean להפעלה
לפני הכנסת מסנן AquaClean למכל המים, עליך להכין אותו לשימוש:

נער את המסנן במשך כ-5 שניות )איור 2(.  .1
טבול את המסנן כשהוא הפוך בקנקן מים קרים והמתן עד שלא יוצאות ממנו עוד  .2

בועות אוויר )איור 3(.  
דחוף את המסנן על גבי חיבור המסנן, עד לנקודה הנמוכה ביותר האפשרית )איור 4(.  .3
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AquaClean הפעלת מסנן
עליך להפעיל כל מסנן AquaClean חדש שבו אתה משתמש. על-ידי הפעלת מסנן 

AquaClean, המכונה מנטרת את הקיבולת של המסנן ואת מספר המסננים שבהם נעשה 

שימוש. ניתן להפעיל את מסנן AquaClean ב-3 דרכים.
הפעלת מסנן AquaClean במהלך ההתקנה הראשונה  .1 

לאחר ההדלקה הראשונה, המכונה מדריכה אותך לאורך שלבי ההתקנה הראשונה כגון 
מילוי מכל המים, מילוי צנרת המים והפעלת מסנן AquaClean. פעל לפי ההוראות שעל המסך.

. הפעלת מסנן AquaClean לפי דרישה 2 
יש להחליף את מסנן AquaClean כאשר על המסך מופיעה ההודעה “להחליף את מסנן 

 .”?AquaClean 

כעת פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להפעיל את המסנן כראוי.
הפעלת מסנן AquaClean בכל מועד אחר  .3

ניתן להתחיל ולהשתמש במסנן AquaClean בכל עת, באמצעות ביצוע ההוראות הבאות.
הקש על סמל ההגדרות  ולאחר מכן בחר באפשרות “AquaClean” )איור 5(.  .1
. בחר “חדש” ועם הופעת מסך ההפעלה, לחץ על לחצן ההפעלה/הכיבוי   .2

פעל לפי ההוראות שעל המסך.  .3

הערה: במצבים מסוימים, המכונה תציין כי עליך להסיר אבנית בטרם תוכל להתקין 
ולהפעיל מסנן AquaClean חדש. הסיבה היא, שעל המכונה להיות נקיה לחלוטין מאבנית 
בטרם ניתן יהיה להתחיל ולהשתמש במסנן AquaClean. פעל לפי ההוראות שעל המסך.

מדידת קשיות המים
במהלך ההתקנה הראשונה, עליך להגדיר את קשיות המים. פעל לפי השלבים שמופיעים 
על המסך והשתמש במקלון הבדיקה של קשיות המים שמצורף. כדי להגדיר את קשיות 

המים בשלב מאוחר יותר, הקש על סמל ההגדרות  ובחר “קשיות המים”.
טבול את מקלון הבדיקה של קשיות המים במי ברז במשך 1 שניה. לאחר מכן   .1 

המתן דקה אחת.
בדוק כמה ריבועים הפכו אדומים.  .2

בחר בהגדרה המתאימה של קשיות המים והקש על סמל “אישור” כדי לאשר.   .3

מספר הריבועים האדומים:

4 3 2 1 ערך להגדרה
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שימוש בלוח הבקרה ובמסך המגע
להלן סקירה כללית ותיאור של לוח הבקרה ושל מסך המגע של המכונה. ניתן להחליק על 

מסך המגע ולהקיש כדי לבחור או לאשר את בחירותיך.

חליטת משקאות
הקש על סמל המשקאות  כדי להיכנס לתפריט “משקאות”. גלול דרך הדפים השונים 

עד שתמצא את המשקה שלך. לאחר בחירה במשקה ניתן להתאים אותו אישית באמצעות 
כוונון ההגדרות )ראה “התאמה אישית של המשקאות שלך”(.

הקש על הסמל “2x” אם ברצונך לחלוט שני ספלים. המכונה מבצעת אוטומטית   - 
שני מחזורי טחינה ברצף של המשקאות שנבחרו )איור 6(.

הקש על סמל הפרופילים  כדי לחלוט אחד מן המשקאות השמורים.  -
הסט את פיית המזיגה כלפי מעלה או כלפי מטה כדי להתאים את הגובה לגודל   - 

הספל או הכוס שבהם אתה משתמש.

חליטת משקאות קפה
מלא את מכל המים במי ברז ומלא את מכל הפולים בפולי קפה.  .1

הקש על סמל המשקאות  ובחר בקפה שלך.  .2
ניתן להתאים את ההגדרות להעדפות האישיות על-ידי החלקת הסרגלים המתכוונים   .3

מעלה ומטה )איור 7(.
לחץ על לחצן ההפעלה/עצירה  כדי להתחיל בחליטת המשקה הנבחר.  .4

חליטת משקאות מבוססי חלב
מלא את מכל המים במי ברז ומלא את מכל הפולים בפולי קפה.  .1

שחרר את הברגת המכסה של מכל החלב ומלא את המכל בחלב )איור 8(.  .2
לתוצאות מיטביות, מומלץ להשתמש בחלב שזה עתה הוצא מן המקרר.  

7. לחצן הפעלה/עצירה 4. מסך מגע 1. לחצן הפעלה/כיבוי

5. תפריט ניקוי 2. פרופילים אישיים

6. הגדרות המכונה 3. תפריט משקאות
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מקם את צינורית החלב המתכתית בתוך המכל ופתח את הדלת של הקפוצ’ינטורה   .3
הפנימי כדי לבדוק אם צינורית החלב הגמישה מחוברת כראוי )איור 9(.

הקש על סמל המשקאות  ובחר במשקה מבוסס החלב שלך.  .4
ניתן להתאים את ההגדרות להעדפות האישיות על-ידי החלקת הסרגלים המתכוונים   .5

מעלה ומטה )איור 7(.
לחץ על לחצן ההפעלה/עצירה  כדי להתחיל בחליטה של המשקה הנבחר.  .6

מיד לאחר מזיגת החלב מבוצעת “פליטת הקיטור האוטומטית”. כעת המכונה מנקה   .7
 אוטומטית את מערכת החלב הפנימית באמצעות קיטור.

 ניתן גם להשתמש בקופסת חלב רגילה לצורך חליטת משקאות מבוססי חלב. 
הכנס את צינורית החלב המתכתית ישירות לתוך קרטון החלב.

חליטת קפה תוך שימוש בקפה טחון
פתח את המכסה והכנס כפית אחת של קפה טחון לתוך תא הקפה הטחון. כעת סגור   .1 

את המכסה )איור 10(.
לאחר בחירה במשקה, הקש על סמל הקפה הטחון )איור 11( ולאחר מכן לחץ על לחצן   .2

. ההפעלה/עצירה 

הערה: אם בחרת בקפה טחון, לא ניתן לכוונן את חוזק הקפה ולחלוט יותר ממשקה אחד 
בכל פעם.

מזיגת מים חמים
הקש על סמל המשקאות  ולאחר מכן בחר “מים חמים”.  .1

לחץ על הלחצן הפעלה/עצירה  כדי להתחיל במזיגת מים חמים.  .2

התאמה אישית של משקאות ויצירת פרופילים
המכונה מאפשרת לך להתאים את הגדרות המשקה להעדפותיך ולשמור את המשקה 

המותאם בפרופיל אישי. ניתן ליצור פרופיל בשתי דרכים:
בתפריט “משקאות”: בחר והתאם משקה ולאחר מכן הקש על הסמל “שמירה”.  .1

בתפריט “פרופילים”: צור פרופיל ולאחר מכן הוסף משקאות בזה אחר זה.  .2

התאמה אישית של המשקאות
באפשרותך להתאים את הגדרות המשקה להעדפותיך:

. הקש על סמל המשקאות   .1
בחר במשקה המועדף עליך.  .2

על המסך מופיעות ההגדרות שבאפשרותך להתאים להעדפותיך. הקש על החץ כדי   .3
לעבור למסך הבא לצורך התאמת הגדרות נוספות. בכפוף לסוג המשקה, באפשרותך 
 לכוונן את החוזק, קיבולת הקפה, החלב והקצף, הטמפרטורה, הטעם וסדר החליטה 
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של משקאות מבוססי חלב.
הסט את הסרגלים שברצונך לכוונן מעלה או מטעה, עד לרמה המועדפת עליך )איור 7(.  .4

ניתן לשמור הגדרות אלה בפרופיל באמצעות הקשה על הסמל “שמירה” וביצוע   .5
ההוראות שעל המסך )איור 12(.

יצירת פרופיל

. הקש על סמל הפרופילים   .1
בחר “הוסף פרופיל” )איור 13(.  .2

הזן שם עבור הפרופיל החדש ואשר )איור 14(.  .3
הוסף משקאות לפרופיל באמצעות בחירה באפשרות “הוסף משקה” )איור 15(.  .4

כוונון הגדרות הטחינה
ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה באמצעות שימוש בכפתור הגדרת הטחינה שבתוך מכל 
הפולים. ניתן לבחור בין 12 הגדרות טחינה שונות. ככל שההגדרה נמוכה יותר, כך הקפה 

חזק יותר.
הערה: ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה רק כאשר המכונה טוחנת פולי קפה. עליך לחלוט 2 

עד 3 משקאות בטרם תוכל להרגיש בהבדלי הטעם.

 זהירות: אין לקדם את כפתור הגדרת הטחינה יותר מדרגה אחת בכל פעם כדי למנוע 

נזק למטחנה.

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

הקש על סמל המשקאות  ובחר באפשרות “אספרסו”. כעת לחץ על לחצן   .3 
. ההפעלה/עצירה 

כאשר המטחנה מתחילה בטחינה,לחץ את כפתור הגדרת הטחינה כלפי מטה וסובב   .4 
אותו שמאלה או ימינה.

טיפול ביחידת החליטה
עבור לכתובת www.saeco.com/care לסרטון הדרכה מפורט אשר מסביר כיצד להסיר, 

להכניס ולנקות את יחידה החליטה.

הסרת יחידת החליטה מןהמכונה
כבה את המכונה באמצעות לחיצה על המתג הראשי שבגב המכונה.  .1

הסר את מכל העודפים.  .2
פתח את דלת השירות )איור 17(.  .3

הסר את מגרת העודפים )איור 18(.  .4
לחץ על הלחצן “דחוף” )איור 19( ומשוך את המאחז של יחידת החליטה   .5 

כדי להסיר את היחידה מן המכונה )איור 20(.
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הכנסה מחדש של יחידת החליטה
בטרם תחליק את יחידת החליטה למקומה בתוך המכונה, ודא כי היא ממוקמת כראוי.

בדוק אם החץ שעל הצילינדר הצהוב שבצד יחידת החליטה מיושר אל מול החץ השחור   .1
וה-N )איור 21(.

אם הם אינם מיושרים, דחוף את הידית כלפי מטה עד שתבוא במגע עם בסיס   - 
יחידת החליטה )איור 22(.

ודא כי תפס הנעילה הצהוב שבצד יחידת החליטה ממוקם כראוי.  .2
כדי למקם את התפס כראוי, משוך אותו כלפי מעלה עד שיגיע למיקום העליון ביותר   -

)איור 23(.
החלק את יחידת החליטה בחזרה לתוך המכונה לאורך פסי ההולכה שבצדדים, עד   .3

שתינעל במקומה בנקישה. אין ללחוץ על הלחצן “דחוף”.
החזר את מגדרת העודפים למקומה וסגור את דלת השירות. כעת החזק את מכל   .4

העודפים למקומו.

ניקוי ותחזוקה
ניקוי ותחזוקה שגרתיים מבטיחים שהמכונה תישאר במצב תקין והם ערובה לקפה בטעם 

משובח לאורך זמן, זרימת קפה יציבה וקצף חלב מושלם.
ראה הטבלה בנוגע למועד ולאופן של ניקוי כל החלקים הנשלפים של המכונה. מידע 

  .www.saeco.com/car מפורט יותר וסרטון הדרכה זמינים בכתובת

טבלת ניקוי

כיצד לנקותמתי לנקותתיאור החלק

יחידת 
החליטה

הסר את יחידת החליטה ושטוף אותה מדי שבוע
במי ברז.

בצע את נוהל “ניקוי יחידת החליטה” מדי חודש
תוך שימוש בטבליית ההסרה של 

שומני הקפה של Philips. בחר 
באפשרות “ניקוי יחידת החליטה” 

בתפריט הניקוי ופעל לפי ההוראות 
שעל המסך. 

 www.saeco.com/care עבור לכתובת
לסרטון הדרכה מפורט.

סיכוך יחידת 
החליטה

בכפוף לסוג השימוש. 
עיין בטבלת הסיכוך 
)ראה “סיכוך יחידת 

החליטה”(.

סכך את יחידת החליטה באמצעות 
חומר הסיכוך של Philips. עבור 
 www.saeco.com/care לכתובת

לסרטון הדרכה מפורט.
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כיצד לנקותמתי לנקותתיאור החלק

מערכת 
החלב/

קפוצ’ינטורה 
פנימי

בצע את תכנית HYGIESTEAM מתוך לאחר כל יום של שימוש
תפריט הניקוי. בחר באפשרות מתוך 

תפריט הניקוי ופעל לפי ההוראות 
שעל המסך.

הסר ופרק את הקפוצ’ינטורה הפנימי מדי שבוע
)ראה “ניקוי הקפוצ’ינטורה הפנימי 

במי ברז”(. שטוף את כל החלקים במי 
ברז.

בצע את נוהל “ניקוי חלב עמוק” מדי חודש
באמצעות חומר הניקוי של צנרת 

החלב של Philips. בחר באפשרות 
“ניקוי חלב עמוק” מתוך תפריט 
הניקוי ופעל לפי ההוראות שעל 

 המסך. עבור לכתובת:
 www.saeco.com/care 

לסרטון הדרכה מפורט.

פרק את מכל החלב והסר את צינורית מדי שבועמכל החלב
החלב )איור 24(. שטוף את כל 

החלקים במי ברז או במדיח הכלים.

רוקן את מגשית הניקוז מגשית ניקוז
מיד כאשר החיווי 

“מגשית ניקוי מלאה” 
קופץ דרך מגשית הניקוז 

)איור 25(. נקה את 
מגשית הניקוז כראות 

עיניך.

הסר את מגשית הניקוז ושטוף אותה 
במי ברז תוך שימוש בסבון כלים.

רוקן את מכל העודפים מכל העודפים
כאשר תתבקש על-ידי 

 המכונה. נקה אותו 
כראות עיניך.

הסר את מכל העודפים כאשר המכונה 
דולקת ושטוף אותו במי ברז ובסבון 

כלים.

שטוף את מכל המים במי ברז.כראות עיניך.מכל מים

בדוק את משפך הקפה משפך הקפה
מדי שבוע כדי לוודא 

שאינו חסום.

נתק את המכונה מן החשמל והסר 
את יחידת החליטה. פתח את המכסה 

של תא הקפה הטחון והכנס את 
ידית הכפית לתוך משפך הקפה. הזז 
את הידית מעלה ומטה עד לשחרור 

 החסימה של הקפה הטחון )איור 26(. 
 www.saeco.com.care עבור לכתובת

לסרטון הדרכה מפורט.



15

עצה: בדף האחרון של מדריך למשתמש זה מצורף יומן ניקוי. רשום את התאריכים שבהם 
ביצעת פעולות ניקוי שונות.

ניקוי יחידת החליטה
ניקוי שגרתי של יחידת החליטה מונע חסימה של המעגלים הפנימיים על-ידי שאריות קפה. 

בקר בכתובת www.saeco.com/care לסרטוני הדרכה אודות ההסרה, ההכנסה והניקוי של 
יחידת החליטה.

ניקוי יחידת החליטה במי ברז
הסר את יחידת החליטה.  .1

שטוף את יחידת החליטה היטב במים. נקה בזהירות את המסנן העליון )איור 27(.  .2
אפשר ליחידת החליטה להתייבש היטב באוויר בטרם תחזיר אותה למקומה. אין לייבש   .3

את יחידת החליטה במטלית, וזאת כדי למנוע הצטברות סיבים בתוך יחידת החליטה.

ניקוי יחידת החליטה באמצעות טבליות ההסרה של שומני הקפה
השתמש אך ורק בטבליות הסרת שומני הקפה של Philips. הקש על סמל הניקוי  ובחר 

“ניקוי יחידת החליטה”. כעת פעל לפי ההוראות שעל המסך. בקר בכתובת
www.saeco.com/care לסרטון הדרכה מפורט.

סיכוך יחידת החליטה
סכך את יחידת החליטה בקביעות כדי לוודא המשך תנועה חלקה של החלקים הנעים. ראה 
הטבלה הבאה למידע אודות תדירות הסיכוך. בקר בכתובת www.saeco.com/care לסרטון 

הדרכה מפורט.

תדירות סיכוךמס’ משקאות שנחלטים מדי יוםתדירות שימוש

מדי 4 חודשים1-5נמוכה

מדי 2 חודשים6-10רגילה

מדי חודש<10כבדה

תכניות ניקוי עבור הקפוצ’ינטורה הפנימי
המכונה מצוידת בשלוש תכניות ניקוי של הקפוצ’ינטורה הפנימי. תכנית הניקוי של סילון 
הקיטור האוטומטי מבוצעת אוטומטית על-ידי המכונה לאחר חליטה של משקה מבוסס 

חלב. ניתן לבחור בתכנית HYGIESTEAM או CLEAN MILK DEEP באמצעות הקשה על סמל 
הניקוי  וגלילה דרך תפריט הניקוי. כעת פעל לפי ההוראות שעל המסך.

סילון קיטור אוטומטי: המכונה מעבירה קיטור דרך הקפוצ’ינטורה הפנימי כדי לנקותו   -
במהירות.

HYGIESTEAM: המכונה מנקה את מערכת החלב הפנימית ביסודיות באמצעות קיטור.   -
 מקם את צינורית החלב על תושבת צינורית החלב )איור 28( ופעל לפי ההוראות 

שעל המסך.
CLEAN MILK DEEP: בצע את נוהל “ניקוי החלב העמוק” באמצעות חומר ניקוי של צנרת   -

החלב מתוצרת Philips, כדי להבטיח ניקוי יסודי של מערכת החלב הפנימית.
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ניקוי הקפוצ’ינטורה הפנימי תחת הברז
פתח את הדלת של הקפוצ’ינטורה הפנימי )איור 29(.  .1

הסר את הקפוצ’ינטורה הפנימי באמצעות משיכתו כלפי מטה )איור 30(.  .2
פרק את הקפוצ’ינטורה הפנימי באמצעות משיכת החלק התחתון וניתוקו מן החלק   .3

העליון )איור 31(.
פרק את כל החלקים )איור 32( ונקה אותם תחת הברז.  .4

הרכב מחדש את הקפוצ’ינטורה הפנימי.  .5
כדי להחזיר את הקפוצ’ינטורה הפנימי למקומו, מקם אותו במצב אנכי וודא כי הפתחים   .6

מיושרים מול שתי הצינוריות שעל המכונה. כעת הזז את הקפוצ’ינטורה הפנימי כלפי 
מעלה, עד שיינעל במקומו )איור 33(.

סגור את הדלת.  .7
בקר בכתובת www.saeco.com/care לסרטון הדרכה מפורט.

הליך הסרת אבנית
השתמש במסיר אבנית של Philips בלבד. אין להשתמש במסיר אבנית המבוסס על חומצה 

גפריתית, חומצה הידרוכלורית, חומצה סולפמית או חומצה אצטית (חומץ(, שכן הדבר 
עלול להסב נזק לצנרת המים שבמכונה מבלי להמיס את האבנית כנדרש. שימוש במסיר 
אבנית שאינו מתוצרת Philips יגרום לפקיעת תוקף האחריות. אם אי הקפדה על הסרת 

אבנית מן המכשיר יגרום לפקיעת תוקף האחריות. ניתן לרכוש את תמיסת הסרת האבנית 
 .www.saeco.com/care בחנות המקוונת, בכתובת Philips של

כאשר המכונה מבקשת ממך לבצע הסרת אבנית, לחץ על הלחצן הפעלה/עצירה  כדי   .1
להתחיל. כדי להתחיל בהסרת אבנית מבלי שתתבקש על-ידי המכונה, הקש על סמל 

הניקוי  ובחר באפשרות “הסר אבנית” )איור 34(.
הסר את מגשית הניקוז ואת מכל העודפים, רוקן אותם והחזר אותם למקומם.  .2

.AquaClean הסר את מכל המים ורוקן אותו. כעת הסר את מסנן  .3
מזוג בקבוק שלם של מסיר אבנית של Philips לתוך מכל המים ולאחר מכן מלא את   .4

המכל במים עד למפלס CLEAN CALC. כעת החזר אותו למכונה.
מקם כלי קיבול גדול )1.5 ליטר( מתחת לפיית המזיגה של הקפה.  .5

פעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להתחיל בהליך הסרת האבנית. הליך הסרת האבנית   .6
נמשך 30 דקות בקירוב וכולל מחזור הסרת אבנית ומחזור שטיפה.

בסיום מחזור הסרת האבנית, עליך לשטוף את מכל המים ואת צנרת המים. פעל לפי   .7
ההוראות שעל המסך.

הכנס מסנן AquaClean חדש למכל המים.  .8
עצה: שימוש במסנן AquaClean מפחית את הצורך בהסרת אבנית!  

מה לעשות כאשר נגרמת הפרעה להליך הסרת האבנית
ניתן לצאת מהליך הסרת האבנית באמצעות לחיצה על הלחצן הפעלה/כיבוי שעל לוח 

הבקרה. אם הליך הסרת האבנית מופסק לפני השלמתו, בצע את הפעולות הבאות:
רוקן את מכל המים ושטוף אותו היטב.  .1
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מלא את מכל המים במים טריים עד לחיווי מפלס CLEAN CALC ולאחר מכן הדלק   .2
מחדש את המכונה. המכונה תתחמם ותבצע מחזור שטיפה אוטומטי.

לפני חליטת משקאות, בצע מחזור שטיפה ידני. כדי לבצע מחזור שטיפה ידני, תחילה   .3
מזוג חצי מכל של מים חמים ולאחר מכן בצע חליטה של 2 ספלי קפה טחון מבלי 

להוסיף קפה טחון.

הערה: אם הליך הסרת האבנית לא הושלם, המכונה תדרוש הליך נוסף מיד כשיתאפשר.

סמלי אזהרה וקודי שגיאה

משמעות סמלי האזהרה

יחידת החליטה לא 
הוכנסה או שלא הוכנסה 

כראוי הכנס את יחידת 
החליטה וודא כי היא 

ננעלת במקומה.

דלת הפייה אינה סגורה. ודא 
כי הקפוצ’ינטורה הפנימי 

הוכנס כראוי וסגור את דלת 
הפייה.

מכל העודפים מלא. 
ודא כי המכונה דולקת. 

כעת הסר ורוקן את מכל 
העודפים.

הקפוצ’ינטורה הפנימי לא 
הוכנס או שלא הוכנס כראוי. 

ודא כי החורים שבקפוצ’ינטורה 
מיושרים מול הצינוריות 
שבמכונה לפני דחיפת 

הקפוצ’ינטורה הפנימי כלפי 
מעלה לצורך נעילתו במקום.

משמעות קודי השגיאה
להלן רשימה של קודי השגיאה שמעידים על בעיות אשר באפשרותך לפתור בכוחות עצמך. 
סרטוני הדרכה זמינים בכתובת www.saeco.com/care. אם מופיע קוד שגיאה נוסף, פנה אל 

מרכז שירות הלקוחות של Philips הקרוב אליך. לפרטי יצירת קשר, ראה עלון האחריות.

פתרון אפשריבעיהקוד שגיאה

משפך הקפה 01
חסום.

כבה את המכונה ונתק אותה מן החשמל. הסר 
את יחידת החליטה. כעת פתח את המכסה של 
תא הקפה הטחון והכנס את ידית הכפית. הזז 

את הידית מעלה ומטה עד לשחרור החסימה של 
הקפה הטחון )איור 26(. לסרטון הדרכה מפורט, 

www.saeco.com/care בקר בכתובת

יחידת החליטה 03
מלוכלכת או 

שאינה משומנת 
כראוי.

כבה את המכונה באמצעות המתג הראשי. שטוף 
את יחידת החליטה במים טריים, אפשר לה 

להתייבש באוויר ולאחר מכן סכך אותה.
ראה הפרק “ניקוי יחידת החליטה” או בקר 

בכתובת www.saeco.com/care לסרטוני הדרכה 
מפורטים. כעת הדלק מחדש את המכונה.
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פתרון אפשריבעיהקוד שגיאה

יחידת החליטה 04
אינה ממוקמת 

כראוי.

כבה את המכונה באמצעות המתג הראשי. הסר 
את יחידת החליטה והכנס אותו מחדש למקומה. 

ודא כי יחידת החליטה ממוקמת כראוי בטרם 
תכניס אותה. ראה הפרק “טיפול ביחידת החליטה” 

או בקר בכתובת www.saeco.com/care לסרטוני 
הדרכה מפורטים. כעת הדלק מחדש את המכונה.

יש אוויר במעגל 05
המים.

אתחל את המכונה באמצעות כיבויה והדלקתה 
מחדש בעזרת המתג הראשי. אם הבעיה 
נפתרה,מזוג 2-3 ספלים של מים חמים.

 הסר אבנית מן המכונה אם לא עשית כן במשך 
זמן רב.

 AquaClean מסנן
לא הוכן כראוי 

לפני ההתקנה,או 
שהוא חסום.

הסר את מסנן AquaClean ונסה שוב לחלוט קפה. 
אם הבעיה נפתרת, ודא כי מסנן AquaClean עובר 

הכנה נאותה לפני החזרתו למקום )ראה “הכנת 
מסנן AquaClean להפעלה”(. החזר את מסנן 

AquaClean לתוך מכל המים. אם הבעיה טרם 

נפתרת, המסנן חסום ויש להחליפו.

המכונה התחממה 14
יתר על המידה.

 כבה את המכונה והדלק אותה מחדש לאחר
30 דקות.

הזמנת אבזרים
 .Philips כדי לנקות את המכונה ולהסיר ממנה אבנית, השתמש אך ורק במוצרי התחזוקה של 
ניתן לרכוש מוצרים אלה דרך המשווק המקומי שלך, דרך מרכזי שירות מורשים או באופן 

.www.saeco.com/care מקוון, בכתובת

מוצרי תחזוקה ומק”טים:
CA6700 תמיסת הסרת אבנית  -

CA6903 AquaClean מסנן  -
HD5061 גריז ליחידת החליטה  -

CA6704 טבליות הסרת שומני קפה  -
CA6705 חומר ניקוי של צנרת החלב  -

CA6707 ערכת תחזוקה  -

פתרון בעיות
פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר, שבהן אתה עשוי להיתקל בעת שימוש במכונה. 
 .care/com.saeco.www סרטוני תמיכה ורשימה מלאה של שאלות נפוצות זמינים בכתובת
אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, פנה אל מרכז שירות הלקוחות המקומי. לפרטי יצירת 

קשר, ראה עלון האחריות.
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מגשית הניקוז 
מתמלאת 
במהירות.

מדובר בתופעה נורמלית. 
המכונה משתמשת במים 

לצורך שטיפת הצנרת 
הפנימית ויחידת החליטה. 
חלק מן המים זורמים דרך 
המערכת הפנימית,ישירות 

אל מגשית הניקוז.

רוקן את מגשית הניקוז כאשר 
החיווי “מגשית ניקוז מלאה” קופץ 

דרך כיסוי מגשית הניקוז )איור 25(. 
הנח ספל מתחת לפיית המזיגה כדי 

לאסוף את מי השטיפה.

המכונה במצב 
הדגמה.

לחצת על לחצן ההמתנה 
במשך יותר מ-8 שניות.

כבה את המכונה ולאחר מכן הדלק 
אותה מחדש באמצעות המתג 

הראשי שבגב המכונה.

הסמל “מכל 
העודפים מלא” 
ממשיך להיות 

מוצג.

רוקנת את מכל העודפים 
כאשר המכונה הייתה 

כבויה.

תמיד רוקן את מכל העודפים כאשר 
המכונה דולקת. אם רוקנת את מכל 

העודפים כשהמכונה כבויה, מונה 
מחזורי הקפה אינו מתאפס.

החזרת את מכל העודפים 
למקומו מהר מדי.

אין להחזיר את מכל העודפים 
למקומו עד שתופיע במסך הודעה 

שתבקש ממך לעשות כן.

אינני יכול 
להסיר את 

יחידת החליטה.

יחידת החליטה אינה 
במיקום הנכון.

אפס את המכונה באופן הבא: 
החזר את מגשית הניקוז ואת מכל 
העודפים למקומם. כעת סגור את 

דלת השירות וכבה את המכונה 
ולאחר מכן הדלק אותה שוב. נסה 

שוב להסיר את יחידת החליטה.

לא הסרת את מכל 
העודפים.

הסר את מכל העודפים בטרם 
תסיר את יחידת החליטה.

אינני יכול 
להכניס את 

יחידת החליטה 
למקומה.

יחידת החליטה אינה 
במיקום הנכון.

אפס את המכונה באופן הבא: 
החזר את מגשית הניקוז ואת מכל 

העודפים למקומם. השאר את 
יחידת החליטה בחוץ. סגור את דלת 

השירות, הדלק את המכונה ולאחר 
מכן כבה אותה. כעת החזר את 

יחידת החליטה למקומה הנכון )ראה 
“החזרת יחידת החליטה למקומה”( 

והכנס אותה לתוך המכונה.

המכונה עדיין מבצעת 
הליך הסרת אבנית.

לא ניתן להסיר את יחידת החליטה 
כאשר מתבצע הליך הסרת אבנית. 

תחילה השלם את הליך הסרת 
האבנית ולאחר מכן הסר את יחידת 

החליטה.

נבחרה הגדרת טחינה הקפה מימי.
גסה מדי.

כוונן את הטחינה להגדרה מעודנת 
)נמוכה( יותר.
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צינור היציאה של הקפה 
חסום.

נקה את צינור היציאה של הקפה 
באמצעות ידית הכפית. כעת כבה 

את המכונה והדלק אותה שוב.

המכונה מבצעת הליך 
כוונון עצמי.

חלוט מספר ספלי קפה.

יחידת החליטה מלוכלכת 
או זקוקה לסיכוך.

נקה וסכך את יחידת החליטה.

הקפה אינו חם 
מספיק.

הספלים שבהם אתה 
משתמש קרים.

חמם את הספלים מראש 
באמצעות שטיפתם במים חמים.

הטמפרטורה המוגדרת 
נמוכה מדי. בדוק את 

הגדרות התפריט.

כוון את הטמפרטורה להגדרה 
“גבוה” בתפריט.

בין החלב שאתה מוסיף הוא חם הוספת חלב.
או קר, הוא תמיד מוריד במידה 
מסוימת את טמפרטורת הקפה.

קפה אינו נמזג 
או שהוא נמזג 

באיטיות.

מסנן AquaClean לא הוכן 
כיאות לקראת התקנה או 

שהוא חסום.

הסר את מסנן AquaClean ונסה 
לחלוט קפה שוב. אם הבעיה 

 AquaClean נפתרת, ודא כי מסנן
הוכן כראוי לפני החזרתו למקומו. 
החזר את מסנן AquaClean המוכן 
למקומו. אם הבעיה טרם נפתרת, 

המסנן חסום ויש להחליפו.

הגדרת הטחינה עדינה 
מדי.

כוון את הטחינה להגדרה גסה 
)גבוהה( יותר.

נקה את יחידת החליטה.יחידת החליטה מלוכלכת.

פיית המזיגה של הקפה 
מלוכלכת.

נקה את פיית המזיגה של הקפה 
ואת הפתחים שלה באמצעות 

סיכה.

צנרת המכונה חסומה 
על-ידי אבנית.

הסר אבנית מן המכונה.

החלב אינו 
מוקצף.

הקפוצ’ינטורה הפנימי 
מלוכלך או שלא הוכנס 

כראוי.

נקה את הקפוצ’ינטורה הפנימי 
וודא כי הוא ממוקם ומוכנס כראוי.
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סוג החלב שבו נעשה 
שימוש אינו מתאים 

להקצפה.

סוגי חלב שונים מובילים לכמויות 
שונות של קצף ולאיכויות קצף 

שונות. ניסינו את סוגי החלב 
הבאים, אשר הוכח כי הם מספקים 

תוצאה טובה בכל הנוגע לקצף 
החלב: חלב פרה רזה או מלא, 

חלב סויה וחלב נטול לקטוז.

החלב שבו אתה משתמש החלב מתיז.
אינו קר מספיק.

הקפד להשתמש בחלב שמגיע 
ישירות מן המקרר.

נראה שהמכונה 
דולפת.

המכונה משתמשת במים 
לצורך שטיפת הצנרת 

הפנימית ויחידת החליטה. 
חלק מן המים זורמים דרך 
המערכת הפנימית,ישירות 

אל מגשית הניקוז.

רוקן את מגשית הניקוז כאשר 
החיווי “מגשית ניקוז מלאה” קופץ 

דרך כיסוי מגשית הניקוז )איור 25(. 
הנח ספל מתחת לפיית המזיגה כדי 

לאסוף את מי השטיפה.

מגשית הניקוז מלאה 
מדי ועלתה על גדותיה, 

ולכן נראה כאילו המכונה 
דולפת.

רוקן את מגשית הניקוז כאשר 
החיווי “מגשית ניקוז מלאה” קופץ 

דרך כיסוי מגשית הניקוז )איור 25(. 
הנח ספל מתחת לפיית המזיגה כדי 

לאסוף את מי השטיפה.

המכונה אינה ממוקמת 
על משטח אופקי.

הנח את המכונה על משטח אופקי, 
כך שחיווי “מגש ניקוז מלא” יפעל 

כראוי.

אינני יכול להפעיל 
 את מסנן

 AquaClean

והמכונה מבקשת 
הסרת אבנית.

המסנן לא הוחלף בזמנן 
 לאחר שסמל מסנן
AquaClean הבהב 

והקיבולת צנחה ל-0%.

תחילה הסר אבנית מן המכונה 
 ולאחר מכן התקן את מסנן

.AquaClean
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לא התקנת את מסנן 
AquaClean במהלך 

ההתקנה הראשונה, אלא 
לאחר חליטה של 25 

ספלים בקירוב )על בסיס 
ספלים של 100 מ”ל(. 

על המכונה להיות נקיה 
לחלוטין מאבנית בטרם 

 ניתן יהיה להתקין את 
.AquaClean מסנן

תחילה הסר אבנית מן המכונה 
 AquaClean ולאחר מכן התקן מסנן

חדש. לאחר הסרת האבנית, מונה 
המסננים מתאפס וחוזר ל-0/8. 

תמיד ודא הפעלת המסנן בתפריט 
המכונה. עשה זאת גם לאחר 

החלפת מסנן.

מסנן המים החדש 
אינו מתאים.

אתה מנסה להתקין מסנן 
.AquaClean אחר מלבד

רק מסנן AquqClean מתאים 
למכונה.

המכונה 
משמיעה רעש.

השמעת רעש במהלך 
שימוש היא תופעה רגילה 

עבור המכונה.

אם המכונה מתחילה להשמיע סוג 
רעש שונה, נקה את יחידת החליטה 

וסכך אותה )ראה “סיכוך יחידת 
החליטה”(.

מפרטים טכניים
היצרן שומר לעצמו את הזכות לשפר את המפרטים הטכניים של המוצר. 

כל הכמויות המוגדרות מראש הנן משוערכות.

ערךתיאור

x 393 x 283 489 מ”ממידות )רוחב x גובה x עומק(

10.8-12.2 ק”גמשקל

1200 מ”מאורך כבל החשמל

1.7 ליטרים, נשלףמכל מים

450 גרםקיבולת מכל פולי הקפה

15 קפסולותקיבולת מגרת העודפים

600 מ”לקיבולת קנקן החלב

75-148 מ”מגובה פייה מתכווננת

מתח נומינלי - סיווג מתח - אספקת 
מתח

ראה לוחית הסיווג בחלק הפנימי של 
דלת השירות
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