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הוראות בטיחות

מידע כללי
מדריך זה הוא חלק בלתי נפרד מהמוצר.

אנא קרא מדריך זה ביסודיות לפני הקמה, התקנה  	
והפעלת המכונה, ושמור אותו לעיון עתידי.

הקפד למסור תמיד מדריך זה לכל הבעלים  	
והמשתמשים העתידיים במוצר.

היצרן לא יישא באחריות לנזק או לליקויים שנגרמו עקב 
התעלמות מהנאמר במדריך הוראות זה. 

הפעל את המכונה רק עם הקפסולות המתאימות. 	

השימוש המיועד
ניתן להשתמש במכונה זו רק כמתואר במדריך זה. 

שימוש למטרות אחרות מהווה פגיעה וסכנה.
מכונה זו מיועדת לשימוש ביתי ובאזורים דומים אחרים, 

כגון:
במטבחים לשימוש על ידי עובדים	 
במשרדים ובאזורים מסחריים אחרים	 
במשקים חקלאיים	 
בבתי מלון, בתי הארחה, אכסניות וסביבות מגורים 	 

דומות

המכונה אינה מתאימה לשימוש מסחרי. 
המכונה אינה מיועדת לשימוש בחוץ. 

אסור להשתמש במכונה במקום לא נייח )למשל על 
ספינות, בכלי רכב, ברכבות וכו'(. 

היצרן אינו נושא באחריות להשלכות משימוש לא נאות.

דרישות מהמיקום המיועד
השתמש במכונה רק בחדרים יבשים.  	
אין להשתמש במכונה בתוך ארון. 	
שמור על מרחק של 06 ס"מ מהכיור ו-05 ס"מ  	

מלהבה גלויה )אסור להשתמש בחיבור לרשת המים(. 
ודא שהמכונה וכבל החשמל שלה אינם ממוקמים ליד  	

כיריים, כיריים גז, להבות חשופות או משטחים חמים 
דומים.

לעולם אל תניח את המכונה על משטח חם.  	
הנח את המכונה על משטח יבש, אופקי, יציב וישר.  	

המשטח חייב להיות עמיד לחום ולנוזלים כגון מים, 
קפה, נוזל הסרת אבנית וכדומה. 

אין להציב על משטחי שיש או עץ בלתי מעובד /  	
משומן )אין אחריות במקרה של כתמים בלתי ניתנים 

להסרה מקפה או ממסיר אבנית(.
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דרישות מקבוצת היעד
־מכונה זו יכולה לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה תחת השג

חה, אם הם קיבלו הדרכה לגבי שימוש במכשיר בצורה 
בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. 

אין לאפשר לילדים לבצע ניקוי או תחזוקה של המכשיר, 
אלא אם כן הם בני 8 ומעלה ונמצאים תחת השגחה. 

אסור שהמכונה וכבל החשמל שלה יהיו נגישים לילדים 
מתחת לגיל 8.

־אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגב
לות, או חסרי ניסיון או ידע, חייבים להיות תחת השגחה 
או לקבל הוראות בנוגע לשימוש בטוח במכשיר. עליהם 

להבין את הסכנות שכרוכות בשימוש בו.
אסור לילדים לשחק עם המכונה. יש לשמור את המכונה 

הרחק מהישג ידם של ילדים.

דרישות מהמשתמש
אין להזיז את המכונה בזמן שהיא פועלת.  	
לעולם אל תפעיל את המכונה ללא מים במיכל.  	
מלא את מיכל המים במים טריים וקרים בלבד. אין  	

להשתמש במים מינרליים או במים מוגזים במכונה.
נתק את התקע משקע החשמל ורוקן את מיכל המים  	

אם המכונה אינה בשימוש במשך תקופה ארוכה. 

הרחק את חומרי האריזה )שקיות ניילון, סרטים,  	
קופסאות קרטון וכו'( מהישג ידם של ילדים. 

לפני התקנת המכונה, בדוק אם יש נזק גלוי לעין.  	
לעולם אל תכניס מכונה פגומה לשימוש.

לפני חיבור המכונה לחשמל, ודא שהדירוג על לוחית  	
הנתונים מתאים למתח ולתדירות של אספקת 

החשמל הביתית. נתונים אלה חייבים להתאים על 
מנת למנוע את הסיכון של נזק למכונה. במקרה של 

ספק, התייעץ עם חשמלאי מוסמך.
ניתן להבטיח את הבטיחות החשמלית של מכונה זו  	

רק כאשר היא מוארקת כהלכה. במקרה של ספק, יש 
לבצע בדיקה של ההתקנה החשמלית על ידי חשמלאי 

מוסמך. 
אל תחבר את המכונה לאספקת החשמל באמצעות  	

כבל מאריך או שקע מרובה. 
השתמש במכונה רק בטמפרטורות סביבה שבין  	

 +°61 צלזיוס עד  +°83 צלזיוס.
השתמש באביזרים ובחלקי חילוף מקוריים בלבד.  	

שימוש באביזרים או בחלקי חילוף מתוצרת אחרת 
תבטל את תוקף האחריות למוצר.
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דרישות ניקוי
משוך את תקע החשמל ואפשר למכונה להתקרר  	

לחלוטין לפני שתמקם אותה מחדש, תנקה אותה או 
תבצע עבודות תחזוקה. 

לעולם אין להטביל את המכונה, באופן מלא או חלקי,  	
במים או בנוזל אחר. 

לעולם אל תחזיק את המכונה מתחת למים זורמים. 	
השתמש רק בחומרי ניקוי נקיים לניקוי המכונה.  	
אין להשתמש בחומרי ניקוי או המסה חזקים.  	
השתמש במטלית רכה ולחה כדי לנקות את פני  	

המכונה. 
יש להשתמש אך ורק בחומרי ניקוי והסרת אבנית  	

שמומלצים על ידי היצרן. הימנע ממגע עם העיניים, 
העור ומשטחים אחרים.

סיכונים שיוריים
סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות

ודא שהכבל החשמלי אינו לחוץ ולא משתפשף כנגד  	
קצוות חדים. 

לעולם אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות.  	
אם ברצונך למשוך את התקע משקע החשמל, אחוז  	

תמיד בתקע עצמו. לעולם אל תמשוך תוך אחיזה 
בכבל.

יש להחליף מיד כבלי חשמל שניזוקו וזאת אך ורק  	
במרכז שירות לקוחות.

סכנת פציעה מקצוות חדים ומעיכה
סגור את הידית לפני ההפעלה. לעולם אל תפתח  	

את הידית כשהמכונה פועלת )הוצאת קפה, הסרת 
אבנית(. 

אל תחדיר אצבע לתוך תא הקפסולה או תעלת  	
הקפסולה. חלקים מהמכונה יכולים להיות מחודדים 

וחדים. 
בעת סגירת ידית ההפעלה, אל תושיט יד מתחתיה. 	
אל תכניס אצבעות או חפצים לתוך פתחי המכונה. 	

סכנת פציעה כתוצאה מצריבה
חלקים וקפסולות של המכונהיכולים להתחמם מאוד 
במהלך ואחרי הפעולה. סכנת כוויה וצריבה בפתחים. 
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הנוזלים והאדים שיוצאים מהמכשיר הם חמים מאוד.
אין לגעת. 	
אל תפעיל את ידית ההפעלה עד שתהליך המזיגה או  	

הסרת האבנית יסתיימו לחלוטין. 
סכנת פציעה כתוצאה ממעידה

ודא שכבל החשמל אינו תלוי.  	
סכנת פציעה כתוצאה מנגיעה בחלקים חיים

אל תפתח את בית המכונה. 	
אל תשנה את העיצוב החשמלי והמכני. 	

סכנת פציעה עקב נזק למכונה
אין להשתמש במכונה לאחר שנפלה, אם היא מציגה  	

תקלה, יש לה כבל חשמל פגום או פגומה בכל דרך 
אחרת. 

נתק מיד את תקע החשמל במקרה של פעולה לקויה,  	
נזק או תופעות חריגות )כגון ריח או בעירה(. 

במקרה של פעולה לקויה, הבא את המכשיר אל מרכז  	
שירות לקוחות לצורך בדיקה.

סכנת נזק למכונה עקב התחממות יתר
ודא שיש אוורור נאות והוצאת פליטה מהמכונה. אין  	

לכסות את המכונה במטליות או בכל דבר דומה בזמן 
שהיא פועלת.



סקירה כללית
ידית הפעלה לטעינת קפסולות	 
פונקציות של מקשי פעולה 	 

 ) עמוד 7 ( 
פתח יציאה	 

2

3

1

מיכל קפסולות, נשלף	 
מיכל ניקוז	 
מגש כוסות, נשלף החוצה	 
מגש טפטוף עם סורג ניקוז, ניתן 	 

להסרה

5

6

7

4

כיסוי מיכל מים, נשלף	 
מיכל מים 3.1 ליטר	 

כבל חשמל עם מותח כבלים  	0

9

10

8

פונקציות עיקריות
מקש ניקוי

שוטף את הצינורות.

מקשי קפה
מקש אספרסו

כוס בינונית )50 מ"ל(

מקש לונגו
כוס גדולה )110 מ"ל(

מקש לונגו-גרנדה
כוס גדולה מאוד )200 מ”ל(
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תאורת מקשים
כל המקשים

מאירים: מכונת הקפה מוכנה לשימוש.

מקש קפה 
מאיר: בהכנה.

מהבהב: התחממות, מתבצע תכנות של 
כמות הקפה.

ומקש ניקוי  מהבהבים:  מקש לונגו 
מתבצע שחרור קיטור.

מקש ניקוי  
מאיר בכחול: אין מספיק מים.

מאיר בצבע אדום בזמן ההכנה: בצע 
הסרת אבנית למכונה.

נדלק באדום: שגיאה אלקטרונית או 
שגיאת טמפרטורה.

מהבהב בסגול: מתבצעת הסרת 
אבנית.

מאיר באור סגול: מציין החלפת מיכל 
מים במהלך הסרת האבנית.

מהבהב בסגול/אדום: הסרת האבנית 
הופסקה עקב הפסקת חשמל. שטיפת 

מכונה.

התחלת השימוש
הצב את מכונת הקפה על משטח יבש  	

שעמיד למים ועמיד לחום. 
על תציב את מכונת הקפה ישירות על  	

שיש או עץ )סכנת כתמי קפה או מסיר 
אבנית(.

שמור על מרחק של 06 ס"מ מהכיור  	
ו-05 ס"מ מלהבה גלויה.

50 cm
60 cm

נקה את מיכל המים ומלא אותו במים  	
קרים.

הכנס את תקע החשמל לשקע  	
מוארק.

מקש הניקוי  מהבהב.
לחץ על מקש כלשהו. 	

שטוף את הצינורות לפחות 5 פעמים 
 ) עמוד 9 ( .

אם טמפרטורת מכונת הקפה נמוכה מ-C°5 או גבוהה מאוד, לא ניתן להפעיל את 
המכונה וכל המקשים מהבהבים.

:C°5-טמפרטורת מכונת הקפה מתחת ל
הנח למכונת הקפה להתחמם למשך 30 דקות בטמפרטורת החדר. 	

טמפרטורת מכונת הקפה גבוהה מאוד:
הנח למכונת הקפה להתקרר. 	
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שטיפת הצינורות
הנח כוס מתחת לפתח היציאה. 	
	 . לחץ על מקש הניקוי 

תהליך השטיפה מתחיל. 
נעשה שימוש ב-50 מ"ל מים בכל 

מחזור שטיפה.
בסיום תהליך השטיפה המכונה 

תעבור למצב מוכן.
בעת ההפעלה בפעם הראשונה, חזור  	

על תהליך זה.
כדי לסיים את תהליך השטיפה  	

מוקדם, לחץ שוב  על מקש הניקוי. 

אם תהליך השטיפה לא מתחיל:
הוצא את מיכל המים והכנס אותו שוב. 	
	 . לחץ על מקש הניקוי 

הכנת קפה
קפסולה אחת נדרשת לכל כוס קפה.

לאחר השהיות ארוכות, שטוף את  	
הצינורות.

בהתאם לגודל הכוס, התאם את מגש 
הכוסות: 

שלוף את מגש הכוסות קדימה. 	
הנח כוס מתחת לפתח היציאה.  	

טיפ: 
קרמה - ככל שהכוס קרובה יותר 	 

לפתח היציאה, כך הקרמה טובה יותר.
חמם את הכוס - לחץ על מקש אספרסו 	 

)ללא קפסולה( ומלא את הכוס במים.

טען קפסולה
דחף את ידית ההפעלה למעלה. 	
שחרר את הקפסולה לתוך הפתח. 	
דחוף את ידית ההפעלה כלפי מטה. 	

הקפסולה מחוררת.
2.

1.

הוצאת קפה
לחץ על מקש הקפה: 	

 אספרסו: כוס בינונית )50 מ"ל(
כוס גדולה )110 מ"ל(  לונגו:  
 לונגו-גרנדה: כוס גדולה מאוד

     )200 מ”ל(
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פונקציית הזרקה ראשונית
פונקציית ההזרקה הראשונית מעניקה 

לקפה שלך יותר ארומה.
עבור כמויות קפה של עד 08 מ"ל, כמות 

קטנה של קפה יוצאת תחילה. 
פונקציית קדם-החליטה מתחילה 

והוצאת הנוזל נפסקת למשך 3 שניות.
לאחר מכן זרימת הקפה ממשיכה.

הזרימה נעצרת באופן אוטומטי או לחץ 
על המקש שוב כדי להפסיק קודם.

3
sec

פונקציית קדם-החליטה תלויה בכמות הנוזל היוצא ואינה קשורה ללחצנים 
בודדים.

כאשר המקשים  ) עמוד 11 (  מתוכנתים, פונקציית קדם-החליטה נשארת ללא שינוי 
עבור כמויות הנוזל המוצא של עד 80 מ"ל.  עבור כמויות נוזל מוצא מעל 80 מ"ל, 

פונקציית קדם-החליטה אינה מתבצעת.  

שליפת קפסולה
טיפ: כדי למנוע טפטופים מפתח היציאה 

- שלוף את הקפסולה לאחר יציאת 
הקפה. 

דחף את ידית ההפעלה למעלה. 	
הקפסולה המשומשת נופלת לתוך 

מיכל הקפסולות.
משוך את ידית ההפעלה למטה. 	

1.
2.

קפסולות שנשכחו בתוך המכונה 
עלולות להידבק לפתח. 

זהירות! סכנת פציעה כתוצאה מנקודת 
פתיחה חדה בתוך המכונה!

דחף את הקפסולה למטה בזהירות. 	
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מחוון מים נמוך
מיכל המים מצויד במחוון מים נמוך. 

אם מיכל המים ריק, מקש הניקוי נדלק 
בכחול.

תכנות כמות הקפה
ניתן לכוונן את כמות הקפה היוצאת עבור 

כל מקש קפה.
הגדרות ברירת המחדל הן:

 אספרסו: 50 מ"ל 
110 מ"ל  לונגו:  

 לונגו-גרנדה: )200 מ”(
כמות הנוזל המוצא הניתנת לתכנות היא 

052-03 מ"ל.
הנח כוס מתחת לפתח היציאה. 	
בדוק את מפלס מיכל המים. מלא  	

במים במידת הצורך.
טען קפסולה. 	
החזק לחוץ את המקש שברצונך  	

( למשך  לתכנת )למשל אספרסו 
3 שניות לפחות, עד שיהבהב בקצב 

מהיר שלוש פעמים.
שחרר את המקש. 	

יציאת הקפה מתחילה.

כאשר הכוס מלאה מספיק: לחץ שוב  	
על המקש שברצונך לתכנת )למשל 

.) אספרסו 
יציאת הקפה מפסיקה. 

כל המקשים מאירים.
הכמות המתוכנתת החדשה נשמרת.

אם מיכל המים מתרוקן תוך כדי 
תכנות: 

חזור על התכנות עם מיכל מים  	
מלא.

איפוס התכנות 
הוצא את תקע החשמל. 	
החזק את מקש הניקוי לחוץ  והכנס  	

חזרה את התקע.
שחרר את המקש. 	

מקש הניקוי  מהבהב בקצב מהיר 
שלוש פעמים. הגדרות ברירת המחדל 

הוחזרו.
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מצב חיסכון באנרגיה
כאשר מכונת הקפה אינה בשימוש 

במשך דקה אחת או כאשר מקש הניקוי 
 נלחץ למשך 3 שניות, מכונת הקפה 

עוברת למצב חיסכון באנרגיה.
תאורת המפתח כבה.

כדי לצאת ממצב חיסכון באנרגיה,  	
לחץ על מקש כלשהו.

1
min

ניקוי לקבלת איכות הקפה הטובה ביותר
בעת הכנת קפה, שאריות מים וכן שמנים 

ושומנים מהקפה נותרים בצינורות של 
מכונת הקפה.

שאריות אלה פוגמות בטעמו של הקפה.
הסרת האבנית במכונה באופן קבוע 

יכולה להסיר שאריות אלה.
מכונות קפה מלאות באבנית מבטלות 

את תוקף האחריות.

הסרת אבנית
לאחר 40 ליטר של משקאות, מקש 

הניקוי  מהבהב באדום במהלך 
המזיגה.

בצע הסרת אבנית יסודית למכונה. 	

שים לב! השתמש אך ורק במסירי 
אבנית המיועדים למכונות קפה. לעולם 

אל תשתמש בחומץ.
השתמש במסיר אבנית )מינימום 0.5  	

ליטר( לפי הוראות היצרן ומלא את 
מיכל המים. 
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הוצא את כל הקפסולות ממכונת  	
הקפה.

משוך את מגש הטפטוף התחתון  	
כלפי מעלה והוצא אותו.

הנח קערה גדולה )בנפח 1.2 ליטר  	
לפחות( מתחת לפתח היציאה. 

לחץ בו-זמנית על מקש הניקוי  ועל  	
. מקש הלונגו 

מקש הניקוי  מהבהב בסגול, תהליך 
הסרת האבנית מתחיל.

תהליך זה נמשך כ-52 דקות.

25 
min

אם מקש הניקוי  מאיר בסגול, שטוף  	
את מיכל המים, מלא במים והחלף.

רוקן את קערת נוזלי מסיר האבנית  	
והנח אותה מתחת לפתח היציאה.

	 . לחץ על מקש הניקוי 
תהליך השיטה מתחיל ומקש הניקוי  

מהבהב בסגול.
מקש הניקוי יאיר  בצבע כחול לאחר 

3 דקות אם מיכל המים ריק.

3
min

מלא את מיכל המים והכנס אותו  	
חזרה.

המכונה מוכנה כעת לשימוש.
אם החשמל מתנתק במהלך הסרת 

האבנית, מקש הניקוי  יהבהב בצבע 
סגול / אדום.

שטוף את השורות עם 300 מ"ל  	
 ) עמוד 9 ( .

שים לב! יש לעצור את תהליך הסרת 
האבנית רק אם לא נפלט נוזל כתוצאה 

מהתהליך במיכל המים. 
כדי להפסיק את תהליך הסרת  	

האבנית, לחץ על מקש הניקוי  ומקש 
בו-זמנית. הלונגו    
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ניקוי המכונה
זהירות! הוצא תמיד תחילה את תקע 

החשמל לפני הניקוי!
שים לב! לעולם אל תטבול את מכונת 

 הקפה במים!
לעולם אל תשטוף מתחת למים זורמים!

נקה את מכונת הקפה ואת פתח  	
היציאה באמצעות מטלית לחה. 
לעולם אל תייבש בשפשוף ואל 

תשתמש בתכשירי ניקוי שוחקים.

רוקן מדי יום את מגש הטפטוף, 
מיכל הקפסולות ומיכל המים

מיכל הקפסולות מסוגל להכיל 12–10 
קפסולות ומיכל הניקוז מסוגל להכיל 

כ-150 מ"ל של שאריות מים )שווה ערך 
ל-12 פעולות הכנת משקה בערך(.

הרם מעט את מיכל הניקוז עם מיכל  	
הקפסולה ומשוך אותו קדימה. 

משוך את מגש הטפטוף קדימה, הסר  	
את סורג הניקוז ונקה את שניהם.

משוך את מיכל הקפסולות כלפי  	
מעלה.

רוקן את מיכל הקפסולות ונקה אותו. 	
רוקן את מיכל הניקוז ונקה אותו. 	
הכנס מחדש את מיכל הקפסולה,  	

מיכל הניקוז, מגש הטפטוף ואת סורג 
הניקוז למכונת הקפה בסדר הפוך.

רוקן את מיכל המים ונקה אותו. 	

ניתן לשטוף את מיכל הקפסולה במדיח כלים. 
שאר רכיבי המכונה אינם ניתנים לשטיפה במדיח כלים!
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שינוע/אחסון 
במהלך שינוע ואחסון, יש לרוקן את 

מכונת הקפה ממים.
הוצא את תקע החשמל.  	
רוקן את מיכל המים והחזר אותו  	

למקומו.

הנח כוס מתחת לפתח היציאה. 	
החזק את מקש הלונגו לחוץ   	

והכנס חזרה את התקע. 
שחרר את מקש הלונגו  כעבור  	

כ-2 שניות.
המשאבה מתחילה לפעול ומקש 

הניקוי  ומקש הלונגו  מהבהבים. 
שאריות המים נשאבות החוצה 

ממכונת הקפה.
ברגע שהמשאבה מפסיקה לפעול, 

המקשים נכבים ופעולת הריקון 
הסתיימה.

2.

1.

הוצא את תקע החשמל. 	
הנח למכונת הקפה להתקרר. 	
אחסן את מכונת הקפה באריזה  	

המקורית במקום יבש ונטול אבק, 
הרחק מהישג ידם של ילדים.

לפני החזרה לשימוש, בצע את  	
הליך השטיפה הפנימית של המכונה 

והצינורות.

השלכה לאשפה
יש להשליך לאשפה קפסולות  	

משומשות ומכונות שהתבלו, בהתאם 
לתקנות בארצך.

ניתן להחזיר מכונות למשווק שלך  	
לסילוק מקצועי ללא תשלום.

האפשרות להחזיר מכונות בחינם  	
 אינה מוגבלת לרכישות חדשות

 .) DE AT+ ( 
יש לקחת מיד מכונות עם פגמים  	

מסוכנים למרכז השירות או להשליך 
אותן ולוודא שלא ניתן יהיה להשתמש 

בהן יותר. 
אין להשליך מכונות עם פסולת ביתית  	

רגילה )מפאת הגנה על הסביבה!(.

1.

2.
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נתונים טכניים
ערךפרמטר

V 50, Hz 230מתח נקוב
1450 ואט זרם חשמלי נקוב

0.3 ואט מצב חיסכון באנרגיה

מידות )מ"מ( 
)רוחב × גובה × עומק(

130 × 252 × 353

 2.75 ק"גמשקל

1.3 ליטרקיבולת מיכל המים
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פעולה מתקנתפתרון בעיות
פונקציית ההזרקה הראשונית עוצרת יציאת הקפה נעצרת

את יציאת הקפה  ) עמוד 10 ( 

קפסולה משומשת נשארה במכונה.טפטופים מדי פעם מפתח היציאה
שלוף את הקפסולה  ) עמוד 10 ( . 	

המכונה מלאה באבנית.מים מטפטפים ברצף מפתח היציאה
בצע הסרת אבנית למכונה  	

 ) עמוד 12 ( .
תקע החשמל לא הוכנס לשקע.המכונה לא פועלת

הכנס את תקע החשמל לשקע. 	

המקשים חסומים.
הוצא את תקע החשמל והכנס אותו  	

חזרה כעבור 10 שניות.

פעולה מתקנתפתרון בעיות
שלוף את הקפסולה  ) עמוד 10 (  . 	הקפסולה נשארת בפתח

מיכל המים ריק.המשאבה רועשת מאוד
מלא את מיכל המים והכנס אותו  	

חזרה.

התכנות השתנה.מילוי הכוסות אינו מתאים לתכנות
חזור על התכנות  ) עמוד 11 ( . 	

מיכל המים ריק.מילוי כוסות מתוכנת כבר אינו נכון
מלא את מיכל המים והכנס אותו  	

חזרה.
המכונה מלאה באבנית.

בצע הסרת אבנית למכונה  	
 ) עמוד 12 ( .

פתרון בעיות
אם פתרון בעיות זה אינו עוזר לך לפתור את הבעיה, אנא פנה למרכז השירות 

הקרוב אליך.
ניתן לתקן את המכונה רק על ידי מרכז שירות מורשה.

לא תינתן אחריות על נזק כתוצאה מתיקונים לא מקצועיים ומשימוש בחלקים שאינם 
מקוריים, דבר שעלול לסכן את המשתמש ויבטל את תוקף האחריות. 

זהירות! נתק מיד את אספקת החשמל למכונה פגומה או ניזוקה, או אם יש חשד 
לנזק לאחר שנפלה. 
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פעולה מתקנתפתרון בעיות
שטיפה לא מספקת לאחר הסרת לקפה יש טעם חמוץ

אבנית.
שטוף את הצינורות  ) עמוד 9 ( . 	

מים לא נשאבו פנימה לאחר שהמיכל 
התרוקן

קפסולה משומשת נשארה במכונה.
שלוף את הקפסולה  ) עמוד 12 ( . 	
שטוף את הצינורות  ) עמוד 9 ( . 	
נסה שוב ללא קפסולה כעבור 03  	

דקות.
אם מים נשאבים: בצע הסרת אבנית  	

למכונה  ) עמוד 12 ( .
אם עדיין לא נשאבים מים: פנה  	

למרכז שירות.

פונקציית קדם-החליטה מאריכה את זמן יציאה ממושך של אספרסו
זמן היציאה של הקפה עבור ארומה 

מלאה.
המתן 03 דקות. 	כל המקשים מהבהבים

אם הבעיה נמשכת:
פנה למרכז השירות. 	

פעולה מתקנתפתרון בעיות
קפה לא יוצא, או כמות הקפה שיוצאת 

קטנה מדי
מיכל המים ריק.

מלא את מיכל המים והכנס אותו  	
חזרה.

קפסולה פגומה.
הכנס קפסולה חדשה. 	
סגור את ידית ההפעלה עד שהיא  	

נעצרת.

ידית ההפעלה אינה סגורה באופן מלא.
סגור את ידית ההפעלה עד שהיא  	

נעצרת.

המכונה מלאה באבנית.
בצע הסרת אבנית למכונה  	

 ) עמוד 12 ( .
השתמש במים ממתקן ריכוך )זמן עיבוד 

ארוך יותר(.
נטר/כוונן את מתקן הריכוך או  	

השתמש במים לפני שהם עוברים 
דרך המתקן.

המשאבה פגומה.
פנה למרכז השירות. 	



19



1 2 3

4 6

7 8

Lungo Grande:
                200 ml

Espresso: 50 ml

Lungo: 110 ml 

1.

2.
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