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 הערה לגרסה העברית

 ישנו צג בקרה. בצג זה מוצגות הודעות המטחנה ובעזרתן ניתן לכוון את המטחנה. Ceadoבמטחנות הקפה של 

 שפות איטלקית, אנגלית, ספרדית, גרמנית וצרפתית. 5-המטחנה תומכת ב

האנגלית. לצערנו אין תמיכה בשפה העברית. לכן, חוברת ההדרכה הזו מתייחסת למטחנה שכוונה לשפה 

 המשמעות, כל הודעות שיופיעו בחוברת הן ההודעות שיראו על צג המטחנה שכוונה לאנגלית.

 

 E37J, E37S, E37T, E37Kמטחנות הקפה מדגמים 

 ופיזורו דרך זרבובית היציאה.היא מטחנה מקצועית לטחינת קפה  E37  מטחנת הקפה

 בזהירות יתר כדי למנוע פגיעות לאנשים או למכשיר עצמו.כמו כל מכשיר מקצועי, יש להשתמש במטחנה 

 חשוב ביותר לקרוא הוראות אלו בקפידה לפני השימוש ולעקוב אחרי המלצות הבטיחות.

 .באתר החברה או על ידי פנייה ליצרן(  CEניתן לקבל את הצהרות תאימות )

 אין להשתמש במכשיר אם לא קראתם והבנתם הוראות אלו ⚠
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 המלצות בטיחות
 הוראות כלליות

 יש לקרוא את ההוראות הללו לפני הפעלת המכשיר. .1

 מכשיר זה נועד לשימוש פנימי בלבד. .2

 התקנה(ה משטח הארקה מתאים שמוזכר בפסקתמכשיר זה לא מיועד לשימוש במטבחים )למעט דגם עם  .3

 10°C -ו  32°Cהם בהתאמה טמפרטורת החדר המקסימלית והמינימלית להפעלה נכונה של המכשיר  .4

 התקנה ותחזוקה צרכים להתבצע ע"י אנשים מוסמכים המורשים לבצע משימות אלו. .5

 מתאים למכשיר ויש הארקה בשקע המכשיר. יש לוודא שהמתח הראשי .6

  חבר את כבל החשמל לשקע מוגן במפסק פחת. .7

 אין להשתמש בכבל מאריך, במפצל או במעבירי חשמל.

 ., רחוק מנתיזי מים, מקור חום, להבה או חומרים דליקיםיבש ומוגןאת המכשיר במקום  יש להעמיד .8

 יש להעמיד את המכשיר על משטח שטוח, אופקי, יציב כדי למנוע נטיה ונפילה. .9

 מכשיר זה מיועד למקצוענים ולכן השימוש בו צריך להתבצע ע"י אנשים מנוסים שתודרכו למטרה זו. .10

 פיקוח מקרוב של מבוגרים חיוני כשילדים קרובים למכשיר

ם מגבלות פיזיקאליות, נפשיות או עם מגבלות כולל ילדים( עמכשיר זה לא מיועד לשימוש ע"י אנשים ) .11

לה אם כן הם נעשים תחת השגחה של אדם שאחראי תפקודיות. אין להשתמש במכשיר בלי ניסיון וידע א

 על בטיחות המשתמש. ילדים חייבים בהשגחה כדי לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר.

כל שימוש אחר מסוכן. אין להפעיל  אין להשתמש במכשיר לכל שימוש מלבד טחינת פולי קפה קלויים. .12

 בלי שמיכל הפולים מחובר.

יש לעבוד תמיד בתנאים בטוחים: אין להשתמש במכשיר עם ידיים רטובות או ברגליים יחפות. אין  .13

 להשתמש בו מחוץ לבית.

יש לשמור על על האריזה המקורית לאפשרות של שימוש עתידי. זו האריזה המתאימה ביותר כדי לשמור  .14

 שיר בפני נזקים.על המכ

 לכיבוי. אין להשתמש במים או באבקה. CO2 במקרה של שריפה יש להשתמש בגז .15

 אסור! להכניס את המכשיר למים! .16

 אין לפרק את המכשיר או לנסות לתקן אותו. .17

 תחזוקה או ניקוי למכשיר או כשהוא ללא שימוש.יש לנתק את המכשיר כל פעם שעושים  .18

למשוך את המכשיר בעזרת כבל החשמל. אין לנתק את המכשיר ע"י משיכת כבל החשמל או  לעולם אין .19

 לגעת בתקע עם ידיים רטובות. 

 .כדי למנוע סכנה ם כבל החשמל ניזוק יש להחליפו מידית בחברה או ע"י אדם שהוסמך לכךא ⚠

הפולים. זה מסוכן ועלול לגרום : לעולם אין להכניס כלים, מתכות או חומרים קשים אחרים למיכל אזהרה .20

 לנזק.

 .מידיתאין להשתמש במכשיר אם הוא ניזוק או שחסרים בו חלקים. יש להתקשר לשרות  .21

 . 70db: המכשיר לא מגיע לרעש של רעש .22

 והעדכונים CE 1935/2004  תהאירופאיהמכשיר עומד בתקינה 

למצוא שאריות קפה טחון במכונה.  בשל בדיקות סטטיסטיות על המוצר במפעל עם פולי קפה, ניתן: הערה

 שימרו על הוראות אלה!
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 PT.CO.IL-WWW.AMIGO פתח תקווהקפה כדי להתייעץ לגבי הוראות אלו פנו לאמיגו 

 

 התקנה
 שמפורטות לעיל בעת התקנת המטחנה. המלצות הבטיחותיש להקפיד על לבצע את 

 המטחנה חייב להיות אדם מוסכך במקום כדי להתאים את עובי הטחינה.בעת התקנת 

 יש לוודא שמתח החשמל תואם לרשום על המטחנה, הארקה מחוברת וקיים מפסק פחת. .1

, הרחק מנתזי מים, מקורות חום, אש או חומרים דליקים. יש להניח יבש, מוגןהתקן את המכשיר במקום  .2

 שבו הוא לא יכול ליפול. יציבמשטח שטוח, אופקי, את המטחנה על 

 הכניסו את מגש השאריות למקומו כדי לשמור על אזור העבודה נקי ככל האפשר. .3

 )כבוי(. "O" איור( נמצא במצב 17) ON-OFF לפני חיבור התקע לשקע החשמל, ודאו שהמתג ⚠
 

 כראוי.במטבחים בהם יש משטח הארקה, יש להניח את המטחנה על המשטח ולוודא שהמשטח מחובר  .4

חבר את כבל החשמל לשקע המוגן ע"י מפסק פחת מתאים או נתיכים מוגנים. אין להשתמש במעבירים או  .5

 מאריכים.

יש למשוך את כבל החשמל החוצה לאורך המלא שלו )ללא קיפולים חדים(. הקפידו שכבל החשמל לא  .6

יש לוודא שכבל החשמל מונח על קצוות חדים או משטחים חמים. יש לוודא שלא יישפך על הכבל שמן. 

 לא תלוי באוויר משוחרר מהדלפק שעליו עומדת המטחנה.

 ( פתוח לחלוטין )לקליק האחרון(.2הקפידו שמיכל פולי הקפה ממוקמת כהלכה ושהתריס שלה )איור  .7

  

  

http://www.amigo-pt.co.il/
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 הכנות ושימוש
 .הדלקה

 מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה וסיגרו את המכסה .1

 ". כאשר המכשיר מופעל בתצוגה, תוצג ההודעה:I( למצב "2)איור  ON-OFFהפעילו את מתג  .2

 

  הפעלה אוטומטית.
 על לחצן הספל היחיד יש ללחוץכדי לטחון כמות הקפה עבור מנה בודדת  .LED 3 -נורית ה .

  :ההודעה תצוגה תוצגהמתאימה תידלק וב

 

גרם של  8 -מכוונת לטחינה של כשניות. הגדרה זו  5הכוונה שהמטחנה מוכנה לטחון מנה אחת למשך 

 קפה טחינה בינונית המתאימה לאספרסו.

ליד  lED-במקרה כזה נורית ה  כדי לטחון מנה כפולה של קפה, יש ללחוץ על סמל הספל הכפול

 הלחצן תדלוק ועל המסך תופיע ההודעה.

 

 16-לטחינה של כ שניות. זאת הגדרת המפעל, הגדרה זו מכוונת 10המשמעות, המכשיר מוכן לטחון במשך 

 גרם קפה בטחינה בינונית לאספרסו.

 סיום הטחינה( – 0-: במצב אוטומטי על המסך יופיע הזמן שנותר לטחינה )יורד מהערך שנקבע להערה

(, ניתן לטחון את כמות 12" בעמוד Extra Shot" מופעלת )ראו סעיף כיוון "Extra Shot: אם התכונה "הערה

 .לחצןהקפה הרצויה על ידי לחיצה על 

 : הגדרות הראשוניות של המפעל של זמני הטחינה משתנות בהתאם לדגם.הערה

: כמות הקפה הטחון שנטחן עם הגדרות אלו עשוי להשתנות במידה ניכרת, בהתאם לסוג תערובת הקפה הערה

 אי מזג האוויר, הגדרות הטחינה ותדירות רשת החשמל.ומקורו, גודל פולי הקפה וסוג הקלייה, מלבד תנ

בכל פעם שמכוונים את עובי הטחינה יש לקבוע מחדש את זמני הפעולה, כדי לטחון את כמות הקפה הדרושה 

 (.11)ראה פרק הגדרת זמני הטחינה, עמוד 
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 הפעלה ידנית
 לחצןכדי לטחון קפה באופן רציף, ללא זמן מוגבל, יש ללחוץ ביחד על  .4 וגם על           

 תדלוקנה ועל המסך תופיע ההודעה: הלחצניםליד  LED-שתי נורות ה  

 

 הוצאת הקפה
( , כדי להתחיל בטחינת קפה יש ללחוץ על כפתור ההפעלה )תמונה READYכשהמטחנה מוכנה )במצב  .5

עד לסיום פילטר. השאירו את היד במצב הזה לזרום יקפה הטחון וה( עם הפורטהפילטר 7כפתור  1

  WORKINGמהבהבות ועל המסך מופיעה ההודעה "עובד"  LED-הטחינה. במהלך הטחינה נורות ה

, ממתינה לטחון את המנה הבאה באותן READYבגמר הטחינה המטחנה חוזרת להגדרה הקודמת למצב 

 הגדרות כמו הטחינה הקודמת.

מתכתי מהזרבובית. זהו רעש נורמלי : כאשר מפעילים את המטחנה ללא פולי קפה, יתכן שישמע רעש הערה

 הנובע מלשונית פיזור הקפה הרועדת בתוך המטחנה. הרעש ייפסק כאשר המטחנה תתחיל לטחון קפה.

 (Counter)מונה מספר הטחינות 
למטחנת הקפה יש מונה כללי שבו היא שומרת את מספר הכללי של פעולות המטחנה מאז שיצאה מהמפעל 

עזרתו ניתן לדעת כמה השתמשו במטחנה(. למטחנה יש גם מונה חלקי הסופר את ב –)לא ניתן לאפס ערך זה 

 מספר השימושים במטחנה מרגע שהמשתמש איפס את המונה הזה. 

 תמיוחדהמונה סופר כל סוג של שימוש בנפרד. כמות הפעמים שהשתמשו במנה בודדת, במנה כפולה ובמנה 

(Extra shots .)רק בחלק מהמטחנות 

 בדיקות סטטיסטיות שנעשות במפעל, חלק מן המונים עשויים להיות שונים מאפס.: בשל הערה

 ריאת המונים 

 לחצו על הלחצןכדי לקרוא את המונה   מספר הטחינותחלקי של המונה ההתצוגה תציג תחילה את 

 על המסך תופיע ההודע:  .ידניות( מנות+  מנות נוספות+  ותכפול מנותבודדות + מנות 

 

 

 

 לחצןחיצה על לב או ניתן לדפדף בין סוגי הטחינות שבוצעו במטחנה. מאז האיפוס האחרון.
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 על המסך יופיעו ההודעות הבאות בהתאמה:

 

 .הטחינות )בגלל כמות המנות הידניות(של  הכוללסכום העשוי להיות שונה מ הטחינות: הערך של סך כל הערה

ץ על הלחצן ולחיש ל, מונהאת הלאפס כדי  שמע צפצוף כפול.ישניות עד ש 3 למשך

כדי לקרוא את המונה הראשי, לחץ שוב על הלחצן.  :על הצג יופיע

 

 

 

מדפדפים בין סוגי הטחינות שבוצעו במטחנה. מאז   לחצןחיצה על לגם במקרה זה, ב או

 .שהמטחנה יצאה מהמפעל

 על הצג יופיעו ההודעות הבאות בהתאמה:

 באופן אוטומטי לפעולה רגילה. המסך יחזור, טחנהבמשניות ללא שימוש  5: לאחר הערה

 המטחנה כיוון
 כדלקמן: יש לפעול, שלכם אספרסוהמכונת ל טחינה מדויקת המתאימהעל מנת להשיג 

 (.עדין -)גס  עובי הטחינהאת לכוון  חשוב 1.

 .ולא נופל לצדדים יורד ישר לידית הפילטר הקפה הטחוןיש להקפיד ש 2.

 (.11 , עמודטחינה)סעיף הגדרת זמני ה נהאת משקל המבמדויק את זמן הטחינה שקובע למעשה ע וקבלנדרך  3.

 מנת הטחינה.משפיעות על משקל  2-ו  1 הכיוונים בסעיפיםהערה: 

 טחינה העובי כיוון 
אך ייתכן שיהיה צורך להתאים את  מכוונים את המטחנה לכיוון סטנדרטי, המטחנה יוצאת משער המפעלכאשר 

לחות, , ארץ המקור של פולי הקפהה בשל גורמים חיצוניים שונים, כגון סוג תערובת הקפה / נחיטהעובי 

 .שלכם האספרסוספציפיות של מכונת  טחינהאו דרישות  , רמת הקליה ,  טמפרטורה
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עבור ( 4)ראה איור  מיכל הפולים( בבסיס 1איור  4נוסף על ידי הזזת המנוף המיוחד ) כיווןניתנת ל עובי הטחינה

עובי את כפתור כוונון  סבביש ל, E37Kבמודל  עובי הטחינה. כדי לכוונן את E37J, E37S, E37Tדגמים 

אותו, על ידי פתיחת כפתור  יםשחררמלאחר ש א( 4)ראו איור  מיכל הפולים בצד( בבסיס 1א  1)איור  הטחינה

 א(. 1הנעילה )איור 

⚠ 
 מיכל והמטחנה עובד מנוע כש כיוון עובי הטחינה, רק כפתור/דיתילהזיז את  ,תמיד ודיהקפ! חשוב

 מיכלשל  ( בבסיס2תריס )איור כדי לבצע זאת השתמשו ב (.הסכינים)ללא קפה בין  ריקהפולים 

 ה.טחינפולי הקפה לתוך מנגנון ה נפילתכדי לעצור או להמשיך את  הפולים

 כיוון השעון.)בהתאם למטחנה( נגד את הכפתור  לסובבאת הידית /  יש להזיזכדי לקבל טחינה עדינה יותר, • 

 בכיוון השעון.)בהתאם למטחנה( את הכפתור  להזיז את הידית / לסובבכדי לקבל טחינה גסה יותר, • 

 לספלשניות  25-30חייב להיות ש החליטה של האספרסו )קצר(זמן ל ישירות קשור הטחינה שעוביזכור חשוב ל

טחינה ה, יותרקצר  זמן החליטהאם  .ות גסה יותרארוך מדי, הטחינה חייבת להי ליטהמ"ל. אם זמן הח 25-30של 

 .עדינה יותרלהיות  תחייב

 הטחינהן יוולאחר כיש לא לשכוח לנעול את כפתור הכיוון , E37Kדגם ל ⚠

 

 עלהטחינה  תשמכוונים א לפניכדי לרוקן את הסכינים בכל פעם מומלץ לטחון כמויות קטנות של קפה,  הערה!

 4איור  ידי פתיחת וסגירת התריס בכל פעם.
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 כיוון זמני הטחינה
לטחון לזמן קצר נחוץ  ,, לשימוש הראשון בלבדE37Kבמיוחד במודל  ,והעיצוב של הסכיניםצורה ה בגלל: הערה

 .המנהכדי להשיג משקל עקבי של קצת פולי קפה 

 .כיווני הטחינהשניות לכל  99.9שניות והזמן המרבי הוא  0.1המינימלי הוא הכיוון : זמן הערה

 כיוון הזמן של מנה בודדת 

 ידי לחיצה ממושכת על -על למצב תכנות, יש להיכנס למנה בודדת וגם למנה כפולה טחינהכדי לשנות את זמן 

הלחצן  ועל המסך תתקבל ההודעה:שמע צפצוף ישניות עד ש 3למשך 

 

מנה בודדת יש ללחוץ שוב על לחצן את הזמן עבור  לכווןכדי  . בתצוגה יוצג הזמן המוגדר כעת:

 

או  שהגענו לזמן לאחר  .שניות 0.1עם דיוק של לשנות את הזמן ניתן  על הלחצן בלחיצה 

יש ללחוץ שוב על הלחצן את הבחירה ולשמור לאשר  שרצינו, כדי . אם לא לוחצים על לחצן כלשהו 

 .והמטחנה תחזור לכיוון הקודם שינויהשניות, לא יבוצע  10במשך 

  מנה כפולהכיוון הזמן של 

  , כאשר התצוגה מראה:כפי שהוסבר במנה הבודדתש להיכנס לתפריט , יהטחינה למנה כפולהכדי לשנות את זמן 



11 

 

 

 

על הלחצן  לוחצים :נקבלפעם אחת. בתצוגה 

 

כפולה, באותו אופן כפי שהוסבר  למנהה הטחינלהגדיר את זמן  מאפשרת   לחצןבשלב זה, לחיצה על 

 .מנה בודדתלעיל עבור 

 

 

  מנה מיוחדת"כיוון" (Extra Shot) – אם קיים. 

 הפעלה / השבתה של "מנה מיוחדת" -

הלחצן לא פעיל  מנה מיוחדת.ל לחצן נוסף למנה בודדת ומנה כפולה בחלק מהדגמים יש בנוסף 

 מהמפעל ויש להפעיל אותו.כשהמטחנה יוצאת 

 נכנסים למצב תכנות ע"י לחיצה ממושכת על לחצן 

 בתצוגה: מיים עד שמקבליםפעמספר על הלחצן  לוחצים

 

לוחצים על הלחצן  כדי להיכנס לתפריט פנימה ומקבלים על התצוגה:

 

 עכשיו, לוחצים על לחצן או כדי לבחור האם מנה מיוחדת פעיל/מושבת.

הלחצן לוחצים על   כדי לאשר.

 ( נשארת דלוקה3)תמונה LED-כאשר "מנה מיוחדת" פעילה, נורת ה

 "מנה מיוחדת" כיוון הזמן של -
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 כאשר התצוגה מראה: כפי שהוסבר בכיוון הזמן למנה בודדת. למצב תכנות,נכנסים 

על הלחצן  לוחצים :נקבל. בתצוגה מייםפע

 

 לחצןבשלב זה, לחיצה על  , באותו אופן כפי שהוסבר מיוחדת למנהה הטחינלהגדיר את זמן  מאפשרת

 .מנה בודדתלעיל עבור 

 ציאה מהתפריטי 

 ( כאשר נמצאים באחד מהמצבים הללו:READYכדי לצאת מהתפריט ולחזור למצב פעולה רגיל )

 

 לחצןלוחצים על  עד שרואים על המסך:

 

 לחצןלוחצים על  לאישור.

 

 נוספיםהגדרות ותפריטים 

ועל המסך תתקבל שמע צפצוף ישניות עד ש 3למשך  הלחצן על  ע"י לחיצה  תכנותלמצב נכנסים 

 ההודעה:

 

 מסכים הבאים:התחלתי ממסך זה, מגיעים לתפריט זהו מסך 

  בחירת שפה 

לוחצים על הלחצן  מספר פעמים עד שמגיעים למסך:
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לוחצים על לחצן  כדי לאשר ומקבלים את המסך הבא:

 

השפות האפשריות: אנגלית, איטלקית, ספרדית  5תדפדף בין  או   עכשיו, כל לחיצה על לחצן 

 גרמנית וצרפתית.

לאחר שבחרתם שפה, לוחצים על לחצן  כדי לאשר.

 

  חד פעמית( לחיצה או רצופה)לחיצה  –שינוי שיטת ההפעלה 

 (Pulse Off) רצופהמצב לחיצה 

הקפיצי  התיחול ". כל זמן שלוחצים על כפתוררצופהמכוון למצב "לחיצה גדרת המפעל, המכשיר לה בהתאם

 .המטחנה טוחנת , עם ידית הפילטר )פורטהפילטר((1איור ב 7מספר )

התצוגה מראה  .המערכת נכנסת למצב השהייהו מידית , המנוע מפסיקטחינהבמהלך המשחררים את הכפתור אם 

טחינת ". בנוסף, כדי להדגיש את העובדה כי WORKING" ה ואת ההודעהטחינאת הזמן שנותר להשלמת ה

יש ללחוץ  טחינת המנה. בשלב זה, כדי להשלים את ליד לחצן המנות מהבהבת LED-נורת ה לא הושלמה, המנה

 הושלמה. שטחינת המנהחוץ עד להמשיך לל( שוב ו1איור  7כפתור )שוב על ה

די כאו   המנות  מלחצניעל אחד  ציםחו, למנהם את הסיילאת הטחינה מבלי  לעצור כשרוצים

 .READYה הנוכחית ולהחזיר את המערכת למצב טחינלבטל את ה

 (Pulse On) חד פעמיתמצב לחיצה 

 . למצב של "לחיצה חד פעמית"( 1איור  7) לוחיכפתור התשל על ידי תכנות ניתן לשנות 

ממשיכה לטחון עד לסיום ( ו1איור  7) מתחילה לטחון את הקפה בלחיצה על כפתור התיחול זה המטחנהבמצב 

 .וחצים על כפתור התיחולללא המנה גם אם 

ותסתיים כאשר ( 1איור  7ל )וחיהקפה תתחיל בלחיצה אחת על כפתור הת טחינת" לחיצה חד פעמיתבמצב "

 יעבור הזמן שנקבע למנה. 

 (Dose with startבהתאם למנה )מצב לחיצה 

בלחיצה בודדת על כפתור התיחול המטחנה תטחן מנה בודדת, ב זה זהה למצב "לחיצה חד פעמית" בהבדל אחד. מצ

   ובלחיצה כפולה מהירה היא תטחן מנה כפולה.
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 מצבי ההפעלה השוניםתכנות המטחנה ל
 " למצב של "לחיצה חד פעמית", נכנסים למצב תכנות ע"י רצופהממצב של "לחיצה כדי לשנות את מצב ההפעלה 

ההודעה הבאה עד להופעת מספר פעמים  לחצן על  ציםחולבמצב זה   על לחצן ממושכת לחיצה 

 מסך:על ה

 

לחצן על  ציםחול :נקבלכדי לאשר. בתצוגה 

 

או  מצב ההפעלה המבוקש, אחד מהשלושה:את  כדי לקבוע על הלחצן לוחצים 

 (.Dose With Start( או לחיצה בהתאם למנה )Pulse ON(, לחיצה חד פעמית )Pulse Offרצופה )לחיצה 

 

 

 יכיוון התראת שחיקת הסכינ( םWorn Burrs Alert) 

פם. )מבוסס על ספירת מספר להחלי ורצוישחוקים  סכיניםמטחנת הקפה מתוכנתת להזהיר את המשתמש כאשר ה

 זו לא פעילה.  ההתראבמצב רגיל כשהמטחנה מגיעה מהמפעל  הטחינות וניסיון רב שנים(

 תראה, )בגלל חשד שהסכינים שחוקים או סתם לבדיקה( יש לפעול כדלקמן:ברצונכם להפעיל את האם 

 נות ע"י לחיצה ממושכת על לחצן יש להיכנס למצב תכ

לוחצים על לחצן   :על המסך את ההודעהשלוש פעמים כדי להציג 

 

לוחצים שוב על לחצן  :נקבל. בתצוגה ולהיכנס לתפריט פנימה כדי לאשר
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ו א או לכבות אותה. התראהכדי להפעיל את ה לוחצים על הלחצן 

 ( איפוס התראת שחיקת הסכיניםWorn Burrs Alert Reset) 

 . זאת אפסהטחינות למחליפים את סכיני המטחנה, יש לתכנת מחדש את המטחנה כדי לחדש את מונה כמות כאשר 

 )ראה סעיף הקודם(. אפשר את ההתראה בפעם הבאה כשהסכינים נשחקים.על מנת ל

 יש להיכנס למצב תכנות ע"י לחיצה ממושכת על לחצן 

לוחצים על לחצן   :על המסך את ההודעהפעמים כדי להציג  ארבע

 

לחצן לחץ על  :על המסך נקבל את ההודעה הבאהכדי לאשר. 

 

וגם  לחצן לחיצה על בו זמנית, ואחריו   כדי לאשר על ידי לחיצה על הלחצנים 

 .אפס את המונהול

שניות מבלי ללחוץ על לחצן כלשהו והמערכת תחזור  5 ממתיניםרוצים לבצע את פעולת האיפוס,  לא: הערה

 לתפריט ההגדרות.

  זמין רק בדגם( הגדרת מצב מאווררE37T ) 

המטחנה יוצאת משער המפעל במצב אוטומט  .טמפרטורהישנו מאוורר שמתוכנן לווסת את ה E37Tבמטחנה 

פעיל, כלומר המאוורר מתחיל לפעול רק כשהטמפרטורה עולה. באפשרות המשתמש לשנות את מצב המאוורר 

 ולהפעיל אותו רציף כל הזמן ללא קשר לטמפרטורה.

 נכנסים למצב תכנות ע"י לחיצה ממושכת על לחצן 

לוחצים על הלחצן  מספר פעמים עד שמגיעים למסך:
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לוחצים על לחצן  לתפריט פנימה על המסך מקבלים: סכדי לאשר ולהיכנ

 

או  כדי לעבור למצב מאוורר רציף ועל המסך מקבלים: לוחצים על לחצן 

 

לוחצים על לחצן  כדי לאשר.
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 כיוון תומך ידית הפילטר 

ידית הפילטר מתוכן לעבוד עם מגוון רחב של ידיות של  מחזיק

מכונות קפה המצויות בשוק. בעזרת מברג פיליפס בינוני משחררים 

( ומזיזים מעלה או מטה את 5תמונה  1במעט את הבורג )מספר 

 (.5בתמונה  2הלשונית )מספר 

מניחים את ידית הפילטר ומכוונים את הלשונית כך שהיא תהיה 

 תמיכה.מאוזנת וללא 

 מחזקים את הבורג.

כדי לראות שאכן הידית עומדת טחינה  תניסיונורצוי לעשות מספר 

 מאוזנת והקפה נכנס למרכז הידית.

 

 אזהרות ועצות

 להפעיל את המטחנה ללא מיכל הפולים ומכסה אין ⚠

 (6תמונה  1)מספר  יש להבטיח שתריס מיכל הפולים פתוח )עד לקליק האחרון( ⚠

להפעיל את המטחנה לאורך זמן בלי פולי קפה חשוב! אין 

במיכל הפולים. אם בטעות מקרה כזה קורה, זה עלול 

 overloadלהפעיל במטחנה את מנגנון ההגנה )

protection בפני חום והמטחנה תפסיק לפעול.  אם זה )

לפני הפעלת המצב, חייבים להמתין עד שהמנגנון משתחרר 

 המטחנה מחדש. 

שקית של פולי קפה בתוך מיכל הפולים לכן, אין להכניס 

 מכיוון שזה ימנע לראות את כמות הפולים שנותרו לטחינה.

כשידוע לכם שהמטחנה לא תהיה בשימוש זמן רב, 

כשיוצאים לחופשה או מכל סיבה אחרת, יש לכבות אותה 

 מאחור במפסק הראשי.

⚠ 
רק פולי יש להכניס למיכל הפולים 

לי קפה. אין להכניס קפה טחון, פו

 קפה ירוקים או כל מוצר אחר.
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 E37K בטיחות במטחנה

 (.1aתמונה  20מצוידת ברשת בטיחות נתיקה. )מספר  E37Kהאלקטרונית המשוכללת מודל  המטחנה

. יש למקם את הרשת בדיוק במקום לפני הפעלת המטחנה, יש למקם את רשת הבטיחות בתוך מיכל הפולים

 (.1aתמונה  22( יהיה במגע עם קצה זרוע הבטיחות )מספר 1a  תמונה 21 המיועד, כך שהחיישן המגנטי )מספר

   : המטחנה לא תתחיל לפעול אם רשת הבטיחות לא תונח במקומה כראוי.הערה

⚠ 
כל ניסיון לעקוף את מערכת הבטיחות ולהשתמש במטחנה ללא רשת הבטיחות 

 כשהיא במקומה, עלולה לגרום לפציעה ו/או נזק למטחנה.

 ניקוי

 ב לשמור על ניקיון המטחנה ובמצב עבודה טוב כדי להבטיח איכות ואורך חיים.חשו

 ידע וניסיון.ך להתבצע ע"י אדם עם ניקיון המטחנה צרי

הקפה יציאת המטחנה משאריות קפה )גוף המכונה, המגש, , יש לנקות את החלק החיצוני של יום עבודהכל בסיום 

 .לפחות פעם בשבועהטחון וכו'(. יש לנקות את המטחנה כולה 

 תמיד, יש לנתק את המטחנה מהחשמל לפני שמתחילים את הניקוי. ⚠

 אלכוהול. בסיום יש לנגב עם מטלית יבשה.ממים או מעם מטלית לחה  גוף המכונה ואת המגש יש לנקות את 

 זורמים. ולעולם אין לטבול במים.לעולם! אין להכניס את המטחנה מתחת למים  ⚠

לאחר שמוציאים את מיכל הפולים אפשר לשטוף אותו במים חמים קלות וסבון טבעי ולאחר מכן יש לייבש היטב 

 לפני שמכניסים למטחנה. חשוב! אסור שטיפות מים יחדרו למטחנה לאחר ניקוי מיכל הפולים.

 חלקי המטחנה המוסתרים ובמטלית יבשה את שאר לנקות את רוב כדי ( 7במברשת )תמונה  יש להשתמש

 חלקי המטחנה.
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 תחזוקה

 .ךי מוסמאתחזוקה חייבת להתבצע אך ורק על ידי טכנ ⚠

בטיחותם ויעילותם. אם חלקים  טיפול בחלקים המכניים והחשמליים של המכשיר הוא הכרחי על מנת להבטיח

 בשימוש תמיד. מסוימים צריכים להחליף, חלקי חילוף אותנטי חייב להיות

לאחר טחינה של  E37Sבדגם ק"ג קפה,  400לאחר טחינה של  E37Jבדגם  הסכיניםאת היצרן ממליץ להחליף 

 .ק"ג 4,000לאחר טחינה של  E37Tבדגם ק"ג ו 1,000לאחר טחינה של  E37Kבדגם ק"ג,  600

 ורמת הקליה.כמות זו עשויה להשתנות במידה ניכרת בהתאם לסוג תערובת הקפה 

 הסכינים ולטמפרטורת הקפה הטחון. חשובה על מנת להבטיח את איכות הטחינה ביחס לגודל הסכיניםיעילות 

 אספרסו טוב. לקבלתההצלחה  פרמטרים אלה עשויים להיות בעלי השפעה ניכרת על

 פתרון תקלות

 טבלה בעמוד הבא( ו)רא

 מיד.טחנה מהחשמל לנתק את המיש שבר לאחר נפילה, לחשד  ישמכשיר או אם בבמקרה של תקלה כלשהי, פגם 

 לפתור את הבעיה המתייחסת לטבלה שבהמשך, פנה למרכז שירות מורשה. יםמצליח לאאם 

 רק מומחים מוסמכים צריכים לתקן את המכשיר.

שלא נעשה כראוי ו/או על ידי אדם לא מורשה. במקרים אלה  ןתיקומגרם יילכל נזק ש תאחראיתהיה לא החברה 

 .יפוגהאחריות תוקף 

 הפתרון הבעיה

 המטחנה לא נדלקת

 בדקו שהמטחנה חוברה לרשת החשמל 

 בדקו שיש חשמל בשקע ושפקק החשמל פעיל 

  בדקו שמפסק הראשי של המטחנה מאחור במצבON 

  אם התופעה מתרחשת פתאום אחרי שימוש ממושך, ייתכן

 20שהמטחנה נכנסה לנעילת הגנה בפני חום. יש להמתין 
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דקות ולנסות שוב. זמן ההמתנה יכול להיות קצר יותר אם 

 תעבירו את המטחנה למקום קריר יותר.

  במודלE37K .בדקו שרשת ההגנה ממוקמת כראוי 

 עובי הטחינה לא אחיד

 עובי הטחינה לגס ביותר, לטחון מספר את  יש לשנות

 פעמים ואז לחזור לטחינה הקודמת

 הסכינים אם אין די בכך, מומלץ לנקות את 

  להעביר את המטחנה למעבדה כדי שטכנאי אחרת, יש

 יבדוק את הסכינים ויחליף אם נדרש.

 בדקו שפתח יציאת הקפה לא סתום  הקפה הטחון לא יוצא מפתח היציאה

 נתקעמנוע המטחנה 

  או  הסכיניםתקנה לא נכונה של הבשל  נתקע אם המנוע

 עובילהגדיל את  מומלץ, סכיניםנוכחות גוף זר בבשל 

 .עד לשחרור המנוע הטחינה

  ,מהחשמלנתק ל, יש לכבות את המטחנהאם אין די בכך 

 .ולהביא למעבדה מוסמכת

 

 

 השלכה
בהתאם ) ואלקטרוניציוד חשמלי , המוגדר כמוצר זה השלכה נכונה לאשפה

ל מדינות אחרות עם מערכות איסוף נפרדות שהאיחוד האירופי ו לתקן של

 ועדכונים נוספים( EU/  2012/19בהתאם להנחיה האירופית 

להשתמש למחזר ומחלקים וחומרים באיכות גבוהה, אשר ניתן  נבנהמוצר זה 

ביתית רגילה.  למיכל פסולתאת המוצר  השליךלאין לכן,  בהם מחדש.

מכשירים חשמליים  מיחזורמתאימה ללנקודת איסוף העבירו את המכשיר 

 .ואלקטרוניים

לקבלת מידע על המיקום המדויק מומלץ ליצור קשר עם הרשות המקומית 

 של נקודת האיסוף הקרובה.

 

 אחריות
 .הרכבה לקויהחומרים פגומים ו על יש אחריותמוצר זה ל

 המקומיים או לשימושים המסחריים במדינה שבה לכלליםות בהתאם תקופת האחריות עשויה להשתנ

 שווק שממנו נרכש המוצר.הממניתן לקבל את המידע המוצר משווק. לכן, 

, ללא עלות נוספת, רק אם נעשה בו במעבדות היבואןבמהלך תקופת האחריות, מוצר זה ניתן לתיקון או להחלפה, 

 .זה מדריךבשימוש הפי ההנחיות  עלשלא שימוש 

המשווק כדי לברר לאן לשלוח אם המוצרים זקוקים לתחזוקה או לתיקונים במהלך תקופת האחריות, צור קשר עם 

 מתאימה אחרת. אריזהביש לשלוח את המוצר בחבילתו המקורית או את המוצר 

 האחריות אינה חלה במקרה של הזנחה, שימוש לא נכון, שימוש לרעה או תיקונים בלתי מורשים. 



21 

 

 

 .הסכיניםשימוש רגיל כגון ב שנשחקיםהאחריות אינה חלה על חלקים ן כמו כ

סכום השווה למחיר  האחריות מוגבלת לעלויות תיקון או החלפה של המוצר או של החלקים הפגומים שלו, או

 לרוכש. שכביכול נגרמו ששולם בגין רכישתו. לא יהיו בקשות נוספות לנזקים

במדינה  ייםאו הבטיחותולסטנדרטים הטכניים ו/ וים אי ציות להנחיות אלבוטל אם קיתאחריות היצרן לא תחול ו

 במכשיר. יםשתמשמשבה 

משתמש להשתמש במכשיר בצורה מומלץ לו ,בכל מקרה הוראות אלה אינן יכולות לכסות כל אירוע אפשרי

 אחראית.

 ללא הודעה מטחנההיצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי ב

 

 


