


 

 
 

 E5P – E6Pמטחנת הקפה 

 היא מטחנה מקצועית לטחינת קפה ופיזור אחיד דרך פתח היציאה. E5P – E6Pהקפה מטחנת 

מפציעת מנע ש להשתמש בו בזהירות יתרה כדי להי, במיוחד מכשיר חשמלי המכיל סכינים בתוכו, יכמו כל מכשיר
 המשתמש או נזק למכשיר עצמו.

 לפני השימוש במכשיר ולעקוב אחרי הוראות הבטיחות. בקפידההכרח לקרוא הוראות אלו יש 

 בכתובת היצרן עם קשר יצירת באמצעותהמכשיר  של אלקטרומגנטיתה תאימותה אישוריבמידת הצורך ניתן להשיג 
 .המוצר של הנתונים לוחיתעל  נתהמצוי

 אין להשתמש במכשיר אם לא קראתם והבנתם הוראות אלו

 
 

 

 

 

  



 E5Pמטחנת הקפה מדגם 
 3, תמונה 2, תמונה 1ה נתמו –הרכיבים המרכזיים      
     

 בורג נעילת גלגל הכיוון 6  בית המנוע 1
 תריס נעילת מיכל הפולים 7  מיכל הפולים 2     

 מכסה מיכל הפולים 8  מזלג תמיכת הפורטפילטר 3     
 לשאריות קפהמגש  9  פתח יציאת הקפה 4     
 לחצן הפעלה 11  גלגל כיוון עובי הטחינה 5     



 

 הוראות בטיחות
 הוראות כלליות:

 .יש לקרוא הוראות אלו בקפידה לפני השימוש במכשיר .1

 .התקנה ותחזוקה יש לבצע רק ע"י אנשי מקצוע מוסמכים .2

 לשימוש של אנשים בוגרים ומיומנים בשימוש בו.הוא מיועד ומוצר זה מיועד לשימוש אישי,  .3

  בקרבת המכשירנמצאים ילדים  אשרכ מבוגרים מתבקשים להשגיח בקפידה

ו/או יכולת חושית או נפשית  תפיזייכול  עםאנשים )כולל ילדים( מיועד לשימוש  אינוזה מכשיר  .4

 אדם שלהמשתמש נמצע בהשגחה ובפיקוח  כן אםמוגבלת, או חסרי ניסיון וידע, אלא 

 .במכשיר ישחקו לא שהם לוודא כדי ילדים על השגיחליש חובה . לבטיחותם אחראיה

, אין להשתמש במטחנה לשימוש אחר מאשר לטחון קפה. כל שימוש אחר הוא מסוכן .5

 .ואחריות היבואן תפוג

רגליים או ידיים רטובות, או רגליים בצורה בטוחה: אין להשתמש במכשיר עם יש לעבוד תמיד  .6

 .מחוץ לביתתמש במכשיר יחפות. אין להש

שימרו את האריזה המקורית למקרה של שימוש עתידי. מאד נח להגן על המכשיר מכל נזק  .7

 במהלך העברתו.

. אין להשתמש במים או CO2גז מטפה כיבוי מבוסס במקרה של שריפה יש להשתמש ב .8

 באבקה לכיבוי השריפה.

 אותו במים.לטבול יר או לעולם אין לנקות את המכש .9

 אין לפרק את המכשיר או לנסות לתקן חלק בתוכו. .11

או מבצעים פעולות תחזוקה שונות. מומלץ יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר מנקים אותו  .11

 בשימוש. כשהוא לאמהחשמל לנתק את המכשיר 

ע"י משיכת  אין לנתק את המכשירלעולם לעולם אין למשוך את המכשיר בכבל החשמל.  .12

כבל החשמל או כאשר הידיים רטובות. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו מיידית ע"י בעל 

 מקצוע מוסמך כדי למנוע כל סיכון אפשרי.

ם או לסכינים. זה שים למיכל הפוליאזהרה: לעולם אין להכניס כלי עבודה, או כל חומרים ק .13

 מסוכן ויכול לגרום נזק בלתי הפיך.

או  ליבואןמיד אין להשתמש במכשיר אם הוא פגום או יש בו חלקים חסרים. יש להתקשר  .14

 למרכז השרות.

 ובתקן הישראלי. CE 1935/2004המכשיר עמד בכל אישורי התקן האירופאי  .15

 יתכן וימצאו שאריות קפה טחון. מהמטחנותק , בחלשל היצרןהערה: עקב בדיקות איכות 

 שימרו הוראות אלו



 הוראות התקנה

 עמידה בתנאי הבטיחות בזמן ההתקנה כוללות את הוראות הבטיחות שבתחילת המסמך.

 שאדם מיומן יהיה נוכח ושיהיה מסוגל לכוון את עובי הטחינה הרצויה. התקנת המטחנה רצויבעת 

 .ין על המכשירהפעלה זהה למה שמצויש לוודא שמתח ה .1

מקור חום, נתזי מים,  מרסיסי או רחוק ,מוגן ויבשהעמידו את המטחנה במקום  .2

תנדנד משטח ישר ויציב כדי שלא י על מטחנהה תהעמידו א להבה או חומר מתלקח.

 פול.או י

 .מתחת לגוף המכונה כדי לשמור על סביבת עבודה נקיה ככל האפשראת המגש  הכניסו .3

אין  יש מפסק פחת.מערכת החשמל לאת המכשיר לחשמל. הקפידו לוודא ש וחבר .4

 בכבל מאריך. להשתמש 

מעל פינות חדות או  לא עובריש לדאוג שהוא את כבל החשמל לאורכו המלא.  ומתח .5

 ום שבו הוא עומד.משטחים חמים. יש להקפיד שהכבל לא יתנדנד חופשי מהמק

 יש לבדוק שמיכל הפולים ממוקם במקומו והתריס פתוח.  .6

  

 שימושהוראות ות כנוה

 

 לאו את מיכל הפולים בקפה וסגרו עם המכסה.מ

 ( בעזרת ידית המכונה )פורטהפילטר(.2תמונה ב 11מספר ליחצו על לחצן ההפעלה )

 החזיקו את הלחצן לחוץ עד לקבלת כמות קפה טחון רצוי.

  

 כיוון הטחינה

שיהיה נה סטנדרטי, אבל מאד ייתכן המטחנה עוזבת את המפעל מכוונים אותה לעובי טחי כאשר

צורך לכוון את עובי הטחינה בהתאם למספר פרמטרים כגון סוג התערובת שבה משתמשים, לחות, 

 טמפרטורה, או דרישת העובי של מכונת האספרסו.

 (2בתמונה  5מתחת למיכל הפולים )מספר  הממוקםק את עובי הטחינה ניתן לכוון ע"י סיבוב הדיס

 (1 בתמונה 6לא לפני ששחררתם את בורג הנעילה. )מספר 

 .כדי לקבל טחינה דקה יותר )אבקתית יותר( יש לכוון את הדיסק נגד כיוון השעון 

 וון השעון.כדי לקבל טחינה גסה יותר יש לסובב את הדיסק עם כי 

 רק שהמנוע פועל )ללא קפה בין הסכינים(.הכיוון דיסק יש להקפיד לסובב את  

  



 

 ( בסיום כיוון עובי הטחינה.1בתמונה  6לסגור את בורג הנעילה )מספר הקפידו  

מומלץ לטחון כמות קטנה של קפה, כדי לרוקן את הקפה בין הסכינים ע"י סגירת התריס  הערה!

 במיכל הפולים בכל פעם שרוצים לכוון את עובי הטחינה.

 זהרות והצעותא

לעולם אין להפעיל את המטחנה כשמיכל הפולים  

 .לא במקומו

כולו במיכל הפולים פתוח  בדוק שהתריסלהקפידו  

 )הקליק השני(

יש להכניס למיכל הפולים רק פולי קפה. לא קפה  

  טחון או כל תחליף.

 

 

 



 

 זהרותא

יש חשיבות לשמור את המטחנה נקיה ובמצב טוב כדי 

 להבטיח איכות טובה ואורך חיים.

 חובה לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי. 

 בעזרתנקו את גוף המכונה מבחוץ ואת המגש,  0

ספריי ניקוי קל או בעזרת מטלית לחה ממים או מאלכוהול 

 וניגוב בעזרת מגבת יבשה.

ת המטחנה מתחת לזרם לעולם אין להכניס א 

 מים או לטבול אותה במים.

וף אותו במים מיכל הפולים ניתן לשטלאחר שהסרתם את 

 פושרים וסבון כלים, לשטוף ולנגב.

 .אין לנקות את מיכל הפולים עם סקוץ, צמר פלדה או כל מוצר שעלול לשרוט אותו

 .(6יש לנקות את כל המקומות החבויים בעזרת מברשת או מטלית יבשה. )מתונה 

 

 קהוזתח

 .מתאימה טכנית הסמכה עם אדם ידי על ורק אך להתבצע חייבת תחזוקת המטחנה 

 והיעילות ותהבטיח את להבטיח מנת על הכרחי המטחנה של והחשמליים המכניים החלקים תקינות

 ולא מקוריים בחלקים תמיד להשתמש יש, המטחנה של חלק להחליף צורך יש אם. המטחנה של

 .מקוריים לא בחלקים להשתמש או לאלתר

 

 

 

 



 טיפול בתקלות

 ()ראו טבלה

, המטחנה של נפילה לאחר פנימית שבירה של חשד מתעורר אם או פגם, כלשהי תקלה של במקרה

 .מיד המכשיר את לנתק יש

 או לקוחות לשירות לפנות יש, שלהלן הטבלה בעזרת הבעיה את לפתור מצליחים לא אתם אם

 .מורשה לטכנאי

 .המכשיר את לתקן מורשים מוסמכים טכנאים רק

 .מורשים ידי על או/ו כהלכה נעשו שלא תיקונים ידי על שייגרם נזק לכל אחראי יהיה לא היבואן

 

 

 

 הטיפול   בעיה

 המטחנה לא פועלת.

 שכבל המכשיר מחובר לחשמלדאו וו 

 דאו שיש חשמל בשקעוו 

  אם הבעיה הופיעה לאחר שימוש אינטנסיבי במטחנה, ייתכן

 21. המתינו הגנת חום"נעילת למצב " המטחנה נכנסמנוע ש

המטחנה עומדת  אפשר להמתין פחות באם דקות ונסו שוב. 

 במקום קריר

 עובי הטחינה לא אחיד
 מתאימהטחינה שוב  נסונסו לטחון מספר שניות טחינה גסה, ו.  

  אי מקצוע או שרות לקוחות.יש להעביר את המטחנה לטיפול  

הקפה לא יוצא מפתח 

 היציאה

 ו שפתח היציאה נקידאוו 

 וודאו שהתריס במיכל הפולים פתוח 

 המנוע נתקע

  חפץ קשה או כניסה של תקע בגלל כיוון שגוי ייכול לההמנוע

לסכינים. במקרה כזה יש לעבור לטחינה גסה מאד ולנסות 

 להפעיל שוב את המטחנה.

 כדי  ,אם לא הצלחתם לשחרר את המנוע, אין להמשיך לנסות

לא לשרוף את המנוע. יש לנתק את המטחנה מהחשמל 

 ולהעבירה לטכנאי מוסמך.



 

 מחזורזריקה לאשפה ו

 ך ההשלכה של המטחנה. )השמדת מוצרי חשמל(תהלי

 )במקומות בהם יש הפרדת אשפה(

מוצר זה עשוי מחומרים בעלי איכות גבוהה שניתנים למחזור. לכן, אין 

כשהמוצר כבר לא שמיש. יש לקחת את  להשליך אותו לאשפה הרגילה 

איסוף למוצרי חשמל. מקום כזה מצויין בדרך כלל בעזרת המוצר למרכז 

 הסמל הזה.

אפשר להתקשר לרשות המקומית כדי לברר היכן ניתן להשליך מוצרי 

 חשמל למחזור.

 

 אחריות

 מוצר זה מיוצר בסטנדרטים גבוהים ביותר.

של במטחנה למשך שנה מיום הרכישה בשימוש בהתאם להוראות במדריך יש אחריות לכר זה למוצ

 ההפעלה הזה.

במקרה של ה במהלך תקופת האחריות שבה המוצר יתוקן או יוחלף לשמור את חשבונית הרכישיש 

 תקלה בהתאם לשיקול דעתו, ללא עלות.

 באריזתה המקורית. התקופת האחריות, יש להתקשר ליבואן ולהעביראם המטחנה דורשת תיקון ב

האחריות אינה חלה במקרה של הזנחה, שימוש לרעה, טחינה של חומרים שאינם פולי קפה או 

 תיקונים שנעשו ע"י אנשים לא מורשים.

 ן הסכינים.האחריות אינה חלה על חלקים הנוטים להישחק במהלך שימוש רגיל כגו

 מסוכנים או תאונה.חומרים  ,על נזקים שנגרמו כתוצאה מגורם זרהאחריות לא חלה 

למחיר וה האחריות מוגבלת לעלויות תיקון או החלפה של המוצר או חלקים פגומים, או סכום השו

  לא תינתן לרוכש זכות לדרוש פיצוי מעבר לסכום זה.ששולם עבור רכישתה. 

  אחריות זו באה בנוסף, ואינה משפיעה על הזכויות על פי החוק.

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אחריות היצרן תפוג אם לא קוימו הוראות אלו או לא קוימו הוראות הבטיחות או התקנים 

 המחיבים במדינת ישראל.

והמשתמש מתבקש להשתמש בכל מקרה הוראות אלו לא מכסים כל ארוע אפשרי 

 במטחנה בצורה סבירה.

 

 ללא כל הודעה במטחנה וייםנישעשות היצרן זכאי ל

 


