
 

 

 

 מדריך הפעלה מטחנות קפה 

 

ESSENTIAL ON DEMAND 

E5 OD  

E6 OD  

E8 OD 

E10 CONIC OD  

E10 MASTER CONIC OD  
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 העינייםתוכן 

 

 מס סעיף  עמוד 

 1 אמצעי בטיחות  3

 2 תיאור  4

הפעלה הוראות  4  3 

 4 זיהוי  5

ות טכני תכונות 5  5 

חיצוניים  רכיבים  7  6 

 7 התקנה 8

 8 כיול  9

לה פעה 12  9 

תצורה הגדרת ה 15  10 

ן ו יניק 16  11 

 12 תחזוקה  18
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 אמצעי בטיחות  .1
הערה: ליצרן לא תהיה כל אחריות על כל נזק שיגרם משימוש לא ראוי של הציוד ו/או אם המשתמש לא יפעל 

 בהתאם להוראות הבטיחות כפי שמפורטים להלן. 

 :הללואמצעי בטיחות המשולבים במטחנות 

 .מקומול הפולים מיכל  חיזוקבורג מיוחד ל  •

 .טחינהלמערכת המגביל גישה   •

 : תב היטב להוראות הבאול שימואנא  משתמשים: 

 : טחינה של פולי קפה היא תוכננה עבורםרק למטרות שהמטחנה צריכה לשמש  •

אות  כמו פירות יבשים, סוכרסוגי מזון אחרים   דבר אחר מלבד פולי קפה, גם לא אין לטחון במטחנה •
 תבלינים.

או , או מגבלות אחרות פיזיקליות תמוגבלויווגם אנשים עם  8זה מותאם לשימוש ילדים מעל גיל  מכשיר  •
בצורה  והדרכה בהקשר לשימוש במכשירהשגחה בתנאי שיש וכל זאת  ,ומידע ןניסיואנשים ללא 

עם המטחנה. ניקוי אין לאפשר לילדים לשחק הקשורות בכך. והמשתמש מבין את הסכנות בטוחה 
 או בהשגחת מבוגר מוסמך. מךיעשו רק ע"י מבוגר מוסוטיפולי אחזקה המטחנה 

 ראוי ומסוכן.כל שימוש אחר במכשיר יחשב כשימוש לא  •

 בכל מצב, בלי קשר למצב המפסק או אם המכשיר בחשמל. יש לשמור את המטחנה רחוקה מכל נוזל •
למעט חלקים המפורטים במפורש בסעיף , אין לאפשר מגע של נוזל במטחנה לא פנימי ולא חיצוני

את  ולנגב  , יש לנתקה מיידית מהחשמלהמטחנהעם בטעות נוזל בה במגע אם  ."ניקוי" במדריך זה
יש להתקשר להגיע לחלקים הפנימיים במטחנה . אם הנוזל חדר לתוך המטחנה ויש צורך המטחנה

 לגרום נזק למטחנה. . נוזל במטחנה עלול לנציג המקומי

אנו ממליצים ליצור קשר עם איש השירות המקומי כדי במטחנה רכיבים לבמקרה של נזק לחלקים או  •
 להבטיח שמירה על תקני האבטחה של המטחנה. , ובכך ולעזור בתיקון או החלפה של חלקים אל 

 מיידית. נפגע, יש להחליפו  חשמלאם כבל ה •

 מורשים להחליף את כבל החשמל. רק היצרן או הנציג המקומי  •

 רמת הרעש בדציבלים 

 שונים היא:הדגמים של הרמת הרעש 

 המטחנה  בטחינה עם קפה  –רמת הרעש בדציבלים 

65 db E5 OD 

65 dB E6 OD 

70 dB    E8 OD 
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68 dB E10 CONIC OD 

68 dB E10 MASTER CONIC OD 

 
 תאור  .2

קבלת טחינה התוצאה היא מוצר באיכות גבוהה המציע . ביותר המתקדמותתוכננה בטכנולוגיות  זומטחנה 

ביותר האפשרית. המוצרים שלנו מיוצרים בעבודת יד, אחד אחד, בהתאם לדרישות האיכות  ההטובמדויקת 

המחמירות ביותר. בתהליך הייצור אנו משתמשים רק בחומרים האיכותיים ביותר )אלומיניום, נירוסטה וכו '( 

 מזון. יהמיועדים במיוחד למגע עם חומר

 הם כדלקמן:והמינימליים י העבודה המקסימליים דגמי המטחנות המתוארים במדריך למשתמש זה, מחזורב

 

 Working cycle 

Model Function Stop 

E5 OD 5 sec. 20 sec. 

E6 OD   

E8 OD   

E10 CONIC OD 8 sec. 20 sec. 

E10 MASTER CONIC OD   

 הוראות הפעלה  .3
מדריך זה נועד לספק את המידע הדרוש להתקנה, שימוש ותחזוקה נכונים של המטחנה, כמו   .3.1

ם לזכור. כדי להבטיח את התפעול הטוב ביותר חייביגם להדגיש אמצעי זהירות שמשתמשים 

ההוראות המפורטות במדריך זה. יש לשמור מדריך זה  יעקוב אחריש לשל מטחנת הקפה, 

 לרשות המפעיל. זמיןיות למשך חיי המטחנה, ועליו לה

 מיוחדים כמו:סימונים ומינוחים מדריך זה מכיל  .3.2

 נקודות חשובות.מציין  בהדגשהכיתוב  •

 את מספרו של החלק בשרטוט החלקים.מספרים בתוך סוגריים אחרי מילה מסויימת, מציין  •

 ( 2) – למשל

 שימו לב מידע
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 כמו:מיוחדים סימנים ויש    •

 

 

 

 

 זיהוי .4
 טחנה כדלקמן:המ מפורט על מופיע מידע מטחנה ל הצמודההמדבקה על 

 

 תכונות טכניות  .5
 שימוש .5.1

, או בבתים בחנויות קטנות שמוכרות קפה, מסחריים אזוריםמיועדות לשימוש בשבחוברת זו מטחנות הקפה 

 אחר. כל שימוש  רק לטחינת פולי קפה  ות אלונדרש קפה טחון. יש להשתמש במטחנ  וב  ןמתקאו בכל  פרטיים  

 .ייחשב כלא תקין ומסוכן

או מאי   המטחנה, לא ראוי שלעל כל נזק כתוצאה משימוש אחריות היצרן לא תחול  הערה:
 במדריך זהכפי שצויין הבטיחות הקפדה של הוראות 
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 נתונים טכניים .5.2

 
 

 

 

E5 ODE6 ODE8 ODE10 CONIC ODמודל
E10 MASTER 

CONIC OD

5864836868קוטר סכינים Ø במ"מ

קוניקונישטוחשטוחשטוחסוג סכינים

46151517תפוקה - ק"ג בשעה

2.71.921.621.921.65זמן טחינה למנה בשניות )7 גרם(

8001,7001,7001,7001,700תכולת מיכל הפולים בגרמים

6.111.581316.9318.8משקל בק"ג

495635635635680גובה במ"מ

160215215215215רוחב במ"מ

375400400400400עומק במ"מ

550610610800950הספק חשמלי בוואט בחד פאזי

אין420420465איןהספק חשמלי בוואט בתלת פאזי

137012901290317.5342.5מספר הסיבובים לדקה בחד פאזי 

אין920920342.5איןמספר הסיבובים לדקה בתלת פאזי 



 

 

 רכיבים חיצוניים .6
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 קנההת  .7
 כלליות אזהרות  .7.1

התקנה של מכשיר ההתקנה.  מדריך ההפעלה לפני  נדרש לקרוא בעיון את  האדם שמתקין את המטחנה     

  כפי שמוגדר. הבטיחותהוראות הנורמות וכל יש לקיים , ווסמךיומן ומסתיים ע"י אדם מצריכה להזה 

 חשובותאזהרות  .7.2

כאשר . או מי שלא יכול לטפל בציוד כזהולעולם לא קטין מפעיל המטחנה חייב להיות מבוגר אחראי,  
 התהליכים הבאים:משתמשים במטחנה, יש להקפיד על 

 אסור להשתמש במטחנה עם רגליים יחפות. •
 רטובות.ידיים או רגליים אסור להשתמש במטחנה עם  •
 אין לטבול את המטחנה במים. •
 תנאים אטמוספריים אחרים.המטחנה לשמש או לאין לחשוף את  •
)יש כאשר המטחנה עובדת.  לפתח המטחנה או לפתח יציאת הקפה  שום עצם  אין להכניס   •

 שמכבים את החשמל(.ממשיכים להסתובב כמה סיבובים אחרי  זכור שהסכינים במטחנה  ל
כבל החשמל כדי  במפסק הראשי ולא למשוך את כדי לנתק את המטחנה, יש להשתמש  •

 למנוע קצרים חשמליים.

 היכן להשתמש .7.3

 לאזור העבודה צריך להיות:. המידות המינימליות מותקנת על משטח ישר ויציבמטחנה צריכה להיות ה 

 

 
 

  

E5 ODE6 ODE8 ODE10 CONIC ODמודל
E10 MASTER 

CONIC OD

mm 515655655655700גובה

mm 180235235235235רוחב

mm 395420420420420עומק



 

 

 התקנת המטחנה .7.4

 לשים לב לנקודות הבאות:, יש לפני התקנת המטחנה

 חשמל במקום ההתקנה.המידע החשמלי על המטחנה חייב להתאים ל •

 )כולל הארקה(שקע קע החשמלי של המטחנה חייב להתאים לתה •

לדרישות המינימליות כדי להפעיל את   בנקודת ההתקנה צריך להתאיםההספק החשמלי  •

 המטחנה.

 חייב להיות מפסק פחתבמקום ההתקנה  •

 מחוברת להארקה בהתאם לדרישות המקומיותמטחנה צריכה להיות ה •

  C 030-25בסביבה בה הטמפרטורה נמוכה מתחת חייבת לעבוד המטחנה  הערה:     
 (מטבח מצויידשל מים )למשל התזה  את המטחנה במקומות בהם ישואסור להתקין 

 

 ל כיו .8
 המטחנה  כיוון .8.1

נעלו במצב סגור. ( 4) תריס המיכלוודאו ש (16) כיוון עובי הטחינה על דיסקית( 2התקינו את מיכל הפולים )

ח כדי ומבלי להפעיל כהבריגו בזהירות את בורג כדי    .(5)עובי הטחינה  ג בקצה ידית  את מיכל הפולים ע"י הבור

 . את המיכללא לסדוק 

 את המיכל.  מלאו אותו בקפה, וסגרופתחו את מיכל הפולים, 

 .אוטומטילמצב  (13את המפסק הראשי ) עבירוהלחשמל, וחברו את המטחנה 
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 (הפורטהפילטר הפילטר )ידית גובה כיוון  .8.2

, כשהידית נתמכת מלמטה  של הקפה הטחון לתוך ידית הפילטר )פורטהפילטר(נאות פיזור  בכדי לוודא

 . (9) של מחזיק הידית התחתון, ניתן לכוון את גובה ללא אחיזת ידית הפילטרומאפשרת טחינה 

  

 , יש לפעול כדלקמן: כדי לכוון את גובה התומך התחתון

שצורף  2.5mmמברג אלן בגודל (,ע"י 10) בתומך בידיתבחלק העליון  (15) שחררו את הבורג בצד ימין .1

 . למטחנה

התומך התחתון והעליון ובדקו בין ע"י הכנסת ידית הפילטר לגובה הנכון כוונו את גובה התומך התחתון  .2

 גם אם אתם עוזבים את היד. יציבהשאר יתיכנס בקלות ותשהיא 

   ₪ .(4)ראו ציור  חזקו את הבורג בעזרת מברג האלן.  .3

המטחנה בעזרת לחצן יתכן קושי בהפעלת אם הכיוון הוא קיצוני )גבוה מידי או נמוך מידי(, הערה:   

 ( 11הכמות. )

 

  



 

 

 מערכת כיוון עובי הטחינה .8.3

 מקבילהמיקרומטרית מערכת  .8.3.1

 .עובי הטחינה הרצויכדי לקבל את ( 16דיסק המטחנה )סובבו את 

כיוון השעון הדיסק נגד סיבוב ; יותר טחינה גסהל יגרוםבכיוון השעון, עובי הטחינה דיסק  סיבוב

 (Fig. 1)*יגרום לטחינה דקה יותר

 (Fig. 5)  (7ע"י בורג הנעילה )אפשר לנעול את המצב גע שהגעתם לעובי הטחינה הרצוי, בר

טחנה  כאשר המטחנה עובדת והסכינים של המלהתבצע חייב שינוי עובי הטחינה  :הערה*

מהפעלת המטחנה בזמן כיוון הסכינים, במיוחד אם מקטינים את עובי  תהימנעומסתובבים. 

   הנעילה. כדי לשחרר את  ויידרש ניקוי תינעלכך שהמטחנה יכול לגרום ל הטחינה, 

 

 

  

 

מחסימה   . זה עוזר להימנעכאשר מכוונים לטחינה דקה יותרשהמנוע של המטחנה יעבוד לץ מומ* 
כיוון עובי ומכוונים את דיסק נמצאים במיכל הפולים, שיכולה להתרחש כאשר פולי קפה של הסכינים, 

  הטחינה לטחינה דקה יותר.
 בצעדים )אופציה( כיוון עובי הטחינה .8.3.2

המוגדרים בעזרת מוגבל ע"י "צעדים" כיוון צעדים, מיקום דיסק כיוון עובי הטחינה של מטחנות עם בגרסאות 

 (Fig.6ופין הנועל כל צעד. ) חורים
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, , כאשר באותו הזמןלגבי כיוון דיסק עובי הטחינה 8.3.1המפורטות בסעיף  ההוראותלבצע את יש להקפיד 

 הנעילה.כדי לשחרר את  למעלה( Fig. 6)( 7)פין העצירה מושכים את 

שהקפה טחון דק מידי. זה יכול להצביע על כך )או מטפטף( מאד לאט,  זורם האספרסו אם: הערה
טחינה מדויקת מהר מאד, זה יכול להצביע על כך שהקפה טחון גס מידי.  האספרסו זורםאם 

משקה שיזרום  25mlל ביתקגרם קפה,  7-שכאשר משתמשים בתהיה כזו אספרסו אידאלי ל
 שניות. 25במשך 

 הפעלה  .9
 מפסק ראשי .9.1

 מצבי פעולה: 3יש ( 13)פסק הראשי למ

 E5, I - 1 AUTOMATIC / 0 - 0 OFF / II - 2 MANUAL (Fig. 7.1 ) -ל •

 E8 I / 0 / II  (Fig. 7.2 ), -ול   E6 -ל •

 E8 MASTER CONIC AUTOMATIC / OFF / MANUAL (Fig. 7.3 ), - ול  E10 CONIC -ל •



 

 

 

 שימוש .9.2

 ומצב ידניבחירה מראש אוטומטי, מצבים  3-ניתן לבחור ב, (10.3בפרק  Menuהתפריט )במהלך תכנות 

(AUTOMATIC MODE, PRESLECT MODE, MANUAL MODE). 

 מצב אוטומטי .9.3

 מנות(  2/3)לורסיה של  (11)לחצן שלוחץ על ה פורטהפילטר העל ידי נעשית המנות  במצב זה הפעלת

 .מנת אספרסו אחתומהטחנה טוחנת ( 11על לחצן )לחיצה אחת  •

 אספרסו כפול.  –מנות אספרסו  2( והמטחנה טוחנת 11על לחצן )לחיצות  2 •

 .משולש*אספרסו  –מנות אספרסו  3( והמטחנה טוחנת 11לחיצות על לחצן ) 3 •

 .מנות 3-תוכנה לאופציה של במטחנות שבהן יש אפשרי רק * 

ואת  שבחרתם )מנה בודדת, כפולה או משולשת( מצבהמראה את LCD (14 )-מתחילים לטחון, מסך הכאשר 

  עד לאפס שאז המטחנה נעצרת.הזמן שנותר לטחינה 

וניתן להשלים את טחינת   רתיעצהטחינה  (.  11)הלחצן  אותה ע"י שחרור  ניתן להשהות    תחילת הטחינהלאחר  

שניות המטחנה תחזור   10כעבור  שניות.    10הלחיצה נעשית תוך  כל עוד    (11לחצן )מנה בלחיצה חוזרת על  ה

 מצב רגיל. ל

 .MENU>SET UP SETTING>SET UP PAUSEתכנות הפונקציה המאפשרת השהיית הטחינה בתפריט 
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 (PRESELECT Mode)בחירה מראש מצב  .9.4

 (tripleמנה משולשת )( או double) מנות, שתי (single) מנה אחתניתן לתכנת מראש ב בחירה מראש במצ

 . LCD  (14) -הוכל זאת בלחיצה על הסמל המתאים במסך המגע 

על המסך   במסך. סמליםשלשת העל אחד מ נשנה אותו בלחיצה חוזרתעד שפעיל  ישארשבוצע יהתכנות 

 הרקע.נראים כצבע אחרים ה הסמלים, ושני בוהקכאשר הסימן המתאים מה שבחרתם רואים את 

כאשר הטחינה מתחילה פעם אחת. ( 11התחלת הטחינה שתוכנתה מראש תעשה ע"ח הלחצן הקפיצי )

 , עד לאפס. את הזמן שנותר לטחינה LCD- על מסך הטיימר על המסך מתחיל לספור לאחור ומראה 

להשלים את טחינת וניתן    רהטחינה תיעצ(.  11)אותה ע"י שחרור הלחצן  ניתן להשהות    תחילת הטחינהלאחר  

שניות המטחנה תחזור   10שניות. כעבור    10( כל עוד הלחיצה נעשית תוך  11המנה בלחיצה חוזרת על לחצן )

 למצב רגיל. 

 .MENU>SET UP SETTING>SET UP PAUSEתפריט בהשהיית הטחינה הפונקציה המאפשרת תכנות 

 )מצב ידני( –טחינה מיידית  .9.5

את המטחנה מתחילה לטחון מיידית  מנה בודדת, כפולה או משולשת    כל לחיצה כל הסמל במסך שלבמצב זה  

רואים את הזמן שנותר לטחינה עד על המסך  .((11)אין צורך ללחוץ על הלחצן הקפיצי ) .המנה המתאימה

 לאפס. 

לחיצה נוספת והטחינה תימשך. . רתיעצוהטחינה מהרגע שהטחינה החלה, ניתן ללחוץ על הלחצן הקפיצי 

 צמה. ילחץ הלחצן שוב, המטחנה תאפס את עשניות לא  10אם במשך 

 .MENU>SET UP SETTING>SET UP PAUSEתכנות הפונקציה המאפשרת השהיית הטחינה בתפריט 

שינוי לא ניתנת לקבועה ו. פונקציה זו ניתן להשהות את הטחינה גם ע"י לחיצה על הסמל המתאים על המסך

 תכנות.ב

 דוחסן  .9.6

 דוחסן קבוע )אופציה( .9.6.1

כלפי מעלה כדי להדק את הקפה  וחצים( ול17) דוחסןמתחת ל (פורטהפילטרידית הפילטר )את  ממקמים

 ( Fig. 8. )הטחון

     



 

 

 התצורה. הגדרת   .10
  המסך תצוגת הסמלים במדריך  .10.1

 
 תכנות זמן הטחינה .10.2

מצב מסויים מתוך הזמן ב. שינוי אוטומטי, תכנות מראש או מצב ידניהטחינה למצב זמן ניתן לתכנת את 

 בו זמנית.משנה את הזמן לכולם השלוש 

פעמיים )שתי לחיצות על המסך ( )על הסמל המתאים את הזמן למנה, לוחצים כדי לשנות 

          ללחוץ על כפתור התפריט שניות(,  2מיד לאחר מכן )תוך , ורצופות במהירות(

  –הזמן ע"י תכנות ישיר לשנות את  ניתן גם

MENU /  SET UP SETTINGS / SET UP TIME / TIME DOSE 1, 2, 3*. 

 מנות. 3-* אפשרי רק במטחנות שבהן יש אופציה של תוכנה ל
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המספרים יתחילו וכל של המנה המתאימה יאירו בצבע בולט הסמל של התפריט והסמל באופן אוטומטי 

 להבהב. 

 שיטות: 2כדי לשנות את הזמן יש 

 .כדי להקטין -1במסך כדי להגדיל את הזמן, ולחיצה על  3+או  2+ע"י לחיצה על הסמל  •

והזמן על המסך            הסמלאו ( 11אפשר לשנות את הזמן גם ע"י לחיצה על הלחצן הקפיצי ) •

 שלחצתם.לחצן עד שתעזבו את ה 0-יתחיל לעלות מ

 שינוי ההגדרות בתפריט .10.3

סמלים לחיצה על הלמצב תכנות. לחיצה זו מכניסה .       הגדרות יש ללחוץ על כפתור התפריט כדי להיכנס ל

.         האישור  כדי לאשר או להיכנס לתת תפריט יש ללחוץ על סמל  מדפדפת באופציות התפריט,    3+או    2+,  -1

 .         יש ללחוץ על סמל החזרה לתפריט מעל כדי לחזור ולעלות בתפריט 

, או פשוט  עד שמגיעים למסך הראשיכדי לצאת מהתפריט יש ללחוץ מספר פעמים על סמל החזרה         

  למצב הראשוני.המטחנה תחזור שניות ו 10להמתין 

 את התכונות הבאות:תכנת שנות ולתפריט הראשי ניתן לב

 להכניס את עמוד התפריטים בסוף ## ##

 
* Only available for units with 3 dosing times.        ** Warning message. Weight set by the user as ground result for time 2 (Dose 2), is 

the reference taken by the software to get coffee production figures. 
 

 ןניקיו .11
 ניקיון כללי   .11.1

חייבים לנקות , ומפיקה את איכות הטחינה הטובה ביותר האפשריתכדי להבטיח שהמטחנה טוחנת כראוי, 

 באופן תדיר.החלקים הבאים במגע עם הקפה את 

 כללי הניקוי הכללי הם כדלקמן:

 ( 13הראשי )החשמל מפסק לכבות את יש שמתחילים לנקות, תמיד, לפני  •

 יש לנתק את המטחנה מהחשמל  •

 לשטיפת כלים  דיחבמאת המטחנה או להשתמש  הרטיבלסור א •

 נקות את המטחנה עם סילון מיםאסור ל •

 ניקוי מכיל הפולים  .11.2

 ם ושברי הפולים.את כל הפוליצריך קודם לרוקן (, 2כדי לנקות בצורה טובה את מיכל הפולים )

( ולהרים 5בורג החיזוק )ואז לשחרר את ( 4כדי להסיר את מיכל הפולים ממקומו, קודם יש לסגור את התריס )

 מיכל הפולים כלפי מעלה. את 

 משארים.נקות את שאריות השומן שהפולים  כדי לבמעט מים וסבון  מטלית לחה  את מיכל הפולים מנקים עם  



 

 

 . השתמשו באותם צעדים שעשיתם כדי להסירו, רק הפוך.החזירו את מיכל הפולים למקומו

 יציאת הקפה הטחון זרבובית ניקוי  .11.3

המשך  ו דיוק בגודל המנה ,עיקביותכדי להבטיח  (12זה מאד חשוב לנקות את פתח יציאת הקפה הטחון )

 תפקוד נאות של המטחנה.

 (12הכניסו בפשטות את המברשת לתוך פתח הזרבובית )ומאורכת תתאים לשימוש זה. מברשת מעוגלת 

(Fig. 9 ,) כדי להסיר שאריות קפה טחון שנתקאו בתוך הזרבובית.בזהירות סובבות את המברשת 

משחרר הבפנים  גומי השביר הנמצא  סגר הכדי לא לפגוע באין לדחוף את המברשת עמוק מידי פנימה    זהירות:

הלחצן הקפיצי את  לנגביש כמו כן  לחוסר דיוק בגודל המנה.סגר הגומי יכול לגרום נזק ל. הקפה הטחוןאת 

ומשומני קפה למנוע משאריות קפה כדי ( 10, 9עם מחזיקי הפורטהפילטר העליון והתחתון )ביחד ( 11)

 עליהם. להצטבר 
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 תא הטחינה ניקוי  .11.4

כמומלץ ע"י חברת קומפק. מטחנה עם חומר ניקוי הטחינה בתדירות של פעם בחודש לנקות את תא מומלץ 

 על איכות הקפה הנטחן.יצר אפקט שלילי , שיכולים למשאריות הקפהרעים הנובעים תהליך זה מונע ריחות 

 :בצע כדי לנקות את תא הטחינהלהלן הצעדים שיש ל

בשלב ראשון לנקות את בו חייבים  שנוכל להשתמש  למיכל הפולים, אך כדי  את חומר ניקוי המטחנה מכניסים  

 . המטחנה מכל פולי הקפה שבא

חנים את כל הפולים בתא הטחינה עד ששומעים וטו הפולים במיכל  (4)תריס הסוגרים את  •

 )על "ריק"(.שהמטחנה טוחנת ללא קפה 

 מיכל הפולים ורוקנו אותו מכל הפולים.הוציאו את  •

 .החזירו אותו למקום ופתחו את התריס •

 ובדקו שהוא אכן נכנס לתא הטחינה.מיכל הפולים לתוך הכניסו את חומר הניקוי המומלץ  •

ל הכמות המומלצת של  עד שכ, כדי לטחון את חומר הניקויבינונית בטחינה הפעילו את המטחנה  •

 תעבור דרך המטחנה ולא ישאר חומר בתא הטחינה.חומר הניקוי 

 . ( ומלאו אותו בפולי קפה2מיכל הפולים )נקו את  •

 ר הניקוימחומשל הקפה הטחון כדי לוודא שלא ישארו שאריות  המנות הראשונות    2-3השליכו את   •

 (.16לטחינה הרצויה )וכוונו את המטחנה בתא הטחינה 

 תבטיח שהמטחנה נקיה ומוכנה לשימוש.הקפדה על שלבים אלו 

ה/תקיעה של או כדי לשחרר חסימאלה כדי להחליף סכינים, לפרק את חלקי המטחנה אנו לא ממליצים 

  טכנאי שרות מוסמך. ע"י בצעתפירוק חלקי המטחנה חייב לה. המטחנה

 ניקוי החלק החיצוני של המטחנה .11.5

, ואז מנגבים בעדינות עם כדי לנקות את החלק החיצוני של המטחנה, קודם כל יש להשתמש במטלית יבשה

 מטלית לחה. 

 ניקוי מסך המגע .11.6

מים להרטיב את המגבת בקצת רצוי . לחהמיקרופייבר רכה וגבת יש לבצע עם מניקוי נכון של מסך המגע 

 זוקקים או מוצר ניקוי אחר שתוכנן במיוחד לניקוי מסך מגע.מ

 .נגב בעדינות את המסך בתנועה סיבוביתלאת המטחנה ויש לכבות 

 תחזוקה .12
 אזהרות כלליות  .12.1

 חזוקה יד להקפיד על הוראות אלו:ביצוע כל סוג של תלפני 

 off( למצב 13)כונה פסק הראשי של המ יש לכבות את המתמיד  •

 ולהתקשר לטכנאי מוסמך. יש לנתק אותה מהחשמל אם המטחנה תקועה,  •
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 . בבטיחות של המטחנה וגם של המשתמש פוגעמאזהרות אלו התעלמות 

 

 תחזוקה כללית של תא הטחינה  .12.2

כדי להבטיח יעילות ותפעול נכון של המטחנה, חיוני לעקוב אחר הוראות היצרן ולהבטיח שכל עבודות 

 .ידי צוות מוסמךהתחזוקה יבוצעו על 

גידול של הקפה והמטחנה, התחממות יתר איכות טחינה ירודה, כדלקמן: וצאות סכינים שחוקים יגרמו לת

 בנוסף המנוע מתאמץ יותר.ו בצריכת החשמל

 לאחר שימוש לפי הסכינים קשה, אנו ממליצים להחליף את -על סמך ניסיון רב ותערובת קפה בינונית הערה:

 : הכמויות בטבלה הבאה

 פלדה אדומה פלדה  הדגם 

E5 OD 250  ק"ג   

E6 OD 300  ק"ג  2,250 ק"ג 

E8 OD 800  ק"ג  5,000 ק"ג 

E10 Conic OD 1,200  ק"ג  8,000 ק"ג 

E10 MASTER CONIC OD 1,200  ק"ג  8,000 ק"ג 
 מנות אספרסו. 140עד  120-ק"ג קפה מספיק ל 1* 

ושיוף הם סכינים שעברו טיפול מיוחד ( Red Speed Lucidateהסכינים פלדה אדומה ) –** הערת המתרגם 

רוב הסכינים ק"ג קפה,  3000נמוכה יותר. גם לאחר עבודה  תטמפרטורוחיכוך נמוך יותר,  כדי לייצרמדויק 

 היה יום השימוש הראשון שלהם בזכות מקדם החיכוך הנמוך וחומר מוקשה במיוחד.זה כאילו נראים 

 תחזוקת יחידת הטחינה  .12.3

 פגוע בבטיחות של המטחנה. לההמלצות לגבי אורך חיי הסכינים יכול ביצוע  אי
 טכנאי שרות שהוסמך לכך.חייבות להתבצע ע"י פעולות אלו 

 :הבאים לעקוב אחרי השלביםשי תא המטחנה לבצע את תחזוקת כדי 
הבורג משחררים את  שקע.  הוציא את כבל החשמל מהיש ל  .  OFFלמצב    (13)  פסק הראשיהמיש להעביר את  

 .(2)מוציאים את מיכל הפולים ו Fig.2כפי שרואים בתמונה  בעזרת מברג שטוח( 5הנועל את מיכל הפולים )

 .Fig.10כפי שמופיע בתמונה  Torex T20ע"י מברג טורקס  (16המטחנה ) מדסקיתהברגים שחררו את 

( מונח בקו אחד עם המעצור. 7המערכת המיקרומטריק המקבילה, יש קודם להבטיח שבורג הנעילה )  עם  לדגם

  (Fig. 11). הנעילה והמעצור ינועו ביחדזה יבטיח שבורג 



 

20
 

ORIGINAL INSTRUCTIONS | Ref. quality process 002/03 | v. 09/02/2017 | K06307  

 

 

 

ואת התבריג   נקו את תא המטחנה  עד שהיא תשתחרר ממקומה.בכיוון השעון    (16המטחנה )סובבו את דיסק  

 .ושמני קפהקפה שאריות לא נשארים עד ש שואב אבקובעזרת  בעזרת מטלית רכה )לא רטובה(

 ( הסכינים כדי שתוכלו להחזיר אותם בדיוק באותו הכיווןשימו לב איך הוצאתם את הערת המתרגם: )
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נים חזרה למקומם  כיהכניסו את הס  והחיבור העליון.התבריג  על  מתאים לאוכל  להקפיד לשמן בחומר סיכה  יש  

יש להבחין  (16כיוון המטחנה )ולבדוק את כדי לכוון  . דיסק נגד כיוון השעוןאת הסובבו את הדיסק מעל וו

 בין המטחנות עם סכינים שטוחים לסכינים קוניים.בהבדל 

 E6-E8 –מודול עם סכינים שטוחים  .12.4

מצב זה חזקו ב( Fig. 13הסיבוב. )והמעצור של בורג הנעילה בין  045בזווית של ( 5)ידית הדיסק את העמידו 

 .(Fig. 10)כמו בתמונה  T20של הדיסק בעזרת מברג טורקס את הברגים 

  

 

המעצור.   ח בקו אחד עםמונ(  7שבורג הנעילה )בטיח  קודם לה  ישהמקבילה,    יקמיקרומטרהמערכת  ה  עם  לדגם

  (Fig. 11). שבורג הנעילה והמעצור ינועו ביחד זה יבטיח
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 E5 –מודול עם סכינים שטוחים  .12.5

נעלו את הדיסק  ,צב זה . במ(Fig. 15והמעצור. )( 7בורג הנעילה )בין  015כך שישאר ( 5)את הדיסק  הזיזו

 Fig. 10כפי שרואים בתמונה  T20מברג הטורקס בעזרת 
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 E10 CONIC MASTER ,E10 CONIC – קוניםמודול עם סכינים  .12.6

ואז  ( Fig. 17) נהתמוכפי שמופיע בדיסק למעצור ה 900- מעצור בבורג המעמידים את 

  .(Fig. 10תמונה )כפי שמופיע ב  T20בעזרת מברג טורקס מחזקים את הדיסק 

 

( מונח בקו אחד עם המעצור. 7המערכת המיקרומטריק המקבילה, יש קודם להבטיח שבורג הנעילה )  עם  לדגם

  (Fig. 11). זה יבטיח שבורג הנעילה והמעצור ינועו ביחד
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  לתבריג.יחדרו כלוכים י או לששום חלקיקי קפה כדי להיות בטוחים חייב להתבצע בזהירות רבה,  תהליך זה

שזה  תוך כדי הקפדה,  ובסבלנות חייבת גם היא להעשות בזהירות רבהההרכבה של הדיסק העליון  כמו כן 
העליון לפני   דיסקנכונה של מכלול הלא , שימון או הצבה לא איכותי  ניקוי כראוי.  ישר ומוברגמונח  

 . המטחנהההברגה, עלול לגרום לחסימה או לנעילה של 
 
 

  יציאת הקפה הטחוןמודול התריס בתוך החלפת  .12.7

 

פה ממוקם בתוך יציאת הק התריסמבטיח עיקביות בגודל המנה. יש תריס ההקפה הטחון מודול יציאת בתוך 

  לפי הוראות הביצוע בשלבים הבאים:וניתן להחליפו ( 12)

 E10 CONIC MASTER, E10 CONIC, E8 and E6למטחנות 

 4אלן מספר  מפתחכיסוי הפלסטיק בעזרת מחזק את ה בורגהשחררו את  .1

 2.5אלן מספר  מפתחבעזרת  מהצדבסיס האלומיניום שחררו אתה הבורג המקבע את  .2

רת מברג שעדיין מחזיקים אותו בעז הברגים 2שחרור (, ע"י 12כל מכלול יציאת הקפה )הסירו את  .3

בעובי מתאים בהתאם את התריס בחדש . מחליפים לתריסבשלב זה ניתן להגיע . 2.5אלן מספר 

 #10מברג טורקס  ע"י. ההחלפה נעשית ע"י שחרור הבורג האוחז את התריס לדרישת הבריסטה
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 E5ה למטחנ

  12.4בסעיף יש להגיע לתריס כפי שמוסבר  .1

ע"י שחרור הבורג שמחזיק את התריס הגומי של התריס ניתן להחליף את גוף המטחנה בתוך  .2

 ל השימוש(.יקל ע מעוגליםעם קצוות )מפתח אלן  2בעזרת מפתח אלן מספר 

 

   הסוללההחלפת  .12.8

 

המטחנה כאשר פעולות  המידע על  גיבוי לשמירה של כל    סוללתיש  (  On Demandלטחינה מיידית )במודולים  

. CR2032 (Lithium Cell 3V)הסוללה היא  חליפה.  התרוקנה, יש לה  כאשר סוללה זוהיא לא מחוברת לחשמל.  

   כשיש צורך להחליף סוללה.על המסך מופיעה "  NO BATTERYמתאימה "ה הודע

 במטחנה: לאבד את הנתונים השמוריםתהליך החלפת סוללה, מבלי להלן 

 .2-ו 1תת סעיף  12.4 יפיםבסעכפי שמופיע כיסוי המטחנה הסירו את  •

המטחנה מהחשמל, ולא לנתק , חשוב מאד לא לנתק את כדי להימנע מאיבוד הנתונים השמורים •

במצב אוטומטי בזמן החלפת    , ולהשאיר את המפסק הראשיהכבל המחבר את המטחנה למסךאת  

 הסוללה. 

לא לגרום הכרטיס של המסך תוך הקפדה יתרה  הממוקמת על  הוציאו בזהירות את הסוללה הישנה   •

כמו   הכניסו את הסוללה החדשה . )מומלץ להשתמש במברג שטוח קטן(לבית הסוללהלנזק 

 Fig. 21שרואים בתמונה 
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הלוח  ., כדי להגיע למיקום הסוללהקודם את משטח הלד בזהירות יש להסיר, (LED) תאורת לדבדגם עם 

 Fig. 22כפי שרואים בתמונה משתחרר ע"י סיבוב קל 

  



 

 

 


