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  מבוא
 

. המכונה Intelia/Intelia Deluxeברכותינו על רכישת מכונת האספרסו האוטומטית מדגם 
מתאימה להכנת אספרסו תוך שימוש בפולי קפה שלמים. באפשרותך להשתמש בקנקן החלב 

 Saeco-כדי להכין קפוצ'ינו מושלם במהירות ובקלות. כדי ליהנות מכל יתרונות התמיכה ש
מדריך זה  .www.saeco.com/welcomeמציעה, אנא רשום את המוצר שלך בכתובת 

 עם קנקן חלב. Intelia/Intelia Deluxeלמשתמש מתייחס לכל דגמי 
 

 עברית

http://www.saeco.com/welcome.
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 חשוב
 

  אזהרה
 

חבר את המכונה לתקע בקיר שמחובר כראוי לרשת החשמל, עם מתח המתאים  -
 למפרט הטכני של המכונה.

 חבר את המכונה לתקע בקיר עם הארקה. -
אל תאפשר לכבל החשמל להיתלות מעבר לקצה השולחן או הדלפק, או לגעת  -

 במשטחים חמים.
 החשמל או כבל החשמל במים (סכנת התחשמלות).לעולם אל תטבול את המכונה, תקע  -
 אל תשפוך נוזלים על השקע של כבל החשמל. -
 לעולם אל תפנה את סילון המים הרותחים לכיוון אברי גוף: סכנת כוויות. -
 אל תיגע במשטחים חמים. השתמש בידיות ובכפתורים. -
 כבה את המכונה מהמתג הראשי הממוקם בגב המכונה והוצא את התקע מהשקע: -

 אם יש תקלה. -
 אם המכונה לא תהיה בשימוש במשך זמן רב. -
 לפני ניקוי המכונה. -

 משוך את התקע, לא את כבל החשמל. -
 אל תיגע בתקע החשמל בידיים רטובות. -
 אל תשתמש במכונה אם יש נזק לתקע החשמל, לכבל החשמל או למכונה עצמה. -
 אל תבצע שינויים כלשהם במכונה או בכבל החשמל שלה. -
 כדי להימנע מסכנות.פאוזה ת המכונה אך ורק במרכז שירות מורשה של יש לתקן א -
 שנים להשתמש במכונה. 8אין לאפשר לילדים מתחת לגיל  -
ידי אנשים בעלי יכולות -שנים ועל 8ידי ילדים שגילם עולה על -המכונה ניתנת לשימוש על -

אם הם נתונים תחת  פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, רק
השגחה או אם ניתנו להם הנחיות בנוגע לשימוש בטיחותי במכונה ואם הם מבינים את 

 הסכנות הכרוכות בשימוש זה.
 8ידי ילדים, אלא אם כן גילם עולה על -פעולות הניקוי ותחזוקת המשתמש לא יבוצעו על -

 שנים והם נתונים תחת השגחה.
 שנים. 8-שג ידם של ילדים שגילם פחות מהרחק את המכונה וחוט החשמל שלה מהי -
 יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים במכונה. -
 לעולם אין להכניס אצבעות או חפצים אחרים למטחנת הקפה. -

 

  זהירות
 

לשימוש בסביבות כגון  מכונת קפה זו מיועדת לשימוש ביתי רגיל בלבד. היא אינה מיועדת -
 מטבחי עובדים בחנויות, משרדים, חוות או סביבות עבודה אחרות.

הקפד להניח תמיד את המכונה על משטח שטוח ויציב. הקפד שהמכונה תהיה במצב  -
 אנכי גם במהלך הובלה.

 אל תניח את המכונה על כירת חימום, בצמוד לתנור חם, תנור חימום או מקור חום אחר. -
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הנח במכל פולי הקפה אך ורק פולי קפה קלויים. אם תכניס למכל פולי הקפה קפה  -
 טחון, קפה נמס, פולי קפה לא קלויים או כל חומר אחר, הדבר עלול להזיק למכונה.

 אפשר למכונה להתקרר לפני הכנסה או הוצאה של חלקים כלשהם. משטחי החימום -
 עלולים להיות חמים עדיין לאחר השימוש.

לעולם אין למלא את מכל המים במים חמים, רותחים או תוססים, כיוון שהדבר יגרום נזק  -
 למכל המים ולמכונה.

אין להשתמש בצמר פלדה, חומרי ניקוי חריפים או נוזלים אגרסיביים כגון דלק או אצטון  -
 לניקוי המכונה.לצורך ניקוי המכונה. השתמש במטלית רכה ולחה 

בצע ניקוי אבנית במכונה באופן קבוע. הודעה תופיע במכונה כאשר יהיה צורך בהסרת  -
 אבנית. התעלמות מהודעה זו תגרום לפגיעה בתפקודה של המכונה.

 במקרה כזה, התיקון לא יכוסה במסגרת האחריות שלך.
החימום  . מים שנשארו במערכת0°C-אין להחזיק את המכונה בטמפרטורה שנמוכה מ -

 עלולים לקפוא ולגרום לנזק.
אל תשאיר מים במכל המים כאשר המכונה לא תהיה בשימוש זמן רב. המים עלולים  -

 להזדהם. השתמש במים טריים בכל פעם שאתה משתמש במכונה.
 

 )EMFשדות אלקטרומגנטיים (
זה מציית לכל התקנים והתקנות החלים הנוגעים לחשיפה לשדות  Philipsמכשיר 

 אלקטרומגנטיים.
 

 )1סקירה כללית של המכונה (איור 
 מכסה מכל פולי הקפה 1
 מכל פולי הקפה 2
 החשמלי שקע עבור הכבל 3
 מכל המים 4
 תא לקפה טחון 5
 בורר כיוון מטחנת קפה 6
 לוח בקרה 7
 פח עודפים 8
 פייה למזיגת קפה  9

 מגש עודפים 10
 מגש העודפיםמכסה רשת  11
 (מצוף)מחוון 'מגש עודפים מלא'  12
 לחצן אספרסו 13
 לחצן אספרסו ארוך 14
 )טחון בקפה שימוש או( לחצן עוצמת ארומה 15
 )CARAFE QUICK CLEANלחצן ניקוי מהיר של קנקן החלב ( 16
 לחצן המתנה  17
 )MENUלחצן "תפריט" ( 18
 )SPECIAL DRINKSלחצן "משקאות מיוחדים" ( 19
  )MILK FROTHלחצן הקצפת החלב ( 20
 )CAPPUCCINOלחצן קפוצ'ינו ( 21
 חשמל כבל 22
 ים מסוימים בלבד) מגד(עבור  *מברשת ניקוי 23
 מסוימים בלבד)ים מגד(עבור  *גריז 24
 כפית מדידה של קפה טחון 25
 מודד קשיות המים 26
 מגירת ניקוז 27

 
 *  ניתן לרכישה בנפרד
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 יחידת חליטה 28
 קנקן חלב 29
 רותחיםפייה למזיגת מים  30

 
  התצוגה

 

 השתמש בלחצנים אלה כדי לנווט בין התפריטים:
 ESC: השתמש בלחצן זה כדי לחזור לתפריט הראשי. לחצן ESCלחצן אספרסו = לחצן  -

מספר פעמים כדי  ESCמחזיר אותך רמה אחת לאחור. ייתכן שתצטרך ללחוץ על הלחצן 
 לחזור לתפריט הראשי.

 
 
 

לחצן עוצמת ארומה = לחצן אישור: לחץ על לחצן זה כדי לבחור, לאשר או לעצור  -
 פונקציה.

 
 

 לחצן קפוצ'ינו = לחצן 'מעלה': לחץ על לחצן זה כדי לגלול כלפי מעלה בתפריט התצוגה. -

 
 
 

 ה בתפריט התצוגה.טכלפי מ ה': לחץ על לחצן זה כדי לגלולטלחצן קפוצ'ינו = לחצן 'מ -
 
 
 
 
 

 התקנה ראשונה
מכונה זו נוסתה עם קפה. אף על פי שהיא עברה ניקוי יסודי, ייתכן שנותרו בה שאריות קפה. עם 

 זאת, אנו ערבים לכך כי המכונה חדשה לגמרי.
בדומה לכל המכונות האוטומטיות לחלוטין, תחילה עליך לחלוט קפה מספר פעמים כדי לאפשר 

 להשלים את הכוונון העצמי שלה וכדי להשיג את הקפה הטעים ביותר. למכונה
 הסר את כל חומרי האריזה מן המכונה. 1
 הנח את המכונה על שולחן או שיש, הרחק מן הברז, הכיור ומקורות חום. 2
 ס"מ לפחות מאחורי המכונה ומשני צדדיה. 15הערה: השאר מרווח של  
 ש למכונה.כיסוי המגרשת הכנס את מגש העודפים עם  3
 הוצא את מכל המים. 4
 .MAXמלא את מכל המים במים טריים עד לסימון  5
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פתח את המכסה של מכל פולי הקפה. מלא את מכל הפולים בפולי קפה וסגור את  6
 המכסה.

) והכנס את התקע הקטן לתוך השקע 1הכנס את התקע לשקע החשמל שבקיר ( 7
 ).2שממוקם בגב המכונה (

 הנח כוס מתחת לפיה למזיגת מים חמים וקפה. 8
  בדוק אם הפייה למזיגת מים רותחים מותקנת בצורה נכונה. 

 לחץ על לחצן ההמתנה כדי להפעיל את המכונה. 9
 לחץ על לחצן האישור כדי להתחיל באתחול מחזור המים האוטומטי. 10
 המכונה מתחממת וסמל הטמפרטורה מופיע בתצוגה. 11

 
 

 
 

 
 מתחילה להזרים מים דרך כוונון הפייה למזיגת קפה.המכונה   -

 בתצוגה מופיע סמל השטיפה וסרגל התקדמות.
 
 
 

 
 
 

 
 

AQUA 
CLEAN 

 
 
 
 
 
 
 

 
 .AquaCleanבתצוגה מופיע הסמל הבא כאות לכך כי עליך להתקין את מסנן  12

 ESCבמועד מאוחר יותר, לחץ על לחצן  AquaCleanאם ברצונך להתקין את מסנן   
 '.AquaCleanוהמשך במחזור השטיפה הידני. לצורך התקנה, ראה הפרק 'מסנן 

 
 
 

 לחץ על לחצן האישור. בתצוגה מופיע הסמל הבא. 13
 שניות. 5-מאריזתו. נער את המסנן במשך כ AquaCleanהוצא את מסנן  14
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כשהוא הפוך בקנקן ובו מים קרים והמתן עד שלא יצאו  AquaCleanטבול את מסנן  15
 ממנו עוד בועות אוויר.

 
 
 
 
 
 
 
 

הוצא את מכל המים מן המכונה, רוקן אותו והכנס את המסנן בצורה אנכית לתוך חיבור  16
 המסנן.

 .MAXמלא את מכל המים במים טריים עד לסימון  17
 לחץ על לחצן האישור. 18

 
 
 
 
 
 

ידי לחיצה על לחצן -(פועל) שבתצוגה ואשר את ההפעלה על ONבחר באפשרות  19
 האישור.

  
 

 
 
 
 

 בסיום ההפעלה, מופיע בתצוגה סימן לאישור ההפעלה.  
 

 

 
 

 
 

 
 

 הותקן בצורה נכונה. AquaCleanבתצוגה מופיע סמל "המסנן מוכן" כאות לכך כי מסנן  20
כדי לשטוף את המסנן, לחץ על לחצן "משקאות מיוחדים", בחר באפשרות "מים רותחים"  21

)HOT WATER ולחץ פעמיים על לחצן האישור. מים זורמים מן הפייה למזיגת מים (
 רותחים. שפוך את המים האלה.

לוף זמן מה עד אשר יצאו מים מן הפייה למזיגת מים רותחים. המסנן צריך עשוי לח
 להיות מלא ושטוף במים בצורה מלאה.

 המכונה מוכנה לשימוש.
 .הידנית השטיפה מחזור את לבצע נדרש אינך, AquaClean מסנן התקנת לאחר  
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 מחזור שטיפה ידנית
 מתחת לפיה למזיגת קפה. נוזלים לקיבול כליהנח  1
 לחץ על לחצן עוצמת הארומה כדי לבחור את פונקציית חליטת הקפה הטחון. 2
 אל תשים קפה טחון בתא הקפה הטחון. 

 לחץ על לחצן האספרסו או האספרסו הארוך. 3
 המכונה מתחילה במזיגת מים רותחים. -

 המתן עד שהמכונה תפסיק למזוג מים ורוקן את כלי הקיבול. 4
 .1-3פעמיים על שלבים חזור  5
). הנח כלי קיבול מתחת לפיה SPECIAL DRINKSלחץ על הלחצן "משקאות מיוחדים" ( 6

 למזיגת מים רותחים.
לחץ על הלחצנים מעלה/מטה כדי לגלול דרך אפשרויות התצוגה. לחץ על לחצן האישור כדי  7

 .)HOT WATER( לבחור באפשרות 'מים רותחים'
 חיל במזיגת מים רותחים.לחץ על לחצן האישור כדי להת 8
 הזרם מים עד להופעת הסמל המציין שאין מים. -
 והוצא את כלי הקיבול. MAXמלא את מכל המים במים טריים עד לסימון  9

 המכונה מוכנה לשימוש.
 

 AquaCleanמסנן 
מיועד להפחית את כמות האבנית במכונת הקפה ולספק מים מסוננים לצורך  AquaCleanמסנן 

 AquaCleanמסנני  8שימור הארומה והטעם של כל ספל קפה. אם אתה משתמש בסדרה של 
 5000-ככמתואר במדריך למשתמש זה, אינך צריך להסיר אבנית מן המכונה אלא רק לאחר 

 מ"ל). 100(בקיבולת של  *ספלים

 .המים קשיות לרמת בהתאם* 
 

 AquaCleanהתקנת מסנן 
 

. אם לא AquaCleanעל המכונה להיות נקיה לחלוטין מאבנית בטרם תתחיל להשתמש במסנן 
מ"ל),  100ספלים (בקיבולת של  50-הפעלת את המסנן בעת השימוש הראשון וחלטת יותר מ
 עליך להסיר אבנית מן המכונה בטרם תפעיל את המסנן.

 

 שניות. 5-מאריזתו. נער את המסנן במשך כ AquaCleanהוצא את מסנן  1
כשהוא הפוך בקנקן ובו מים קרים והמתן עד שלא יצאו ממנו  AquaCleanטבול את מסנן  2

 עוד בועות אוויר.
 הוצא את מכל המים מן המכונה. 3
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הכנס את המסנן בצורה אנכית לתוך חיבור המסנן. דחוף את מסנן המים  4
AquaClean  לנקודה הנמוכה ביותר האפשרית. ודא כי המסנן מקובע היטב

 במקומו וכי האטם נמצא במצב הנכון, על מנת להבטיח ביצועים מיטביים.
 מלא את מכל המים במים טריים והחזר אותו לתוך המכונה. 5
. כעת AquaCleanיט וגלול בתפריט לאפשרות של מסנן לחץ על לחצן התפר 6

 .AquaCleanלחץ על לחצן האישור כדי לבחור באפשרות של מסנן 
אם אתה מתקין את המסנן בעת השימוש הראשון, פעל לפי ההוראות המתוארות בפרק   

 'התקנה ראשונה'.

צן ידי לחיצה על לח-(פועל) שבתצוגה ואשר את ההפעלה על ONבחר באפשרות  7
 האישור.

  
 

 
 

 
 
 

   הערה: בסיום ההפעלה, מופיע בתצוגה סמל של סימן אישור כאות לאישור ההפעלה.  

כדי לשטוף את המסנן, לחץ על לחצן "משקאות מיוחדים", בחר באפשרות "מים  8
) ולחץ פעמיים על לחצן האישור. מים זורמים מן הפייה HOT WATERרותחים" (

 את המים האלה.למזיגת מים רותחים. שפוך 
הערה: עשוי לחלוף זמן מה עד אשר יצאו מים מן הפייה למזיגת מים רותחים. 

 המסנן צריך להיות מלא ושטוף במים בצורה מלאה.
כדי  AquaCleanהשתמש במדבקה המוצמדת לאריזת הפלסטיק של מסנן  9

). הצמד את *חודשים 3לכתוב את התאריך של החלפת המסנן הבאה (לאחר 
 למכל המים.המדבקה 

 המסנן והמכונה מוכנים כעת לשימוש.
 או מוקדם יותר, ע"פ רמת קשיות המים באזור מגוריך* 

 
 AquaCleanהחלפת מסנן 

 או לפי בקשת המכונה. *חודשים 3החלף את המסנן מדי 
 

 מה עלי לעשות AquaCleanתצוגת סמל מסנן 
 

 

המסנן הישן  ביצועי המסנן נחלשים. מומלץ להסיר את + סמל מהבהב 10%
מסנן חדש כמתואר בסעיף 'התקנת מסנן  תקיןולה

AquaClean.על מנת לשמור על ביצועי סינון נאותים ' 
 

 

מסנן חדש כמתואר בסעיף  תקןהסר את המסנן הישן מיד וה + סמל מהבהב 0%
'. כאשר אתה מפעיל מסנן חדש, AquaClean'התקנת מסנן 

(חדש) מופיעה בתצוגה. לחץ על לחצן  NEWהמילה 
 האישור כדי לאשר את ההפעלה.

 
 

 עליך להסיר אבנית מן המכונה בטרם תוכל והסמל נעלם מן התצוגה 0%
 ולהפעיל מסנן חדש. תקיןלה

 
 

החלפות של מסנן עליך להסיר אבנית מן המכונה, כמתואר בפרק 'הסרת  8לאחר 
 הסרת אבנית'. הליךאבנית', בסעיף 



 

 

 

 
 שימוש במכונה
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 הכנת קפה עם פולים
 כוונן את הפייה למזיגת קפה בהתאם לגודל הספל שלך. 1
 פולים. 1-5לחץ על לחצן עוצמת הארומה כדי לבחור בחוזק הקפה הרצוי מתוך  2
 להכין אספרסו או לחץ על הלחצן אספרסו ארוך כדי להכין קפה. לחץ על הלחצן אספרסו כדי 3

 
 כוונון כמות הקפה

תופיע  MEMOלחץ על הלחצן אספרסו או על הלחצן אספרסו ארוך והחזק עד שהמילה  1
 בתצוגה.

כאשר הספל מכיל את כמות הקפה הרצויה, לחץ על לחצן האישור כדי לשמור את  2
 הכמות שנבחרה.

 
 כוונון הגדרת הטחינה

 
 הערה: ניתן לכוונן את הגדרות הטחינה אך ורק כאשר המכונה טוחנת פולי קפה.

 

 פתח את המכסה של מכל פולי הקפה. 1
 הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה. 2
 לחץ על לחצן האספרסו. 3
כאשר המכונה טוחנת קפה, הנח את הקצה של ידית כפית המדידה על כפתור כוונון הטחינה  4

כדי ללחוץ על הכפתור ולסובב אותו שמאלה  המדידהשבמכל פולי הקפה. השתמש בכפית 
 או ימינה, צעד אחד בכל פעם.

 יכוסה לא אשר, בגיר שבר למנוע מנת על הדרגתי כיוון ובצע קיצוניים משינויים הימנע *
 .האחריות במסגרת

הגדרות שונות של רמת טחינה. ככל שהנקודה קטנה יותר, כך  10באפשרותך לבחור מתוך  5
 הקפה יהיה חזק יותר.

 טחינה גסה: טעם עדין יותר, לתערובות קפה קלוי כהה. -
 טחינה דקה: טעם חזק יותר, לתערובות קפה קלוי בהיר. -

 ספלי קפה כדי להרגיש בהבדלי הטעם. 2-3הכן  6
 

 מוקצף וחלבקפוצ'ינו, בייבי קפוצ'ינו 
  הערה: ניתן לכוונן את הכמות של הקפוצ'ינו ושל קצף החלב.

 
 הסר את הפייה למזיגת מים רותחים. 1
 הסר את המכסה של קנקן החלב. 2
 .MAX-ו MINמלא את קנקן החלב בחלב, בין סימוני מפלס  3
 החזר את המכסה של קנקן החלב למקומו. 4
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 ".Iכוון את פיית המזיגה שעל קנקן החלב למצב " 5
 
 
 
 
 

 הכנס את קנקן החלב למכונה. ודא כי הכנסת את הקנקן כראוי. 6
 הנח ספל מתחת לפיית המזיגה של הקפה ולפיית המזיגה של החלב. 7
 בחר את המשקה מבוסס החלב הרצוי לך. 8
 כדי לחלוט קפוצ'ינו אחד, לחץ על לחצן הקפוצ'ינו. -
 כדי לחלוט לאטה מקיאטו אחד, לחץ על לחצן הלאטה מקיאטו. -
) ובחר בייבי קפוצ'ינו כדי לחלוט SPECIAL DRINKSלחץ על הלחצן "משקאות מיוחדים" ( -

 בייבי קפוצ'ינו.
המכונה מוציאה כמות מוגדרת מראש של חלב מוקצף לספל או לכוס ולאחר מכן מוזגת כמות 

 מוגדרת מראש של קפה.
 

 מיוחדים הכנת משקאות
 בתפריט המשקאות המיוחדים ניתן לבחור במים רותחים ובבייבי קפוצ'ינו.

) כדי להיכנס לתפריט. בתצוגה SPECIAL DRINKSלחץ על הלחצן "משקאות מיוחדים" ( 1
 מופיעות האפשרויות עבור משקאות מיוחדים.

 לחץ על הלחצנים מעלה/מטה כדי לגלול דרך אפשרויות התפריט. 2
 האישור כדי לאשר את המשקה הרצוי.לחץ על לחצן  3
בעת בחירת האפשרות 'מים רותחים', הכנס את פיית המזיגה של המים הרותחים למכונה  4

או בייבי קפוצ'ינו, הכנס את קנקן מוקצף ונעל אותה במקומה. בעת בחירת קפוצ'ינו, חלב 
 החלב למכונה.

 

  ניקוי ותחזוקה

 ניקוי שבועי של יחידת החליטה
 ת החליטה פעם בשבוע.נקה את יחיד

 הסר את פח העודפים ופתח את דלת השירות. 1
 הוצא את מגירת הניקוז. 2
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 כדי להוציא את יחידת החליטה, לחץ על הידית ומשוך את יחידת החליטה מתוך המכונה. 3
 שטוף את יחידת החליטה במים טריים והנח לה להתייבש. 4

 
 
 
 
 
 
 

ית נמצאת במגע עם בסיס יחידת לשונאת יחידת החליטה למקומה, ודא כי הכדי להחזיר  5
 החליטה.

 ית אינה במגע עם הבסיס, דחוף אותה כלפי מטה.לשונהערה: אם ה  
 

 
 
 
 
 
 
 

הקפד שהוו לנעילת יחידת החליטה יהיה במיקום הנכון. כדי למקם את הוו בצורה נכונה,  6
 העליון ביותר.דחוף אותו כלפי מטה עד שיימצא במיקום 
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 הוו אינו ממוקם כראוי אם הוא עדיין במיקום הנמוך ביותר. 7
החזר את יחידת החליטה לתוך המכונה לאורך פסי ההכוונה שבצדדים, עד שתינעל  8

 במקומה. כעת החזר את מגירת הניקוז למקומה בתוך המכונה.

 ניקוי חודשי של יחידת החליטה באמצעות טבליית שימון.
 כוסות קפה או פעם בחודש. 500בצע מחזור ניקוי זה לאחר שהמכונה חלטה  -
 עבור מחזור ניקוי זה, השתמש בטבליית שימון. -

 
 

לצורך ניקוי. הן אינן  שומנים להסרתזהירות: השתמש אך ורק בטבליות 
 מסירות אבנית.

 
 

 מתחת לפיה למזיגת קפה. נוזלים לקיבול כליהנח  1
 לחץ על לחצן עוצמת הארומה ובחר באפשרות 'קפה טחון'. 2
 שים טבלית שימון בתא הקפה הטחון. 3
 לחץ על לחצן האישור. המכונה מוזגת קפה מן הפייה למזיגת קפה. 4
 OFFכאשר סרגל ההתקדמות מגיע לנקודת האמצע, כוון את לחצן ההפעלה/כיבוי למצב  5

 (כיבוי).
 דקות בקירוב. 15לפעול במשך  השומנים להסרת מיסהלתתן  6
 (פועל). ONהעבר את לחצן ההפעלה/הכיבוי למצב  7
 לחץ על לחצן ההמתנה. 8
 המתן עד שהמכונה תבצע מחזור שטיפה אוטומטי. 9

 בצע את הנוהל של 'ניקוי שבועי של יחידת החליטה'. 10
פח העודפים  אתוהוצא את מגש העודפים עם פח העודפים. רוקן את מגש העודפים  11

 והחזר אותם למקומם בתוך המכונה.
 לחץ על לחצן עוצמת הארומה ובחר באפשרות 'קפה טחון'. 12
 מן הפייה למזיגת קפה. מיםלחץ על לחצן האישור. המכונה מוזגת  13
 פעמיים. שפוך את המים שיצאו מהמכונה. 13-ו 12חזור על שלבים  14
מגש העודפים ומלא אותו  לא ניםשומ להסרת טבלייהכדי לנקות את מגש העודפים, הכנס  15

 30לפעול במשך  השומנים הסרתבמים חמים עד לשני שלישים מקיבולתו. תן לטבליית 
 דקות בקירוב. כעת רוקן את מגש העודפים ושטוף אותו היטב.

 

 שימון
 

 
 קפה או פעם בחודש.כוסות  500-שמן את יחידת החליטה לאחר כ

מרח חומר שימון סביב הפיר שבחלק התחתון של יחידת  1
 החליטה.
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 מרח חומר שימון על פסי ההכוונה שמשני הצדדים, כמתואר באיור. 2
החזר את יחידת החליטה לתוך המכונה לאורך פסי ההכוונה שבצדדים, עד שתינעל  3

 החזר את מגירת הניקוז למקומה בתוך המכונה.במקומה. כעת 
 
 
 
 
 

 ניקוי מהיר של קנקן החלב
בין חליטת משקאות חלב ניתן לשטוף את הפייה במים רותחים כדי להבטיח שכל אחד 

 החלב יהיה מיטבי. ממשקאות
 את המים. לאגורהנח ספל או כלי קיבול מתחת לפיה כדי  1
 ".Iסובב את פיית מזיגת החלב עד למצב " 2
 )CARAFE QUICK CLEANלחץ על לחצן הניקוי המהיר של קנקן החלב ( 3

 התצוגה מזכירה לך להכניס את קנקן החלב, לחץ על לחצן האישור כדי לאשר. -
 .ESCהערה: אם ברצונך לעצור את הליך הניקוי של קנקן החלב, לחץ על לחצן 

גה מופיע סמל השטיפה המכונה מתחילה להזרים מים דרך פיית המזיגה של הקפה. בתצו     1
 וסרגל התקדמות.

 
 ניקוי יומי של קנקן החלב

חשוב לנקות את קנן החלב מדי יום או לאחר השימוש, שכן הניקוי מאפשר לשמור על ההיגיינה 
 ומבטיח סמיכות מושלמת של החלב המוקצף.

 לחץ על לחצני השחרור כדי להסיר את המכסה. 1
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ידי נקודה).-לסימן הייחוס (מצוין על סובב את פיית מזיגת החלב עד 2
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הרם את הפייה של קנקן החלב כדי להסירה מן המכסה ושטוף אותה במים פושרים. נקה  3
 את כל שאריות החלב.

החזר את פיית מזיגת החלב למכסה קנקן החלב. כדי להכניסה למקומה, התאם את  4
 שעל המכסה. הנקודה שעל הפייה לסימון

 
 
 
 
 

 ניקוי שבועי של קנקן החלב
 לחץ על לחצני השחרור כדי להסיר את המכסה. 1
 שטוף את המכסה ואת קנקן החלב במים טריים. נקה את כל שאריות החלב. 2
 החזר את המכסה לקנקן החלב והקפד שיינעל במקומו כראוי. 3
 ".MAXעד לסימון "הסר את החלק העליון של המכסה ומלא את קנקן החלב במים טריים  4
 החזר את החלק העליון של המכסה לקנקן החלב. 5
 הכנס את קנקן החלב למכונה. הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של החלב. 6
 ) כדי לבחור חלב חם.MILK FROTH" (חלב הקצפתלחץ על הלחצן " 7
 בתצוגה מופיע הסמל המציין כי המכונה מוזגת מים. 8
 הוצא ורוקן את קנקן החלב. כאשר המכונה מפסיקה את המזיגה, 9
התצוגה תבקש ממך לבצע מחזור ניקוי מהיר. אינך צריך לבצע מחזור זה במהלך הניקוי  

 השבועי של קנקן החלב.
 לחץ על לחצני השחרור כדי להסיר את המכסה של קנקן החלב. 10
 סובב את פיית מזיגת החלב עד לנקודה שעל המכסה. 11
 המכסה.החלב מן  הרם את פיית המזיגה של 12
 הוצא את הטבעת מפיית המזיגה של קנקן החלב.  13

 
 
 
 
 

 לחץ על הלחצן המסומן בחץ כדי לבטל את נעילת המכסה של פיית מזיגת החלב. 14
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כדי להסיר את המכסה, לחץ קלות משני צדדיה של פיית המזיגה ומשוך את המכסה כלפי  15
 מטה והרחק מפיית המזיגה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 להקצפת חלב מעלה. הרכיבמשוך את  16
 

 
 
 
 
 
 

 להקצפת חלב. כיבמשוך את המחבר החוצה והוצא אותו מהר 17
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 הוצא את צינורית היניקה. 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משוך החוצה את המחבר ונתק אותו מהחלק הנותר. 19

 נקה את כל החלקים במים פושרים. 20

 הרכב מחדש את כל החלקים בסדר הפוך. 21
 
 
 
 

 

 ניקוי חודשי מלא של קנקנן החלב עם חומר לניקוי צנרת החלב
מתוצרת  )326128: פאוזה ט"מק(עבור מחזור זה, השתמש אך ורק בחומר לניקוי צנרת החלב 

SAECO. 
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 ".MAXהערה: לפני שתתחיל בפעולה, ודא שמכל המים מלא עד לסימון "
 

כדי להיכנס לתפריט וגלול עד לפונקציית הניקוי המלא של קנקן  לחץ על הלחצן "תפריט"  1
 לחץ על לחצן האישור. החלב.

 בתצוגה מופיעות הפעולות שעליך לבצע בטרם תוכל להתחיל במחזור הניקוי.  -
מזוג את תכולת השקיק של החומר לניקוי צנרת לתוך קנקן החלב. כעת מלא את קנקן  2

 החלב במים עד למפלס המקסימלי.
 כנס את קנקן החלב למכונה והנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של קצף החלב.ה 3
 לחץ על לחצן האישור כדי להתחיל במזיגה של תמיסת הניקוי. 4
 המכונה מוזגת את תמיסת הניקוי דרך פיית המזיגה של החלב. -
 .)RINSE( לשטיפה סמלכאשר המכונה מפסיקה למזוג, בתצוגה מופיע  -
 ואת קנקן החלב מהמכונה.הוצא את כלי הקיבול  5
 ".MAXשטוף את קנקן החלב היטב ומלא אותו במים טריים עד לסימון מפלס " 6
 הכנס את קנקן החלב למכונה. 7
 הנח כלי קיבול מתחת לפיית המזיגה של מקציף החלב. 8
 לחץ על לחצן האישור כדי להתחיל באתחול מחזור השטיפה של הקנקן. 9

 יסתיים.כשהמכונה תסיים להזרים מים, המחזור  10
 

  הסרת אבנית
,  AquaCleanהחלפות של המסנן  8, או לאחר CALC CLEANאם מופיע במכונה הסמל 
 עליך לבצע הסרת אבנית.

החלפות של  8, או לאחר CALC CLEANאם לא תסיר אבנית כאשר מופיע במכונה הסמל 
במקרה זה, תיקונים לא יכוסו , המכונה עלולה להפסיק לעבוד כראוי. AquaCleanהמסנן 

 במסגרת האחריות).
 

 

 כליאין לשתות מים עם תערובת הסרת האבנית שנמזגים לתוך 
, או כל מים עם שאריות שנפלטים מתוך המכונה במהלך הקיבול

 הסרת האבנית.
 

 
 דקות. 30-תהליך הסרת האבנית נמשך כ

לצורך הסרת אבנית מן המכונה. תמיסת  Saecoהשתמש אך ורק בתמיסת הסרת האבנית של 
מיועדת להבטיח ביצועים מיטביים של המכונה. שימוש במוצרים  Saecoהסרת האבנית של 

אחרים עלול להסב נזק למכונה ולהותיר שיירים במים. ניתן לרכוש את תמיסת הסרת האבנית 
 מחיר הצעת לקבל ניתן. המורשים המשווקים ואצל פאוזה בחנות או* 6055 בפאוזה Saecoשל 

 www.pauza.co.il: בכתובת פאוזה אתר באמצעות
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 הליך הסרת אבנית
 .ESCניתן להשהות את הסרת האבנית או את מחזור השטיפה באמצעות לחיצה על הלחצן 

, לחץ על לחצן הסרת האבנית או השטיפהבתצוגה מופיע הסמל הבא. כדי להמשיך במחזור 
 האישור.

 
 הוצא ורוקן את מגש העודפים. החזר את מגש העודפים למכונה. 1

  ממכל המים (אם קיים). AquaCleanהוצא את מסנן המים 

". הכנס את קנקן החלב למכונה. סובב MINמלא את קנקן החלב במים טריים עד לסימון " 2
 ".Iהמזיגה של קנקן החלב עד למצב "את פיית 

 לחץ על לחצן האישור. 3
 בתצוגה מופיע הסמל הבא כאות לכך כי עליך להכניס את קנקן החלב למכונה.  -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
בתצוגה מופיע הסמל הבא, המציין כי המכונה נכנסת למחזור הסרת האבנית. אם ברצונך  4

 .ESCלצאת ממחזור הסרת האבנית, לחץ על לחצן 
מ"ל) לתוך מכל  250במלואו ( Saecoמזוג את הבקבוק של תמיסת הסרת האבנית של  5

 .ריק כשהוא, המים
 .CALC CLEANעד לסימון  ,המים למיכלהוסף מים  6
 ל') מתחת לפיות המזיגה של הקפה והחלב. 1.5מכל גדול (הנח  7
 לחץ על לחצן האישור כדי להפעיל את תהליך הסרת האבנית. 8
את תמיסת הסרת האבנית במרווחי זמן קבועים דרך פיות המזיגה של  מוזגתהמכונה   -

 דקות בקירוב). 25הקפה והחלב (תהליך זה נמשך 
אפשר למכונה למזוג את תמיסת הסרת האבנית עד שמכל המים יתרוקן. הוצא  9

 ואת קנקן החלב. הקיבול כליורוקן את 
 הוצא ורוקן את מגש העודפים. החזר את מגש העודפים למכונה. 10
. החזר את CALC CLEANשטוף את מכל המים ומלא אותו במים טריים עד לסימון  11

 מכל המים למכונה.
 . במכונה למקומו" והחזר אותו MINבמים טריים עד לסימון " מלא את קנקן החלב 12

 הנח את המכל שוב מתחת לשתי הפיות.
 דקות). 4-לחץ על לחצן האישור כדי להתחיל במחזור השטיפה (תהליך זה נמשך כ 13
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 בתצוגה מופיע הסמל הבא, המציין כי מחזור השטיפה הסתיים.  -
. החזר את מכל המים MAXשטוף את מכל המים ומלא אותו במים טריים עד לסימון  14

 למכונה.
 לחץ על לחצן האישור כדי לסיים את תהליך הסרת האבנית. 15
 הנח כלי קיבול מתחת לפיות המזיגה של הקפה והחלב. 16

 
 
 

 בתצוגה מופיע הסמל הבא, המציין כי המכונה מתחממת. 17
 אוטומטי.המכונה מבצעת מחזור שטיפה   -

הסר ונקה את קנקן החלב ראה הפרק 'ניקוי ותחזוקה', הסעיף 'ניקוי שבועי של קנקן  18
 החלב'. התקן במכונה את פיית מזיגת המים.

 הוצא ורוקן את מגש העודפים. החזר את מגש העודפים למכונה. 19
הוצא ושטוף את יחידת החליטה ראה הפרק 'ניקוי ותחזוקה', הסעיף 'ניקוי  20

 '.יחידת החליטה
 המכונה מוכנה כעת לשימוש.

 
 הפרעה למחזור הסרת אבנית

לאחר שמחזור הסרת האבנית התחיל, חובה להשלים אותו עד לסיום מבלי לכבות את המכונה. 
בשוגג של  וקבמקרה שהמכונה נתקעת במהלך המחזור או במקרה של הפסקת חשמל או נית

כבל החשמל, ניתן לצאת על ידי לחיצה על לחצן ההמתנה. במקרה כזה, רוקן ושטוף היטב את 
. פעל לפי ההוראות שמופיעות CALC CLEANמכל המים ולאחר מכן מלא אותו עד למפלס 

בפרק 'התקנה ראשונה', בסעיף 'מחזור שטיפה ידנית', בטרם תבצע חליטה של משקה כלשהו. 
 הושלם, המכונה תדרוש ביצוע של מחזור הסרת אבנית נוסף בהקדם האפשרי.אם המחזור לא 

 

 סמלי אזהרה וקודי שגיאה
אותות אזהרה מוצגים באדום. להלן רשימה של אזהרות שעשויות להופיע בתצוגה 

 ומשמעותן.
 .MAXמלא את מכל המים במים טריים עד לסימון  -
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 הקפה ריק. הכנס פולי קפה חדשים למכל פולי הקפה.מכל פולי  -
 

 
 
 
 
 
 
 

 יחידת החליטה אינה במכונה. הכנס את היחידה. -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 סגור את דלת השירות. -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הוצא את פח העודפים ורוקן אותו. -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 יש יותר מדי אבקה ביחידת החליטה. נקה את יחידת החליטה. -
בדוק את הסעיף 'משמעות קודי השגיאה' כדי לבדוק מה המשמעות של אם נגרמת שגיאה,  -

הקוד שבתצוגה ומה באפשרותך לעשות. לא ניתן להשתמש במכונה כאשר סמל זה מופיע 
 בתצוגה.
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שניות,  30שכחת למקם את המכסה על תא הקפה הטחון. אם לא תחזיר אותו למקומו בתוך  -
 התצוגה תחזור לתפריט הראשי ומחזור החליטה ייעצר.

 
 
 
 

 משמעות קודי השגיאה
 פתרון אפשרי  סיבה  בעיה  קוד שגיאה

יציאת הקפה  פתחנקה את   יציאת הקפה חסום פתח  מטחנת הקפה חסומה  1
היטב בעזרת הידית של הכלי 

 שימושי או ידית של כפית.-הרב
 

לא ניתן לפרק את יחידת   4 - 3
 החליטה.

יחידת החליטה אינה  
 ממוקמת בצורה נכונה.

סגור את דלת התחזוקה. כבה  
את המכונה והפעל אותה שוב. 
המתן שהסמל 'המכונה מוכנה' 
יופיע בתצוגה והוצא את יחידת 

 החליטה.
 

הוצא והחזר את מכל המים   יש אוויר במעגל המים  בעיה במעגל המים  5
מספר פעמים. הקפד להכניס 

לתוך המכונה כראוי. בדוק אותו 
 אם התא של מכל המים נקי.

 
כבה את המכונה והפעל אותה       קודי שגיאה אחרים

שניות. נסה זאת  30שוב לאחר 
 פעמים. 3פעמיים או 

 
אם הפתרונות שלעיל אינם מסייעים בהסרת סמל קוד השגיאה מן התצוגה ואינם מחדשים את   

 -. הפרטים ליצירת קשרPhilips Saecoהפעולה התקינה של המכונה, פנה אל קו התמיכה של 
 האינטרנט באתר מופיעות המורשות השרות מעבדות*. 6055 ארצי לקוחות שרות מוקד פאוזה

www.pauza.co.il האחריות לתעודת המצורף ובנספח. 

 
 Saecoהזמנת אבזרי 

. Saecoכדי לנקות את המכונה ולבצע בה הסרת אבנית, השתמש אך ורק במוצרי התחזוקה של 
 ואצל פאוזה בחנות*, 6055 פאוזה של הלקוחות שרות באמצעותניתן לרכוש מוצרים אלה 

 .המורשים המשווקים
 הזמנת מוצרים לתחזוקה:

 מוצר פאוזה מק"ט
 

 

 תמיסה להסרת אבנית 325772
 

 

 AquaCleanמסנן  326336
 

 

 גריז ליחידת חליטה 326168
 

 

 החליטה מיחידת שומנים להסרתטבליות  325880
 

 

 חומר לניקוי צנרת החלב 326128
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 אחריות ותמיכה
 באתר בקר או* 6055' בטל פאוזה של הלקוחות שרות מוקד עם קשר צור, ולתמיכה נוסף למידע

www.pauza.co.il המורשות השרות מעבדות לרשימת. 
אם דרוש לך מידע או תמיכה, צור קשר עם קו השירות של פאוזה. הפרטים ליצירת קשר כלולים 

 זה באתר התמיכה .www.saeco.com/supportבחוברת האחריות שסופקה בנפרד או בכתובת 
 .האנגלית בשפה הינה

 
 

 
 מחזור

 
 
 
 

 
 ).EU/2012/19סמל זה מציין, כי אין לסלק את המוצר עם פסולת ביתית רגילה ( -
פעל לפי הכללים הנהוגים במדינתך בנוגע לאיסוף בנפרד של מוצרים חשמליים  -

 שליליות לסביבה ולבריאות בני האדם.ואלקטרוניים. השלכה נכונה עוזרת למנוע תוצאות 
 

 

 פתרון בעיות
 

 פתרון  אפשרי גורם  בעיה
 בדוק אם כבל החשמל מחובר כראוי.  המכונה מנותקת.  המכונה לא נדלקת

 8-לחצן ההמתנה נלחץ במשך יותר מ  המכונה במצב עבודה מדומה.
 שניות.

אותה שוב  כבה את המכונה והפעל 
 באמצעות המתג הראשי.

מגש העודפים מתמלא 
 במהירות.

מדובר בתופעה רגילה. המכונה  
משתמשת במים כדי לשטוף את הצנרת 

הפנימית ואת יחידת החליטה. חלק 
מהמים זורמים דרך המערכת הפנימית 

 ישירות אל מגש העודפים.

רוקן את מגש העודפים כאשר החיווי 'מגש  
יע על מכסה מגש העודפים מלא' מופ

 העודפים.

הנח ספל מתחת לפיית המזיגה כדי לאסוף     
 מי שטיפה.

הסמל של פח העודפים המלא 
 ממשיך להופיע בתצוגה.

רוקנת את פח העודפים כאשר המכונה  
 היתה כבויה.

תמיד יש לרוקן את פח העודפים כאשר  
המכונה פועלת. אם ריקון פח העודפים 

כבויה, מונה מחזורי מתבצע כאשר המכונה 
הקפה אינו מתאפס. במקרה זה, ההודעה 

'רוקן את פח העודפים' תמשיך להיות 
 מוצגת גם אם הפח עצמו אינו מלא.

 
  

http://www.saeco.com/support
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אין להחזיר את פח העודפים למקומו עד   פח העודפים הוחזר למקומו מהר מדי.  
שההודעה שעל המסך תבקש ממך להחזירו 

 למקומו.

 

את יחידת  הסירל לא ניתן
 החליטה.

יחידת החליטה אינה ממוקמת בצורה  
 נכונה.

. כבה את המכונה השרותסגור את דלת  
והפעל אותה שוב. המתן שהמסך 'המכונה 

את יחידת  סרמוכנה' יופיע בתצוגה וה
 החליטה.

את פח העודפים לפני שתוציא את  סרה  .סרפח עודפים לא הו  
 יחידת החליטה

להכניס את יחידת לא ניתן 
 החליטה.

יחידת החליטה לא הועברה למיקום הנכון   יחידת החליטה אינה במיקום הנכון. 
ת לשונילפני החזרתה למקומה. ודא כי ה

באה במגע עם הבסיס של יחידת החליטה 
נמצא במיקום  הוכי הוו של יחידת החליט

 הנכון.

ידי הדלקתה וכיבויה. -אפס את המכונה על    
החזר את מגש העודפים ואת פח העודפים 
למקומם. השאר את יחידת החליטה מחוץ 

ולאחר מכן  השרותלמכונה. סגור את דלת 
הדלק וכבה את המכונה. כעת נסה להכניס 

 מחדש את יחידת החליטה.

המכונה עדיין נמצאת בתהליך הסרת   
 האבנית.

א את יחידת החליטה במהלך לא ניתן להוצי 
תהליך הסרת האבנית. תחילה סיים את 

תהליך הסרת האבנית ולאחר מכן הוצא את 
 יחידת החליטה.

בקפה יש מעט מדי קרמה או 
 שהוא מימי.

כוונן את המטחנה להגדרה של טחינה דקה   המטחנה מכוונת לטחינה גסה יותר. 
 יותר.

 תערובת הקפה.החלף את   .מתאימהתערובת הקפה אינה   

המכונה מבצעת את תהליך הכוונון העצמי   
 שלה.

 חלוט מספר כוסות קפה. 

 נקה את יחידת החליטה.  יחידת החליטה מלוכלכת.  

נקה את פיית המזיגה של הקפה ואת   הפייה למזיגת קפה סתומה.  קפה דולף מהפייה למזיגת קפה
 .אטב/סיכההחורים שבה באמצעות 

ידי שטיפתן -חמם מראש את הכוסות על  הכוסות שבהן אתה משתמש קרות.  מספיק.הקפה לא חם 
 במים רותחים.

הטמפרטורה מכוונת לרמה נמוכה מדי.   
 בדוק את הגדרות התפריט.

כוון את הטמפרטורה לרמה גבוהה  
 בתפריט.

בין אם החלב שהוספת חם או קר, הוא   הוספת חלב.  
יגרום תמיד להורדה מסוימת של 

 טמפרטורת הקפה.
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המכונה טוחנת את פולי הקפה 
 אך לא מוציאה קפה.

 כוונן את המטחנה לטחינה גסה יותר.  הטחינה דקה מדי. 

 נקה את יחידת החליטה.  יחידת החליטה מלוכלכת.  

נקה את פיית המזיגה של הקפה ואת   הפייה למזיגת קפה מלוכלכת.  
 .אטב/סיכההחורים שבה באמצעות 

יציאת הקפה בעזרת הידית  פתחנקה את   יציאת הקפה חסום. פתח  
 שימושי או ידית של כפית.-של הכלי הרב

החלף את תערובת הקפה או כוונן את   טחינת הקפה עדינה מדי.  הקפה נמזג לאט.
 המטחנה.

 נקה את יחידת החליטה.  יחידת החליטה מלוכלכת.  

יציאת הקפה בעזרת הידית  פתחנקה את   יציאת הקפה חסום. פתח  
 שימושי או ידית של כפית.-של הכלי הרב

 בצע הסרת אבנית במכונה.  צנרת המכונה חסומה באבנית.  

נקה את הקנקן והקפד למקם ולהכניס אותו   קנקן החלב מלוכלך או לא הוכנס כראוי.  החלב לא מוקצף.
 כראוי.

נפתחה פיית המזיגה של קצף החלב לא   
 כראוי.

ודא כי פיית המזיגה של קצף החלב מכוונת  
 למצב הנכון.

בדקנו את סוגי החלב הבאים, אשר מספקים   קנקן החלב לא מורכב במלואו.  
תוצאה טובה של קצף חלב: חלב פרה דל 

שומן או מלא, חלב סויה וכן חלב ללא 
לקטוז. סוגים אחרים של חלב לא נבדקו 

כמות קטנה של  ועלולים להוביל ליצירת
 קצף.

 המצוףרוקן את מגש העודפים כאשר   מגש העודפים מלא מדי ועולה על גדותיו.  יש מים מתחת למכונה.
'מגש העודפים מלא'  -כלומר, מורם האדום

מגש העודפים.  לרשתעל ממופיע  והוא
תמיד יש לרוקן את מגש העודפים לפני 

 ביצוע הסרת אבנית במכונה.

הנח את המכונה על משטח אופקי, כדי   מונחת על משטח אופקי.המכונה אינה   
 קדפת'מגש העודפים מלא' י החיווי שמצוף
 כראוי.
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לא ניתן להפעיל את מסנן 
AquaClean  כיוון שסימן

 האישור אינו מופיע בתצוגה.

מ"ל בכל  100כוסות לפחות ( 10יש להוציא   מסנן הופעל הרגע. 
כוס) בטרם תוכל להפעיל מסנן חדש. היזהר 
בעת הפעלת מסנן חדש, כיוון שמונה המסנן 

 יגדל אוטומטית. 

. לאחר AquaCleanמסנני  8כבר החלפת   
אבנית מן החלפות של מסנן עליך להסיר  8

 המכונה.

תחילה הסר אבנית מן המכונה ולאחר מכן  
 התקן את המסנן.

המסנן לא הוחלף בזמן לאחר שהאות של   
 התחיל להבהב. AquaCleanמסנן המים 

תחילה הסר אבנית מן המכונה ולאחר מכן  
 התקן את המסנן.

המסנן לא הותקן עם השימוש הראשון אלא   
ספלי קפה (לפי  50-לאחר חליטה של כ

מ"ל). על המכונה להיות  100ספל של 
נקיה לחלוטין מאבנית לפני התקנתו של 

 .AquaCleanמסנן 

תחילה הסר אבנית מן המכונה ולאחר מכן  
חדש. לאחר  AquaCleanהתקן מסנן 

-הסרת האבנית, מונה המסננים מתאפס ל
. תמיד יש לוודא את הפעלת המסנן 0/8

 בתפריט המכונה, גם לאחר החלפת המסנן.

לא הופעל בצורה נכונה  AquaCleanמסנן   
 במהלך ההתקנה הראשונה.

פעל לפי ההוראות שבתצוגה, עד שתקבל  
 אישור כי המסנן הופעל.

מותקן, אולם  AquaCleanמסנן 
ההודעה לגבי הסרת האבנית 

 מופיעה.

החלפות של מסנן עליך להסיר  8לאחר  
 אבנית מן המכונה.

תחילה הסר אבנית מן המכונה ולאחר מכן  
חדש. פעולה זו  AquaCleanהתקן מסנן 

-תאפס את מונה המסננים ותחזיר אותו ל
. תמיד יש לוודא את הפעלת המסנן 0/8

 בתפריט המכונה, גם לאחר החלפת המסנן.

ההודעה בנוגע להסרת האבנית 
 8י החלפתם של מופיעה לפנ

 מסננים.

כראוי  AquaCleanלא הפעלת את מסנן  
 במהלך ההתקנה הראשונה.

תחילה הסר אבנית מן המכונה ולאחר מכן  
חדש. תמיד יש  AquaCleanהתקן מסנן 

 להפעיל את המסנן דרך תפריט המכונה.

לאחר  AquaCleanהכנסת את מסנן   
 שהשתמשת במכונה במשך זמן מה.

  

את המסנן החלופי דרך תפריט לא הפעלת   
 המכונה.

  

לא החלפת את המסנן כאשר סמל המסנן   
 החל להבהב.

  

 הנח לבועות אוויר לצאת מן המסנן.  עליך להוציא אוויר מהמסנן.  .כראוי הותקןהמסנן לא 

 רוקן את מכל המים לפני התקנת המסנן.  יש עדיין מים במכל המים.  

אתה מנסה להתקין מסנן אחר מאשר מסנן   
AquaClean. 

 מתאים. AquaCleanרק מסנן  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

הערה: אם אינך מצליח לפתור את הבעיה בעזרת המידע שבטבלה זו, פנה לקו השירות של 
 *6055' בטל פאוזה
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