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 חובבי קפה יקרים,

 

 מכונת קפה אספרסו באיכות הגבוהה ביותר. שהיא, PROFITEC PRO 500רכשתם את מכונת האספרסו 

 .הזוהנאה רבה בהכנת אספרסו וקפוצ'ינו מושלמים עם מכונת האספרסו  כםומאחלים ל כםעל בחירת כםאנו מודים ל

 . כםבעיון את מדריך ההוראות לפני השימוש במכונה החדשה של  ואנא קרא

לפני הפעלת מכונת   כם קשר עם המשווק המקומי של ולמידע נוסף, אנא צר יםזקוק  םשאלות נוספות או אם את  כםאם יש ל 

 האספרסו.

 ההוראות בהישג יד לעיון עתידי.נא לשמור את מדריך 
  

 
  

Dear coffee enthusiasts,  

  

with the PRO 500, you have purchased an espresso coffee machine of the highest quality.  

We thank you for your choice and wish you a lot of pleasure preparing perfect espresso and cappuccino with your espresso 

coffee machine.  

  

Please read the instruction manual carefully before using your new machine.   

If you have any further questions or if you require any further information, please contact your local specialised dealer 

before starting up the espresso coffee machine. Please keep the instruction manual within reach for future reference.  

  

  

 
  

  

    

Profitec GmbH  

  

Profi-technische Produkte  

  

Industriestraße 57 - 61  

D-69245 Bammental/Heidelberg  

Deutschland / Germany   

  

Tel.:+49 (0) 6223 9205-0  

Fax:+49 (0) 6223 9205-50  

  

E-Mail: info@profitec-espresso.com  

Internet: www.profitec-espresso.com  

   

 

 .הודעות חשובות בנושא בטיחות למשתמש. שימו לב להודעות אלו כדי למנוע פציעות ְזִהירּות!סימן 

 

 .הודעה חשובה לשימוש נכון במכונה תשומת לב!סימן ל

 
01 - 2021 

 

  Technical data subject to change without notice/  הנתונים הטכניים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת

  English translation of the original German user manualאנגלי /הך התרגום נעשה מתו ת של המדריך  עבריתרגום לה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(Stempel des Fachhändlers/dealer s stamp)  
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 מגיע עם המכונה   1

 

 דוחסן  1  ידית עם זרבובית בודדת  1

 מברשת  1  ידית עם זרבובית כפולה  1

 צינור סילקון למסנן מים  1  סלסלה למנה בודדת  1

 מדריך למשתמש  1  סלסלה למנה כפולה 1

   פילטר עיוור 1

      

                                   

  עצות כלליות    2

 הערות בטיחות כלליות   2.1

 הקדמי של מכונת האספרסו.בצד לוחית המתאים למידע המופיע על  הפעלהשמתח ה  יש לוודא• 

 .4מורשים בהתאם להנחיות בפרק   אנשים מיומנים או• התקנת המכונה צריכה להתבצע על ידי 

 ללא השגחה.  את המכונהשאיר . אין להבלבד עם חיבור ארקהחבר את המכונה לשקע  יש ל• 

 בעת החלפת חלקים.או שירות טיפול, שהמכונה מנותקת מאספקת החשמל במהלך   יש לוודא• 

 לכופף את כבל החשמל.• אין לגלגל או 

 , על מנת למנוע סכנה. ךמוסמ טכנאישירות או  איש• אם כבל החשמל פגום, יש להחליף אותו על ידי 

 . מפוצלשתמש בשקע לה איןשתמש בכבל מאריך/  לה אין• 

 רק על משטח עמיד במים.יעשה במכונה  שימוש את המכונה על משטח אחיד ויציב.  יש להניח• 

 ת המכונה על משטח חם. ניח אלה אין• לעולם 

 אין להפעיל את המכונה בידיים רטובות. ,טבול את המכונה במיםל אין• לעולם 

 החשמל של המכונה.או שקע על תקע   שאין נזילה של מיםודא  יש לו• 

 • יש להשתמש במכונה רק על ידי אנשים מבוגרים מנוסים.

ילדים( עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות,  • המכונה אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים )כולל 

או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן ניתנה להם השגחה או הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם האחראי  

 לבטיחותם. 

 • יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המכשיר.

 בחוץ. ין להפעיל אותה, גשם( ואחשוף את המכונה למזג אוויר סוער )כפור, שלגאין ל• 

 את האריזה מהישג ידם של ילדים. יש להרחיק • 

 שתמש רק בחלקי חילוף מקוריים.יש לה • 

 שתייה.ל• אין להפעיל את המכונה עם מים מוגזים, אלא עם מים רכים  

 • אין להפעיל את המכונה ללא מים.

  שימוש במכונהר, מתחממים במהלך הקיטו וצינורית ראש החליטה• שימו לב שמשטח המכונה, בפרט 

 . פציעהוקיימת סכנת  

 

 .לפני הפעלת מכונת האספרסו כםלמשווק של ולמידע נוסף, אנא פנ יםזקוק  םשאלות נוספות או אם את  לכםאם יש 

 .המכונות עומדות בתקנות הבטיחות הרלוונטיות

 .היצרן אינו נושא באחריות ואינו אחראי להחזר אחרמורשה. במקרה  טכנאיכל תיקון או שינוי של רכיבים חייבים להתבצע על ידי 

  או שניתן לבקש מאיתנו www.profitec-espresso.de ניתן למצוא נקודות שירות מורשות באתר

 ָחׁשּוב 

מפני   כם על מנת להגן על המכונה של  70ppm (4°dH ) מקסימלית שלעם קשיות רכים להשתמש במים  מומלץ

 .השתמש במרכך מים על מנת להגיע לרמת קשיות נאותהמומלץ לנזקי אבנית. בעת הצורך, 

 זו.  פעולהלפני ביצוע  כםשל  רשמיצור קשר עם המשווק ה תוכלו לי 

היה צורך בפירוק  , מכיוון שיכם רק על ידי הספק שלעשות טיפול הסרת אבנית  ניתן ל מלאה באבניתמכונה שכבר 

 .אבניתחלקי של הדוד והצינורות כדי למנוע חסימה של המערכת על ידי שאריות 

 .הסרת אבנית מאוחרת עלולה לגרום לנזק משמעותי למכונה
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 שימוש נכון   2.2

 מסחרי.. המכונה אינה מיועדת לשימוש בלבד להכנת קפה, מים חמים וקיטור  PRO 500מכונת יש להשתמש ב

באחריות לנזקים עקב שימוש לא מתאים במכונה ואינו  אלא יישבהחלט. היצרן  ההשימוש במכונה שלא למטרה המוזכרת לעיל אסור

  .אחראי לפיצוי.

 :מכשיר זה מיועד לשימוש ביתיי ודומים כגון •

 משרדים וסביבות עבודה אחרותבבחנויות,  יםמטבחב •

 אירוח צימירים ובתי •

 דומהעל ידי לקוחות בבתי מלון, במוטלים ובסביבות אחרות מסוג  •

 מסוג לינה וארוחת בוקר מקומות •

  

  תאור המכונה       3

 חלקי המכונה  3.1

PRO 500  
    

  

 גש מתחת לממיכל מים מתוקים  כוסות, מגש חימום  .1

 קיטורברז ה .2

 ראש החליטה  .3

 מנורת בקרה ירוקה .4

 מתג הפעלה/כיבוי .5

 מד לחץ בדוד  .6

 מנורת בקרה כתומה .7

 לחץ  צינור שחרור .8

 )ראה תמונה למטה(  PID תצוגתמתחת   ,מגש טפטוף .9

 פורטאפילטר החליטה/ ידית  .10

 מד לחץ משאבה  .11

 החליטה הפעלת מנוף  .12

 מים חמים  ברז .13
  

  

  

  

  

 מתחת למגש הטפטוף  PIDצג 

  

 !ְזִהירּות 

 :סכנת פציעה: החלקים הבאים חמים או עלולים להתחמם

 המים החמים וברז הקיטור  ברזאזור סביב כל ה •

 מים חמים צינור הצינור קיטור ו •

 פורטאפילטר ידית החליטה /  •

 חליטה יחידת ה •

 צד( במסגרות ה)חלק עליון ו המכונה גוף •
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  נתונים טכניים  3.2
230 V     :מתח 
50 Hz        :תדירות 

1.400 W    :הספק 

 נפח מיכל מים:  ליטר 2.8בערך 

 מידות: ממ   393ממ , גובה= 447ממ , עומק=  302רוחב=

w x d x h / 302 mm x 555 mm x 393 mm     :מידות עם ידית חליטה 
23.5 kg   :משקל 

  

 3.3 PID –  בקרת טמפרטורה 

חלב. טמפרטורת   הקצפתלווסת את טמפרטורת הקיטור ובכך את לחץ הדוד ל משתמשמאפשרת ל Pro 500 -של ה PID-בקרת ה

אלא גם טמפרטורת  משתנה, , לא רק לחץ הדוד קיטור. כאשר משנים את טמפרטורת ה120°C-מוגדרת מראש במפעל ל הקיטור

  של הקפה משתנה. חליטהה

  התקנת המכונה   4

תקפים  המוסמכים, בהתאם להנחיות הבאות ובהתאם לחוקים  טכנאיםההתקנה אך ורק על ידי יש לבצע את 

  מקומיות.הולתקנות במדינה 

 

  הכנות להתקנה   4.1

 ויציב.  ישראת המכונה על משטח  יש להניח •

 ניח את המכונה על משטח חם. לה איןלעולם  •

   לדלוף מהמכונה. יםעלולמים את המכונה על משטח עמיד למים, מכיוון ש יש להניח •

 

 

  החשמל חיבורי   4.2

 . המכונההקדמי של בצד לוחית התואם את המופיע על   שהמתח במדינהודא  יש לו• 

 .תואם לסטנדרט במידינה שתקע החשמלודא  יש לו• 

 ללא השגחה.  את המכונהשאיר אין להחבר את המכונה לשקע מוארק בלבד ויש ל• 

 • אין לגלגל או לכופף את כבל החשמל.

  .מפצלשתמש בשקע לה ין• אין להשתמש בכבל מאריך / א

 

 

 שימוש ראשון   5

 . בעיון את מדריך ההוראות לפני הפעלת המכונהיש לקרוא 

 בדוק אם: יש ללפני הפעלת המכונה, 

 המים החמים סגורים.ברז הקיטור ו ברז •

 .( תחתוןהמכונה כבויה. )מתג ההפעלה במצב  •

 כבל החשמל מנותק.  •

 .עד הסוף מגש הטפטוף מוכנס במדויק •

  מים.להמכונה מונחת על משטח עמיד  •

 

  

 :מכונהלהפעיל את ה אפשר עכשיו  

 

 שטוף אותו היטב.לאת מיכל המים ו להוציאאת מגש חימום הכוסות,  יש להרים .1
 את מגש חימום הכוסות.  יםוסגורהמלא מיכל המים  מחזירים את, רכיםאת מיכל המים במים טריים  ממלאים .2
 את מתג ההפעלה למצב העליון. המכונה מופעלת כעת.  מעלים. החשמלאת התקע לשקע  מכניסים .3
 נורית הבקרה הירוקה נדלקת.  .4
 את הדוד של המכונה במים טריים. תמלאפעל )שומעים אותה( ומהמשאבה ת .5
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לרמה  יורדת המים כמות משאבה; נורית הבקרה הכתומה דולקת כעת. ברגע שהרעש  נפסק, מתמלאברגע שהדוד  .6

מלא מים. המכונה  יש לונורית הבקרה הכתומה נכבית. במקרה זה  מכבה את עצמהמסוימת במיכל המים, המכונה  

 מתחממת אוטומטית. 

 .שובלמילוי הדוד, יש למלא את מיכל המים  בפעם הראשונה מכיוון שנדרשת כמות גדולה של מים  .7
 .120°C  -הטמפרטורה הגיעה לו עד שבר א 1.25  -ל 1.0לחץ בין  יראהעד שמד לחץ הדוד יש להמתין  .8

את   שחררהמ (Vacuum breaker) מקצועילחץ  שחרור מצויד בשסתום  PRO 500-הש ןמכיווידני לא נדרש  "שחרור לחץ" .9
 . ימוםדוד באופן אוטומטי במהלך שלב החהלחץ ב

זרימת    תהליךתחיל ימ"ל מים. כך מחליף החום יתמלא במים ו 500כ.  ומזרימיםלמצב עליון  החליטהאת ידית מעלים  .10
 המים במערכת התרמוסיפונית. 

 .מחדש את מיכל המיםוממלאים למצב התחתון.  החליטהאת ידית  מורידים .11
  ח את הכוסות על מגש חימום הכוסות כדי לחמם אותן מראש.יהנאפשר להמכונה מוכנה לשימוש.  עכשיו .12

 מיחידת החליטהמכלי מים  2-3-של כ שחרורלנקות את המכונה על ידי   ישלפני הכנת הקפה הראשון, 

 הוצאת מים חמים. 6.4גם פרק   והמים החמים. רא מצינוריתו

 

 למניעת מילוי יתר של המכונה. מפסקיש  PRO 500-ל

  צריךתחממת. במקרה זה, ייתכן שבפעם הראשונה או בעת הוצאת כמויות גדולות של מים המכונה אינה מ

 . מחדשלהדליק את המכונה ולכבות 

 

 , מגש הטפטוף ומיכל המים אינם מתאימים למדיח הכלים. חשוב! ידית החליטה/פורטהפילטר
 

 

  ראשון במכונהשמוש   6

  מכונהההכנת    6.1

 :יש להפעיל את המכונה באופן הבא

 .מיכל המים במידת הצורך אתמים ב יםמלאמ .1

 .(כלפי מעלהמתג ההפעלה מעלים את את המכונה )מדליקים  .2
 PID-בלטמפרטורה שנקבעה מראש  בר או שהמכונה מגיעה 1.25עד   1.0-מראה כעד שמד הלחץ  ממתינים .3

 .טמפרטורת הסביבההוא תלוי גם בדקות לערך,  15 -זמן החימום נמשך כ .4
 .המכונה מוכנה לשימושבשלב הזה  .5

קצת מים חמים. כך    יםשחררמלמצב העליון.  ומעלים את מנוף החליטהפילטר הפורט מכניסים את ידית החליטה/ .6

 היטב. פילטר יתחמם ההפורט

 

  

ובכך לאפשר חליטת אספרסו  חם עליו לשמור  כדי ,  בראש החליטהפילטר ה מומלץ להשאיר את הפורט

 טמפרטורת אופטימלית. ב

 

   PID-הה של תצוגפונקציות ה   6.2

 . PID -ה להלן הסבר על אפשרויות התכנות השונות של בקרת

  תכנות הטמפרטורה   6.2.1

לשנות את  במקביל חלב ו כדי לאפשר הקצפת מאפשרת לתכנת את טמפרטורת הקיטור ובכך את הלחץ בתוך הדוד   PID-בקרת ה
 מיחידת החליטה  אספרסושל ה החליטהטמפרטורת 
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 מעלות צלזיוס. 127-ל  120בין  PID-ניתן להגדיר את טמפרטורת הדוד במבחינה טכנית,  

  

. אם הטמפרטורה 94°C- בר, התואמת לטמפרטורת יציאה של כ 1.25בערך  124°Cשל  PID-אנו ממליצים על הגדרת טמפרטורה ב

 . מוגדרת נמוך יותר, לא יהיה מספיק לחץ כדי להקציף חלב

  

התצוגה, ייתכן שיחלוף זמן מה עד ו PID-ההקיטור באמצעות  ה של טמפרטורה אם שיניתם את !שימו לב

 .לטמפרטורה החדשה וליציבותה של יחידת החליטה תגיע טמפרטורשה

  

 לפי ההוראות שלהלן:  יש לפעול כדי להתאים את הטמפרטורה 

1. 
אינו   גוף החימוםהדוד בתכנות.  ת את המכונה. אין חשיבות לטמפרטור וליהפע

 פעיל במהלך התכנות. 
 

 ’tl‘" עד שרואים על הצג -"-כפתור ה"+" ועל  -יש ללחוץ בו זמנית על כפתור ה .2

 

3. 
לתפריט המשנה  ', ’tlלתוך התפריט להיכנס כדי  "+"-לחצן העל וחצים ל

 . תהטמפרטורה הנומינלי תופיעל הצג  . עהמאפשר לשנות את הטמפרטורה

 

4. 

 מהירהלוחצים לחיצה 

 להפחית  -

 + כדי להגדיל 

 ערך הטמפרטורה הנומינלי.

  

5. 

 ן זמן קצר לאחר הגדרת הטמפרטורה הנומינלית יהמתל יש

 הערך: 

'tl יוצג בתצוגה ' 
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 לצאת ממוד תכנות. כדי   ▬לוחצים על כפתור ה  .6

 
 

  "Oלמצב " תכנות הטמפרטורה   6.2.2

 ן נתונים אלו יש לפעול כדלקמן:כדי לכוו )פרנהייט( F0או )צלזיוס(  C0-" יוצג כtl"יר את יחידות המידה של הטמפרטורה ניתן להגד

 "  tlבו זמנית. יופיע על המסך "  –ולחצן   + על לחצן לוחצים  .1

 

 . ”O“ , על המסך יופיע t1אחרי פעמיים.   –לוחצים על לחצן  .2

  + כדי להיכנס לתפריט. חצים על ול

    –ע"י לחיצה על פרנהייט  Fצלזיוס או  Cעכשיו אפשר לבחור  .3

 

  ת ממצב תכנות אוטומטיוהמערכת תצא  המתינו זמן קצר .4

   

  חסכון בחשמל ECOלמצב תכנות    6.2.3

 ECOמצב  בדקות.  90לכיבוי לאחר היצרן המכונה מגיעה מכיבוי אוטומטי לאחר זמן מוגדר מראש. המערכת מפעילה   ECOמצב ב

 .הזמן שהוגדרהאחרונה ומכבה את המכונה לאחר  חליטהפר לאחור לאחר פעולת הוסמונה הפעל ומ

תחמם שוב. ניתן גם  חזור ו למצב עליון והמכונה ת  חליטהידית היש להרים  ECOלאחר שכבתה במצב  כדי להפעיל מחדש את המכונה, 
 לכבות ולהפעיל שוב את המתג הראשי.

 כדלקמן: יש לפעול  , ECOמצב המכונה לכדי לתכנת את 

  .1 מדליקים את המכונה  

  

  .2 . " על הצגtlביחד עד שמופיע " –ועל   +לוחצים על 

 

על הצג.   ”O“" מופיע tlאחרי " – לוחצים פעמיים על לחצן 

 כדי להיכנס למצב תכנות.  + לוחצים 
3.  

 

  –או + עכשיו ניתן לשנות את הגדרות התכנות ע"י לחיצה על  

דקות.   30 -ב ECOוכל לחיצה מקפיצה את זמן הכניסה למצב 

זמן קצר והתפריט   יש להמתיןעל מנת לצאת ממצב התכנות,  

 ייצא אוטומטית.

4.  

  .5 לאחר יציאה מתכנות הנתון החדש ישמר במכשיר   
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  PID -ה ת תצוגת וכיבוי תכונ  6.2.4

. תופיע נקודה על הצג, המציינת שהמכונה כובהעד שהתצוגה   "+" על כפתור  צים חול.  :PID ישנה אפשרות לכבות את תצוגת ה

 ."+" עדיין מופעלת. התצוגה תופעל שוב על ידי לחיצה נוספת על הלחצן

 

 הכנת קפה   6.3

כדי   למנה אחת.ובפילטר המתאים  משתמשים בפורטפילטר )ידית החליטה( זרבובית בודדת להכנת כוס אספרסו בודד )אספרסו קצר(
נעול היטב יש לוודא שהפילטר  . מנות 2- לובפילטר הגדול  זרבובית כפולהבפורטפילטר עם  ספלים משתמשים  2-להכין אספרסו ל

. )אם  המתאים לאספרסועד לסימן בתוך סל הפילטר שימו לב למלא בקפה טחון  קפה טחון דקפילטר ב. ממלאים את הידיתב
משתמשים בקפה דק מידי האספרסו זורם בטפטוף או לא זורם בכלל, ואם ממלאים בקפה טחון גס מידי, האספרסו זורם במהירות  

 והקפה דליל(  

נקים את שפת  ק"ג. כך הקפה הטחון נדחס באופן שווה. מ 20  -כשל  לחץ לחיצה מומלץ דוחסןדחסו את הקפה הטחון עם ה

 .יחידת החליטהלתוך תוך סיבוב קל בחוזקה אותו הדקים הפורטפילטר ומ

את ידית   הרימו(. כעת יציאהשמים כוס אחת מתחת לכל אספרסו כוסות  2הפורטפילטר )להכנת  זרבוביתמתחת ל  ספלמניחים את ה

 חליטהמציין את זמן ה  PID . הטיימר בצגחליטהכדי להתחיל בתהליך ה פונה החוצה מהמכונה(  – מעלות 90)למצב העליון  הפעלהה
 .שניות  25עד   20צריך להיות בסביבות  חליטהבשניות. באופן כללי, זמן ה

את ידית  מורידים חזרה לאחר שקיבלנו את מנת האספרסו הרצויה, מ"ל.  30עד   20בין  צריך להיות אחת אספרסו מנת נפח של 

יוזרמו למגש   ,על הקפה הטחון ,והמים שהצטברו בשעת החליטה בתוך הפורטפילטר הלחץעודף  .המקוריהתחתון/למצב  הפעלהה
 .מתוך החלק התחתון של ראש החליטההטפטוף 

לחץ   יראהעדיין לחץ החליטה , מד חליטהשאבה. לאחר תהליך המד לחץ המבעזרת ניתן לקרוא את לחץ המשאבה במהלך החליטה 

מד הלחץ חוזר להראות את לחץ החליטה. הרמת הידית ההפעלה והורדה חזרה נוספת,  אספרסו. רק כאשר מכינים כוס םמסוי
 " 0משחררת את הלחץ בתוך השעון והוא חוזר למצב "

 

  זהירות!

בעת   ראש החליטההחוצה מ עלולים להתיז מים חמים מצב תחתון כראוי, נמצאת ב לא  ההפעלהאם ידית 

 עלול לגרום לפציעה.ש מה. פורטפילטרהוצאת ה
  

שתמש במטחנת קפה להמומלץ אופטימלית. לכן,  אספרסותוצאת קבלת   קפה טחון טרי מאפשר 
 .מטחנות קפה מקצועיות וקומפקטיות ניתן למצוא מספר.  ולטחון לפני החליטה מקצועית

   ת. אופטימלי לדחיסהמ"מ   58נירוסטה בקוטר של   דוחסןלהשתמש ב יש

 

 שחרור מים חמים 6.3

כשידית הפעולה במצב תחתון,  המים החמים.   צינוריתעם ידית מבודדת חום( מתחת ל רצוי מיכל מים מתאים ).  מניחים 1
 .רותחים יוצאים מהצינורית לשימושכם )למשל לתה, קפה נמס וכו'(פותחים את ברז המים החמים. מים 

תמלא  מ הדוד לאחר שהוצאנו מים . הקריםמלא את מיכל המים חמים מומלץ לבדוק אם יש צורך ל. לאחר הוצאת מים 2
 ור. הוצאת כמות גדולה מאד של מים חמים תגרום לירידה בלחץ הקיטור עד אפילו מצב ללא קיט במים באופן אוטומטי.

 
 

 .כאשר המכונה כבויה, ניתן להוציא יותר מים חמים

  .עם זאת, לא בהכרח צריך לכבות את המכונה לצורך הוצאת מים חמים
 

 !זהירות

   .לתוך מיכל על מנת למנוע פציעות עקב התזת מים חמים צינורית המים החמיםאת פיית  יש להכניס

 

 הוצאת קיטור 6.5

מדובר אחרים כמו פונצ'.   משקאותחלב או על מנת לחמם או להקציף   קיטורכמויות גדולות של  הפיקמאפשר ל PRO 500-פרופיטקה

חלב. אנא שימו לב   להקציףניתן מעטות  עצום. לכן, תוך מספר שניות  קיטורבמכונת אספרסו מקצועית וקומפקטית בעלת נפח 
 .לא ניתן להקציף את החלבלהוראות למטה. אין להביא את החלב לרתיחה, אחרת 
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את  לשחרר כדי שניות   5הקיטור למשך כ.   ברזח את ופתיש לחשוב: על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר בהקצפת חלב,  .1

 .בצינור המים שהתעבו

 .הקיטור לתוך הנוזל קצה פיית צינורית לטבול את יש  .2

 .הקיטורברז פתחו מחדש את  .3
 .מחממים ו/או מקציפים את הנוזל .4

סגרו את ברז הקיטור. נקו את צינורית הקיטור במטלית לחה, העבירו את הצינורית מעל מגש  לאחר ההקצפה או החימום,  .5

 .  הקיטור צינוריתחורים של קצת קיטור כדי לשחרר את החלב הכלוא בשחררו הטפטוף ו
  

 סכנת פציעה

  .הקיטור מתחת לפני השטח של הנוזל בזמן החימום או ההקצפה כדי למנוע ריסוס צינוריתשמור תמיד את 

  

 ָחׁשּוב

 חלב. סיר שאריות כדי לה ,עם מטלית לחה שימושלאחר כל   צינורית הקיטוראת   יש לנקות 

 

 סכנת פציעה
 י הקיטור בזמן הניקועם צינורית ממגע  יש להימנע

 

 

 

 ניקוי ותחזוקה 7

 ומדויק חשוב מאוד לביצועים, לאריכות החיים ולבטיחות המכונה שלך. טיפול קבוע 
  

 !ְזִהירּות

  ולתת נתק את כבל החשמל ל)מתג ההפעלה במצב תחתון(,   !תמיד , יש לכבות את המכונהלפני הניקוי

 .דקות( 30למכונה להתקרר לטמפרטורת החדר )לפחות  

 ונה בידיים רטובות. קיים סיכון להתחשמלות טבול את המכונה במים; אין להפעיל את המכל איןלעולם 

 

  
 

 

 ניקיון כללי 7.1

 :ניקיון יומי

מגש מידי יום מומלץ לנקות את הרכיבים החיצוניים במכונה. ידית החליטה )פורטפילטר( עם המסננים שבתוכה, מיכל המים, 

 .דורשים ניקוי יומיומי במים חמימים ו/או עם חומר ניקוי בטוח למזון כולל הפלטה מעל מגש הטפטוף והדוחסן  טפטוףה

 

טפטוף ומיכל מים אינם מתאימים הפלטה על מגש הטפטוף, ה, מגש  חשוב!!! ידית החליטה )פורטפילטר(

 !! למדיח הכלים
 

  

 .והסר לכלוך גלוי מבלי לפרק את החלקים בראש החליטהאטם האת   רשת הפיזור,את   יש לנקות 

 

 :ניקוי לפי הצורך

 .הקיטור והמים החמים לאחר כל שימוש צינורית את  יש לנקות 

 .כבויה וקרהמכונה כשהיא את גוף  לנקות  יש

  .על ידי הוצאת מים חמים םשבוע עד שבועייהקיטור כל המים בדודלרענן את   ישבהתאם לשימוש, 

 

 .במטלית רכה ולחה לניקויהשתמש יש ל

 !כלורייםבחומרים או  טצ'()כגון סקו שתמש בחומרי ניקוי שוחקיםלה איןלעולם 
 

  

 .תמלאמ עד שהוא לחכות  לאטפטוף באופן קבוע והרוקן את מגש יש ל
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 חליטה  ראש ניקוי   7.2

לנקות ולהסיר    יש. עם חומר ניקוי זה, בכךטבליות זמין אצל המשווק המתמחה אבקה או חליטה בצורת ה לראשחומר ניקוי 

 עם המכונה. מתבצע על ידי שימוש בפילטר העיוור המצורף שטיפה נגדית, , הניקוי הצטברו בראש החליטה.שומנים ש

 :לפי ההוראות כמפורט להלן \לו ופעיש ל .יכול להתבצע מדי שבועאו האבקה טבליות העם  ראש החליטהניקוי 

 

 (PID-בעזרת הטמפרטורה ה שתכוונו את  בר או 1.25  - 1.0 צריך להיות לחץ הדוד) יש לחמם את המכונה  .1

 .פילטרית הדיהעיוור לתוך הפילטר את  יש להכניס .2
 .הפילטר העיווראבקה לתוך כפית טבליה או  מכניסים .3
 .ראש החליטהל ( הפורטפילטרידית החליטה )מהדקים את  .4
 .העיוור יתמלא במים פילטרשניות. ה 20- למשך כמעלים את ידית ההפעלה למצב פועל  .5
 למצב תחתון.( לא להוריד . )45°למצב האמצעי, בערך.  ההפעלהאת ידית  יש להזיז לחומר הניקוי להגיב,  יש לתת .6

נים באמצעות גליל  את השומנים והשמ שחררדקה. כך ניתן ל  1/2למצב התחתון לאחר כ. ההפעלה הזיז את ידית יש ל .7
 .ראש החליטהפריקה בתחתית ה

 .פריקה, עד שרק מים צלולים יוצאים מגליל הלפחות פעמים  10 -כ  5-7 סעיפיםעל  יםזרוח .8

 .לקפה פילטרהעיוור ב פילטראת ה מחליפים . לאחר מכן נקייםהעיוור במים  ידית החליטה ואת הפילטראת  יםטפוש .9
 .למצב התחתוןמחזירים את הידית שניות. לאחר מכן  20-30למשך כ.   ההפעלהאת ידית  יםליעמפ .10
 .לשימוש שוב ןמוכ ראש החליטה. לאחר מכן 10 סעיף על  יםזרווח  ידית החליטהשוב את   יםטפוש .11

 

עלולה להתחיל לחרוק.  ידית ההפעלה  חומר ניקוי,לעתים קרובות עם  ראש החליטהאת  ות נקלא מומלץ ל

 .החלקים הנעים והם יישחקו במהירותהשומנים סביב סיר את כל לה יכולניקוי בתדירות גבוהה 

  .חומר ניקוימעת לעת ללא   ראש החליטהעדיף לנקות את 

  

 !ְזִהירּות 

  .ראש החליטהחמים בזמן ניקוי  רסס של מיםמיש להיזהר 

 

  תחזוקה  7.3

 !ְזִהירּות 

   .שהמכונה מנותקת מהחשמל במהלך תחזוקה ובעת החלפת חלקים יש לוודא

 

   .(הרשמיצור קשר עם המשווק לי  יששאלות,   לכם)אם יש 

 ( shower) ורשת הפיזור של ראש החליטה החלפת אטם 

 נתק את כבל החשמל.  לאת המכונה )מתג ההפעלה במצב תחתון( ויש לכבות 

   .לטמפרטורת החדר התקררהמכונה יש להמתין עד שה

 הבאים: את השלבים  יםבצעלאחר מכן מ

 
1  

  .מצב ראש החליטה בתחילה

 

2  

חלץ את  משתמשים במברג שטוח כדי ל 
 האטם הין ואת רשת הפיזור 

 

3  

  משתחרריםהאטם והרשת 
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4  

 .משכו החוצה את האטם ורשת הפיזור
  

 

5  

יש להכין את האטם ורשת הפיזור 
שבאטם הצד עם  להקפיד  יש החליפי 
 כלפי מעלה.הפאזה 

  

6  

יש לנקות את ראש החליטה עם 
מברשת ומטלית לחה לפני הכנסת  

. האטם ורשת הפיזור

 
7  

את האטם ורשת הפיזור  מכניסים
 לראש החליטה. 

 

8  

 סלסלה. לוקחים ידית ללא 
  

 

9  
Clamp the portafilter into the brew 

group.  
  

 

10  

הכניס את הידית ללא הסלסלה יש ל
לראש החליטה ולסובב עד שהאטם  

  ורשת הפיזור נעולים היטב.

                 

11  

  .עכשיו ניתן להכנס ידית חליטה רגילה

 

12  

  לשימוש.ראש החליטה מוכן 

 
 

 במדריך ההוראות. 6שוב, כמתואר בפרק ניתן להשתמש במכונה 

 פיית הקיטור חסומה

 את החורים של פיית הקיטור בזהירות עם מחט או מהדק נייר.יש לנקות 

 החלף את פיית הקיטור.אפשר גם ללצורך כך ניתן לפרק את פיית הקיטור. 

 הובלה ואחסנה  8

    ריזהא 8.1

 מסופק בקרטון מיוחד ומוגן על ידי כיסוי פלסטיק וקצף.  500-פרוה

 זהירות! 

 את האריזה מהישג ידם של ילדים  והרחק

 

 חשוב

  !דקקו לשנע את המכונה. אל תזרקו את האריזהלמקרה שתז יש לשמור את האריזה ואת חומרי האריזה
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  הובלה .28

 זקוף בלבד, אם אפשר על משטח.צב  במאת המכונה הוביל יש ל •

 אין להטות או להפוך את המכונה. •

 זו על גבי זו.   מכונותאין לערום יותר משלוש  •

 ריזה. ניח פריטים כבדים אחרים על האלה יןא •

 אין לחשוף את המכונה לכפור.  •

 

  נהאחס 8.3

 .יבשבמקום סגורה באריזה יש לשמור את המכונה  •

 זו על גבי זו.   מכונותאין לערום יותר משלוש  •

   ריזה. ניח פריטים כבדים אחרים על האלה יןא •

  נוי לפסולת פי 9

  

  

   WEEE Reg.-Nr.: DE 97592029בהתאם לתקן

   

   י.(ציוד חשמלי ואלקטרונשל  פסולת )ת בהתאם לכללי הפסול  ורשום EU/2012/19מוצר זה תואם להנחיית האיחוד האירופי 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)  

 

  תאימות  10

  תאימות  
  

 המוצר תואם להנחיות האיחוד האירופי הבאות:

 EU/2014/35• הוראת מתח נמוך: 

 2014/30/EU :(EMC)• הנחיה לתאימות אלקטרומגנטית 

 2011/65/EU :(ROHS)ם מסוימים בציוד חשמלי ואלקטרוני • הנחיה על הגבלת השימוש בחומרים מסוכני

 2014/68/EU :(PED)לחץ: תחת • הוראת ציוד 

 ( WEEE Reg.-Nr.: DE97592029לגבי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני )  EU/2012/19• הוראה 

  

 כמו כן, הופעלו התקנות הבאות:

 . 1907/2006/EU :(REACH)• תקנה בדבר רישום, הערכה, אישור והגבלה של כימיקלים 

 לגבי חומרים וחפצים המיועדים לבוא במגע עם מזון  1935/2004( מס' EC• תקנה )

 על חומרים וחפצים פלסטיים המיועדים למגע עם מזון 10/2011( מס' EU• תקנה )

 ר טובים של חומרים וחפצים המיועדים לבוא במגע עם מזון על נוהלי ייצו  2023/2006( מס' EC• תקנה )

  

 לצורך עמידה בדרישות, יושמו התקנים המותאמים הבאים: 

 •EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 

 •EN 60335-2-15:2016 + A11:2018 

 •EN 55014-1:2017 

 •EN 55014-2:2015 

 

, הצהרת  של היצרן או היבואן מפורשתרשות ערה: במקרה של שינויים כלשהם שנעשו במכשירים שהוזכרו לעיל ללא  ה

 .בלתי תקפה זו תהפוך ל תאימות
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  ת פתרון תקלו 11

 התקלה הסיבה האפשרית לתקלה  פתרון התקלה 

 בקפה טחון דק יותר ולדחוס חזק יש להשתמש 
  הטחינה לא מספיק דקה

 

או שיש מעט קרמה  קרמהאין 

   האספרסועל 

  מאד הקפה ישן יש להשתמש בקפה טרי יותר 

  שמשתמשיםיש יותר מידי כלור במים  בפילטר מסנן כלור  להשתמש מומלץ 

עד   7נכונה למנה: בערך.  יש להשתמש בכמות ה 

 . מנהגרם ל 9
  .הבסלסטחון אין מספיק קפה 

  מלוכלך.(Showerרשת הפיזור ) יש לנקות את ראש החליטה 

 .חינה דקה מידיהט בעדינות. לדחוס גס יותר, ויש לטחון את הקפה 
מטפטף  , זורם לאטהאספרסו 

עד   7נכונה למנה: בערך.  יש להשתמש בכמות ה  בטיפות

 . מנהגרם ל 9
  .יש יותר מידי קפה טחון בסלסלה

 אם המכונה. מיםביש למלא 
 חסר נורת הבקרה הכתומה כבויה:

 .מים במיכל המים

אבל לא   ,פעלההוהמכונה 

 עובדת.

יש לבדוק  את המכונה.  יש לכבות ולהדליק

נמצא במצב   ,מיכל המיםבתוך הנמצא  ,המצוףש

עם   מצוףהנכון. )הצד של ה

המגנט צריך לפנות לכיוון פנים  

ף עצמו יש  והמכונה. את המצ

פונה  המגנט בכשלהכניס 

 (. המצוף חלק העליון שלל

נורת הבקרה ,  מים הוספו למכונה
  כבויה.הכתומה 

 

  אוימיכל המיל לא ממוקם כר  יש להוציא ולהכניס את מיכל המים כראוי

תפריט  מ םהאם ייתכן שלא יצאת  תכנות. ממצב  את לצכדי   –לוחצים על  

 ?התכנות בתצוגה

המכונה לא מתחממת יותר,  

 הטמפרטורה יורדת. 

  הטחינה לא דקה מספיק  במטחנהיש להקטין את עובי הטחינה 

המשקה חלש "גוף"   

  קפה ישן נסו קפה טרי 

 קטן מהנדרש כמות הקפה בסלסלה  למנה בודדת קפה טחון גרם  7-השתמשו ב

  מלוכלכת (showerרשת הפיזור )  את רשת הפיזור נקו 

 PID-האת הטמפרטורה באמצעות  יש להעלות

 .(6.2 פרק)

 יק חם לא מספ בספלהקפה  נמוך מידי הטמפרטורה  כיוון

מעבדת היבואן יש לבצע הסרת אבנית ע"י 

 המורשית
ונה כפי הנראה מלאה באבנית המכ  

עדיין קר, למרות  הקפה בספל 

 PID-בשהוא הוגדר נכון 

  פולי קפה לא מתאימים  נסו קפה אחר

על האספרסו במקום קרמה 

 מתקבל קצף 

כאשר משנים את סוג  מטחנת הקפה )כוונו את 

דרך כלל יש לשנות את כיוון בפולי הקפה 

 (המטחנה

הקפה לא מתאים לפולי  כיוון מטחנת 

 הקפה שאתם משתמשים 
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 התקלה הסיבה האפשרית לתקלה  פתרון התקלה 

  ויהכנס את הידית כרא
הפורטפילטר לא הוכנסה  הידית

  כראוי

  מהפורטהפילטר קפה מטפטף 

ראש החליטה /  
  שאטם ראש החליטה פגום או יב יש להחליף את האטם 

ורשת  ראש החליטה )האטם נקות את  ל יש

 דינות עם מטלית. הפיזור( בע

הנמצאים על האטם  שאריות קפה 

 על רשת הפיזור ו

 

 :משך תקופה ארוכה של זמן, מומלץלהמכונה אתם משביתים את אם 

 .ראש החליטהלבחוץ לא מחובר הפורטאפילטר השאיר את ל(. לאחר מכן,  18מוד הוראות בע)   טהראש החליאת יש לנקות  -

. סגור את  מהדודמוזרמים  המים החמיםדוד, בהמים החמים. עקב לחץ  ברזאת  ופותחים את המכונה  מכביםלרוקן את הדוד. יש  -

 ל כמו בהפעלה ראשונית ה, יש לפעוהמכונ ידית המים החמים. כדי להפעיל מחדש את 

  

 שבועות.   1-2ף את המים כל  חייבים להחלי. ועוד( נס קפה או בוץקפה תה, ל) ם החמיםבמיאתם לא משתמשים אם 

  

 איך להקציף חלב 

 .פיםמעדי  ם. אפילו חלב הומוגני מתאים אם את 3%או   1.5%• במידת האפשר, השתמשו בחלב קר וטרי עם תכולת שומן של כ.  

ליטר. גודל המיכל לא צריך להיות רחב מדי. מיכל צר וגבוה   0.5בכלי הקצפה )עשוי מתכת( בנפח מינימלי של   יש להשתמש • 

 תאים יותר. מ

 וליצירת אדים יבשים. טברו בצינור שהצשניות לשחרור מי העיבוי   5הקיטור למשך כ.   ברז ח את ופתיש ל • 

מתחת לפיית הקיטור. יש לטבול את הזרבובית באמצע מיכל ההקצפה, ממש מתחת   להניחמהמיכל בחלב ו 1/3  -יש למלא כ• 

 לפני השטח. 

 הקיטור. אדים חודרים לחלב.  ברזבאיטיות את  פותחים• 

 .שקטההקצפה  לאת מיכל   שומרים• 

את מיכל ההקצפה כלפי מטה  יש להורידבשאיבה קלה במיכל ההקצפה. מתחילה הקצפה תקינה.   מבחינים • לאחר מספר שניות 

 ממש מתחת לפני השטח של החלב המוקצף.  ,בתוך החלבכאשר מפלס החלב עולה. יש לשמור את פיית הקיטור 

• שימו לב: כשמגיעים לכמות הרצויה של קצף חלב יש לטבול את כל פיית הקיטור במיכל ההקצפה לזמן קצר ולסגור את ידית  

 הקיטור. 

 צלזיוס  077"מוקצף" לטמפרטורה של עד  חלבון חלב 

 מפרטורה זו, החלב לא מקציף יותר. טמפרטורה עולה מעל טברגע שה
  

קצפה על מנת לגרום לבועות החלב לעלות אל פני השטח ולקבל קצף מעט את מיכל הה לנענע יש   ,: בסיום הקצפת החלבעצה •

 .חלקחלב 

 .אדים לתוך מגש הטפטוף כדי למנוע חסימה של פיית הקיטור חרריש לש לאחר הקצפת החלב,  •
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