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שבחרתם מוצר   תודה
 מסדרת הפרו של ללית

 
שלכם    PL62Xרב ממכונת הקפה י כדי להפיק את המ

תובנות,   בקרו בערוץ היוטיוב של ללית אספרסו עבור 
 הדרכות, טיפים וטריקים. 

 

so/videoshttps://www.youtube.com/c/LelitEspres 
 

 
 שימרו את הקרטון ואת כל חומרי האריזה! 

 
  בצורהבנתה את האריזה עם הקרטון החיצוני והפנימי של המכונה  לליתחברת 

 אפשר שימוש חוזר באריזה במקרה של מעבר דירה, החזרה או העברה לתיקון. שת

https://www.youtube.com/c/LelitEspresso/videos
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 תכונות עיקריות.1
 

 

  ידידותי למשתמש 
מכונה זו מאפשרת לכל אחד 

להכין אספרסו איכותי וטעים כמו  
בבית קפה באמצעות ראש 

 . E61חליטה 

 

 

 גוף המכונה מנירוסטה
להיגיינה מקסימאלית במטבח 

ולניקוי קל של המכשיר. מנגבים  
בעזרת ספוג או מטלית לחה 

 והמכונה תבריק שוב.

     

 

  נירוסטהד מדו
  איכותית      הדוד החדש מנירוסטה

AISI 316L  שמטרתו  רכיבהוא

לשפר את התוצאה הסופית: 
אספרסו השומר על טעמו 

והארומה שלו בצורה מושלמת 
 .לכל אורך התהליךבכל חליטה 

 

 

 זרבובית הידית 
זרבובית הכפולה יכולה להזרים  ה

את האספרסו גם לכוס אחת או  
למשתמש    לשתיים ומאפשרת

לספל  לראות את הקרמה בדרכו  
 הכוס. 

     

 

 חסכון באנרגיה 
כאשר המכונה אינה בשימוש זמן  
רב, היא נכנסת אוטומטית למצב  

חיסכון בחשמל. זה חוסך כסף  
 ומשאבים יקרי ערך לכדור הארץ

   

     

 

 

 :שימו לב
יש לקרוא את הוראות הבטיחות בקפידה לפני  

 השימוש במוצר זה.
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 תאור המוצר  .2
 מיכל המים החיצוני כיסוי  - 1

 כוסותהמשטח חימום  - 2

 כפתור הפקת קיטור  - 3

 נורת התראה להודיע שהמכונה מוכנה - 4

 נורת התראה להודיע שמיכל המים מלא במים - 5

שעון כפול ללחץ הקיטור וללחץ המשאבה   - 6

 בשעת החליטה 

צינורית הקיטור והמים החמים, עם אפשרות   - 7
 . בידוד כפול למניעת כוויותועה רב כיוונית ועם  תנ

 )עם תאורה מסביב(   ON / OFFמתג ראשי   - 8

 מתג מצב טמפרטורה – 9

 ליטר(  2,6) מיכל המים הקרים – 10

 רשת למשטח חימום הכוסות   – 11

 ברז הוצאת מים חמים – 12

 E61  ראש החליטה   – 13

 הפקת הקפה  מנוף  – 14

יציאת המים  ל לעם בידוד כפוצינורית    – 15
 , עם תנועה לכל הכיוונים החמים

 מתג מצב השימוש – 16

 הטיפוף מגיע עם רשת מעל מגש  – 17

 

 הגדרות המפעל .3
 

  

 (16שימוש ) עדיפות מצב  
 מצב קפה )מוגדר מראש( בהמכונה מגיעה מהמפעל  

 ( 9מצב טמפרטורה )
 חם )מוגדר מראש( מהמפעל במצב גיעה המכונה מ

 

מי שמשתמש בדרך כלל  המעניק עדיפות ל "קפה": מצב  עבודה שני מצבי  MaraX  ב  מאפשר( 16מפסק )

יכול לבחור  למי שמשתמש הרבה בקיטור להקצפה. המשתמש  מקנה עדיפות ה ב "קיטור" מצבאספרסו או 

הטובים ביותר:  יים  האפשרשיג את הביצועים תוכלו לה כם על פי ההרגלים של.  הרצוי לו מצב האת 

 .לשינוי מצב התפקוד (16) על המתג   ציםחול

  ," חם", "חמים "טמפרטורה מצבי  3 -ב ( 9סק )מפאת  ( אפשר לקבוע  16בשני מצבי הפעולה של מפסק )

   "וחם מאד "

 . 11בפרק  אלועל פרופילים הסבר מפורט  א וקרניתן ל

 

                      פילטר רזין:       ( Stand Byמצב המתנה: )

ON        לא מותקן 
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 גיעים עם המכונה רים שמהאביז .4
 

A( 9-11. מסנן קפה של מנה אחת   )גרם 
B . מנות קפה לשתי  מסנןPLUS  (18-21  )גרם 
C נגדית . פילטר עיוור לשטיפה 
D .מה  אדוידית עץ  ם דוחסן מנירוסטה ע

(PLA481R ) 
E  .לכוסות אספרסו  רשת הגבהה 
F  שקיות   3המכילה:  ראשונית . ערכת ניקוי

נוזל  בקבוק ו י פעמחד לשימוש  חומרי ניקוי 
 חד פעמי ניקוי 

G . קפה לשתי מסנן ידית בוטומלס עם  

 גרם(   14-18) מנות
H .ליטר  35-של ללית ל רזין   מרכך  מסנן 
I  החליטה. מברשת לניקוי ראש 
J .כף פלסטיק לאבקת קפה 
K  .י כבל חשמל 
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 האריזה.5
 ר. לשימוש חוזתוכננו בצורה מיטבית  ו נחקרו  הנומכה תאריז

 האריזה לכל תקופת האחריות  י הקופסא ואת כל חומר מומלץ לשמור את 

או    יבואןחזרה לאת המכונה  לשלוח שתדרשו מקרה לכל  ואם אפשר, גם אחרי 
 . המקורי ובכל רכיבי האריזה קרטוןשתמש בחשוב להלמרכז שירות מורשה,  

ז את  כיצד לארוהמראה סרטון תן למצוא  ני Lelit Espressoבערוץ היוטיוב של 

 המקורי ובחומר האריזה. רטון נה כראוי, תוך שימוש בקהמכו

והקפידו   לפני משלוח המכונהשל המכונה משווק היובואן או האנא התייעץ גם עם 
 הם כדי לשמור על המכונה. הוראות הספציפיות שלעל ה

 פעלה ראשוניתה.6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוראות המודפסות על ל בהתאםל ופעלאת המכונה מהאריזה שלה ויש להוציא  לב!  שימו 

 . רטוןהק

את    הבריגוח את המכונה על משטח יציב, שטוח ויבש אם יש צורך, יהניש ל
 את המכונה. ייצב כדי ל ות הרגלי

מיכל  מכסה  (,11) רשת את הו(, 17את מגש ניקוז המים ) האביזריםמתיבת  ו איהוצ
 . 2( ומצב אותם כמצוין בתמונה  1) המים

מסנן ית ולהתקין את הההפעלה הראשונ יש לבצע אתהמים,  תקין את מסנןלה איןשימו לב! 

 רק לאחר מכן.

  ןמצויכפי ש ום ( במים בטמפרטורת החדר עד למקסימ10את מיכל המים )  ומלא
 (. 6.1)תמונה פונה קדימה  Frontכשרישום אותו למקומו  וסיוהכנ
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על ידי לחיצה על  ולהפעיל את המכונה חשמל ל( K) יבל החשמללחבר את הכיש 

כראוי, נורית   ומונח במקומו   ( מלא10(. אם מיכל המים )8)  On/Offתג הפעלה מ

 (. 6.2( דולקת )תמונה 5) התראהה

מלא את המערכת הפנימית  דקות מההפעלה הראשונה כדי ל 4נדרש לכל היותר 
 ( תתחיל להבהב. 4) ההתראהבמים. לאחר תום זמן ההמתנה, נורית 

תחיל  י( 13)  ראש החליטה. וזן מעלהא מלמצב ( 14) הפעלהם את ידית הי הריש ל
את   וריד שניות ואז לה 30 - מים כיש להזרים את ה שניות(.  30מים )תוך  הוציאל

 (. 6.3למצב ההתחלתי שלה )תמונה   ההפעלהידית 

המכונה תתחיל לחמם את המים כדי   לאה, מת הפנימית רכ המעש , לאחר עכשיו
דקות: נורית   24מום להגיע לערכים שהוגדרו מראש. פעולה זו דורשת מקסי

 ( מהבהבת. 4)  ההתראה, ואילו נורת הקודל  שארת( נ5) ההתראה

והמסגרת  דולקים קבוע,  ( 5, 4) התראהנורות ה 2המכונה מוכנה לשימוש כאשר 
 . מאירON / OFF (8 ) ההדלקה המוארת של מתג 

קוד  (. זה תקין ומאשר את תפ17בשלב החימום תנקז כמות קטנה של מים במגש ) לב:  שימו 

 התקין של המכונה )בדיקת פונקציות(. 

יש את כל הניקוז למגש הטפטוף, כולל זה שמגיע משסתום לחץ יתר.   MaraX -ל שימו לב: 

 ת לעת!בדוק את מגש הטפטוף, התרוקן ושטוף אותו מע

 איך להתקין את פילטר המרכך .7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא מים  ד מבכ יש לטבול את המרכך (,  10במיכל המים ) (H) המרכךלפני התקנת 

שעלול לגרום לתקלה  מה  המרכך את האוויר שבתוך   הוציאדקות, כדי ל 3-למשך כ 

 .(7.1במכונה )תמונה 
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השחור המונח בתחתית  ( ולהוציא את תומך הגומי 10יש להוציא את מיכל המים )
 ( לחור הגדול יותר של הגומי Hהמיכל. מכניסים את המרכך )

  לסטיק הקטן וקבע אותו על הכניסה שלהתומך, משחררים את הצינור ממסנן הפ
 (. 7.2( )תמונה Hהמרכך )

(, ממלאים את  7.3מציבים את התומך מחדש במקומו בתחתית המיכל )תמונה 
 ( למקומו. 10ומחזירים את המיכל )( במים  10המיכל )

 

המוצב בתוך המיכל  זה רכךקטיוני על בסיס נתרן. מ שרף כילים מ Lelitשל המים מרכך  הערה!

 בתוךאת המים ולוכד את מלחי הסידן והמגנזיום שבדרך כלל מזרזים ויוצרים מרבצי אבנית  ןמסנ
 מכונת האספרסו. 

מים עשירים בנתרן   .משחרר מלחי נתרןמלחי הסידן והמגנזיום הוא  שהמרכך לכד את לאחר 
 .שנחלטקפה הטובים לבריאות ומשפרים את טעם 

  70-ו  PLA930S לדגם יטר ל 35של נבדקת  יכולת ספיגהיש   Lelit של  המים ך רכלמ

  4-או לא יותר משנבדקה מים הכמות ך כאשר עברו במרכ  . PLA930Mלדגם ליטר 

 . כבר לא יעילמכיוון שהשרף בפנים   רכך,חודשים מההתקנה, יש להחליף את המ

 קפה ואספרסו .8
   

 

 

 

 

 

 

 

 

(  Gפילטר ) הלפורטאותו מכניסים  , לאספרסו שתרצו להכיןפילטר האת  בוחרים 

הקפה  את ( D)  הדוחסן דוחסים עם של קפה טחון.  מתאימהאותו בכמות    מלאיםומ

  . ( 13) ראש החליטה( ל G) מכניסים את הפורטהפילטר (. G)  הטחון בפורטהפילטר 

 על ראש החליטה מקדימהוודא שהידית מיושרת עם סמל המנעול הקיים יש ל
 (. 8.1)תמונה 

( כדי  14) ההפעלהית יד  את  ומרימים  לפורטהפילטר מתחת  מניחים את הספל/ים 
 (. 8.2)תמונה  חליטת האספרסו להתחיל ב
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On/Off  (8  )בזמן חליטת האספרסו, המסגרת המוארת של מתג ההפעלה  

   הפעלהאת ידית ה בתום החליטה מחזירים מהבהבת כדי לציין שהמשאבה עובדת. 
 (. 8.3)תמונה  חליטהאת ה סיים ( למקומה הראשוני כדי ל14)

 . חליטהלאחר כל  מרוקנים את שאריות הקפה( וG) לטר משחררים את הפורטהפי

במהלך התפקוד הרגיל אורות ההתראה של המכונה עשויים להבהב או לכבות כדי לציין   הערה:

 "אורות ההתראה ומצבי המכונה".  14מצבים שונים של המכונה. לפרטים נוספים ראה פרק  

 

( בכדי לסייע  13החליטה ) ( בתוך ראשGאנו ממליצים להשאיר את הפורטפלים ) הערה:

 בהרמוניה בין הטמפרטורה בראש החליטה לפורטהפילטר.

 

( במהלך חליטת 13( מראש החליטה )Gאין להוציא או לשחרר את הפורטהפילטר ) שימו לב! 

 הקפה, כדי למנוע סיכוני כוויה הנובעים מדליפות מים חמים. 

 

 ומים חמים קיטור.9
 

 ההפעלהאת ידית   מומלץ להרים כונה,  מהממיטביים הביצועים ה לקבל את כדי 
שניות לפני השימוש   30-למצב ההתחלתי כ חזרההחזיר לו למצב הפעלה( 14)
 (. 15או   7המים החמים ) צינורית האדים או ב צינורית ב

הקיטור או המים החמים   סובב את כפתור יש ל
להוציא קיטור  ן כדי ( נגד כיוון השעו12או  3)

)תמונה  התאמבה או מים חמיםלהקצפת חלב 
9.1 .) 

 

ניתן לשלוט בעוצמת הקיטור או כמות המים  
הכפתור בהתאם  החמים על ידי סיבוב 

 לכמות/עוצמה הנדרשת. 

 

יש  כדי לסגור את יציאת הקיטור או המים  
  3) הקיטור או המים החמים  כפתורסובב את ל

 בכיוון השעון.  ( 12או 
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 Stand-By Mode –מצב המתנה   .10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

פעילות, המכונה תעבור אוטומטית למצב המתנה  ות של חוסרדק 30לאחר 
 (. 10.1)תמונה 

  התראהבזמן שנורות ה תהבהבOn/Off  (8 )המסגרת המוארת של מתג הפעלה 

 (. 10.2( נותרות כבויות )תמונה 5-ו  4)

להרים את ידית   יש , ולהחזיר אותה לפעילות מלאה כדי להפעיל מחדש את המכונה
 (. 10.3ולהחזירה למצב ההתחלתי )תמונה  צב מאוזן למעלה למ( 14) הפעלהה

 לפני השימוש במכונה. קבוענורות ההתראה ידלקו ן עד שכל יהמתיש ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתנההה אופצייתל ש האו הפעל כיבויהגדרת         

כדי   קפה מסוג זההאיחוד האירופי למכונות של ת יונחההמתנה נדרש על פי המצב 

יתן  נ ד כיצ להשבית פונקציה זו, להלן ,ותרצבכל זאת , אך אם חסוך בחשמלל

 :להשביתה

 (8את המכונה )מתג ראשי  תיש לכבו  – 1

 (14) מאוזןההפעלה למצב את ידית מרימים  – 2

 (8תג ראשי מהמכונה ) את דליקיםמ – 3

 ה ההפעלכפתור  שלמסגרת השניות  5מתנה פועלת, לאחר היית האופצאם  – 4

 י" מתנה כבו "הלמצב שתנה יתחיל להבהב והמצב ת( 8) 

כדי להודיע יהבהבו כל הנורות  שניות, 5תנה כבויה, לאחר מההציית אופ םא – 5
 יל"המתנה פע" מצב שהמכונה עכשיו ב

 .כדי לשמר את ההגדרותלהפעיל אותה מחדש ו הנואת המכ תלאחר מכן יש לכבו – 6
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 מצבי התפקוד השונים  .11
למי שרוב הזמן עושה  : מצב קפה המעניק עדיפות פעולהשני מצבי  יש  MaraX-ל

 . שלו מבוססי חלב מי שרוב המשקאותהמעניק עדיפות ל קיטור ומצב אספרסו, 

 

 

 ( 16) יםמצבהבמתג  שימוש

  את ולקבל למשתמש לבחור את מצב השימוש המתאים ניתן 
  שינוי המצב נעשה עם מתג . הביצועים הטובים ביותר האפשריים

 המצבים שבתמונה  2

 

 ( 9מתג מצב טמפרטורה )

יכולים לפעול בטווח  או קיטור  קפהההפעלה  מצבישני 
נמצא מפסק הטמפרטורה.  הטפטוף  מאחורי מגש .טמפרטורות 

 . מאד חם  II, חמים 0חם,  I:  הטמפרטור מצבי  3סק פלמ

 

 

 )הגדרת היצרן( מצב קפה 

לבצע  קפה, ללא צורך  לחליטת תמיד מוכנה  I " MaraX" במצב 

דרטית:  סטנ E61  לבצע ראש חליטה שמקובלכפי  שטיפת ראש 

 . המנקים את ראש החליט, פשוט וכשמסיימיםקפה  חולטים פשוט 

 

 

   קיטורמצב 

. במקרה כזה  קיטור משתמשי נותן עדיפות ל O " MaraX" במצב 

  בקרסטנדרטית עם  מחליף חום מכונת קפה  כמו  המכונה עובדת
PID . 

 

 

מופעלים אלקטרונית ולכל בחירת מתגים יש   MaraX -הטמפרטורות והלחצים ב

 ם הכוללים של המכונה. השפעה שונה על התוצאה ועל הביצועי
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פרופילי התפקוד השונים שתוכלו להשיג באמצעות    6טבלה המציינת את  לןלה
MaraX : 

 

מחליף  משתמשת בטמפרטורה ב MaraXהיצרן(  ברירת המחדל שלבמצב קפה )  :לבשימו 

מציינת את אה הבטבלה ה. השתנות הרבהכנקודת ייחוס, ולכן מד לחץ הקיטור עשוי ל החום
 טווח הלחץ בהתבסס על השימוש:
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 האספרסו  נותאומ .12
נדרש   חושבים, הכנת אספרסו מושלם היא לא כל כך קלה.כלל  בדרך בניגוד למה 

  זו ברצוננו לשתף אתכם בכמה בפרק  סקרנות. ניסיון, יכולת, תשוקה וקצת 
 אספרסו מושלמת. ספל מהכללים הבסיסיים להכנת 

 : מנות אספרסו 

  מ"ל. 60( כ ו)לונג  ארוך   -מ"ל  30אספרסו כ  - מ"ל  20)חזק( כ  ריסטרטו 

 " M" -חמשת ה
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

אם אתם רוצים להכין אספרסו מושלם,  
חמשת הגורמים    עםלהתחיל   מומלץ

שהופכים כוס קפה   ביותר, החיוניים
 לאניני טעם! מעולה לאספרסו  פשוט

  -  :(באיטלקית" )M"-חמשת ה אלה הם

 ,  (miscelaתערובת )  -
 (,  macinatura)  טחינה -
 (,  macchina) מכונה  -
 ,  (manualit) מיומנות  -
 . (manutenzione) תחזוקה -

 ( Macchinaמכונת האספרסו )  - 3 

ות ונבנות כך  מתוכננ Lelitמכונות 

שניתן יהיה להתאים את  
טמפרטורת המים בהתאם לצרכים  

של המשתמש. הגדרה נכונה של  
הטמפרטורה תאפשר להפיק  

מהקפה הטחון, לא רק את  
טעם   החומרים המסיסים המעניקים

- לקפה, אלא גם את החומרים הלא
מסיסים המעניקים גוף וקרמה  

 לאספרסו. 

   (miscela) תערובת   – 1
אספרסו טוב מיוצר תמיד עם קפה טרי  

קלוי וטחון. לרעננות ולאופן אחסון  
הקפה תהיה השפעה דרמטית על  

כל   יש הרבה סוגי קפה, טעם הקפה. 
,  ות צימחאחרת של  ה רמ ע מצי אחד 

כדאי  , שונהם  ות טעוחווי מתיקות,  
עד  של קפה שילובים שונים   לנסות
 שלכם.  בההוהא התערובת  תאלמצי

 ( Manualitàמיומנות )  - 4 

מתקבלת תלויה  האיכות האספרסו 
משתמש  .מיומנות המשתמשב

יכול לשפר את התוצאה   מיומן
ולהביא ערך נוסף למוצר הסופי.  

ם  המשתמש המיומן ה ותסוד 
  ת,תערובבחירת ה. תשוקה ותרגול 

  המכונהוכיוון , הדחיסהטחינה, ה
 . הרצוי אספרסויאפשרו להגיע ל 

 ( Miscelaטחינה ) - 2

המטחנה היא חלק חיוני להכנת  
אספרסו טוב. מומלץ לטחון את הקפה  
לפני השימוש. כדי להפיק את המיטב  

מומלץ להצטייד במטחנה   Xממארה 

מ"מ   50איכותית עם סכינים בקוטר 
 ( Steplessם )לפחות עם כיוון ללא צעדי

 ( Manutenzione)  תחזוקה  - 5 

  וטיפולותקופתית  תחזוקה יומית
במכונה יבטיחו את איכות   מסור

 נהמכו ההמשקה ועמידות 
שרכשתם. מכונה נקייה אומרת  

להכנת   כםהרבה על התשוקה של 
 קפה.
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 י קפה זנ
 ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

היא גורם  מתאימה תערובת  תבחיר
אלי לטעמכם.  חיוני להכנת הקפה האידי

ם של תערובות  ישנם בשוק זנים שוני
קפה לבחירה. ההבדלים בטעם,  

זני הקפה  בבארומה ובמרקם תלויים 
 את התערובת.  מרכיבים ש

 זן יחיד 
בפולי  כפי שהכותרת מרמזת,   ,מדובר
  :למשל )יחיד, מגיעים ממקור קפה ה

 (קפה ערביקה מחווה מסויימת בפנמה
  ה וייחודי ם שונטעהוא בעל קפה זה 

 . שוניםממקורות   קפהלהתנסות ב ושווה

 

 ה: הער           

 אינטרנט דע נוסף חפשו בימל

 או    " , זן יחידקפה ייחודי"

“Specialty Coffee Single Origin ” 

 

יחיד  הגורם הלא הוא לבדו קפה ה
.  אידיאלי האספרסו ה שישפיע על הכנת 

ליונה  האספרסו המושלם מכיל שכבה ע
בע חום  מ"מ, בצ 2-3בעובי מה של קר

חום כהה, עם גוונים אדמדמים    אגוז עד 
 ופסים בהירים, 

טעם הרמוני, ארומה חזקה ומאוזנת  
 וטעם לוואי מתוק ועמיד לאורך זמן. 

יש לו ארומה חזקה עם תווים של  
 פרחים, פירות, טוסטים ושוקולד. 

  זמן יכולות להימשך  בפה חושות אלהת
לאחר   זמן רב להישאר או קצר 

 . שלגמתם

 

תחושת  ל ומובנה היטב. הטעם עגו 
החומציות והמרירות מאוזנות היטב  

אם קיימת  עפיצות שה לא נעימה של  תחו
 . אז היא מינימלית 

אספרסו  הפרמטרים האידיאליים להשגת  
 זה הם: אידאלי  

 של קפה טחון. גרם ±0.5  9

  30 בערך קיהפלכדי  זמן חליטה  יותשנ 25
 .של משקה מ"ל

  בערךו  ההחליטמעלות צלזיוס בעת  92 עד 88
 . לפסמעלות צלזיוס ב 80

 . ליטהבר במהלך הח  10עד  8לחץ של 

תערובות ערביקה  מכניסים ל לעיתים, 
להגביר   כדי כמות קטנה של רובוסטה, 

ארומה וגוף    יףולהוס  מההקר את
 לאספרסו. 

קפה מכילות   לבתי תערובות המיועדות 
בדרום  רובוסטה   20%בדרך כלל 

חוז  אומעדיפים טעם חזק יותר, יטליה, א
סך  . ב40-50%-יכול להגיע לבוסטה הרו
סו עד  נ, זה רק עניין של טעם הכל

 אוהבים! שתמצאו את התערובת שאתם 

 קפוצ'ינו 

  להתחיל את היום טוב יותר אין דבר 
בית קפה  כל . למרות שאיכותי  מקפוצ'ינו

ודעים להכין  לא כולם י, קפוצ'ינו שיגמ
 כראוי.   אותו

רק חלק מההליך   זה  האספרסוהכנת 
לא קלה  הקצפת החלב מורכב הזה. ה

  צינורית , אך בזכות כמו שזה נראה 
ההסבר  , עם ת האספרסובמכונ קיטורה

בקרוב  תצליחו להכין  תרגול ובפרק הבא  
 קפוצ'ינו בדיוק כמו בבתי הקפה! 
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 קנקן הקצפה וחלב 

מ"ל חלב כדי   100-תמש ביש להש
 להכין קפוצ'ינו 

 

כדי  קר טרי  חלב להשתמש במומלץ 
אין  . חלק, קרמי וטעים קצף לקבל

מעלות   65מעל חלב ת האלהקציף 
,  פה הקצ ותר זמןכדי לאפשר י. צלזיוס 

.  להשתמש בחלב קר מהמקרררצוי 
הטובים ביותר לשימוש   קנקניםה

עשויים נירוסטה ובעלי זרבובית, כמו  
  , אילסה או קפהלט(המוט , ללית קנקני

יותר  לקנקן ה ת לא צריך למלא א
 . וממחצית

 הקצפת החלב 

, יש  קיטור ה צינורית לפני השימוש ב
למשך כשתי שניות,   קיטור לשחרר 

מעט   המכיל שצינורית הקיטור מכיוון 
 עיבוי. מ כתוצאהמים 

 

קנקן  לתוך  צינורית ההקצפההכניסו את 
לצד  שקצה הנחיר יהיה קרוב כך החלב, 

ק של  עומב ל שלא יגע בו,, אבקנקןה
השטח  מתחת לפני  ימטררך כסנטעב

 של החלב. 

  יש תחיל להתרחב בנפחו, מהחלב שכ 
  צינורית שבהדרגה כך  הקנקןלהוריד את 

באותו   הישאר שקועתתמיד הקיטור 
הגיע  החלב ושלם כאשר י שלב העומק. ה

 .  לגובה הרצוי

 

 תהליך ההקצפה סיום  

בלת הקצפה  קשלב זה חשוב מאוד ל 
אימה  המתומבריקה, חלקה  ,סמיכה

 . ( לאטה ארט)ם בקפה  ציורי ל

 

את   משקיעיםהוקצף,   לאחר שהחלב
את    ומטים לעומק החלב צינורית הקיטור

כדי ליצור מערבולת.   קנקן הטיה קלהה
  מעלות 65 -לא יותר מ מחממים את 

 . הקיטור  ים רג וסואז . צלזיוס 

כדי   על השיש   קנקןעם השים קלות מקי
  מסובבים בועות האוויר ואז  את  הפחיתל

ל החלב והקצף מאוחדים  כדי לשמור ע
 היטב. 

חלק   ף קצאה הסופית צריכה להיות התוצ
 וקרמי ללא בועות. 
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 צטברות אבנית מניעת ה .13
תוצאה טובה    אפשר ול אבנית במכונה הצטברות כדי למנוע 

מגיע  ש רזין מרכך מסוג  השתמש במסנן יש ל, ספליותר ב
  יעיל  קרטון האביזרים (. המסנן שנמצא בH)  מכונהעם ה

 ליטר מים.  35ל שנעשתה קה יבד בהתאם ל

( כדי  10ת מיכל המים )על ידי צאתשנמ  לשוניתהשתמש ב
  ת , יש להחליף אםמלאים את מיכל המיפעם שמ  כל סמןל
 ( 13.1)תמונה   לאחר שהוא הגיע לשימוש מלאמסנן ה

 

 

 

,  פעמים  14 שמילאתם את מיכל המיםלאחר  הרזיןיש להחליף את פילטר  הערה:
ש  חודשי שימוש. אם המכונה נותרה ללא שימוש למשך חודש, י  4או לאחר 

 בחדש. מסנן הלהחליף את 

  יף את להחלכדי  מים" ה הרזין במיכל ד להתקין את פילטר "כיצ   6פרק ראו  : הערה 
 בצורה נכונה.  הפילטר 

 

 החלב   מזיגת

להיות חלק אחד   ך לקפוצ'ינו צרי ןהמינו
אספרסו ושני חלקים שווים של חלב  

לנקות היטב   בסיום ההקצפה ישקצף. מו
מטלית   זרת בעאת צינורית ההקצפה 

ולשחרר מעט קיטור כדי לנקות  , לחה
 צינורית ההקצפה. פנים את 

 

 

"קפה"  נמצאים במצב  אתםאם  
ם להקציף חלב לפני שאתם  והחלטת
פרסו, מומלץ להרים  האסאת  חולטים 

שניות   3את ידית ההפעלה למשך 
  דקה עד שלחץ הקיטור חצי ולחכות  

 יעלה ויתקבל קיטור חזק ואיכותי. 

 

  ק וסריש ל  הדרכה מתאימה לראות כדי 
    QR - ה את קוד 
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 ן יומי קיוני .14
 

 

  שלנו PLA9101כת לקבלת תוצאה אופטימלית אנו ממליצים להשתמש בער: הערה 

עם זיפים בסיבים  רקום, מכחול    LELIT)לא כלולה( המכילה בד מיקרופייבר עם לוגו 

 . טבעיים ומברשת עם זיפי ניילון

אותה במי    מרטיבים כה, רצוי במיקרופייבר, השתמש במטלית ריש ל. ניקוי כללי 
 (. 14.1נירוסטה )תמונה  העשויגוף המכשיר   ומנקים איתה את ברז  

יש  את מסנן הקפה,  חליטת אספרסו יש לרוקן . לאחר כל  ראש החליטה יוניק
י  ( כד Iהשתמש במברשת )יש ל ,במי ברז ( G) רטהפילטר הפואת אותו ו  שטוףל

 (. 14.2)תמונה  ראש החליטהשל לסלק את שאריות הקפה מהאטם 

(  7) צינורית הקיטור . לאחר הקצפת החלב, יש לנקות את ית הקיטור צינורניקוי  
כמות קטנה של קיטור כדי  ברז הקיטור ולשחרר פתוח את ל בעזרת מטלית רכה ו

 (. 14.3)תמונה  םריריאפשרית בחחלב   הצטברות למנוע 

 

 שבועין קיוני .15
( למחזור הניקוי הראשון של  Fהניקוי ) בתיבת הציוד תמצאו את חומרי : ערה ה

  PLA9203 -ו PLA9201המכונה. לאחר מכן, אנו ממליצים להשתמש באביזרים שלנו 

 )לא כלול(. 

בכדי   ואת המסנןהפורטפורט . יש צורך לנקות את והמסננים  פילטר הפורט קוי הני
  קנקן מניחיםן שלילי.  באופ אות מני הקפה המשפיעים על טעם המשקולסלק את ש 

( נגד כיוון השעון  12) הברז פותחים את (,  15המים החמים ) צינורית חת למת
 ליטר מים.  1בערך  ומוציאים 
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קנקן עם המים  ( ואת המסננים המשומשים אל הG)  טרהפורטהפילאת  מכניסים

  2 ם סיפימו(. 15.1פילטר )תמונה הלטבול את ידית הפורטלא שים לב ל יש,  החמים
את    רוקניםמדקות,   15לאחר ו(. PLA9201או  F)  ם שומני שקיות אבקת חומר ניקוי

 ( ואת המסננים עם הרבה מי ברז. G)  הפורטהפילטראת  ים טווש קנקןה

פילטר  ה( לפורטCהעיוור ) פילטר את ה מכניסים. (Backflushingנגדית ) שטיפה 

פילטר  ( לתוך הPLA9201או  F) שומנים שקית אחת של אבקת חומר ניקוי  כים פווש

ידית  את  ומרימים(  13) החליטהראש ( ל G) את הפורטהפילטר ם מכניסי. העיוור 

  ים רז ושניות. ח  10 ניםמתימו ידיתמחזירים את היות. שנ 10( למשך  14)ההפעלה 
 (. 15.2)תמונה  לפחות פעמים  10על ההליך 

ראש  מבמים חמים  האות פיםטווש טהראש החלי( מGילטר ) פ הפורטהאת  מורידים 

 . (14ת ידית ההפעלה )ע"י הרמ ( 15.3)תמונה  החליטה

על הפעולה   ריםזו וח ש החליטהרא( לGפילטר )הפורטהמחדש את  כניסיםמ

 ניקוי. חומר שניות בכל פעם, ללא  10פעמים למשך  5הקודמת 

  מרוקנים(. Cהעיוור )  פילטר האת  מוציאים ממנה ,( Gפילטר ) הפורטהאת  מוציאים 

ת המסננים ואת המגש  (, אG) הפורטהפילטר את   פיםטו( וש17) פטוף טאת מגש ה

 ( עם הרבה מי ברז. 17)

מ"ל   500מלא קנקן עם ש לי.  צינורית הקיטור ניקוי  
ניקוי שאריות  ף תוכן של בקבוק נוזל יהוסלמים קרים, 

ת  צינורי את    טבילוה( וPLA9203או   Fאחד )  חלב

(  3) ברז הקיטור את  ים תחופ  ( בתמיסה זו.7)  טורהקי
  - כ הברז למשךסוגרים את  שניות. 5 - ך כלמש משךל
  (. 15.4פעמים )תמונה   10שניות. חזור על הפעולה  5
קים כדי  נליטר מים  1על כל ההליך בעזרת   יםר זוח

 ( כראוי. 7) ור צינורית הקיטלשטוף את 
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 נתישן קיוני   .16
כדי   , זאתמדי שנה המכונהחלקים הפנימיים במהסרת האבנית יש לבצע את 

ולה זו חייבת להיעשות על ידי טכנאי  . פעמעולים ח אורך חיים וביצועים להבטי
  .פמה ישראל קו לברר בחנות שרכשתם או אצל היבואן הבלעדי מומחה. תוכל 

נורות ההתראה מסמנותמה  .17
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 ידועותבעיות    .18
ת רציפו( מהבהבת ב8מסגרת המוארת של המתג הראשי )ה 

ין עד שהמכונה תהיה מוכנה , להמתבשויש לכבות את המכונה ולהדליקה  . א
 דקות(  24. )לשימוש

 המכונה בתהליך כיבוי  .ב

ם להוראות  ל בהתאיש לפעופועלת.  ( Stand-byשהייה )פונקציית ה . ג
 ( 10.1)פרק   הלהשבית את הפונקציכדי  זהמדריך  ב

 

  קר קצת הקפה 
הנכונה: נורת   טהילחלהגיע לטמפרטורת הדקות כדי  24המכונה זקוקה ל  . א

 .קותד  24לאחר ברציפות ( תישאר דולקת 4) ההתראה

 . II( למצב 9)מתג  שינוי ידי יותר על  הגבוה  הטמפרטורר ו בחיש ל .ב

יון  העלהכוסות על המשטח  הנחת : ליטהלחמם את הכוסות לפני הח ובחש . ג
 . מחממת אותם של המכונה

את ידית   מרימים , ראש החליטהל ללא קפה  הפורטהפילטראת מכניסים  .ד 
ם את הפילטר  מנקי. זרום החוצהלמים חמים ל  ים חנימ( ו14ה )הפעלה

 קפה. ם חליטת הבידית וממשיכים ע
 

  קרמה כלל , ללא יהקפה זורם מהר מיד 
 . דק יותרמשתמשים בקפה טחון  . א

 מגדילים את כמות הקפה במנה. .ב

 הקפה חזק יותר.  דוחסים את  . ג

 קפה.משנים את תערובת ה  .ד 

בעזרת הפילטר   לבדוק , ישמשפרות את התוצאהעם ההצעות למעלה לא  .ה
מכניסים את  יסים את הפילטר העיוור לפורטהפילטר, מכנהעיוור. 

  מד אם . ( 14) ידית ההפעלהומרימים את   ראש החליטההפורטהפילטר ל
   פועלת כהלכה. המכונה  – ( או יותר)בר  9ה  שאבה מראלחץ המ

 

  צא בכלל הוא מטפטף או לא יו .הקפה בקושי יוצא 
 ר. גס יות  משתמשים בקפה טחון  . א

 במנה. את כמות הקפה  מפחיתים .ב

 יותר.   בצורה עדינההקפה  דוחסים את  . ג

בעזרת הפילטר   יש לבדוק , משפרות את התוצאהעם ההצעות למעלה לא  .ד 
מכניסים את  מכניסים את הפילטר העיוור לפורטהפילטר, העיוור. 

  מד אם . ( 14) ידית ההפעלהומרימים את   הראש החליטהפורטהפילטר ל
 פועלת כהלכה.  המכונה – ( או יותר)בר  9ה  בה מראשאלחץ המ

 . 15כפי שמופיע בפרק  ( backflush) יש לבצע שטיפה נגדית  .ה
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 בקפה אינה סמיכה  הקרמה 
ות את הטמפרטורה יש לבצע את השלבים של חליטה נכונה. ניתן לשנ . א

 (9ע"י מתג ) לגבוהה יותר 

מייצר   יותר  הרובוסטה גבו  ז חושא אחרת בידיעה קפה  חרים תערובת בו .ב
   . 12יתן לקרוא עוד בפרק סמיכה יותר. נקרמה 

 

 ( 15) מים החמיםמים מטפטפים מצינורית ה 
 פעולות שלהלן: היש לבצע את  . א

כד  הניחו  עצר במקסימום.יי  הדוד שמד הלחץ את המכונה עד  דליקוה .1
ת המכונה. הקפידו להימנע ממגע עם  ת וכבו אדולפמתחת לצינורית ה

 רסיסי מים. 

 לצאת לגמרי. ים החמים הניחו למים החמים ותחו את ברז המפ .2

 והפעילו את המכונה.סגרו את ברז המים החמים  .3

   לפרטים נוספים פנו ליבואן(בצע ניקוי אבנית )ליש  ,דליפה עדיין יש אם  .ב

נות למעבדת  יש לפ פה נמשכת,הדלי ,אבניתה ביצוע ניקוי  אם לאחר  . ג
   לבדיקה ותיקון.  השרות

 

  ( 7הקיטור )קיטור מצינורית  לא יוצא 
 פעולות שלהלן: הלבצע את יש  . א

  דקות  10מכונה והמתינו  כבו את ה, אין לחץ .במד הלחץ של הדוד אם  .1
 ת המכונה שוב.והדליקו א

 , פנו למעבדת השרות לבדיקה ותיקון ה לחץ לא מרא הדוד  ץ לחאם מד א.   .2

 ושחררו מעט לחץ מראה לחץ, הסירו את קצה הזרבובית עם מד ה .ב  .2      
 ,  ם יוצא קיטור, המשמעות שהקצה סתום . אקצה הזרבובית לי ב קיטור             

 . נקו את החרירים בקצה. ראה בשאריות חלבכפי הנ             

 דש את קצה הזרבובית. הרכיבו מח .3
 

   ( 15) מזרבובית המים החמים לא יוצאים מים 
 פעולות שלהלן: היש לבצע את  . א

  דקות  10והמתינו  מכונה כבו את ה, אין לחץ .ל הדוד במד הלחץ שאם  .1
 ת המכונה שוב.והדליקו א

 , פנו למעבדת השרות לבדיקה ותיקון ה לחץ לא מרא הדוד  ץ לחאם מד א.   .2

 ושחררו מעט לחץ מראה לחץ, הסירו את קצה הזרבובית עם מד ה ב. .2      
 . שהקצה סתום , המשמעות ים מיםם יוצא . אקצה הזרבובית בלי  מים              

 . הזרבובית  קצהת נקו א             

 דש את קצה הזרבובית. הרכיבו מח .3
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 מספיק  םחלא החליטה  ראש 
 פעולות שלהלן: היש לבצע את  . א

 מים מראש החליטה. להזרים והמכונה   ולהדליק את  יש לכבות  .1

 וק את מד הלחץ של הקיטור. דקות כדי לבד  24יש להמתין   .2

המיכל   ש לבדוק את כמות המים במיכל והאם י  0אם מד הלחץ מראה  .3
 הוכנס נכון למכונה. 

(  9מראה לחץ נכון, משנים את מתג הטמפרטורה )עולה ו א. אם מד הלחץ   .4
( וממתינים  , נותנים למים חמים לצאת מראש החליטה )בערך כוסIIלמצב 

 רטורה הנכונה כדי חלוט קפה. דקות עד שהמכונה תגיע לטמפ 24

 פנות למעבדת השרות. יש ל לא עולהשל דוד הקיטור הלחץ אם מד  ב.  4     
 

 המכונה לא מתחממת והלחץ לא עולה 
 פעולות שלהלן: היש לבצע את  . א

 יש לבדוק את כבל החשמל ולוודא שהוא מחובר כראוי.  .1

 . יש לבדוק את כמות המים במיכל  .2

 יש לבדוק שמיכל ה מים ממוקם היטב במכונה. .3

 מאותתת( דולקת רציף )לא   ( 5ות מים" )"נוכח ה  נורית ההתראשיש לבדוק  .4

 יש לכבות את המכונה ולהדליק מחדש. .5

 הקיטור לא עולה, יש לפנות למעבדת השרות. לחץ דקות מד   10אם אחרי  .6
 

 פטוף מתמלא מהר מידי מגש הט     
לכן יש לבדוק את מגש   פטוף.  למגש הטמהדוד מגיעים כל צינורות הניקוז  . א

 ותו מעת לעת. הטפטוף ולרוקן א

עודף הלחץ מהמשאבה משתחרר למגש  ,  הקפה טחון דק מידי אם .ב
 ס יותר. . השתמשו בקפה טחון גוףטהטפ

 

     (14( ידית ההפעלה )backflushingלאחר השטיפה הנגדית )    
 . איתו להתמודדש מוזר שקשה משמיעה רע    

הליך השטיפה הנגדית עלול להסיר את חומרי הסיכה ואת שומני הקפה.   . א
עלול לגרום לרעש מוזר של המנוף  אך זה לא משפיע על תפקוד המכונה, 

 במהלך הטיפול.  

הלך  ררים במקפה המשתחמנגנון המנוף משומן על ידי השמנים של ה .ב
כוסות    20עד  10חליטה של קפה, לכן, המנוף ישומן שוב לאחר חליטת ה

 קפה והרעש המוזר יעלם. 

ן ראש החליטה והמוצר המתאים  גע לשימון כל מנגנולפרטים נוספים בנו  . ג
 לפנות ליבואן יש 
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 תנאי אחריות .19
  ת ישראל.התקפים במדינתקנים בהתאם לאחריות במוצר זה מכוסה 

, אלה אם סוכם  ודשים מיום הרכישהח 12המוצר נמכר עם אחריות יבואן למשך 

 .  אחרת עם היבואן 

 האחריות היא במעבדות היבואן. 

 . , מלבד שהמכונה טופלה כראויהאחריות חלה על כל חלקי המכשיר 

הפעלת  שבר שנגרם כתוצאה מתקלות שנגרמו עקב נפילה, אחריות אינה כוללת  ה

 .  כח לא מידתי

כל בעיה  עקב הצטברות אבנית או כמו כן האחריות אינה כוללת תקלות שנגרמו 

 כתוצאה מטיפול לקוי.  שנגרמה

 על תנאי האחריות.  הסברניתן לפנות למשווק לקבלת 

-------------------------------------------------------------------- ------------------------ 

 מידע חשוב

,  הבתום חיי העבודה של לטתם להשליכהוהחונה הפסיקה לעבוד כאשר המכ

למרכז איסוף   ה כפסולת עירונית. יש להעביר אות ההמכונאסור להשליך את 

,  לאשפה העירוניתהמכונה מורשה או לסוחר המספק שירות זה. השלכת פסולת 

 לנו. שהבריאות  על ה וות שליליות אפשריות על הסביבשפע הל יכול לגרום

 ECהצהרת תאימות  

Gemme Producers Italian srl כי המוצר  : מצהירה PL62X , :סוג מכונת קפה 

 EN 60335/1 - EN 60335/2/15 - EN 61000/3/2 - EN 55014: תואמת לתקנים 

 EU - 2014/30 / EU/  2014/35:  האיחוד האירופי  בהתאם להוראות

 שלנו.  החתום מטהאישור ללא  מכונהנעשה שינוי באם : הצהרה זו בטלה הערה 

Castegnato, 20/02/2020 -  מנכ"ל 
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