
 

 לקוח יקר,

אנו מודים לך על בחירת המוצר שלנו ועל האמון 

, בחברתנו. השקענו במינפרסו את כל הידע

שהוא  והוא תוכנן כך,והדאגה שלנו,  היצירתיות

יתאים לציפיות שלך ואף מעבר לכך. אנו משוכנעים 

 שהמיניפרסו ישרת אותך היטב לשנים רבות.

החופש להתענג על  את מיניפרסו נותן לך

האספרסו האהוב עליך בדרכים, בבית או בעבודה. 

משקלו הקל, , למרות מידותיו הקטנות

, והקומפקטיות שלו המאפשרת לשאת אותו בקלות

מספק איכות חליטה גבוהה, ומספק את  המכשיר

מקום ובכל שעות בכל  חווית האספרסו המושלם

 היממה.

שתפו רגעים אלו עם חברים ותהנו מכל אספרסו 
 שתלגמו!

 
  

קפדה הוראות אלו לפני השימוש יש לקרוא בה
פרסו שלכם. בצורה כזו, אתם תמנעו את הסיכון במיני

 לפגיעה גופנית לכם או נזק למכשיר.

 אחר שהוא פרסו לכל שימוש אין להשתמש במיני

 .לא מיועד לו

  בידקו  ,שהוצאתם את המכשיר מהקופסהלאחר

 .שלםהמיניפרסו שלכם ש

  )'אין להשאיר את האריזה )חלקי הפלסטיק וכו

 .לסכנה משום שזה יכול להיות מקורבקרבת ילדים 

  שלא קיבלו הסבר אין לאפשר לילדים או לאנשים

פרסו. ילדים חייבים להיות מינימתאים להשתמש ב

ק מבוגרים כדי למנוע מהם לשח בהשגחת

 .פרסומיניב

 מכסה עיל את הבוכנה, אם מיכל המים או להפ אין

 יציאת הקפה לא במקומם.

 פרסו ישירות, מינילצרוך את הנוזל היוצא מה אין

 הוא יכול להיות חם.

  גזממנו על  פרסו או כל חלקמיניהלהניח את אין ,

 אחר. כל מקור חוםאו על  פלטה חשמליתעל 

  תנורלפרסו או כל חלק ממנו מינילהכניס את האין, 

 או לכל מכשיר חימום אחר. מיקרול

 למדיחפרסו או כל חלק ממנו להכניס את המיני אין 

 הכלים.

  אין  .יש להשתמש רק במים נקייםבמיניפרסו

 .להשתמש בכל נוזל אחר

 כים ילעולם אין לחמם את המים במיכל המים. המים צר

מכן למזוג להתחמם ע"י מחמם חיצוני כמו קנקן ולאחר 

 פרסו.מיניאת המים החמים למיכל המים של ה

 פרסו בזהירות ובתדירות קבועהמינייש לנקות את ה 

  אין להשתמש בחלקים או תוספים שלא מומלצים ע"י

זה עלול לגרום  Wacaco Company Limitedחברת 

 לפציעה.

 יש לכם שאם אתם רואים או פרסו מיניאין להשתמש ב

 .ם בצורה כלשהיאחשש שהמכשיר שבור או פגו

 פרסו. בכל מקרה של מיניאל תנסו לפרק או לתקן את ה

 Wacaco Company Limited -תקלה יש להתקשר ל

  מים קרים על  מידיתאם קיבלתם כוויה, יש לשפוך

 מקום הכוויה ולהתקשר לרופא אם יש צורך בכך.

 חזק מהרגיל. לחץ חזק  אם היא תקועה, אין להפעיל כח

 יותר יכול לגרום לנזק למכשיר. 

 תאור

 

 יעוד המוצרי

פרסו מיועד לשימוש אישי, הוא לא מתאים מיניה

 .תעשייתילשימוש מסחרי, מקצועי, שיתופי או 

פרסו בכל צורה שלא כפי שהוסכם פה מינישימוש ב

 יכולה לגרום נזק לאדם וזה חורג מהאחריות.

לא תהיה  Wacaco Company Limitedחברת 

אחראית על פציעה או נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא 

 פרסו.מינימתאים של ה

 אישורי בטיחות

פרסו עומד באישורי הבטיחות המיני
העיקריים הקשורים למגע של החומר עם 

 BPA -נקי מ 100%פרסו הוא המינימזון. 
 למגע של החומר עם מזון.

 

 



 

 שמירת הסביבה

חומרים  מכילים מכשירחומרי העטיפה וה
 הניתנים למיחזור.

 

 שמדהה

המיניפרסו מיוצר באמצעות חומרים באיכות גבוהה 

 .מיחזורשימוש חוזר או למאוד, הניתנים ל

במקרה שברצונכם לזרוק את המכשיר, השליכו אותו 

 .למרכז איסוף פסולת מתאים

 לתוצאה הטובה ביותר

  מסוננים.טריים והשתמשו במים 

 פרסו וגם את ספל האספרסו מיניה חממו את חלקי

שלכם ע"י הזרמת מים חמים במערכת כאילו 

 הכנתם קפה רק ללא הקפה.

 וראותה

 

 ניקוי

שטחים שבאו במגע עם הקפה תחת מים הכל את  נקו

לגבי שאר  .כדי להסיר את כל שאריות הקפה זורמים

 החלקים, אנו ממליצים לנקות בעדינות עם בד רך ולח. 

 החלקים להתייבש בנפרד.תנו לכל 

 

 אחריות

למכשיר  Wacaco Company Limitedאחריות חברת 

פגם שנגרם כתוצאה מכשל כל פרסו מכסה מיניה

חודשים מיום  12בחומר או מהרכבה לקויה למשך 

יש לשמור את חשבונית הרכישה כדי הרכישה. 

לאפשר את מימוש האחריות. )מומלץ לצלם את 

אחריות זו לא (. כדי שתישמר זמן רב חשבונית הרכישה

 ניתנת להעברה ולא ניתן להחליפה בכסף מזומן. 

מסירה כל  Wacaco Company Limitedחברת 

 אחריות לנזק שנגרם ע"י שימוש לקוי של מוצר זה.

 אחריות זו לא כוללת:



 

  ,נזק שיגרם כתוצאה משימוש לא מתאים, הזנחה

ע או כל שימוש אחר שלא מופי שימוש מסחרי

 במדריך הזה.

 החלפה של גומיית-Oהכפיתאו  , סלסלת הפילטר. 

  נזק אסטטי לכיסוי, נזק כתוצאה מקורוזיה או

 .הידרדרות הדרגתית

כל פירוק או תיקון שיעשה ע"י אדם לא מוסמך 

 יגרום לאובדן האחריות.

בכל תיקון או החלפת חלקים, משלוח החלפים 

 יעשה על חשבון הלקוח.

פרסו בשנה הראשונה מיניאם נתקלתם בבעיה ב

מהרכישה, תוכלו להתקשר ליבואן המקומי או 

לתיקון או החלפה  הלפנות ישירות לחבר

support@wacaco.com 
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