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 הקדמה  .1

   

 אזהרות 

   

 . זוהקפה  הבמכונת אין לאפשר לילדים להשתמש  •

שכן מים חמים   סלה, אנא הזהרו, המים החמים לסלכאשר שופכים את  •

 . לגרום לכוויותעלולים 

 . חליטההמסנן מוכנסות לגוף המרכזי לפני השל לשוניות הודא ששתי יש לו •

 במקומה. לא  םהבוכנה האדואטם   אםלהפעיל את המכונה אין לעולם   •

  פלטה  החברה סיפקה . מסיבה זו מתחת לפיה עשוי להישרטכוסות הבסיס  •

 ן להגנה על האזור. סיליקומ

 למדיח כלים.  ם שלהאביזריאת האו  את המכונה כניס  סור להא •

   

 מה הרובוט כן עושה? 

   

 . כין קפה אספרסו אמיתי מהרובוט  •

אחרים כגון אמריקנו,  קפה משקאות  להכין ניתן לאחר הכנת האספרסו   •

 קפוצ'ינו, לאטה וכו '. 

 מ"מ 58בגודל מצוייד בסלסלה מסחרית הרובוט  •

 

 הרובוט לא עושה? מה  

   

 . לרובוט אין גוף חימום פנימי •

 . חלב הרובוט לא מקציף  •

לחץ  את ההוא רק מציג  -יוצר את הלחץ  לא  )ברובוט בריסטה(מד הלחץ  •

 .י המשתמשהמופעל על יד 

 להיות רופפות ולא להישאר במצב זקוף. הרובוט אמורות זרועות  •

    

 שמקבלים   בתוך הקופסהיש מה   .2

   

 הקופסה תוכלו למצוא את הפריטים הבאים בתוך 

   

, כולל מד הלחץ  הגוף המרכזי של הרובוט כשהזרועות והבסיס מורכבים  •

 בדגם הבריסטה. 

 הסלסלה. אחד ללא  פורטהפילטר  •

 ת אח סלהסל •

 מנירוסטה דוחסן  •

 מנירוסטה הפיזור  רשת דיסק  •

 שטח סיליקון מ •

 לחץ(סלת העם סלרק קפה )מסופקת  לכפית מדידה  •

 עם אטם סיליקון. ת כוסו 2-למפצל  •

 לבוכנה ובורג חיזוק  אחד לבוכנה ואחד למפזר   אטמי סיליקון 2 •

 תואמים חבילה אחת של מסנני נייר   •
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 ת ו בסיסי ות עיקריים ופונקציה חלק השמות   

   

ות אלו.  משלתייחסים  בתוך המדריך מהשמות    . השונים של הרובוט  רכיביםהלהלן שמות  

 11עיין בסעיף יש ל לרשימת חלקים מפורטת 

  
  

שבא   רובוטשכל חלק של ה כמובןנירוסטה. מעשויים  הרובוט כמעט כל חלקי 

יוצא מן הכלל לכך    -במגע עם מים ו/או קפה עשוי מפלדת אל חלד בדרגת מזון 

, העשוי מחומר  מדגם בריסטה המוליך לשעון הלחץ רובוט ה צינור הנימי של ההוא 

הבוכנה, העשוי מסיליקון   אטם. יוצא מן הכלל נוסף הוא FDA - שאושר על ידי ה

 . FDA  - שאושר על ידי המאושר מזון 

   

 זרועות הרובוט. של מרכזי זהו הציר ה -  ן פין עליו

   

על ידי   יויחד מחוזקים  הם ועשויים מאלומיניום יצוק   - בסיסה  ומשטח  המכונהגוף 

 . ברגים 2
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מרימות ומורידות את הבוכנה והן עשויות נירוסטה. הם נועדו להיות רופפים ולא להישאר  הם - זרועות ה

  זקוף.עליון במצב 

 

 

אסור לנסות . אחת זרועות ומוטות החיבור הם יחידה מורכבתה

 .(צים אדומיםיחתמונה בהמסומנים ב)הברגים לפרק את 

  
 

ישחרר את אותם    פתוחכל ניסיון ל  -נעלו למקומם  נברגים אלו  

 . תהיה בעיה להחזירם למקומםהמערכת ו

  

  

  

  

 מכונה וננעל בתוך גוף ה הבמקומ הסלסלהמחזיק את  חלק זה – (Portafilter) פורטהפילטר

   

 לסלסלה מלמטה אם רוצים. חבר אותו ל אפשר - כוסות  2-מפצל ל

   

 הקפה הטחון ואת המים החמים מכילה את  – סלסלה

  

  

  

 ( The Professional Basket) ועיתמקצההסלסלה 

 

  

  

  

  

  

 (חור אחד במרכז The Pressurised Basket) לחץ תסלסל 

 

  

  
  

את המים בצורה שווה ומאט ומפזר הטחון על גבי הקפה  מונח הדיסק –הפיזור  דיסק רשת

 הנלחצים לתוך הקפה הטחון. החמים 

 

 ומיישר אותו בתוך הסלסלה.הדוחסן דוחס את הקפה הטחון  –דוחסן 
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 מדריך מהיר להתחלה  .3
  

 

 
 . גרם 21עד   10 . כמות אפשריתלסלסלה קפה טחוןמכניסים  .1

 אפשר להשתמש בדוחסן המיוחד לכך.  –  שהוא יהיה ישרהטחון ומקפידים הקפה דוחסים את  .2

 מונח ישרוודא שהוא הטחון ולקפה צים אותו היטב ל חו לוהפיזור רשת מכניסים את דיסק  .3

 סלה.מ"מ מתחת לשפת הסל 5-8 גובה שללמרתיחה וממלאים שיצאו  מוסיפים מים ממש  .4

זרועות כלפי מטה לאט האת  מורידיםו רובוטל סלסלהעם ההפורטהפילטר ידית את  מכניסים .5

 ובהתמדה

   

 ניתן להשתמש במסנני נייר במקום במסך המתכת 
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 סקירה בסיסית של השימוש במכונה  .4
   

 : מכון –איטלקי  האספרסו המכון פי שהגדיר מסוגל להכין קפה אספרסו אמיתי כהרובוט 

  Instituto Nazionale Espresso Italiano http://www.espressoitaliano.org/ 

די גאג'יה בשנת  על י שיוצרההראשונה  אספרסו מכונת ההחל את דרכו בקפה אספרסו מודרני  

. מכונות  טחון בלחץ דרך קפהלחוץ מים חמים כדי ל מנוףבבוכנה וב, אשר השתמשה 1948

( הרובוט Traditional Lever Coffee Machines TLCMמכונות. ) וכאלמסורתיות אספרסו 

להניע את ח והמסורתיות הכשבמכונות , למעט TLCM -ה משתמש באותו עיקרון בדיוק כמו

 .את הלחץ הדרושספק של המשתמש מהכוח ואילו פה סופק ע"י קפיץ הבוכנה 

  

הודות   TLCM -כמו ה טוב לחלוט אספרסולרובוט אין דוד או גוף חימום, אך הוא עדיין מסוגל 

 לאחר שהוא מתמלא במים חמים.  חליטה אידאלישלו שהופך לתא  ההגדול סלהלסל

הסלסלה עם המים החמים  לתוך עולה ויורדת זרועות הבוכנה ההורדה של ועל ידי הרמה 

 . והקפה הטחון

ניסוי של  ו. תהליך להשתמש בחזק ויציב כדי שולחן או דלפק  הניח את הרובוט עלחשוב ל

 להניח את הרובוט וללחוץ כלפי מטה בשעת הכנת האספרסו.מתאים וטעייה יעזרו למצוא גובה 

עם כל הגוף.  צה לחיתוך ללחוץ כלפי מטה ואז  הרובוט זרועותאת  שולחן נמוך יעזור להרים 

  .להתכופף ולמשוך את הזרועות כלפי מטה  משתמשגבוה יותר יאפשר ל שולחןבעוד ש

יכול לגרום ללחץ לא שווה מכיוון שמשטח משופע ולא ישר משטח העבודה חייב להיות מאוזן 

 בזרועות.

 עוזר לו לאחוז במשטח. וסיליקון שמונע נזק למשטח משטח מהבסיס יש למשטח 

 

The Base Plate has a silicone gasket on the underside that prevents 

damage to your counter top and helps it to grip the surface.  

  

 פורטהפילטררכבת הה

  

 Portafilter) פורטהפילטר נקראת ,המכונהוננעלת לתוך גוף  הסלסלההידית המחזיקה את 

PF)  אחת ההתפתחויות החשובות ביותר באספרסו בתקופה האחרונה הייתה הכנסת .

  ((BottomLess Portafilters BLPאו בשמה המקובל בוטומלס ללא תחתית,  פורטהפילטר 

 ר ללא זרבובית.טפילהכלומר פורט

  

  

  

http://www.espressoitaliano.org/
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בחלק העליון  הרגיל פורטהפילטר בשני המצבים שלו: התמונות למעלה משמאל מציגות את ה

 . ובחלק התחתון של התמונה את הבוטמלס של התמונה עם הזרבובית הכפולה

 לבין הזרבובית.הפורטהפילטר בין גוף ה Oהטבעת  אטםאת  ההתמונות למעלה מימין מציג

  

  סלהמאפשר למשתמש לקבל מבט מקרוב על הקפה היוצא מהסל הפורטפילטר בוטומלס

מתרחש התהליך המשוב מיידי על משתמש . זה לא רק נראה נהדר, זה גם נותן לספלל דרכוב

על היתרונות של לעשות קצת הרעיון של בוטומלס לא מוכר שווה לקרוא ו. אם הסלסלהבתוך 

   :יתרונות ניתן לציין מספר . לגבי הרובוט פורטהפילטר בוטומלס

  

זה מסמן למשתמש שכל  את טיפות הקפה הראשונות מופיעות בצד התחתון  רואיםכאשר  •

 במים.  במלואו הקפה הטחון ספוג 

או רק   בצורה אחידה סלהכלומר האם הקפה יוצא מהסל  –מיצוי אחיד הלדעת אם ניתן  •

 קטן.  אזוראו מ צד אחדמ

. כנה לקויהד שמדובר בהאם הקפה מתחיל להשפריץ לצדדים ברסס ניתן להבין מיי •

 ועוד..( tunneling)דחיסה לא חזקה או לא ישרה, טחינה לא אחידה המייצרת חורים  

 .יותר קרמהבעזרת הרובוט מקבלים  •

 ספל. חם יותר בהאספרסו המקבל מהרובוט  ,שבדרך כלל ,מסתבר •

 

נקבל בכל הכנה מנת העובדה ש ואה פורטהפילטר בוטומלסהחיסרון העיקרי בשימוש ב

הזרבובית  להתקין את נצטרך  מנות אספרסו בהפעלה אחת, 2ים להכין וצראחת, אם אספרסו 

 .לשתי הספליםפצל את הקפה כדי ל

   

בוטומלס אבל לא רוצים   שפורטהפילטרמאמינים ביתרונות של  Cafelatשחברת מכיוון 

ו, המכשיר כולל בתוכו את ספלי אספרס 2שהלקוחות יפסידו את האפשרות להכין בבת אחת 

בוטומלס לפורטהפילטר רגיל עם זרבובית. וכל  את הפורטהפילטר התוספת שהופכת בקלות  

  זאת בזכות הפטנט הייחודי שלהם המאפשר הכנסת הזרבובית עם אטם הסיליקון לידית

בלחיצה פשוטה שם הוא נתפס במגרעת המתאימה בדיוק לאטם ומונע  הפורטהפילטר

ייתכן שיהיה צורך להשתמש   ידיתבהתקנה הראשונה של הזרבוביות לל. מהזרבובית ליפו

 במים. כלשהוא או בחומר סיכה 

 

, הזרבובית לא מוכנסת היטבאם  ,הפורטהפילטר היטב לידיתהזרבובית צריכה להיות הדוקה 

 את יש לנקות 

. סיכהיותר מדי חומר או  עליה לכלוךמכיוון שיכול להיות שיש מהסיליקון   oטבעת אטם ה

 .האטםלהחליף את במקרה הגרוע ביותר יש 

בלי שיש איזה קפיץ או משהו שיחזיק אותה הפורטהפילטר מת בתוך ידית ממוק סלההסל

 שם. אם הופכים את הידית הסלסלה נופלת.
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 הכנסה והוצאה של הפורטהפילטר 
 

לב!! את   שימו  לרובוט  שמכניסים  בזמן  עליון  הכי  במצב  יהיו  שהזרועות  להקפיד  יש  תמיד 

 הפורטהפילטר.  

 

עם הסלסלה  הפורטהפילטר כנסת ידית בעת ה

למכשיר יש להכניס אותו כשהידית פונה אליך,  

להרים מעלה, ואז להחליק ימינה כפי שמראים  

 החיצים האדומים בתמונה.

פי  להכניס אותו כמו במכונה רגילה, כ מנסיםאם 

 זה לא יהיה קל.שמראה החץ הכתום, 

מומלץ להתאמן בהתחלה ללא סלסלה ובלי מים 

תוך גוף  ב הנעילללמוד ולהכיר את הכדי לחמים 

  מכנה.ה

 

 

 

 

  ה, מרימים את הזרועות, מושכים את ידיתלהסר

מטים קלות את  לאחר מכן ו למרכז הפורטהפילטר

 הידית עם הסלסלה מטה כדי לשחרר את הסלסה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פשוט  למרכז והפורטהפילטר דית יתסובבו את אם 

מטה הסלסלה תישאר דבוקה תמשכו כלפי 

 לבוכנה. 
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 וניירות הסינון  רשת הפיזור  דיסק

   

   

של קפה  תערובתמבלי ליצור  על הקפה הטחוןמים חמים  יצוקמאפשר לך ל רשת הפיזור דיסק

 ומים. 

  

בצורה אחידה ואיטית מאד  את המים  זרומפאת זרם המים תוכנן בצורה כזו שהוא עוצר  הדיסק

 למים החמים.  ומכיוון שהוא דק, הוא גם לא הופך להיות גוף קירור

  

ולוודא שהוא ישר כך שהסיכה המרכזית תהיה על הקפה הטחון  דיסקהאת ללחוץ היטב  מומלץ

 .זקופה

 

 

  
 

בשמאל מדגימה איך צריך להניח את  התמונה 

 נכונה הבצורה  רשת הפיזור דיסק 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מימין מראה הכנסה לא נכונה של  התמונה 

ורואים  ישר  לא. הדיסק  רשת הפיזור דיסק

 שהפין במרכז לא זקוף כלפי מעלה.

  

 

 

הייתם מנסים להכין קפה בצורה כזו  אם היה 

, הייתם  כלפי מטהוהייתם מורידים את הזרועות 

 קפה פגום.  ,ללא ספק מקבלים,
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לשמש   פילטרים אלו יכוליםנייר.  מ יש גם פילטרים ,שמקבלים עם המכונה ,בתוך הקופסה

לפי  פחות או יותר זהה. עם זאת  תוצאה תהיהוה יהמתכת שת הפיזוררדיסק כחלופה ל

כפי  המסיס באספרסו הקפה  אחוזאת  טר מנייר מגדיל פיל הבדיקות של חברת קפהלט

 (refractometer) .שנמדד על ידי רפרקטומטר 

 

  

 

  

  

לקבלת תוצאה מיטבית אנו ממליצים  

להרטיב קלות את פילטר הנייר לפני  

 השימוש.

 

בפילטר הנייר גם פעם   אפשר לשתמש

תו שוב מיד  ת אם פשוט שוטפים אונוספ

 לאחר השימוש הראשון.

 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

. כמות  גרם 10 -שכמות הקפה הטחון במנה לא תהיה פחות ממומלץ  רשת הפיזורדיסק עם 

. מונח היטב על הקפה הטחון  יהיהדסק כדי שמספיקה 

ולגעת בשיפוע למטה"  גיע לה"  דיסק יכולפחות מזה, וה

דיסק מה ווח בין הקפה הטחון לשאר ריוי ,בקצה הסלסלה

 . חליטת אספרסו איכותיאידיאלי ל שבמפורש לא

  

קפהלט הצליחו לקבל בחברת יותר.  ךנמו ןהנייר מאפשר להתנסות במינו לעומת זאת פילטר

מונח  יו המונח על הקפה הטחון ומעלעם פילטר נייר בשימוש גרם קפה,   8עם אספרסו איכותי 

 .מתכתמרשת הפיזור דיסק 

  

עשוי   רשת הפיזור דיסקקפה, הלאחר הכנת  זרועותאת ה מיםשכאשר מרי ,שים לבחשוב ל

רוצים ללחוץ שוב כדי להוציא את שארית המים שנשארו אם לזוז ממקומו. המשמעות היא ש

שכאשר   ,מומלץ. מסיבה זו דיסקעלולה לפגוע בתרד עד למטה היא הבוכנה עם , מכונהב

 . רשת הפיזור יסקדשהבוכנה דוחפת את  יםמטה בפעם השנייה לעצור אם מרגיש ציםלוח

   

כמה  למכונה של  הגורם, הוא המפתח פשוטהפיזור המתכתי נראה רשת דיסק למרות ש

כפריט  חשוב להתייחס לדיסק . מסיבה זו םאלפי דולרילפעול כמו מכונה של  מאות דולרים

  הנייר.  פילטרבהישג יד או להשתמש במקום זאת ב שמור אותו. כדאי לחשוב
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.  

 של הרובוט  יסודות הפעולה
  

אפשר , בזמן שהקומקום מתחמם בהכנת מים חמיםמתחילים 

 כמות הקפה הרצויה. לטחון את 

  

מומלץ . המינון המינימלי הסלהלסלהטחון  מוסיפים את הקפה 

- הסביב  המומלץ הואגרם, המינון המקסימלי  10בסביבות  הוא

מקסימלי אך חשוב המינון את ה אפשר לנסות להגדילגרם.  21

רשת ים בדיסק שמ משת כאשרגרם  10-לרדת מתחת ללא 

ועלול בסלסלה אחרת הוא לא יושב כראוי  יהמתכתהפיזור 

ן נמוך יותר בשימוש עם פילטר הנייר  לנסות מינואפשר להיפגע. 

 .בלבד

  

להמשיך גרם ו 14-במינון בינוני של כ ליצים להתחיל אנו ממ

 משם.

  

את  ים חסוהמצורף ודהדוחסן מכניסים את  – מהדקים את הקפה

  ותקצעם  יםמהדק .פעיל כח קיצוני. לא צריך לההקפה הטחון

בנושא . הרובוט הוא מאד סלחן כל מה שנדרש זהאצבע חזק ה

יש אפשרות להשתמש  חשוב ביותר זה להקפיד לדחוס ישר.  זה.

בדוחסן אחר. גם לקפהלט יש דוחסן מוביל מיוחד ששומר על 

 לחיצה ישרה.

  

 

 

הפיזור  רשת  בדקו שדיסק – הפיזור רשת מוסיפים את דיסק

שימו לב! אין לצקת את המים . הקפה הטחוןמונח היטב על 

מונח על הקפה הטחון  החמים על הקפה הטחון מבלי שיהיה 

 .הכל יהפוך לבוץמים  פואחרת כשתוסיהפיזור רשת דיסק 

  

 

 

 

 

מים מהקומקום ממש  ופ יהוס – מוסיפים את המים החמים 

  הפיזוררשת  ובדיסק  סלהבסל יםפוגע  הםמהרתיחה. כאשר 

. זה צלזיוס  מעלות 3-4מייד בסביבות   מאבדים המיםמנירוסטה 

 .מכניס את טמפרטורת המים לטווח המתאים לחליטת אספרסו

 5-8להשאיר מרווח של  ישבמים.  סלהחשוב לא למלא את הסל 

ממלאים . אם סלהמ"מ בין החלק העליון של המים לשפת הסל

הפורטהפילטר  תמקמו את ידית כאשר  יותר מים תהיה נזילה

 במקום.
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הרבה אוויר בין  נשאר מים. אם ממלאים מעט מים  מידי למלא מעטחשוב גם לא 

מה שמפריע  ת ומעט ספוגי מרגישים ואז שלוחצים את הזרועותהמים לבוכנה 

 . שמייצרים משוב טוב על הלחץ לקבל 

  

 

כדי לא לשפוך את המים  בזהירות  –  חליטהתהליך ה

לתוך המכונה,  החמים, הכניסו את הפורטהפילטר 

עד  מעלה כלפי הרימו אותה כשהידית פונה אליכם,  

סובבו  שהיא תנעל כראוי.  כדי כשהיא ישרה לעצירה 

תיגע בעמוד התמיכה. כמו  עד שהיא את הידית לימין 

 בתמונה.  

  הפורטהפילטרלהכניס את  שלא תצליחו ייתכן 

לא הרמתם אותו מעלה עד  למקומו ולנעול אותו אם 

מורמות עד   הזרועות שהסוף או אם לא הקפדתם 

 הסוף מעלה. 

 

 

את הידיים לאט   אוחזים בידיות ומורידים  שהפורטהפילטר מונחת במקום, כ

פוגשים  המים של ההתנגדות ה  מרגישים אתזרועות כשמורידים את ה  . לאט

-Preהזרקה ראשונית )נקרא קפה מים והה בין הראשוני את הקפה. המפגש 

infusion ) ,כו ולנפח  דר  לחלחללהרטיב את קפה הטחון, מים מה שגורם ל

בר( מהחליטה   4עד  2)בדרך כלל בלחץ נמוך  יתנעש  הזרקה ראשונית . אותו

 בר(.  10עד  8הרגילה ) 

    

 

רציפה  לפי מטה בתנועה  כזרועות  ה את  לוחצים 

לשנות את כיוון התנועה   לא לנסותאחת. 

שינוי כיוון   . את הזרועותפתאום  ולהעלות

הקפה יזור פגורם למכיוון שזה התנועה מפריע 

גרוע. למעשה  לאספרסו גרום ו, שדחסנו קודם

את  בכמות זעירה יהרוס   זרועות אפילו שחרור ה

  י ותמיד . לכן עדיף לשמור על לחץ אחיד המנה

אבל לא  , חזק או חלש הוא בסדר .  זרועות על ה

הוא  וטעיה . ניסוי או עצירות פתאומיותהתחלות 

 המפתח. 

   

 

 

תחלת הורדת  שניות מרגע ה  5צריך לפחות   יםכאשר מתחיל –  חליטהזמן 

מומלץ שהקפה  , וסלהבתחתית הסלשמתחיל לצאת קפה  הזרועות עד שרואים 

   . מורידים את הזרועות מטהשניות כאשר  15לפחות  יזרום 
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מנת אספרסו כפולה  לרובוט יש תכולת מים המאפשרת להכין  – ום החליטה סי

בכל   למרות זאת אפשר להחליט להפסיק את החליטה.  גרם  50-60בערך של 

הקפה יפסיק   להפסיק ללחוץ על הזרועות ולהוציא את הספל. רגע פשוט ע"י 

הסלסלה לאחר שהפסקתם את החליטה  טיפ. כדי למנוע טפטוף מ –  לזרום 

 מרימים את הזרועות ולא יהיה טפטוף. 

   

לשהו  בשלב זה, בסיום הכנת האספרסו, מומלץ להניח ספל או מיכל כ – ניקוי 

אם תנסו   פורטהפילטר. מתחת לסלסלה כדי לקלוט את הטפטוף שנשאר ב

בוץ  בלגן של לכלוך ותקבלו במצב זה, סביר להניח ש לשחרר את הפורטהפילטר

מה שרוצים  מים שרצוי להוציאם קודם. בתוך הפורטהפילטר נשאר של קפה. 

   זרוק לפח הריקון.של שארית קפה קשה ויפה שאפשר ל לקבל זו עוגיה 

 

והורידו  לקליטת שאריות מונח מתחת לסלסלה, הרימו את הזרועות כשהספל 

 אותם למטה שוב. זה ישחרר את שארית המים שנשארו בפורטהפילטר 

אם מבחינים שלא  , פעולה זו שובלחזור על זה  תאלצובצורת קפה חלש. ייתכן ש

לשמוע, ואולי לראות, שטף אוויר עובר דרך   ו כאשר תוכלאו  דרך הקפה  יצאוכל 

 ה.הקפ

 

למעלה,    זרועותשוב את ה מרימים. אפשר להוציא את הפורטהפילטרעכשיו  

חשוב להסיר  עדיין חם אז הוא . בשלב זה ורטהפילטרמסירים את הפולאחר מכן 

תוכלו   לאחר מכןלו להתקרר לכמה רגעים.  ולתת בזהירות את הפורטהפילטר 

 לשחרר את העוגיה. 
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 תהמקצועי סלה  כנת קפה מתקדמת עם הסלה .5
   

   

, אך כמו  רובוטבסיס טוב לגבי אופן הפעולה של ה מספקים 4בסעיף  שהיסודות 

ולכן הנה כמה טיפים נוספים   למושלמת יהפוך את התוצאהבכל דבר, תרגול 

 .  תהקפה המקצועי סלתלשימוש בסל

, כדי לקבל אספרסו איכותי  ולכןמתקדמת,  קפההרובוט זהה לחלוטין לכל מכונת 

 : כגון  האספרסויסודות לתפעל אותה על בסיס   חייבים  

    

 קפה   מטחנתב זמן קצר לפני ההכנהטחן  שנשתמש בקפה מומלץ לה •

 מקצועית שטוחנת אחיד ומדוייק השתמש במטחנת קפה כדאי ל •

 ת אספרסו מקצועית טחינה למכונשל בערך כמו  להיותצריך הטחינה עובי  כיוון  •

 משם  להמשיךגרם ו  14ל במינון של יהתחאפשר ל •

 ה המקצועית בוטמלססלסלהשתמש ביש ללקבלת התוצאות הטובות ביותר  •

   

לשלב הבא,  עבור  ל  ותוכלואת המכונה מנות קפה כך תכירו יותר  יותר  תכינוככל ש

 בר.  9טה: חלילחץ  וחשוב לזכור את מספר הקסם של 

   

  אפשר להתעלם מהמספר הזה בדרך כלל. ף המספר במכונות מנולמרות זאת 

  לראשונהבר הגיע  9-בר. לחץ ה   7 -של יותר מלחץ קשה להוציא מכונות מנוף 

אבל כתוצאה מכך,  ,  הכניסת המים למכונב וצר, שם הלחץ נFaema E61ממכונת 

 ברים אומצו כתקן הזהב.  9אבל   . יותר קטן בפועל היה  חליטהבראש ה שנבנהלחץ 

   

כמובן להתנסות  ץמומלברים.  6-7של בין  ליטה ללחץ ח להגיע מומלץ ברובוט 

צאה הטובה  התו זה הלחץ שמפיק את בחברת קפהלט מצאו שאבל בלחצים ונים, 

 . ביותר

 

 משקל ולחץ 

   

החליטה   תוך כדילחץ הלראות את   אפשר מד הלחץ  שיש בו בריסטה  רובוט   עם

אדם )כזה שמשתמשים בו   במשקללהשתמש  פשרעבור רובוט רגיל א. עצמה

 לעל המשקאת הלחץ. הניחו את הרובוט בכמה  ולכוון  כדי לבדוק   באמבטיה(

ניתן להמיר את מה שמראה  כשאתם לוחצים את הזרועות מטה  –  אספרסו והכינו 

 . 23טבלה בעמוד המשקל ללחץ. ראו את ה
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 ( Pre-infusion and extraction)חליטה קדם 
   

תהליך  בשליטה מלאה על   המשתמשמנוף הוא בכך שמכונת  היופי בשימוש ב

. אחד השלבים  ו יכול לשנות את הלחץ והזרימה כרצונ  המשתמש, החליטה

! שלב זה הוא החלק  קדם חליטההוא שלב  ליטה החשובים ביותר בתהליך הח

פוגש לראשונה את המים החמים  הטחון  הקפה חליטה שבו הראשון בתהליך ה

המים נספגים בקפה הטחון, מנפחים אותו ומייצרים שכבה אחידה  . נמוך בלחץ 

 . שמתאימה לשלב הבא של תהליך החליטה
  

עם המים החמים, הניחו לזרועות ליפול  פורטהפילטר בגוף המכונה לאחר נעילת ה

  מעצמן  נופלותאצבעות מתחת לזרועות כך שאמנם הן ה להחזיק את  פשרא -

 בשליטה.  אתם , אך  בגלל משקלם
  

  להקפיד לא לאט ובעדינות כלפי מטה,  רובוט את זרועות ה  לוחצים לאחר מכן 

קפה מופיעים    בועות לראות  ועד שתתחילהזרועות  את  וקישחרר את הלחץ. החזל

.  בוטומלס  טרבפורטהפיל יםמשתמש ם בהנחה שאתזאת  –  סלהבתחתית הסל

  5-10למשך להמשוך את קדם החליטה כם תוכלו בהתאם להגדרת הטחינה של

להפעיל את הלחץ החזק ע"י  . ואז עד שתופיע הבועה הראשונה שניות בערך 

 זרועות כלפי מטה.ה   הורדת
  

 יהיה משהו כזה: בסופו של דבר זה אז זה 
  

 שניות  2 - לזרועות ליפול  נועלים את הפורטהפילטר ונותנים 

 שניות  5-10 - הקפהבועות הקפה בעדינות עד להופעת  לוחצים 

 אופציונלי  - זה   במצבהחזיקו 

 שניות  15< -זרועות כלפי מטה ה לחיצת על ידי  חליטה
  

 ניהול חום מתקדם
  

. כפי שצוין קודם  אספרסו איכותי טמפרטורת המים היא גורם חשוב מאוד לייצור 

  סלהלתוך הסלישר מעלות צלזיוס( מהקומקום   99.5מים רותחים ) ו יצקלכן, אם ת

מעלות צלזיוס. מה   4ירד מיד בסביבות חום המים י בטמפרטורת החדר,  שהיא 

 לאזור הנכון להכנת אספרסו.  את החליטה שיכניס 
  

ויורידו עוד את   חום מהמים ו גם הם  ספג יוהבוכנה   סלההקפה עצמו, הסל

להעלות את  כדי דרכים  נסות מספרתוכלו לאם תרצו  הטמפרטורה שלהם. 

 : טמפרטורת המים 
  

 סלה, קודם לחליטה הרגילה. ללא קפה בסל מדומה הכינו חליטה  •

 . עם קפה ישןליטה מדומה הכינו ח •

  10-20בכוס מים חמים למשך   פורטהפילטרוה סלהמראש את הסל חממו •

 . שניות לפני הוספת הקפה

סופגות גם הן  זרבוביות שבתוספת הולא   בפורטפילטר בוטומלסהשתמשו  •

 ך לספל. חום מהמים בדר
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 "( Puckology"עוגיולוגיה" )" 

 

שכל אחד  לאחר החליטה,   האספרסו היא אנליזה פשוטה של עוגיית  עוגיולוגיה 

במדע מדויק, זה בהחלט יכול לספק למשתמש  מדובר . למרות שלא יכול לעשות

 שהוכן זה עתה.   לגבי האספרסו  ,משוב

 

כי התוצאות מאד  קשה לבצע את האנליזה על העוגייה עם הרובוט, בכל מקרה, 

הזרועות ומורידים שוב  לאחר שהכנתם את האספרסו אתם מרימים את מטעות. 

אוויר דרך    מושך משיכת הזרועות מעלה . תהליך כדי להוציא את שארית המים

ואין אפשרות   ונוצרים בה חורים  מתקלקלת שאריות הקפה הטחון, ואז העוגייה 

 או לא.  טובה החליטה הייתהלהבין אם ה

 

מתייחסים לתמונה למטה של שארית קפה )עוגייה( שנותרה מחליטת  לדוגמא אם 

לפי זה היינו  . תוכלו לשים לב ל"חורים" גדולים בעוגייה. אספרסו שיצא מעולה

  ( והאספרסו שהכנו לא אידאלי.channelingחורים )בחליטה היו הרבה מניחים ש

 . יהגי כלפי מעלה ויצרנו חורים בעו אבל, בגלל שהעלינו את הזרועות משכנו אוויר

 

האספרסו היה איכותי  אין להתייחס לעוגייה ברובוט ככלי להחלטה אם   –בקצרה 

 או לא. 
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 ( pressurized basketשימוש מתקדם בסלסלת לחץ ) .6
 

את   מכינים  מתחמם לחץ קלה ביותר. בזמן שהקומקום סלת ההכנת קפה עם סל

  הפעיל את הרובוטללהוסיף את המים,  כל שנשאר זה  ורתח  מיםשהכו סלההסל

 . סיימתם שניות  20ותוך 
  

  ניםמסתכ  ם. פחות מזה ואת טחון  גרם קפה  10לפחות  כמות שלעל ד יהקפיש ל

. ניתן גם לעקוב אחר הנחיות הטמפרטורה המפורטות  דסקית הפיזורבבפגיעה 

 . טחוןגרם קפה   7-כ  מכילה. כף המדידה המסופקת 4בסעיף 
  

סלת  לחץ, לסלכשמשתמשים בסלסלת ה ת וזרבוביתוספת של ה להשתמש בחשוב 

מכויל   חריר הקטן במרכז הסלסלה מלמטה. הוא ההוא לחץ יש מגביל זרימה, שה

  יתקבלבזרבוביות  משתמשים בר. אם לא  8-של כ  ראוי חליטה כראוי ליצירת לחץ 

 . רציני בספל  שיגרום שיבוב סלהזרם קפה קטן מאוד שיוצא מהסל
  

סלסלה קודם  אתם משתמשים בסלסלת לחץ, ומחממים את האם קחו בחשבון ש

 תקבלו קפה חם יותר מהרגיל.  לכן, 
 

 פטנט  - לחץ המד  .7
   

מאפשר  ו, מזגם בריסטה  א אביזר אופציונלי המתווסף לרובוטומד הלחץ ה

ומספק משוב בזמן   העצמ סלהתוך הסלב ליטה למדוד את לחץ הח משתמשל

 אמת. 
  

 . 25בעמוד למצוא ניתן מד הלחץ של  םחלקי מלא של הפירוט 
   

יש  ו. המכשיר על גב חיבור נקבה מד הלחץ קבוע לצמיתות לסוגר ולאחר מכן 

החיבור ההידראולי לבוכנה מתבצע  הברך. המפרק לבין קצה בין רשת פילטר 

  ומיוצר על ידי FDA  - מאושר על ידי ה , )קוטר חיצוני(מ"מ  4בעזרת צינור 

Parker Legris . 
  

לחיבור מהיר,   לחיצהאביזרי  הםאביזרי הצינור 

 לתוך המתאם. הם מתחברים בלחיצה  
  

לדחוף כלפי מטה את   ישכדי להסיר את הצינור 

צווארון הנעילה ובמקביל למשוך את הצינור  

 בתמונה.  ראו .  כלפי מעלה מהמתקן

להסיר את מד   ונסתו תלחצו א אתם מתבקשים 

עצמו ננעל במקומו עם  הלחץ הלחץ. מד 

 מ"מ.  13  ה שלברגה
   

המכשיר  להסיר את המרפק בגב   אפשר , הלחץ לנסות ולהסיר את מד אין צורך 

  .חסימהולבדוק אם יש 
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 טיפול ותחזוקה  .8
   

תחזוקה  , למעט  וטף טיפול ששמכשיר שלא דורש  יכללן מוגדר באופ  רובוטה

גוב  ונינירוסטה  מ עשויים מים  ה מצאים במגע עם שנמכיוון שהחלקים  בסיסית, זאת 

 . מנקה אותם בעזרת מטלית פשוט 

   

כדי להשרות את  קצועי מקפה להשתמש בחומר ניקוי מכונת  ,מדי פעם  ,אפשר 

. בסופו של דבר אתם תהנו  תהזרבוביו רשת הפיזור,  סלה. בפרט הסלהחלקים

ינו  עיחשוב שתר ניקוי מכך שהחלקים נקיים יותר. אם בכוונתכם להשתמש בחומ

של חומר    שתמש בחצי כפיתלץ להבכל המקרה מומ . לשם כך צרן הי בהוראות 

ם למשך  הניח את החלקים בפני, למ"ל מים חמים  500-לניקוי שומנים ביחד עם כ

 טוף היטב. לבסוף לשדקות.  10עד  5-זמן של כ

   

יתמודדו   המתכת כלים! חלקי ה אין סיבה להכניס חלקים מהרובוט למדיח  

 . זה מיותראך  , כמובן ,לא יפגעו ו  ם המדיחהיטב ע

   

.  יבשהלית ואז עם מטעם מטלית לחה  מידי פעם  לנקות לץ  מומהרובוט גוף את 

 ת אלומיניום. קם המיועדים להבראפשר להבריק עם חומרידגם האלומיניום  את 

 

לשם כך  הסיליקון.  אטם הוא  מפעם לפעם, חלק היחיד במכונה שידרוש שימון ה

 מאושר מזון. ומר סיכה מבוסס סיליקון  לץ להשתמש בחמומ

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 



  20   

  June 2020 2.0 רובוט מדריך למשתמש 

  

 פתרון תקלות  .9
    

קפה ללא בעיות, אם   מנות הרבה  משתמשהרובוט הוא כל כך פשוט ואמור לתת ל

 בו כראוי. ם  מכוון ומשתמשי הוא 

   

הטקסט בכחול הוא ספציפי  ולם  הרובוטים, א דגמי כל  מתאים ל מדריך זה 

 מד הלחץ רובוטים. טה עם ס הרובוט ברי לערכת 

 

   לוטין:ן לח תקיצורך לדאוג זה  אין  – אם נתקלים באחת מהתופעות האלו 

יד הדבר נעשה בכוונה למען בטיחות.   –הזרועות אינן נשארות למעלה  •

 למעלה  להחזיק הזרועות צריכה אחת 

 בסדר זה  –  המכשיר רופף בגוף משוחרר ו נראה הפורטהפילר  •

, הצינור יתמלא במים  בסדרזה  – ! הלחץ עד למד   שקוףיש מים בצינור ה •

 ימוש בעת הש

ממושך  שימוש לאחר לאחר המשלוח או  –  פים רופ ים חלק מהמחברים נרא  •

 ן העליו  הבורג את ברגי הבסיס או את ט  מעלהדק  צורךייתכן שיהיה 

    

 . חלוט אספרסומים דולפים מהחלק העליון של המסנן כשאני מנסה ל .9.1

   

של אוויר   מ"מ 5-8מרווח של חייבים להשאיר  . בסלסלהיש יותר מידי מים  •

 בראש הסלסלה 

  יםוודאומן את אטם הסיליקובודקים   – ון אינו מותקן כהלכה סיליק ה אטם •

את   רו העבי  , מקופל או שהשתחרר ממקומו. לא מעוך  שהוא נראה אחיד, 

 בדוק וליישר אותו במקומופעמים כדי ל מספר לאטם האגודל והאצבע מסביב 

 אם נדרש 

 חומר סיכתי מסיליקון מאושר מזון קון טם הסילילמרוח על אאפשר  •

 )לא סביר( סיליקון ה אטםייתכן ותדרשו להחליף את  •

 infusionקדם חליטה )מספיק לחץ למצטבר או לא  בקלות נופלות זרועות ה •

pressure ) .אטימה צור  וצה כדי ליהח בלוט מעט צריך ל  האטם 

 זרועות לחץ אחיד על שני ה מפעיל אחת,   זרועהלחיצה על  •

 

 שניות(   15-חליטה קטן מ ןזמ  אוהקפה נראה חלש ומימי ) .9.2

   

 .הקפה לא טחון מספיק דק – יקת טחינה לא מדו •

  מומלץ להישתמש ,את מנת הקפה ו ליהגד  –אין מספיק קפה בסלסלה  •

 גרם  10במינימום 

 השתמשו בקפה טרי יותר  -קפה מיושן  •

 לחץ ה סלתהשתמש בסלאפשר ל  – שימוש בקפה טחון בסל מקצועי  •

 תוך הסלסלה ליש לצקת מים רותחים  –המים לא מספיק חמים   •

 ו לחץ רב יותר על הזרועות הפעל – אין מספיק לחץ  •
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 צא מהמכשיר ט מאד קפה יו מע .9.3
  

 . מידי  דק טחון הקפה  –יקת טחינה לא מדו •

 גרם  21-ה לא יותר מהקטינו את כמות הקפה בסלסל – מנה גדולה מידי  •

 ר כח בהורדת הזרועותהפעילו יות –לחץ לא מספיק  •

 פהממ מתחת לש 5-8עד לגובה של  ממלאים. הסלסל במספיק מים  אין –כמות מים  •

  

 נמוך מאד ד הלחץ מראה לחץ  מ .9.4
  

 ...  הלחץ אין שינוי במדעדיין כלפי מטה בכוח רב יותר אם  הזרועותאת  וחפים ד •

 ה "מהירה" מאוד( חליטקפה טחון גס מדי )זה יופיע גם בייתכן וה •

  יםטיפות מים או שומע במקרה כזה רואים, תההידראולי במערכתבדוק אם יש נזילות יש ל •

 ממקום כלשהו לאורך הצינור  בורח אוויר 

 שר עם היבואן קצרו שבור.  הלחץ מדאך ייתכן ש ,אין זה סביר •
 

 ו פועל "חייבת להיות דליפה איפשהו" מד לחץ אינ .9.5
 

 4בסעיף  עיינואלא אם כן מים באמת דולפים לכל מקום נא  •

 ליבואן אם מים באמת דולפים יש לפנות  •

התנגדות מועטה ולא   נותן  בעזרת המנופים, אם הקפה טחון גס מדי או מיושן, הקפהנוצר חץ הל •

 לחץ  בונה

  

 ה וקאו ניז ה הפיזור שקוע רשת  .9.6
  

 פעל בצורה מושלמת תעדיין היא מעט  פהאו כפו השקוע רהפיזורשת עם  •

 מינון הקפהלהוריד את ר שאפ •

 כהלכההפיזור   רשתשלא הניחו את מכך אה  נגרם כתוצ והפגםייתכן  •

הדבר יגרום   –  מיםשוב הורידו מספר פעשהפסיקו את הלחץ העלו את הזרועות וייתכן  •

 ולהתעקם  בוכנהאב לכיוון ההישגרום לו לי ושל רשת הפיזור  הזוזתל

 מתכת מה  רשת הפיזורהשתמש במסנני הנייר במקום באפשר ל •

 

 קרהקפה  עושה רושם ש .9.7
  

 יש להשתמש במים רותחים ישירות מהקומקום  •

 רובוטאת ראש הללא קפה כדי לחמם  מנה מדומה סות להכין נלר שאפ •

  ולא בזרבובית לס ממומלץ להשתמש בבוט •

  

 מקציף מאוד   הלחץ, הקפה בסלסלתכשמשתמשים  .9.8
  

 אספרסו איכותיכדי לקבל זרבוביות ביש להשתמש   במקרה כזה •
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 פילטר לגוף הראשי פורטה את   הכניסלא ניתן ל  .9.9
 

 הסיליקון מותקן כהלכה אטםש וודא •

 מקומו ל הכניס את הפורטפילטרניסיון ל הבעת  הרובוטזרועות ני שלהרים את  ודיהקפ •

 אותו ימינה.  יםזיזשממעלה לפני כלפי  הפורטהפילטראת  מויהר •

 החליף את האטםאולי הגיע הזמן ל •

  

 שרוט בתחתית גימור האלומיניום   .9.10
  

 תהסיליקון מתחת לכוסושטח במ שתמשיש לה •
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  לחץטבלת המרה משקל/ .10
    

וכלו לקבל  הלחץ, עדיין ת ללא שעוןהרגיל אתם משתמשים בדגם הרובוט אם 

 על הלחץ שאתם מפעילים בשימוש במשקל אדם רגיל.  די טובה הערכה 

   

 המשקל ת אאפס ו על משקל אדם )כזה שיש באמבטיה(את הרובוט   יםמניח

את המשקל לא איפסתם  כך שאם ק"ג   3. משקל הרובוט כ. במידת האפשר 

 . מהתוצאהק"ג  3 הפחיתל שיש לזכור צרכים 

   

אם במהלך הכנת  . כך למשל שהמשקל בק"גאת  ורא וקהכינו מנת אספרסו רגילה 

ולראות  טבלת ההמרה ב לכתסהל  ר ש פאק"ג.  15מנת האספרסו המשקל יראה 

 בר.   6-תואם בערך ל זהש
  

 

  

   

  

    .והנתונים הם בקירוב.  ברעיון כללי להבין שמדובר חשוב  – הערה 
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 לקי הרובוט והחומרים מהם הם עשויים ח .11
 

  

 

  

 
 

 

  

נירוסטהשסתום הבוכנה 10נירוסטהפין עליון1

טפלוןשייבת טפלון11אלומיניוםגוף מרכזי2

נירוסטהבוכנה12סיליקוןמשטח סיליקון3

נירוסטהפין של הבוכנה13נירוסטהדוחסן4

סיליקוןאטם הבוכנה14אלומיניוםמשטח בסיס5

נירוסטהרשת הפיזור15סיליקוןטבעת משטח הבסיס6

נירוסטההסלסלה16נירוסטהברגי הבסיס לגוף7

נירוסטההפורטהפילטר17טפלוןדיסקית הפרדה מטפלון8

סיליקוןאטם הזרבובית18נירוסטהזרועות הרובוט9

נירוסטהזרבובית19
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 ץ חלקי שעון הלח

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מתאם 81/8מד הלחץ1

שייבה 9סוגר2

בוכנה10ברגי הידוק 32

אטם בוכנה11בורג משושה 1/8 נקבה4

רשת פילטר5

מפרק "ר" הברגה 61/8

צינור גמיש 4 מ"מ7
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 ם ומידותמדריך מחברי

 

 בכלים מטריים  יש להשתמשו פייות )מטר( ארוהמידות הם כל    

 
 מ"מ  5אלן   מפתחהשתמש בליש   –בוכנה ה. סיכת 1

 הצדדים מ"מ משני  3אלן   פתחמהשתמש בל יש  – . סיכה עליונה 2

 מ"מ  6השתמש במפתח אלן  ל יש  – בוכנה ה. תקע 3

 מ"מ  2במפתח אלן  השתמשליש  –  חיבור. ברגי 4

 מ"מ  9 במפתח פתוח להשתמש יש  –  מחבר מאוזן . 5

 מ"מ  13 פתח פתוחמהשתמש בליש  –. התאמה נקבה 6

 מ"מ  5אלן  פתחשתמש במיש לה –. ברגי לוחית הבסיס  7

 מ"מ  13 פתח פתוחהשתמש במליש  – . התאמת מרפק 8

 

הבוכנה ואת טבעת הזרבובית אנו ממליצים   אטםאת מפעם לפעם לשמן מומלץ 

 . מאושר מזון על גריז סיליקון 
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שאר האביזרים כגון  . כלים המדיח להכניס את חלקי הגוף העיקרי ללניקוי, אין 

פורטפילטר דורשים רק שטיפה  הו  רשת הפיזור זרבוביות,  ה, סלהסלהדוחסן ה

ממספיק. במידת הצורך ניתן   בהחלטמדי פעם במים חמים, אך ניגוב עם מטלית 

 Puly :כגון לניקוי שומנים חים עם אבקת ו במים רותחלקים אלל טבול

Caff,Urnex   

 

 אחריות  .12

   

על  ממועד היצור שנה משך אחריות להיבואן,  עות באמצ, תעניק  Cafelatחברת  

 מים בייצור ופג  הנמכוחלקי 

   

תחליט אם הנזק או התקלה   והחברהה מכסה נזקים משימוש לרעה האחריות אינ

 . נזק משימושהיו פגם בייצור או 

   

 הפיזור.  רשתהבוכנה או   אטםהאחריות אינה מכסה חלקים מתכלים כגון 

   

 רשוםפטנט עיצוב רובוט 

 רשום  פטנט מד לחץ הבוכנה וערכת 
  

 

  

  

  

  

Cafelat Limited  

4/F Unit 4C  

5 Lai Yip Street 

Kwun Tong  

Hong Kong  

  

Tel +852 2345 0451 

www.cafelat.com  

cafelat@cafelat.com  

  


