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 לק עליון  ח

 . 
 

 חזית 

 

 ( מתחת למכסה )   on/off וכיבוי כפתור הפעלה  2    כפתור חוגה    1

 מסך מגע   3    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חזית      גב 

1 
שירות )לפתיחה יש ללחוץ   מכסה

 באמצעות האצבע( 
 הזזה   ן פסות 3 

2 
 מנגנון נעילה  

 

 4 
 Bluetooth Smartעם ערכת חיבור שקע שירות ) 

Connect ) 

 
 
 

 ים וולנאביזרים 

 (למערכת החלב)  משושה  מפתח ברגים עם חור  מיכל לניקוי מערכת החלב 
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 החוגההפעלת מסך המגע ו 

 מסך המגע:  תפעול דרכים ל 2ישנן 

 

 לחיצה   ▪

תכנת הגדרות  , כדי להתחיל בהכנת הקפה או ללחצו על מסך המגע באמצעות האצבע

   המצב תיכנות.   מסוימות 

 

 החלקה   ▪

האצ  את  המל  בע הזיזו  מסך  מאורך  לימין  גע  )  או שמאל  למטה  .  ( היפךה  או מלמעלה 

לעבור   כדי  או  המשקאות  בתפריט  המשקאות  באחד  לבחור  כדי  פריטים  בין  למשל, 

   תיכנות.שונים במצב 

 

באמצעות   א   : החוגהתיכנות  שמסובבים  המשקאות.  ,  חוגהה  תברגע  תפריט  יוצג 

 הגדרות שונות.  ולשנות    תיכנותים במצב נשום פריטיבין בנוסף ניתן לעבור 

 

 
 הדלקת המכונה 

 

 הכפולה.   מזיגהכלי קיבול מתחת ליחידת ה וח יהנ 

   

  מתפיתחו את המכסה של( ג ההפעלהon/off).   

  מתלחצו על( ג ההפעלהon/off ) המכונה.    את קילהדל די כ 

         

 המכונה מתחממת.  , 

 אוטומטית.   סק, שתיפמכונה תחל בשטיפהה .
 

 
  ת קפה כנת משקאוה
 

ם כך, החליקו את  לש .ספל אחדעבור ק של הקפה במהלך פעולת הטחינה ניתן לשנות את דרגת החוז ▪

 האצבע לאורך המסך או סובבו את החוגה.  

  כך, ם. לשו קצף החלב(א  יםהכמויות שהוגדרו מראש )כגון כמות המ, ניתן לשנות את משקהה בעת הכנת ▪

 .  את החוגההחליקו את האצבע לאורך המסך או סובבו 

 על החוגה. או  מקש הביטול   על צוניתן להפסיק את הכנת המשקה בכל עת. לשם כך, לח ▪

 

   מחמם כוסות.    המורשיםמשווקים בנפרד מאחד ה ניתן לרכושהמשקה.  ני הכנתלפ   מם את הספלמומלץ לח ◉

לתכנת    ◉ בודר הג ניתן  קבועות  לת  כניסה  התיכנותאמצעות  וכן    ראו)  מצב  הה   4פרק  ב להלן  פעלה  בחוברת 

   .  (באנגלית
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   ב. ציעה כמה דרכים להכנת משקאות קפה, מים חמים או חלמ GIGA -ה

  : המשקאות הבאים מוצגים על המסך   התצוגה. ופיע על המש  המשקה המבוק על   ו צלח –מסך ההתחלה   ▪

 

ב ▪ )מא הכנה  המשקאות  בורר  ממגוון    –  (החוגהצעות  חלק  רק  להכין  ניתן  שלעיל  הראשונה  באופציה 

 .  , משקאות נוספים יוצגוהחוגההמשקאות האפשריים. כאשר מסובבים את 

 החל  החוגהאת    וסובב המאו  גבי  על  האצבע  את  להביא    ךסיקו  את  וקלפ כדי  שוס    ברצונכם המשקה 

התח על    ולי להכין.  בלחיצה  על    גההחובהכנתו  המשקהאו  של  המסך.ש  התמונה  המשקאות    על 

 בתצוגת בורר המשקאות:  פיעים  הנוספים הבאים מו

  

 
 ת משקה אם לא מתחילים בהכנ  שניות  10תצוגת בורר המשקאות תיעלם אוטומטית כעבור 

 
 בפעם הבאה.   תצוגת בורר המשקאותן ב שורא המשקה האחרון שנבחר יוצג  

 
את   לערוך  האישי,    המשקאות   כבהרניתן  לטעמכם  להתאימם  לשכפלםכדי  למועדפים,  לתת  ,  להוסיפם 

וכן   אישית  מותאמים  סדר  למשקאות שמות  באנגלית  4ראו פרק  )  הופעתם לשנות את  .  (בחוברת ההפעלה 

 ת המחדל.  להגדרות ברירשלהלן מתייחסות  הנחיות ה

 
 

 .  חלההתתפריט ה  מופיע המסךעל  :נאי מקדיםת קפה ספל ת הכנ

 

 הכפולה.   מזיגהחת ליחידת התמ ספל וח יהנ 

 על   צולח  . 

 כמות המים שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל.  הכנת הקפה תתחיל. 

 . ההכנה תיפסק באופן אוטומטי
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 . חלההתתפריט ה  מופיע מסךעל ה :נאי מקדיםת משקאות קפה   2ת הכנ

 

 הכפולה.   מזיגהמתחת ליחידת ה  יםפל ס  2 וח יהנ 

 ר המשקאות.  לתצוגת בורכדי להגיע החוגה   סובבו את 

 להופעת עד  המסך  גבי  על  האצבע  עם  במרכז      החליקו 

   המסך.

   כדי להתחיל בהכנה.   לחצו על 

 .  יםכמות המים שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל הכנת הקפה תתחיל. 

 . ההכנה תיפסק באופן אוטומטי      

 

 קפה עם חלב  ת משקאותהכנ

עוד משקאות עם חלב בלחיצת כפתור אחת. אין צורך להזיז את  ינו וצ'פומקיאטו, קלאטה, מכינה    GIGA -ה 

 הספל ממקומו.  

 : הכנת לאטה מקיאטו אחד.לדוגמה

 יחידת המזיגה הכפולה.  ב שמחובר ל לח יש,  חלההתתפריט ה  מופיע מסךעל ה :נאי מקדיםת

 

 הכפולה.   המזיג מתחת ליחידת ה ספל וח יהנ 

 על   צולח   . 

  צוגה יופיע  התל קפה תתחיל. ע ת ההכנ 

החלב החלב  ,כמות  הקצף  והמים,  נמזג  השהוגדר  קפה  לתוך  מראש  ת 

 הספל.  

הקצף. כך נוצר  של מספר שניות במהלכה החלב החם נפרד מישנה הפוגה  

 מראה השכבות.  

 . ההכנה תיפסק באופן אוטומטי

 
להניח כלי  רצוי  לכן    דקות מן ההכנה, מערכת החלב תישטף באופן אוטומטי.  15בחלוף  

   ה הכפולה לאחר כל הכנה של חלב. מזיג הקיבול מתחת ליחידת  

 .  מדי יוםותה כפי שמוסבר בהמשך, תפעל כראוי, יש לנק כת החלבערשמכדי להבטיח      

 

 
 הגדרות קבועות  תיכנות 

 

   כדי לנווט בין  הצג או סובבו את החוגה  על גבי  את האצבע  חליקו  ה.  כדי להיכנס למצב התיכנות     לע לחצו

 ת:  הבאו הגדרות ר את ן להגדינית . ערכים שנבחרו בזיכרוןכן לשמור את ה ת ו יכנו פריטי הת 

 

 תיאור  פריט משנה  התכנית

 

 

 ת נדרשהתחזוקה  תתכני בביצוע    Startו כאן התחיל
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   מכונה תיכבה אוטומטיתה  זמן שלאחריופרק הגדרת   

 
 הטיימר  קצייתבפונ הגדרת השעה והתאריך כדי להשתמש

 דלקה וזמן כיבוי לכל אחד מימות השבוע הגדירו זמן ה  

 
 דרגת הטחינה לפולי הקפה שבהם אתם משתמשים גדרת ה

 עלת מצב חיסכון באנרגיה פה 

 לנעול פונקציות שונות   

 המפעל להגדרות   המכונה זורשיח 

 ולזמן  לכמות המים יחידות בחירת ה 

 רות של התצוגה שינוי דרגת הבהי 

 דרגת הקושי של המים הגדרת  

 הגדרת שפה  

 

 

ערכת  משתמשים ביוצג רק אם )

    (החיבור

  (Bluetooth  רים באופן אלחוטיאביזלאו ניתוק  חיבור 

 בעת הובלה  המערכת כדי להגן עליה מפני קיפאון ריקון  

 גירסת התוכנה  

 

 

 ים  בחרו את ההגדרות שלכם למשקאות שונ 

 

 

וצרים שהוכנו וצפייה בפעולות התחזוקה  עקב אחר כל המ מ

 שבוצעו 

 
   משקאותשל הת והגדרתיכנות 

 
 .  ל הגדרות אפשריותש  ג רשימהעד שתוצ, שניות  2 -כלמשך לחצו על המקש של משקה מסוים במסך הפתיחה 

 

הקפה  -    ▪ של  החוזק  דרגת  כגון  ספציפית,  הגדרה  כמ(coffee strength)  מפרט  ות  , 

 וכו'.   (amount of water) יםמ

 ם המשקה.  שינוי ש -  ▪

   מחיקה המשקה ממסך ההתחלה.  -  ▪

   . המועדפיםשקאות המוצגים במסך ההתחלה במשקאות  החלפת המ - ▪

והגדרות  צור וריאציה של משקה קיים עם שם שונה והגדרות  ל כדי לישיכפול משקה, למש  -   ▪
 שונות.  

 ק משקה מסוים.  תי הע: ל(לא עבור מים חמים) -  ▪
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 תיכנות ההגדרות 

 סוג המשקה 
דרגת  

החוזק של  
 הקפה

 הגדרות נוספות  יותכמו

 

 ריסטרטו,  

 ,  אספרסו

 ,קפה

 קפה מיוחד,  

 סטה,  קפה ברי

 ה ארוך טבריס

 

 

 דרגות  10 
 מ"ל  15-290מים: 

 ( נמוכה, רגילה, גבוההטמפרטורה )
 

, שם המוצר
של  מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול 

 המשקה 

 

 אספרסו 

 דופיו 

 דרגות 10

  2) מ"ל 15-290מים: 
 ( פעימות

 ( נמוכה, רגילה, גבוההטמפרטורה )
 

, שם המוצר
של  מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול 

 המשקה 

 

 

 דרגות 10 קנקן קפה 

 מ"ל  15-290מים: 

 

 (1-5) מספר הפעימות
 

 ( נמוכה, רגילה, גבוההטמפרטורה )
 

, שם המוצר
של  מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול 

 ה שקהמ

 

 דרגות 10 קפוצ'ינו 

 מ"ל  15-290מים: 

  0-120: מוקצף  חלב
 ניות ש

 שניות  1-60פוגה: ה

 וקצף טמפרטורה של החלב והחלב המ
 

 ( נמוכה, רגילה, גבוההטמפרטורה )
 

, שם המוצר
של  מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול 

 המשקה 

 

 דרגות 10 לאטה מקיאטו 
 מ"ל  15-290מים: 

  0-120: מוקצף  חלב
 ניות ש

 שניות 0-120 חלב:

 שניות  1-60פוגה: ה

 וקצף טמפרטורה של החלב והחלב המ
 

 ( נמוכה, רגילה, גבוההטמפרטורה )
 

, שם המוצר
של  מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול 

 המשקה 

 

ו  אספרס
 מקיאטו, 

 ב, קפה על חל

 לאטה

 דרגות 10
 מ"ל  15-290מים: 

  0-120: מוקצף  חלב
 ניות ש

 שניות 0-120חלב: 

 וקצף והחלב המטמפרטורה של החלב 
 ( נמוכה, רגילה, גבוההטמפרטורה )

 
, שם המוצר

של  מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול 
 המשקה 

 

מנה של חלב  
 מוקצף,  

 של חלב   מנה

 

- 

 

  0-120: מוקצף  חלב
 ניות ש

 שניות 0-120חלב: 

 וקצף טמפרטורה של החלב והחלב המ
 

, שם המוצר
של  מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול 

 המשקה 

 

   מים חמים

ים חמים ם
 תה ירוק ל

מים חמים  
 ר לתה שחו

 

 

 מ"ל  25-450מים:   -

 ( נמוכה, רגילה, גבוההטמפרטורה )
 

, שם המוצר
של  מחיקה/החלפה/העתקה/שיכפול 

 המשקה 

 
 המוסבר להלן.   מתבצע באותו האופןתיכנות ה

 יקבו אחר השלבים כדי לשנות את דרגת החוזק של הקפה לספל אספרסו אחד.  ע : לדוגמה

 

 .  פיע על התצוגהמו ההתחלה מסך  ים:קדמי תנא

   ל הגדרות אפשריות.  ש ג רשימה עד שתוצ, שניות  2 -למשך כ,   רסואספהמקש על לחיצה ארוכה לחצו   

  ל  לחצו ע 

 

 יוצג במרכז דרגת החוזק  החליקו עם אצבע על התצוגה עד ש  . 
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  רצויה.  ערך של דרגת החוזק האלה כדי לשנות את ההחליקו את האצבע ימינה או שמ 

 ר לזמן קצ יופיע  צג על ה .שמירת הבחירהל   לחצו על  . 

 ך ההתחלה. כדי לחזור למס   לחצו על   

 
 

   הגדרת דרגת הטחינה
ש בתכנית   הטחינה  דרגת  את  להתאים  לדרגת  תוכלו  המטחנה  ל 

 הקלייה של פולי הקפה.  
בנוסף, תיווצר שכבת  .  יף לספלוע ורצ זרם קבבמיחידת המזיגה הכפולה  מזג  נכאשר הקפה  ה היא נכונה  גת הטחינדר

 .  קרמה עשירה
 

 .  פיע על התצוגהמו ההתחלה מסך  ים:קדי מתנא

   לחצו על . 

 

  סובבו את החוגה עד להופעת. 

   .לחצו על החוגה 

 

  סובבו את החוגה עד להופעת   . 

   .לחצו על החוגה 

 הערך.   כדי לשנות את   סובבו את החוגה 

 ר לזמן קצ יופיע  צג ה  לע  .שמירת הבחירהל   לחצו על  . 

  

 ך ההתחלה. כדי לחזור למסמספר פעמים     לחצו על   

 

 עת דרגת הקושי של המים  קבי

  נייר רצועות) לבדיקת דרגת הקושי של המים מכונה תמצאו ערכהארז של ה מב

Aquadur)  . 

  תחת למי הברז. נערו את עודפי המים שניה מ   1ו אותה למשך  אחת והחזיק   קחו רצועה  . 

   בין המקרא  ת בין צבע הקוביה על הרצועה ו , ואז תוכלו להשווהדק 1המתינו במשך

 ם. שי של המים בביתכדעת מהי דרגת הקושעל האריזה, וכך ל 

 

 
   זמן כיבוי אוטומטי הגדרת 

 
  המכונהההפעלה האחרונה של לאחר כת האנרגיה. המכונה תיכבה מעצמה  תחסוך בצריהגדרת זמן כיבוי אוטומטי  

 שעות, או כבוי.   1-15דקות,  30דקות,  15ניתן לכבות בחלוף  .  בחלוף הזמן שהוגדר

 

 .  פיע על התצוגהמו ההתחלה מסך  ים:קדי מתנא

   לחצו על . 

 

  סובבו את החוגה עד להופעת. 

   .לחצו על החוגה 

 
  כדי לשנות את זמן הכיבויהחליקו את האצבע ימינה או שמאלה  . 

  ר לזמן קצ יופיע  צג על ה .שמירת הבחירהל   חצו עלל  . 

 

 ך ההתחלה. י לחזור למסד כמספר פעמים     לחצו על   
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 תחזוקה של המכונה ה
 

     יומיומיתה תחזוק

 

 צה את מגש הטיפטוף.שילפו החו 

   אותם שיטפו  הטיפטוף.  מגש  ואת  המשומשות  הקפה  עוגיות  מיכל  את  רוקנו 

 היטב במים חמים.  

 

. בזמן שהמכונה דולקתתמיד    עוגיות הקפה המשומשותיש לרוקן את מיכל  

   לא יתאפס.  מונה האחרת, 

ל במדיח  ניתן  את  רחוץ  הניקוזכלים  הטיפטוףגמ,  מגש  עוגיות  ומיכל    ש 

 .  הקפה המשומשות

 

 למקומם מגש    במכונה  החזירו  ואת  המשומשות  הקפה  עוגיות  מיכל  את 

 הטיפטוף.  

 כל המים במים נקיים.שיטפו את מי 

 (להלןחלב ) נקו את מערכת ה  . 

 ב במים זורמים.  טהפרידו את צינורית החלב ושיטפו אותה הי 

  (להלןהמזיגה הכפולה ) יחידת ושיטפו את  פרקו . 

 פייבר לחה ונקייה.ורנגבו את פני המכונה במטלית מיק   

 תקופתית תחזוקה 

 

להחליף ▪ מומלץ  ההיגיינה,  על  החלב    לשמירה  צינורית  ת  יחיד ואת  את 

אצל    HP3רכוש תערכת חלב חדשה מדגם  ניתן ל   .חודשים  3מדי    ההקצפה

 המשווקים המורשים.  

 רשת רכה מב  עזרתמומלץ לנקות את פנים מיכל המים מדי פעם ב ▪

לה  ▪ עשויות  וחלב  קפה  יש    הספלים.  רשתעל  צטבר  שאריות  קורה,  זה  אם 

 לנקותו.  

 
 

 שטיפת המכונה 

 ניתן לבצע פעולת שטיפה של מערכת הקפה בכל עת.  

 ההתחלה  תפריט  על התצוגה מופיע  :תנאי מקדים
 

 

 כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.   וח יהנ 

 תתיכנו מקש ה על  צולח   . 

  

 על  צולח . 

       

 במרכז המסך.   החליקו עם האצבע על גבי המסך עד להופעת   

 כדי להתחיל בשטיפה.    על צולח 

יזרמו    מים 
 דרך יחידת המזיגה.  

  מכונה מוכנה עתה לשימוש ה . אוטומטיתהשטיפה תיפסק  .     
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 שטיפת מערכת החלב   

החלדקות    15 מערכת  חלב,  הכנת  תישטף  לאחר  לכן,  אוטומטיתב  להניח  הקפ.  ל כלי  ידו  מתחת  יחידת  קיבול 

 .  ת החלבכנ סיום ה , בהמזיגה הכפולה

 
 
 

 ניקוי מערכת החלב   

  המכונה אם משתמשים בחלב.    מדי יוםנקותה  יש ליחידת המזיגה הכפולה,  התקינה של    האת פעולתכדי להבטיח  

 .    שיש לנקות את מערכת החלב תתריע על כך לא

 
 אזהרה 

 

 

לא מתאיםניקומר  בחו  שימוש להותיר שאריות במים.    י  ו/או  יש להשתמש אך  עלול להזיק למכונה 

   .JURAורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת 

 , או לאחד המשווקים המורשים.  י. פפר בע"מלרכישת חומרי הניקוי אנא פנה ליבואן המורשה,  ▪

 קפה.  הת מכונהשתמשו במיכל הניקוי המסופק עם  ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

מקדים מופיע  :תנאי  התצוגה  וההתחלה  תפריט  על    צג מועליו  , 

. 

 על  צו לח 

 לחצו על   . 

 שנית על   צולח  . 

 

  חלב. הפרידו את צינורית החלב ממיכל ה 

 מ"ל(   15פקק מלא )ורי קחו את הכלי לניקוי מערכת החלב, והוסיפו לחלקו האח

 . שמפו לניקוי הקפוצ'ינטור ב 

 

 

   לניקוי מערכת החלב הניחו את ליחידת המזיגה הכפולה,    הכלי  רו וחבמתחת 

 . , באמצעות המתאם המצורף את צינורית החלב אל המיכל הזה

 על   צולח . 

 , יחידת המזיגה והצינורית נשטפים במים.  

   .  המכונה מוכנה עתה לשימוש .  לה תיפסק באופן אוטומטיהפעו 
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 פירוק ושטיפת יחידת המזיגה הכפולה  

הכפולה המזיגה  יחידת  של  התקינה  פעולתה  את  להבטיח  היגיינהמור  ולש  כדי  לנקות   ,על  את    יש 

 אם משתמשים בחלב.    מדי יוםהיחידה  

 

 

 ותה ביסודיות תחת זרם  א  מן המכונה ושיטפו  את צינורית החלבפרידו  ה

 מים.  

 

 

 

 

  או אותווהוצי  החוצהיחידת המזיגה מעל את המכסה שמישכו . 

 

 

 

 

  את מערכת החלב מיחידת המזיגה הכפולה וא יוהוצ וד יהפר  . 

 

 

 הנפרדים את מערכת החלב לחלקיה  ו פרק  . 

   יש אם  זורמים.  מים  תחת  החלקים  כל  את  שטוף 

אותם   לטבול  יש  החלקים,  על  יבש  חלב  של  שאריות 

ב  של  תחילה  של    250תמיסה  אחד  ופקק  מים  מ"ל 

מתוצרת  ה הקפוצ'ינטור  לניקוי  ואז    JURAשמפו 

 אותם היטב.  לשטוף 

 

 

 

 

  מחדש את מערכת החלב   וביהרכ 
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 ידת המזיגה חי  לאאת החלקים הנפרדים שהורכבו בחזרה    וחבר

 בחוזקה.   צוהכפולה ולח

 

 

  מזיגה הכפולה. את המכסה של יחידת ה ו בחזרהביהרכ 

   את צינורית החלב ליחידת המזיגה הכפולה חברו 

 
 
 
 

 החלפת הפילטר  

 

הפקת   מדי  50לאחר  או  מים  מיעילותו.  יחודש   ליטר  מאבד  הפילטר  אוטוים,  באופן  תופיע  התצוגה  מטי   על 

 ת הפילטר.  חלפ תזכורת לה

 .  הסרת אבניתלבצע  רך צו  , איןClaris Pro Smartבפילטר משתמשים  אתם אם  

 . מוצג עליו , וההתחלה תפריט  על התצוגה מופיע תנאי מקדים: 

 

 

 

 
 

 

 

 אותו.   נואת מיכל המים מן המכונה ורוק וד יפר ה 

 ישןהאת הפילטר  וא יאת תופסן הפילטר והוצ ותחי פ  . 

 טר החדש למיכל המים, תוך הפעלת לחץ קל.  הכניסו את הפיל 

  צליל נקישה.  סיגרו את התופסן. יישמע 

 למקומו במכונה. ותו רו אמלאו את מיכל המים במים טריים וקרים, והחזי 

 .  את הפילטרשהחלפתם מטית ווט א מזהההמכונה   

 

       הפילטר נשטף. פעולת השטיפה תיפסק אוטומטית. , 

 גה. יופיע על התצו 

 מגש  נורוק והחז   את  המשומשות,  הקפה  עוגיות  מיכל  ואת    ו ר יהטיפטוף 
 אותם למקומם במכונה. 

          המכונה מוכנה לשימוש. על המסך מופיע תפריט ההתחלה.     
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 ה  ניקוי המכונ

 

 

הפקת   ביצוע  ספלי    180לאחר  לאחר  או  המכונה   80קפה  המכונה,  בהדלקת  שטיפה  מחזורי 

 כי יש צורך לנקותה. תריע  ת

 
שאריות  אזהרה  להותיר  ו/או  למכונה  להזיק  עלול  הדבר  שכן  מתאים,  לא  ניקוי  בחומר  להשתמש  אין 

רי הניקוי  חומ  ישתלרכ   . JURAיש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת  במים.  

 . , או לאחד המשווקים המורשיםי. פפר בע"מ יבואן המורשה, ל  ואנא פנ 

 
 
 
 

 . דקות  20 -תהליך הניקוי נמשך כ

 .  אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע 

 .  מוצגעליו , וההתחלה תפריט  על התצוגה מופיע תנאי מקדים: 

  על   צולח . 

. 

 צו עללח   . 

 צו על  לח . 

 על  ית שנ  צולח . 

 

 

 ו ריוהחז  ות הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומש את מגש נורוק  
 במכונה.   אותם למקומם

 . 

  מתחת ליחידת המזיגה הכפולה.  הניחו כלי קיבול 

 ת ההפעלהחוגעל  צולח . 

יחידת  ,   דרך  יזרמו  המזיגה  מים 
 הכפולה.  

 . יע יופ   מסךה, על פעולה תיפסקה

 משפך המילוי באבקת הקפה הטחון של  את המכסה וחתי פ  . 

  למשפך טבלית ניקוי של    וסיהכנJURA  . 

 של משפך המילוי את המכסה ור גיס  . 

 

   .לחצו על חוגת ההפעלה 

יחידת  ,   דרך  יזרמו  המזיגה  מים 
 הכפולה לסירוגין.  

יופיע   התצוגה  ועל  תיפסק  הפעולה 

 . 

 רו יזוהח  ות המשומשפה ף ואת מיכל עוגיות הקהטיפטו את מגש נורוק  
 במכונה.  אותם למקומם

 היא מוכנה לשימוש.  עתה קוי המכונה הושלם וני
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 אבנית  הסרת 

המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת  במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית.  

 .  מיםל ה רגת הקושי ש אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בד

 

 , אין צורך לבצע הסרת אבנית.  CLARIS Pro Smartתמשים בפילטר אם אתם מש 

 זהירות 

 

 ר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.  יש למנוע מגע של מסי 

  .במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים 

 ,מיידית לרופאות יש לפנבמקרה של מגע של החומר עם העיניים   . 

 
 אזהרה 

 

    להסרת מתאים  לא  בחומר  או  שימוש  למכונה  להזיק  עשוי   להותיר    האבנית 

 . JURAיש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת  שאריות במים.     

 
 אזהרה 

 

 אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.  

 .  האבנית להסתיים ללא כל הפרעה רת  יש לאפשר לתהליך הס 

 
 אזהרה 

 

 . יש לנגב באופן מיידי במקרה של התזה,  ה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים.  יש למנוע התז 

 
 
 
 

 

 .  דקות 45  -נמשך כ תהליך הסרת האבנית 

 

 .  קים המורשיםשווד המ, או לאחלרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ

   . מוצגעליו , וההתחלה תפריט  על התצוגה מופיע  :תנאי מקדים

 
 
 
 
 
 

   לחצו על.  

 

 על   צולח . 

 צו על  לח. 

 על  שנית  צולח . 

 

 מגש  נורוק המשומש   את  הקפה  עוגיות  מיכל  ואת  אותם    ור יוהחז  ות הטיפטוף 
 במכונה.   למקומם

  . 

  אותו.   נורוקה ואת מיכל המים מן במכונ  וד יהפר 

 טבליות הסרת אבנית של    4לחלוטין    וסיהמJURA מ"ל    800  לתוך מיכל המכיל
 מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.  

 ה.  למכונ את מיכל המים ורי את התמיסה לתוך מיכל המים הריק, והחז כופיש 

 

 וכלי נוסף מתחת לצינורית המים    כלי קיבול מתחת ליחידת המזיגה הכפולה   וח יהנ
   ים. החמ
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 ת ההפעלהחוגעל  צולח . 

יזרמו  ,   יחידת  לסירוגין  מים  המזיגה  דרך 
 הכפולה ודרך צינורית המים החמים.  

 . ק אוטומטית ועל התצוגה יופיע  הפעולה תיפס

 מגש  נורוק המשומש   את  הקפה  עוגיות  מיכל  ואת  אותם    ור יוהחז  ות הטיפטוף 
 במכונה.   למקומם

 גם רוק הקיבול   נו  כלי  שני  המזיגה  ,  למקומםאותם    ו ריהחזו   את  ליחידת  מתחת 
 . נורית המים החמיםומתחת לצי

 

 

 

 

 

 

 

  אותו ביסודיות.  ופט יאותו וש נואת מיכל המים מן המכונה, רוק  וד יהפר 

 במכונה אותו למקומו ור יאת מיכל המים במים והחז  ומלא  . 

 

 ת ההפעלה.  חוגעל  צולח 

יזרמו  ,   יחידת  לסירוגין  מים  המזיגה  דרך 

 ינורית המים החמים.  ך צהכפולה ודר

 . הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע  

 מגש  נווקר המשומש   את  הקפה  עוגיות  מיכל  ואת  אותם    ור יוהחז  ות הטיפטוף 

 במכונה.   למקומםחזרה 

  יימה. הפעולת הסרת האבנית הסת- GIGA  .מוכנה לשימוש 

 . מיכל המים ביסודיותאת אם תהליך הסרת האבנית מפסיק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף  

 
 

   ניקוי מיכל הפולים 

 

   כדי לכבות את המכונה.    לחצו על כפתור ההדלקה/כיבוי 

  הפעלה.  כבו את המכונה דרך מתג ה 

  מעל ללוגו של פיתחו את פתח השירות שבגב המכונה בלחיצהJURA  . 

  תופסן האדום אחורה לגמרי כדי לסגור את מיכל הפולים.  דחפו את ה 

 

 

  כלפי חוץ.   הכחולסובבו את מנגנון הנעילה 

 ם. פרידו את מיכל הפוליה 

   .הפרידו את המכסה לשימור הארומה 

  לים. כל הפורוקנו את מי 

  את פנים המיכל עם מטלית רכה ויבשה.   נגבו 

 קומו. החזירו את מיכל הפולים חזרה למ 

 

  פניםכלפי    הכחולסובבו את מנגנון הנעילה . 

  לגמרי קדימהתופסן האדום את ה  מישכו  . 

   למקומו המכונהמכסה  את    החזירו  שבגב  השירות  אותו    פתח  וקבעו 

   יישמע צליל נקישה.  .JURAמעל ללוגו של בלחיצה  למקומו

 לשימור הארומה.   הפולי קפה וסיגרו את המכסב  ליםכל הפו את מי מלאו . 
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    אבנית ממיכל המים  הסרת 

  .הפרידו את מיכל המים מן המכונה 

   .אם אתם משתמשים בפילטר, הוציאו אותו מן המיכל 

 של  טבליות הסרת אבנית 3או את המיכל במים והמיסו בתוכם מלJURA  . 

 (למשל, במהלך הלילה) השאירו את המיכל עם התמיסה בתוכו מספר שעות  . 

   ושיטפו אותו ביסודיות.  רוקנו את מיכל המים 

 וך המיכל. טר למקומו בת החזירו את הפיל 

 במכונה.  ומ למקו  מלאו את המיכל במים טריים ונקיים והחזירו אותו 

 

 
 

 גה הודעות על התצו

 פעולה  ה תוצאה גורם/הה מסר ה

 
 מיכל המים ריק.  

 ן אף משקהלא ניתן להכי

 מלאו את מיכל המים 

 

גיות  מגירת הפסולת ומיכל עו  

הקפה המשומשות / מגש  

   הטיפטוף מלאים.

 .    ן אף משקהלא ניתן להכי

 הטיפטוף ואת מיכל עוגיות   את מגש נורוק

  אותם למקומם ור יוהחז  ותהקפה המשומש

 .  במכונה

 

גיות  ומיכל עו המכסה של  

 פתוח.   הקפה המשומשות

 .    ן אף משקהלא ניתן להכי

 סה.  סיגרו את המכ 

 
מגש הטיפטוף לא הוכנס כראוי  

לא ניתן  או לא הוכנס כלל. 

 .    ן אף משקהלהכי

   הכניסו את מגש הטיפטוף למקומו במכונה

 כראוי.  

 
מיכל פולי הקפה ריק. לא ניתן  

להכין משקאות קפה, אך ניתן  

ב או לחמם  להקציף ולחמם חל

 מים.  

  .מלאו את מיכל הפולים בפולי קפה 

 
 מערכת החלב כמוסבר לעיל בצעו ניקוי של    מערכת החלב יש לנקות את 

יש  הפילטר אינו פועל יותר ו 

 להחליפו בפילטר חדש 

  החליפו את הפילטרCLARIS Pro Smart   

 הישן בפילטר חדש 

 וסבר לעיל מבצעו ניקוי של המכונה כ  יש לנקות את המכונה  

 
 וסבר לעיל מ כהסרת אבנית בצעו   ת מן המכונה יש להסיר אבני 

אבקת קפה טחון  אין מספיק  

   . מראש

   בפעם הבאה שאתם מכינים משקה, הוסיפו

 עוד אבקת קפה טחון במקום המיועד לכך.  

מכונה  ב המכסה השירות בג  

אינו מותקן במקומו כראוי. לא  

 ניתן להכין משקאות.  

   .התאימו את מכסה השירות למקומו כראוי 
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 פתרון בעיות

 ןופעולה לפתרה תוצאה גורם/הה הבעיה

או  קת מספ לאהקצפת החלב  

שהחלב מתיז מיחידת  

   .  המזיגה

 יחידת המזיגה הכפולה מלוכלכת 

   מערכת החלב כמוסבר  בצעו ניקוי של

 . לעיל

   ת המזיגה  יחידפרקו ושיטפו את

   .  כמוסבר לעיל הכפולה 

 

  מוגדרתהרטורת החלב והקצף טמפ

   הינה גבוהה מדי

 של   קיבעו טמפרטורה נמוכה יותר

 עבור המשקה  החלב והקצף

הקפה נמזג מהמכונה  

 . בטיפטוף

פולי הקפה או הקפה הטחון נטחנו דק  

חוסמים את המערכת / נעשה   והםמדי  

שימוש חוזר רב מדי בפילטר המים או  

שדרגת הקושי של המים לא הוגדרה  

 אוי במצב התיכנות.   כר

 את המטחנה לדרגת טחינה גסה   נו כוו

נה  בקפה טחון בטחי ויותר או השתמש

בחוברת   4גסה יותר )ראה פרק 

 – Chapter 4 –ההפעלה המלאה 

Permanent settings in 

programming mode – Setting 

the consistency of grind)..)   

 כמוסבר לעיל  הסרת אבנית ובצע. 

 התצוגה לא מראה   

ות  ר למ

 .  מיכל פולי הקפה ריקש

 עיל.  כמוסבר לאת מיכל הפולים  ונק  חיישן הפולים מלוכלך 

סקת  נפ  החליטה של הקפה

 ועל התצוגה מופיע לזמן קצר  

למרות  

 שמיכל הפולים מלא.  

ההזזה של מיכל הפולים לא   ןפסו ת

ך החוצה או שלא נמשך החוצה נמש

 לגמרי.  

   פיתחו את מכסה השירות שבגב

 תופסן ההזזההמכונה ומישכו את 

 לגמרי  החוצה

אינו מוצג   

 למרות שמיכל המים ריק 

של אבנית במיכל  הצטברות רבה יש 

 המים 

   הסירו אבנית ממיכל המים כמוסבר

 לעיל 

מוצג כל   

 הזמן 

המגעים המתכתיים שבמגש הטיפטוף  

 מלוכלכים או רטובים 

 את המגעים המצויים בחלק   ונק

וייבשו    האחורי של מגש הטיפטוף

   היטב

מופיע  או  

 על גבי התצוגה 

היתה חשופה לקור במשך  אם המכונה 

זמן רב, החימום מושבת מטעמי  

 בטיחות 

  חדרחמם את המכונה ע"י הצבתה ב  

 בטמפרטורה סבירה.  

  הודעות שגיאה  

אחרות מופיעות על גבי  

 התצוגה 

- 
 צרואת המכונה במתג ההפעלה.  וכב  

 קשר עם היבואן, י. פפר בע"מ.  

       
 יבואן, י. פפר בע"מ.  לפתור את הבעיה, צור קשר עם ה  םאם לא הצלחת
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 י חותדע בטיימ
 ת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.  בקאת המכונה בקפה נמס, באאסור למלא  ▪

 . וזל אחר מלבד מיםאו בנ ליים מינר יםותחים, במם או ריכל המים במים חמילא את מ אסור למ ▪

 .  משחקים בהם , כדי לוודא שאינםבמכשירי חשמל  השימושבעת    על ילדים  וחיהשג ▪

לאפשר  א ▪ פיזית,  יכו עלי  במבוגרים  לין  מופחתת  שכלית לת  חושית  ליאו  או  את  ים,  לד,  ללהפעיל  לא  המכשיר 

 .  ותםהדרכה מתאימה וללא השגחת אדם אחר האחראי לבטיח 

 . ש בהמובשי ומןמיהרק על ידי אדם  עשהנת הקפה ייהשימוש במכו  ▪

 קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.  כונתבמכונת קפה פגומה או במ וולם אל תשתמשעל ▪

 רוף, יש לנתק את המכונה מאספקת החשמל.  תקלה, כגון ריח של חשד ל בכ ▪

ל ▪ מכדי  המכונה  את  החשמלנתק  לכבו  אספקת  יש  כל  קודם  כפתור  בביטחה,  על  בלחיצה  המכונה  את  ת 

 .  ההדלקה/הכיבוי

 .  ן החשמל תמיד את התקע מ   ו נתק   , חופשה( עקב יציאה ל משך פרק זמן ארוך )כגון:  במכונה ב ו  א תשתמש ל אם   ▪

   מים.ת הקפה ב את מכונ  ר לטבולאסו ▪

 .  ( ' פות אבק, אור שמש ישיר וכו סו יר )גשם, שלג,  ו הקפה לפגעי מזג האו את מכונת  אין לחשוף   ▪

    (.  ה או צינור המים החמים מזיגת הקפ   יחידת )   או בחלקיה החמים   רטובות בידיים    ה לם אין לגעת במכונ לעו  ▪

שטח חם  אותה על מ  ואל תניח   לעולם לים לדלוף.  ו ים שעל י מהעמיד בפנ  משטח יציב ומאוזן   על  האת המכונ   הציבו  ▪

 ד.  לחיות מחמאו   לילדיםם שאינו נגיש נת במקולב כי המכונה מותק ומ )כגון תנור בישול(. שי

נ  ▪ המילפני  בלכ קוי  לכבותה  יש  עלונה,  וההד  כפתור  חיצה  ב לקה/כיבוי,  השונים  לחלקים  לה לאפשר  תקרר  מכונה 

 .  (לא רטובהגוף המכונה ייעשה במטלית לחה )   הניקוי של  יקוי. נ  לצורךלפני שמפרידים אותם מן המכונה 

בעצמ  ▪ המכונה  לנסות לתקן את  או  לפתוח  כל תיקכםאין  על  ל!  וון  אך  י. פפר  ע"י  רק  התבצע  של  מוסמך  טכנאי 

 ובאביזרים מקוריים.  וש בחלפים ימ תוך ש  ע"מב

 במדיח כלים.   לשהו ממנה או חלק כה כניס את המכונאין לה ▪

   של המכונה.בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר ת המכונה במיקום א  להציביש  ▪

 התקע מן השקע. די לנתק את עצמה כ או במכונהכבל החשמל ב  תמשכואל  ▪

 בל החשמלי.  ידה בשל הכה של מעלב כי לא קיימת סכנ  מושי ▪

 רכה.  בכבל הא שקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או שירות למומלץ לחבר את המכונה י ▪

 ע"י היצרן/יבואן.   יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת  וע סיכון,ינה ניזוק, כדי למנם פתיל הזא ▪

 בדיקת המתח  
תואם את המתח הנהוג    ,ס המכונהבקה בבסיצוין על מדמתח, המה  כן כיוונוןהאם א בדקול. ון במפעהמתח החשמלי מכו 

 (.  V220) אלבישר

 בדיקת הנתיך החשמלי  
 י אכן יש את הקיבולת המתאימה. תיך החשמלכי לנ  ואמפר. וודא 10בזרם של לת ופע מ  מכונהה


