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מדריך הפעלה מקוצר

לתשומת לבך ,קריאת מדריך ההפעלה המקוצר איננה מחליפה את קריאת המדריך המלא.
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מיכל מים
כבל אספקת חשמל ראשי (בגב המכונה)
מיכל עוגיות קפה משומשות
מגשית טיפטוף
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מיכל פולי קפה עם מכסה לשימור הארומה
פתחי איוורור
מתג כיבוי והדלקה () On/Off
יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה
משטח לספל
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מכסה המשפך לאבקת קפה טחון מראש
המשפך לאבקת קפה טחון מראש
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מכסה המתג לבחירת דרגת הטחינה
מתג לבחירת דרגת הטחינה

3
4

סמלים בתצוגה
מיכל מים

אבקת קפה טחון מראש

חוזק ""Normal
(רגיל)

ריסטרטו

פילטר

מיכל עוגיות קפה משומשות

חוזק ""Strong
(חזק)

אספרסו

ניקוי

הסרת אבנית

קפה

הדלקת המכונה
 הנח כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 לחץ על מתג הכיבוי וההדלקה ( )On/Offכדי להדליק את המכונה.
יהבהבו והמכונה תתחמם  .המכונה תתחיל בפעולת שטיפה  ,מים יזרמו
ו-
הסמלים
דרך יחידת המזיגה .השטיפה תיפסק אוטומטית .ה ENA -מוכנה לשימוש.

כיבוי המכונה


הנח כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.



לחץ על מתג הכיבוי וההדלקה (.)On/Off
יהבהבו והמכונה תתחמם  .המכונה תתחיל בפעולת שטיפה  ,מים יזרמו
ו-
הסמלים
דרך יחידת המזיגה  .השטיפה תיפסק אוטומטית .ה ENA -נכבית .במצב זה המכונה אינה צורכת אנרגיה
של מצב המתנה.
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הכנת ריסטרטו ,אספרסו וקפה
ניתן לבחור את דרגת החוזק של הקפה לפני או במהלך הטחינה ,רגיל ()Normal

או חזק ()Strong

.

מומלץ לחמם את הספל לפני הכנת הקפה.

 הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 לחץ על סמל הקפה (

) כדי להתחיל בהכנת המשקה.

או

) יהבהבו ,וכמות המים ש הוגדרה מראש זורמת לתוך
סמל הקפה וסמל דרגת החוזק ( או
הספל .ההכנה מסתיימת באופן אוטומטי .המכונה שוב מוכנה לשימוש.

קביעת כמות המים בהתאם לגודל הספל
ניתן להגדיר את כמות המים באופן קבוע ,כך שבכל פעם שתכין קפה ,זו כמות המים שהמכונה תמזוג.
לדוגמה :הגדרת כמות המים לאספרסו:
 הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 לחץ על סמל האספרסו במשך  3שניות עד שסמל הריסטרטו

וסמל הקפה

יופיעו שוב.

 שחרר את סמל האספרסו.
המכונה תתחיל בהכנת האספרסו .סמל האספרסו וסמל דרגת החוזק ( או

) יהבהבו.

 ברגע שיש מספיק אספרסו בספל לחץ על סמל האספרסו.
ההכנה תיפסק .כמות המים שנקבעה מאוחסנת עתה בזיכרון.
סמל

האספרסו

וסמל החוזק ( או

) יהבהבו עד שהמכונה תהיה מוכנה לשימוש.

כיוונון המטחנה
יש לכוונן את המטחנה רק במהלך פעולתה ,אחרת גלגל הטחינה עלול להינזק.
לטחינה גסה יותר  ,סובב את מתג בחירת דרגת הטחינה שמאלה  ,ואילו לטחינה דקה יותר  ,סובב את המתג
ימינה.
המרקם של דרגת הטחינה הינו נכון כאשר הקפה זורם באופן רציף מיחידת המזיגה  ,ובנוסף נוצרת שכבת
קרמה עבה ועשירה.
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לדוגמה :שינוי דרגת הטחינה במהלך הכנת אספרסו "חזק" (.)Strong

 הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 פתח את המכסה של המתג לבחירת דרגת הטחינה.
 לחץ על הסמל של קפה "חזק".

 לחץ על סמל האספרסו כדי להתחיל בהכנה.
 סובב את המתג לבחירת דרגת הטחינה למצב המבוקש בזמן שהמטחנה
טוחנת.
כמות המשקה שהוגדרה מראש נמ
אוטומטית.

זגת לתוך הספל  .ההכנה מסתיימת

ניקוי המכונה
לאחר הפקת  180ספלי קפה או לאחר ביצוע  80מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה ,המכונה תודיע כי
יש צורך לנקותה.

אזהרה

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים  ,שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו /או להותיר שאריות
במים .יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת  .JURAלרכישת טבליות
ניקוי אנא פנה ליבואן המורשה ,י .פפר בע"מ.
תהליך הניקוי נמשך כ 15 -דקות.
תיפגע
.
אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי
תנאי מקדים :המכונה מוכנה לשימוש .סמל הניקוי

יידלק.

 לחץ על סמל הניקוי במשך כ 2 -שניות.
המשומשות

סמל מיכל עוגיות הקפה

יידלק.

 רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזר אותם למקומם.
סמל הניקוי

יידלק.

 הנח כלי קיבול (בנפח  500מ"ל לפחות) מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 לחץ על סמל הניקוי.
ו-

הסמלים
הקפה.

יהבהבו ,מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת

הפעולה תיפסק ,והסמל של אבקת הקפה הטחון מראש

יידלק.

 פתח את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון והכנס פנימה
טבלית ניקוי של  .JURAסגור את המכסה של המשפך.
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יידלק.

סמל הניקוי

 לחץ על סמל הניקוי.
הסמלים
הקפה מספר פעמים.

ו-

יהבהבו ,מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת

הפעולה תיפסק  ,והסמל של מיכל עוגיות הקפה
יידלק.
המשומשות
 רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה
למקומם.
הסמלים
לשימוש.

ואז החזר אותם

יהבהבו .המכונה מתחממת  .המכונה מוכנה

ניתן ליזום פעולת ניקוי בלא דרישה מן המכונה  ,כלומר באופן ידני  ,בכל עת  ,בתנאי שהמכונה מוכנה לשימוש .לחץ
על הסמלים

ו-

ביחד למשך כ 2 -שניות .הסמלים ,

,

ו-

או

יידלקו .המשך כמוסבר לעיל (התחל

מן ההנחיה הראשונה "לחץ על סמל הניקוי במשך כ 2 -שניות").

הסרת אבנית
במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית .במקרה הצורך ,המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש
המים
.
לבצע פעולה של הסרת אבנית .מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של
זהירות  יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור ,שכן הדבר עלול לגרום גירוי.
 במקרה של מגע בעור ,יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
 במקרה של מגע של החומר עם העיניים ,יש לפנות לרופא.

זהירות

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים.
יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת  .JURAלרכישת טבליות להסרת אבנית
אנא פנה ליבואן המורשה ,י .פפר בע"מ.

אזהרה

להינזק
.
אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה
הפרעה
.
יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל

אזהרה

יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים(כגון שיש).
במקרה של התזה ,יש לנגב באופן מיידי.
הסרת האבנית נמשכת כ 40 -דקות.
במידה והפילטר  Claris Blueמותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית.
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יידלק.

תנאי מקדים :המכונה מוכנה לשימוש .סמל הסרת האבנית

 לחץ על סמל הסרת האבנית במשך כ 2 -שניות.
יידלק.

סמל מיכל עוגיות הקפה המשומשות

 רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות
למקומם.
סמל מיכל המים

ואז החזר אותם

יהבהב.

 הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.
 המס לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת ( 3טבליות הסרת אבנית של )JURA
לתוך כלי המכיל  500מ"ל מים .הדבר עשוי להימשך מספר דקות.
 שפוך את התמיסה לתוך מיכל המים הריק ,והחזר את המיכל חזרה למכונה.
יידלק.

 סמל ה סרת האבנית
 לחץ על סמל הסרת האבנית.
ו-

 הסמלים
הטיפטוף.

יהבהבו ,מים י זרמו ישירות למגשית

הפעולה תיפסק  ,והסמל של מיכל עוגיות הקפה המשומשות

יהבהב.

 רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה ואז החזר אותם למקומם.
יידלק.

סמל מיכל המים

 הפרד את מיכל המים מן המכונה ,רוקן אותו ושטוף אותו ביסודיות .מלא אותו במים
קרים והחזר אותו למקומו.
סמל הסרת האבנית

יידלק.

 לחץ על סמל הסרת האבנית .
הסמלים

ו-

הסמלים
הקפה.

יהבהבו ,מים יזרמו ישירות למגשית הטיפטוף.
ו-

יהבהבו ,מים י זרמו ישירות דרך יחידת מזי גת

הפעולה תיפסק  ,והסמל של מיכל עוגיות הקפה המשומשות

יהבהב.

 רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה ואז החזר אותם למקומם.
המכונה מוכנה עתה לשימוש.

אם פעולת הסרת האבנית נקטעת באופן בלתי צפוי ,יש לשטוף היטב את מיכל המים.
ניתן ליזום הסרת אבנית בלא דרישה מן המכונה  ,כלומר באופן ידני  ,בכל עת ,בתנאי שהמכונה מוכנה לשימוש .לחץ
ביחד למשך כ 2 -שניות .הסמלים , ,
על הסמלים ו-
ההנחיה הראשונה "לחץ על סמל הסרת האבנית במשך כ 2 -שניות").

ו-

יידלקו .המשך כמוסב ר לעיל (התחל מן
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החלפת הפילטר
לאחר הפקת  80ליטר מים או מדי  3חודשים ,הפילטר מאבד מיעילותו .על התצוגה תופיע באופן אוטומטי
תזכורת להחלפת הפילטר.
הגדר את מועד החלפת הפילטר על לוחית התאריך שעל התופסן של הפילטר שבמיכל המים  .הדבר יסייע לך
לעקוב אחר המועד להחלפת הפילטר.
אם הפילטר לא הופעל ,לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.

יידלק.

תנאי מקדים :המכונה מוכנה לשימוש .סמל הפילטר

 לחץ על סמל הפילטר במשך כ 2 -שניות.
יידלק.

סמל מיכל המים

 הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.
 פתח את התופסן של הפילטר והוצא את הפילטר הישן.
 התקן את הפילטר החדש במחסנית שבמיכל המים ,תוך כדי הפעלת לחץ קל.
 סגור את התופסן .יישמע צליל נקישה.
 מלא את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזר אותו למקום.
יידלק.

סמל מיכל עוגיות הקפה המשומשות

 רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואז החזר אותם
למקומם.
סמל הפילטר

יידלק.

 לחץ על סמל הפילטר כדי להתחיל בפעולת שטיפת הפילטר.
ו-

הסמלים
הטיפטוף.

יהבהבו ,מים י זרמו ישירות לתוך מגשית

הפעולה תיפסק אוטומטית .סמל מיכל עוגיות הקפה המשומשות
יידלק.
 רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומשות ואז החזר אותם
למקומם.
המכונה תתחמם ואז תהיה מוכנה לשימוש.
ניתן ליזום את החלפת הפילטר בלא דרישה מן המכונה  ,כלומר באופן ידני  ,בכל עת  ,בתנאי שהמכונה מוכנה
ביחד למשך כ 2 -שניות  .הסמלים ,
לשימוש .לחץ על הסמלים ו-
(התחל מן ההנחיה הראשונה "לחץ על סמל הפילטר במשך כ 2 -שניות").

,

ו-

יידלקו .המשך כמוסבר לעיל
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מידע בטיחותי


אסור למלא את המכונה בקפה נמס ,באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.



אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים ,במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.



השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.



השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.



פגומים
.
לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים



יר (גשם ,שלג ,קיפאון).
האו
אסור לטבול את מכונת הקפה במים .אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג ו



לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות.



התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף .לעולם אל תניח אותה על משטח
חם (כגון תנור בישול) .שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.



החשמל
.
ארוךכגון :עקב יציאה לחופשה) נתק תמיד את התקע מן
אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן (



נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה  .יש לאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר
לפני שמפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי.



השקע
.
אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן



אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך ! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע "י טכנאי מוסמך של י  .פפר
בע"מ תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.



החשמלי
.
שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל



אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.



המכונה
.
יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של



אם פתיל הזינה ניזוק ,כדי למנוע סיכון ,יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח
המתח החשמלי מכוון במפעל  .בדוק הא ם אכן כיוונון המתח  ,המצוין על מדבקה בבסיס המכונה  ,תואם את המתח
הנהוג במדינתך (.) 220V

בדיקת הנתיך החשמלי
המכונה מופעלת בזרם של  10אמפר .וודא כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.

י .פפר בע"מ
סמטת מעלה החומה  9א.ת.חדש אור יהודה

טל'03-5335038 :

www.feffer.co.il

www.jura.co.il
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פקס03-5330554 :

