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IMPRESSA F8 
 הפעלה מקוצרמדריך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משפך למילוי באבקת קפה טחון מראש 9   עם מכסה לשימור הארומה מיכל פולים 1

 מכסה תא האיחסון 13  מכסה מיכל המים 2

 מתג לקביעת דרגת הטחינה 11  מיכל מים 0

 פית מדידה לאבקת קפהכ 12  (המכונה בגב)מתג הפעלה וכבל אספקת החשמל  5

 צינורית מים חמים מתכווננת לגובה 10  מיכל עוגיות קפה משומשות 5

 (©Connector System)ערכת הקצפה  15  מגשית טיפטוף 6

 ינטור לקצף מעודן'קפוצ 15  משטח ספלים 7

 יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה 16  אבקת קפהבמשפך למילוי מכסה ה 5
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 בחזית המכונה בחלק העליון של

1 
 

 תצוגהצג  5 (on/off)ההפעלה מקש 

2 

 

 5 כפתור הפעלה מסתובב
הפונקציה משתנה בהתאם למה שמופיע על ) ם גמישיםמקשי

 (הצג

 מקש תיכנות   0
 
 
 

 מתג להפקת מים חמים או קיטור

 

אותם ניתן , ינטורים'ונים של קפוצש בסוגיםלהשתמש מאפשרת  ( ©Connector System) מערכת ההקצפה

 .    להשיג אצל המשווקים המורשים

 ינטור לקצף מעודן'קפוצ  ינטור אוטומטי לקצף מעודן'קפוצ

 

 חלב מוקצף 

 חלב חם 

 

 

 חלב מוקצף

 
יש לשמור . קריאת המדריך המלאלתחליף נה נקריאת מדריך ההפעלה המקוצר אי, כםלתשומת לב

 . עתידיחוברת זו לשימוש 

 

 הדלקת המכונה

 .המכונה גבהמכונה הודלקה באמצעות מתג ההפעלה המצוי ב :תנאי מקדים

 

 

 הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה . 

  לחצו על מקש ההפעלה(On/Off )כדי להדליק את המכונה . 

  ,שתיפסק באופן אוטומטי, המכונה תחל בשטיפה . 

 .כנה עתה לשימושהמכונה מו.  עעל המסך יופי  
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 המכונה כיבוי

 . עעל המסך יופי :תנאי מקדים

 
 

 

 

 

 

 ינטור'ולקפוצ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה . 

  לחצו על מקש ההפעלה(On/Off) . 

 (.ינו או שהקצפתם חלב'אם הכנתם קפוצ) 

 . החץ שעל כפתור ההפעלה המסתובב יידלק

  למצב קיטור מים או קיטורהמתג להפקת מים חסובבו את . 

 . ינטור יישטף'הקפוצ, 

 

  למצב המתג סובבו את . 

. שתיפסק באופן אוטומטי, טיפהשהמכונה תחל ב,    

 . נכביתהמכונה 

 0.1W -המכונה צורכת פחות מ, (כמתואר לעיל) On/Off))מקש ההפעלה כאשר מכבים את המכונה באמצעות  

 . כלילי את המכונה מאספקת החשמל באמצעות מתג ההפעלה המצוי בגב המכונה ניתן לנתק. כאנרגיית המתנה

 

 

 כיוונון המטחנה

 
 . להינזק העלולהמטחנה אחרת , רק במהלך פעולתהיש לכוונן את המטחנה 

 
 .סובב את המתג ימינה, ואילו לטחינה דקה יותר, סובב את מתג בחירת דרגת הטחינה שמאלה, לטחינה גסה יותר

 
 . נוצרת שכבת קרמה עבה ועשירהכן ו, כאשר הקפה זורם באופן רציף מיחידת המזיגה נהנכו הדרגת הטחינה הינת הגדר

 

 . הכנת אספרסו במהלךשינוי דרגת הטחינה : לדוגמה

 ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה וחיהנ. 

 את המכסה של תא האיחסון ותחיפ   . 

 בהכנה כדי להתחיל  מקש האספרסו על  צולח . 

 שהמטחנה טוחנת בזמןאת המתג לבחירת דרגת הטחינה למצב המבוקש  וסובב . 

 ההכנה מסתיימת אוטומטית. כמות המשקה שהוגדרה מראש נמזגת לתוך הספל . 

 את המכסה של תא האיחסון סיגרו. 

 

 התיכנות תפריט 

, באופן פשוטים השונים ושמירת ההגדרות ניתן לנווט בין הפריט. כדי להיכנס למצב התיכנות  לחצו על מקש התיכנות 

 : ניתן לתכנת את הפריטים הבאים. באמצעות סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב ושימוש במקשים הגמישים

 

 הסבר פריט משנה הפריט בתפריט

 
 (277 -ו 177)

 

  

 (רק במידה והפילטר הופעל)

 ניקוי

 החלפת הפילטר

 

 את תכנית התחזוקה  התחילו

 . הנדרשת כאן

 

רק במידה ) 

 (והפילטר אינו מותקן
 הסרת אבנית
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 ינטור'ניקוי הקפוצ

 שטיפת מערכת הקפה

 שטיפת מערכת החלב

 
(077) 

 

 ,מצב מומחה

 ת היצרן הגדר

  הגדירו את העדפותיכם למשקאות

 . קפה ומים חמים

  החזירו את הגדרת היצרן עבור

  בודדיםמוצרים 

 
(577) 

 

 בחירת שפה

 ר לכיבויטיימ

 יהגחיסכון באנר

 הגדרת יצרן

 הגדירו את השפה 

  הגדירו את פרק הזמן לכיבוי

 .אוטומטי

 בחירת מצב חיסכון באנרגיה . 

  להגדרת  המכונההחזירו את

 . היצרן

 
(577)  

 יחידות

 תצוגה

  הגדירו את יחידות לפיהן תימדד

 .כמות המים

  תצוגההשנו את הגדרות 

 (677) 

 

  

 

 רשימוש בפילט

 דרגת הקושי של המים

 (מופעל אלאם הפילטר )

 טיימר לשטיפה

  מראה האם המכונה משתמשת

 . האם הוא הותקן והופעל, בפילטר

 התאמה לדרגת הקושי של המים . 

   שנו את ההגדרות להדלקה

 . ולשטיפה

  
(777) 

 

 מונה ספלים

 מונה תחזוקה 

 גירסה

  עיקבו אחר כמויות המשקאות

ניות שהוכנו ואחר מספר תכ

התחזוקה שבוצעו וכן בידקו את 

 . מצב התחזוקה

 

 שינוי הגדרות המוצר

 הגדרות נוספות  כמות חוזק הקפה המוצר

, ריסטרטו

 קפה, אספרסו
 חלש 

 רגיל 

 חזק  

 חזק במיוחד 

 ל"מ 253 –ל "מ 25: קפה

 , (הגבוה, הרגיל)טמפרטורה 

 שם המוצר

 ,ריסטרטו 2

 ,אספרסו 2

 קפה 2

 

 -
ות שהוגדרה עבור הכמ: קפה

 .מוכפלת -משקה בודד 

 ,  (כמו למשקה בודד)טמפרטורה 

 שם המוצר

, ינו'קפוצ

, אספרסו

 , מקיאטו

 לאטה מקיאטו

 חלש 

 רגיל 

 חזק  

 חזק במיוחד 

 ל"מ 253 –ל "מ 25: קפה

 שניות 123 – 3: חלב מוקצף

 שניות 123 – 3: הפוגה

 , (הגבוה, הרגיל)טמפרטורה 

 שם המוצר

חלב , םחלב ח

 מוקצף

 

- 
 שניות 123 – 3: חלב מוקצף

 

 שם המוצר

  מים חמים

- 
 ל"מ 553 –ל "מ 25: מים

 

, רגילה, נמוכה)טמפרטורה 

 שם המוצר, (גבוהה
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"  רגיל" -שינוי דרגת החוזק של הקפה לספל בודד מ: לדוגמה. שינוי ההגדרות במצב התיכנות יבוצע בהתאם לשלבים הבאים

  :" חזק" -ל 

 .  על המסך מופיע :מקדים תנאי

 

 

 

 

 התיכנותעל מקש  לחצו . 

 

  כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעתסובבו את  . 

 על מקש  לחצו . 

 
 

 

 בשלב זה המשקה לא יוכן. לחצו על המקש של המשקה שאותו ברצונכם להגדיר . 

  
  על המסך   עד להופעת( בצד הימני התחתון) לחצו על המקש . 

 ו על המקש לחצ . 

 . 

  לחצו על מקש דרגת החוזק . 

 
  כדי לשנות את הגדרת דרגת החוזק כפתור ההפעלה המסתובבסובבו את . 

  לחצו על מקש השמירה בזיכרון . 

 . על המסך יופיע לזמן קצר 

 
  כדי לצאת ממצב התיכנות התיכנותלחצו על מקש. 

 

 

 בהתאם לגודל הספל הגדרת כמות המים 

 
 .כמות המים שהמכונה תמזוגתהא  זו, את המשקהכך שבכל פעם שתכין , באופן קבוען להגדיר את כמות המים נית

 

 . קפהספל הגדרת כמות המים ל: לדוגמה

 .  מופיע מסךעל ה :תנאי מקדים

 

 הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה . 

  עד שיופיע על המסך קפה על מקש ה ממושכתלחצו לחיצה 

 . סך יופיע אז על המ. 

 קפהשחררו את מקש ה  . 

 . והקפה יימזג אל תוך הספל, המכונה תתחיל בהכנת המשקה

 
 מתג להפקת מים חמים י המכונה לפתוח את המתג"בשלב זה תתבקשו ע, כאשר מגדירים משקה עם חלב

 . סיגרו את המתג, כאשר יש מספיק חלב מוקצף בספל.   או קיטור

  על המסך יופיע . ההכנה תיפסק. לחצו על מקש כלשהו, ה בספלברגע שיש מספיק קפ

 . כמות המים שנקבעה מאוחסנת עתה בזיכרון. לזמן קצר 

 על המסך מופיע. 
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 כללי –הכנת משקאות 

 
מתג המים  תאו החזר( קפה) ניתן להפסיק את פעולת ההכנה בכל שלב שהוא באמצעות לחיצה על מקש כלשהו

 . ( קיטור או מים חמים)קורי מהלמצבו קיטור 7החמים

 
באמצעות וזאת , ספל המשקה שמכינים זה עתהעבור טחינה ה במהלך דרגת החוזק של הקפהאת ניתן לבחור 

  או, חזק , רגיל , חלש :  סיבוב כפתור ההפעלה המסתובב

 . חזק במיוחד 

 
      . תור ההפעלה המסתובבצעות סיבוב כפבאמאו הקיטור במהלך ההכנה ניתן לשנות את כמות המים 

 
 או" שינוי הגדרות מוצר" –לעיל  ראו)מצב התיכנות כניסה ללכל המשקאות באמצעות  קבועותניתן לתכנת הגדרות 

 (. Permanent settings in programming mode – Product settings באנגלית במדריך המלא 5בפרק 

 

 דרכים להכנת משקאות ה

  כפי שמופיע על מסך  משקהכיתוב הל פשוט לחצו על מקש ההכנה התואם: ההתחלההכנה באמצעות מסך

 . (ינו ולאטה מקיאטו הם ברירות המחדל'קפוצ, קפה, אספרסו) התחלהה

 המשיכו לסובב . ופיע על המסך תצוגת בחירת המוצרתואז סובבו את הכפתור : שימוש בכפתור ההפעלה המסתובב

התחילו בהכנת המשקה באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה . בוקש לפוקוסכדי להביא את המשקה במאת הכפתור 

 . המסתובב או על מקש ההכנה 

 

 אספרסו וקפה, ריסטרטוהכנת 

 . הכנת ספל קפה אחד: לדוגמא. כפי שיוסבר להלן, אספרסו וקפה  מתבצעים באותו אופן ,הכנת ריסטרטו

 .  על המסך מופיע :תנאי מקדים

 

  יחידת מזיגת הקפהמתחת לספל הניחו . 

 לחצו על מקש הקפה  . 

 כמות המים שנקבעה . והחוזק של הקפה על המסך יוצגו . ההכנה תתחיל

 . לתוך הספל תימזגמראש 

 . עיופי ההכנה תיפסק אוטומטית ועל המסך

 

 

 הכנת שני ספלים 

 :אספרסו או קפה, של ריסטרטו ספלים 2 נתלהכקיימות כמה דרכים 

 הביאו לפוקוס את אחד מהמשקאות הכפולים . סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב: ירת המוצרתצוגת בחשימוש ב

 . ולחצו על כפתור ההפעלה המסתובב או על המקש ( או  ,)

  שניות 2בתוך  פעמיים על המקש של המשקה המבוקשלחצו. 
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 או לאטה מקיאטו ינו'הכנת קפוצ

 .  על המסך מופיע :תנאי מקדים 

 

  ינטור'קפוציחידת מזיגת הקפה ולספל מתחת להניחו . 

  יותר מן החיבור של צינור החלב  אינו גבוהוודאו כי גובה המילוי של החלב

 .ינטור'שבקפוצ

  אותו ניתן לרכוש ) לקצף מעודן ינטור האוטומטי'בקפוצאם אתם משתמשים

 . ינטור למצב הקצפת חלב  'החוגה שעל הקפוצסובבו את , (בנפרד

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ינו'וצחצו על מקש הקפל  . 

 

 .   יופיע על המסך, לאחר שהמכונה סיימה להתחמם

  למצב קיטורקיטור 7מתג המים חמיםסובבו את. 

תיפסק  קצפההה. המכונה מקציפה את החלב. על המסך יופיע  

 . בגמר הפקת כמות הקיטור שהוגדרה מראש אוטומטית

 

  למצב המתג סובבו את . 

 . אל תוך הספל תימזגכמות המים שנקבעה מראש . תחיל בחליטת הקפהתהמכונה 

 . עיופי ההכנה תיפסק אוטומטית ועל המסך

 
 . החליקו את הספל אל מתחת ליחידת מזיגת הקפה לאחר כיבוי המתג, אם אתם מכינים לאטה מקיאטו 

, שימושנעשה בו ומידה מדי יום בקותו יש לשטוף אותו ולנ, ינטור לאורך זמן'כדי להבטיח פעולה תקינה של הקפוצ

 ".Maintenance – Cleaning the fine foam frother: "5בפרק  באנגלית ניתן למצוא מידע נוסף במדריך המלא. כמוסבר בהמשך

  .ינטור'בדבר הצורך בניקוי הקפוצ לא תתריעהמכונה 

 

 שטיפת המכונה 

 . על המסך מופיע :תנאי מקדים

 

 

 

 

   

 

 קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה כלי וחיהנ . 

  התיכנותלחצו על מקש . 

 

 סובבו את כפתור ההפעלה המסתובב עד להופעת . 

  כדי להתחיל בשטיפה  המקש לחצו על . 

 . יוזרמו דרך יחידת מזיגת הקפהמים  

 . על המסך יופיע. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי

 

 ינטור 'שטיפת הקפוצ
 . ינטור'המכונה תתריע בדבר הצורך בשטיפת הקפוצ, לאחר כל שימוש בחלב

 . ינטור האוטומטי'ינטור לקצף מעודן והן על הקופוצ'ההוראות שלהלן חלות הן על הקפוצ 
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 .  על המסך מופיע :תנאי מקדים

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 ינטור'קפוצכלי קיבול מתחת ל וחיהנ. 

 כפתור ההפעלה המסתובב על צולח .  

 

  למצב קיטורקיטור 7ם חמיםמתג המיסובבו את. 

 . ינטור נשטף'הקפוצ, 

 .  על המסך יופיע. שטיפה תיפסק באופן אוטומטיה

  למצב המתג סובבו את.  

 .  על המסך יופיע

 

  ינטור'ניקוי הקפוצ
לא ה המכונ. חלבבאם נעשה שימוש  באופן שוטף מדי יוםיש לנקותו , ינטור'כדי להבטיח את פעולתו התקינה  של הקפוצ

 . ינטור'של הקפוצ ניקויבדבר הצורך לבצע  תתריע

 . ינטור האוטומטי'ינטור לקצף מעודן והן על הקופוצ'ההוראות שלהלן חלות הן על הקפוצ  

 

 אזהרה
יש להשתמש אך ורק  .שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים

  .JURAוריים מתוצרת במוצרי התחזוקה והניקוי המק

 . או למשווקים המורשים, מ"פפר בע. י, ליבואן וינטור אנא פנ'לניקוי הקפוצשמפו לרכישת ה

  .על המסך מופיע :תנאי מקדים

 

 

   

  התיכנותלחצו על מקש . 

 

  ינטור'ניקוי הקפוצ"לחצו על המקש"  . 

 

    התחל"לחצו על המקש ". 

  התחל"לחצו שוב על המקש ". 

 
 ציאו את צינורית החלב ממיכל החלב או מקרטון החלבהו . 

  ינטור'לניקוי הקפוצהשמפו של ( ל"מ 15)ל מים נקיים והוסיפו פקק "מ 253 -ב כלימלאו . 

  בתמיסה טיבלו את צינור החלב . 

 ינטור'קפוצמתחת  נוסף קיבולכלי  וחיהנ . 

  הבא"לחצו על המקש" . 

  

 

 

 

 
 

 

 

 יופיע על המסך, להתחמם םסייתאחר שהמכונה ל  . 

  למצב קיטורקיטור 7מתג המים חמיםסובבו את. 

 . ינטור וצינורית החלב עוברים ניקוי'הקפוצ, 

  . 

  למצב המתג סובבו את . 
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 ל מים"מ 253 -טפו את כלי הקיבול שבו היתה התמיסה ביסודיות ומלאו אותו ביש .

 . יםמטיבלו את צינורית החלב ב

 ינטור'רוקנו את הכלי הנוסף והחזירו אותו אל מתחת לקפוצ . 

  המסך יופיעל ע . "הבא"לחצו על המקש . 

  למצב קיטורקיטור 7מתג המים חמיםסובבו את. 

 . ינטור וצינורית החלב עוברים ניקוי'הקפוצ, 

  . 

  למצב המתג סובבו את . 

  על המסך יופיע. 

 

 ר לצורך ניקוי ינטו'הקפוצ פירוק

 . ינטור ושטפו אותו ביסודיות מתחת לזרם מים'הפרידו את צינור החלב מהקפוצ  האוטומטיינטור 'פוצהק

 ינטור מערכת ההקצפה 'הפרידו בעדינות את הקפוצ(Connector System© )בסיבוב קל . 

 ינטור לחלקיו כמתואר באיור'פרקו את הקפוצ. 

 יש , ריות של חלב קרושבמידה ויש שא. שטפו את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים

 . ינטור ואז לשטוף אותם במים ביסודיות'קודם כל לטבול את החלקים בשמפו לניקוי הקפוצ

 ינטור'הרכיבו בחזרה את החלקים של הקפוצ . 

 . וודאו כי כל החלקים הבודדים מחוברים היטב

 ינטור בחזרה לערכת ההקצפה 'חברו את הקפוצ(Connector System©.)  

 לקצף מעודן ינטור'הקפוצ

 

 החלפת הפילטר 

 . אין צורך לבצע הסרת אבנית מן המכונה CLARIS Blueבפילטר  יםמשתמש כםאם הנ

   על התצוגה תופיע . הפילטר מאבד מיעילותו, ליטר מים או לאחר חודשיים של שימוש 53לאחר הפקת

זמן החולף עד להחלפת ניתן  לעקוב אחר ה, לחילופין. באופן אוטומטי  תזכורת להחלפת הפילטר

 . הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המחסנית

  לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו, אם הפילטר לא הופעל . 

 

 .   ה התרעה בדבר החלפת הפילטרמופיעעל המסך  :תנאי מקדים
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  התיכנותלחצו על מקש . 

 

  לטרהחלפת הפי"לחצו על המקש" . 

 

  התחל"לחצו על המקש ". 

  התחל"לחצו שוב על המקש ". 

 
 אותו נוהפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוק . 

 את הפילטר הישן ואיהוצהרימו את התופסן של הפילטר ו . 

 תוך כדי הפעלת לחץ קל, במיכל המיםפילטר החדש את ה ינוהתק  . 

  צליל נקישהיישמע . התופסןאת סיגרו . 

 םלמקו ותוא ורימיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזאת  ולאמ. 

 ינטור'קפוצמתחת לל "מ 033של לפחות מיכל קיבול  וחיהנ . 

  הבא"לחצו על המקש" .  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  למצב קיטורקיטור 7מתג המים חמיםסובבו את. 

השטיפה תיפסק  .ינטור'קפוצה דרךמים יזרמו  ,

 .באופן אוטומטי

  . 

  למצב המתג סובבו את . 

  על המסך יופיע. 

 
המתג חזרה סובבו את . בכיוון השעוןהמתג סיבוב י "ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע

 .  כנגד כיוון השעון כדי להמשיך בשטיפה

 
 . לבריאות ואין לכך השפעה על הטעםשהו כלסיכון אין בכך . ם עשוי להיות עכור במקצתצבע המי

 
 

  ניקוי המכונה 

 .לנקותהשיש המכונה תודיע , מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה 53ספלי קפה או לאחר ביצוע  233לאחר הפקת  

 אזהרה
 .או להותיר שאריות במים7שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו, אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים

 .JURAיש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת 

  

 
 . דקות 23 -תהליך הניקוי נמשך כ

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

 .או לאחד המשווקים המורשים מ"פפר בע. י, אנא פנו ליבואןניקוי רכישת טבליות לל

 .  ניקוי המכונההתרעה בדבר  מופיעה על המסך :תנאי מקדים
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  התיכנותלחצו על מקש . 

 

  ניקוי"לחצו על המקש"  . 

 

  התחל"לחצו על המקש ". 

  התחל"לחצו שוב על המקש ". 

 
  אותם למקומם ורימיכל עוגיות הקפה והחזאת את מגשית הטיפטוף ו קנורו . 

 

 יחידת מזיגת הקפהכלי קיבול מתחת ל וחיהנ . 

 כפתור ההפעלה המסתובב על צולח .  

הפעולה . יחידת המזיגהמים יוזרמו דרך , 

 .  על המסך יופיע, פסקתי

 

 

 

 

 

 

 לשם והכניסו  ,את המכסה של משפך המילוי באבקת הקפה הטחון ותחיפ

 . של המשפך את המכסה ורגיס. JURAטבלית ניקוי של 

 

 כפתור ההפעלה המסתובב על צולח .  

  , לסירוגין, יחידת המזיגהמים יוזרמו דרך . 

 . תיפסק אוטומטית הפעולה

 
 אותם למקומם ורימיכל עוגיות הקפה והחזאת את מגשית הטיפטוף ו קנורו. 

    .ושלםה ההמכוניקוי נ .על המסך יופיע 

 
 

  הסרת אבנית  

 
המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש , במקרה הצורך. במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית

 .מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים. ולה של הסרת אבניתלבצע פע

 זהירות
 

 

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

  יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים, עורעם הבמקרה של מגע . 

  יש לפנות לרופא, עינייםבבמקרה של מגע של החומר . 

 זהירות
 

 

 . שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים

  יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרתJURA. 

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

 . ללא כל הפרעה יש לאפשר לתהליך הסרת האבנית להסתיים

 . באופן מיידינגבו , במקרה של התזה. יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים אזהרה
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 .  הסרת אבניתהתרעה בדבר  מופיעה על המסך :תנאי מקדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  התיכנותלחצו על מקש . 

 

  הסרת אבנית"לחצו על המקש"  . 

 

  התחל"לחצו על המקש ". 

  התחל"לחצו שוב על המקש ". 

. 

  אותם למקומם ורימיכל עוגיות הקפה והחזאת את מגשית הטיפטוף ו קנורו . 

 

 אותו נוהפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוק . 

 לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת  וסיהמ(הסרת אבנית של לטבליות  0JURA )

 . הדבר עשוי להימשך מספר דקות. ל מים"מ 533לתוך מיכל המכיל 

 חזרה למכונה מיכלהאת  וריהחזו ו את התמיסה לתוך מיכל המים הריקכפיש . 

 

  ינטור מערכת ההקצפה 'הפרידו בעדינות את הקפוצ(Connector System
©

 )

 . בסיבוב קל

 ערכת ההקצפהלמתחת ל לפחות "מ 533בנפח  קיבול כלי וחיהנ . 

  למצב קיטורקיטור 7מתג המים חמיםסובבו את. 

ערכת ההקצפה מספר  דרךמים יזרמו  , 

 .השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. פעמים לסירוגין

 

  למצב המתג סובבו את . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . הפעולה תימשך, 

 . ך יופיע המסעל . קסתיפהפעולה  

 אותם למקומם ורימיכל עוגיות הקפה והחזאת את מגשית הטיפטוף ו קנורו . 

 
 גת הקפהמזית דיוהחזירו אותו אל מתחת ליח, רוקנו את כלי הקיבול .  

 הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודיות . 

 מולמקו ותוא וריאת מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחז ולאמ . 

 

  למצב קיטורקיטור 7מתג המים חמיםסובבו את. 

  .הסרת האבנית נמשכת , 

 .  פיעהמסך יועל  .השטיפה תיפסק באופן אוטומטי

  למצב המתג סובבו את . 

 . נמשכת הפעולה, 

 

 

 

 . דקות 53 -הסרת האבנית נמשכת כ

 . או לאחד המשווקים המורשים מ"פפר בע. יליבואן  ורכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנל

 . אין צורך לבצע פעולת הסרת אבנית מותקן ומופעל CLARIS Blueוהפילטר במידה 
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 . ך יופיע המסעל . קסתיפהפעולה  

 אותם למקומם ורימיכל עוגיות הקפה והחזאת את מגשית הטיפטוף ו קנורו . 

  במכונה חזרה למקומוינטור 'את הקפוצהרכיבו. 

 . ושלמהה האבניתהסרת  .על המסך יופיע 

 
 . יש לשטוף את מיכל המים ביסודיות, אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי

 

 
 

 מידע בטיחותי
 סוכר יםקפה בטעמים או מצופפולי באבקת שוקו או ב, אסור למלא את המכונה בקפה נמס . 

 ים במים חמים או רותחיםאסור למלא את מיכל המ . 

 במכשירי חשמל השימושעל ילדים בעת  וחיהשג . 

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

 בותרטובידיים  הלגעת במכונ וכן אסור אסור לטבול את מכונת הקפה במים  . 

 (....שלג, גשם)יר ואין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האו 

 כגון תנור )אותה על משטח חם להניח אין . העמיד בפני מים שעלולים לדלוף התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן

 . שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד(. בישול

 נתק את התקע מן החשמל( חופשהעקב יציאה ל: כגון)מכונה במשך פרק זמן ארוך אם אינך משתמש ב . 

 נה עצמה כדי לנתק את התקעאל תמשוך בכבל החשמל או במכו. נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה. 

 סוכן המורשה תוך שימוש בחלפים י ה"תבצע אך ורק עיכל תיקון ! אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך

 . ובאביזרים מקוריים

 מדיח כליםליס את המכונה או חלק כלשהו ממנה אין להכנ . 

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

 יבואן7י היצרן"יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע, י למנוע סיכוןכד, אם פתיל הזינה ניזוק . 

 בדיקת המתח

 (.V223) כםאת המתח הנהוג במדינת מתתוא אכן, על מדבקה בבסיס המכונה נתהמצוי ,החשמלי המתח הגדרתש ווודא

 הנתיך החשמלידיקת ב

  .וודא כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה. אמפר 13מופעלת בזרם של  מכונהה


