
OPERATING INSTRUCTIONS

הוראות שימוש

READ THE INSTRUCTIONS 
CAREFULLY

 קרא הוראות 
אלה בעיון



Welcome!
Dear Customer thank you for purchasing the Lavazza  

A MODO MIO espresso coffee machine and for choosing our 
company. Before operating the machine, we recommend you 

carefully read the operating instructions that explain how to use, 
clean and maintain it in perfect working order. We hope you enjoy 

brewing authentic Italian coffee, thanks to Lavazza!

ברוך הבא!
 לקוח יקר,

תודה שרכשת את מכונת האספרסו A MODO MIO  של 
Lavazza ושבחרת במוצר של חברתנו. לפני הפעלת 
המכונה מומלץ לקרוא בעיון את הוראות השימוש, 

המסבירות כיצד להשתמש, לנקות ולשמור על תקינות 
המכונה. אנו מקווים שתיהנה מהכנת קפה איטלקי 

!Lavazza אמיתי, בעזרת
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 Intended use: 
The coffee machine is intended for domestic use only. It is prohibited to make any technical 
changes to the machine. Do not use the machine for unauthorized purposes since this would 
create serious hazards! This appliance can be used by children ages 8 and up if they are under 
supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the haz-
ards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older 
than 8 and supervised. Keep the appliance and its cable out of reach of children under 8 years old. 
This appliance can be used by persons with reduced physical, mental or sensory abilities or with 
scarce experience and expertise, if they have been given supervision or instruction concerning 
the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not 
play with the appliance.  

 Installation site: 
Place the coffee machine in a safe place, where nobody may overturn it or be injured by it. Do not 
keep the machine at a temperature below 4°C as freezing may damage it. Do not use the coffee 
machine outdoors. Do not place the machine on very hot surfaces or close to flames. 

 Power supply: 
Connect the coffee machine to a suitable mains socket. The voltage must match the one on the 
appliance identification plate. 

 Power supply cable: 
Do not operate the coffee machine if the power cord is damaged. Should the power cord be 
damaged, have it replaced by the manufacturer or the relevant service centre or in any case by 
a similar skilled person. The power cord should not be placed on corners, on sharp edges or hot 
objects. Do not carry or pull the coffee machine holding it by the power cord. Do not remove the 
plug by pulling the power cord, do not touch it with wet hands. Power cord should not hang loose 
from tables or shelves. 

 Danger of electrocution:
Live parts should never come into touch with water.  

 Protect children under 8 years of age:
Prevent children from playing with the machine. Children are not aware of the risks related to 
electric household appliances. Do not leave the machine packaging materials within the reach 
of children. 

 Danger of burns: 
Do not touch the hot parts (cartridge holder group) of the machine immediately after use. While 
dispensing the drink, pay attention to any possible splashes of hot liquid. 

 Cleaning: 
Before cleaning, unplug the machine and let it cool down. Do not immerse the machine in water! 
It is strictly forbidden to tamper with the internal parts of the machine. Replace the water in the 
tank at the end of each day it is used. 

SAFETY
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 Storing the machine: 
If the machine remains inactive for a long time, unplug it and store it in a dry place out of reach 
of children. Keep it protected from dust and dirt. 

 Servicing / Maintenance:
In case of failure, problems or a suspected fault resulting from falling of the machine, immediately 
unplug the machine. Do not attempt to operate a faulty machine. Servicing and repairs can only 
be performed by Authorized Service Centres. All liability for damages resulting from work not 
carried out by professionals is declined. 

 Water tank:
Fill the tank only with fresh, non-sparkling, drinking water. Do not operate the machine if the 
water is not at least above the minimum level indicated on the tank. 

 Capsule compartment: 
This machine can only be used with compatible capsules; do not put your fingers or any other 
object in the capsule compartment. The capsules can be used only once. 

 Machine disposal at the end of its operational life: 
INFORMATION FOR USERS: in compliance with Directives: 2002/95/EC, 2002/96/EC and 
2003/108/EC (and later amendments), relative on the restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment, and on the disposal of e-wastes. The symbol 
with the crossed dustbin shown on both equipment and package (in compliance with European 
Directive 2002/96/EC), indicates that the product at the end of its service life shall be collected as 
separate waste. The equipment shall be brought to a special waste centre. For more information 
about correct disposal you can contact any competent public administration office as well as an 
electric and electronic equipment dealer. 

SAFETY
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PACKAGE CONTENT *
• Minù Caffè Latte machine
• power supply cable

• instruction booklet
• warranty sheet

MACHINE COMPONENTS

On/stand-by button

Capsule  
holder drawer

Coffee dispensing 
unit

Drip  
tray grill

Water tank cover

Water tank

Power cable

Coffee dispensing dial

Excess water drawer

Drip tray

Lid

Measuring cup with handle

Power button 
Cappuccino maker

Cappuccino Maker

* The characteristics and the package content can vary according to the target market
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4  Insert the power cable.

5  Press the start-up/stand-by button to start the machine.

6  The coffee machine starts the heating cycle. The power-on/stand-
by button will start blinking with a green light.

7  The machine is ready when the start-up/stand-by button is on 
with the steady green light.

STAND-BY FUNCTION

 To ensure the energy conservation the machine automatically 
passes to the stand-by mode after 9 minutes of not being used. 
This mode is indicated by the switching off of the button. The ma-
chine can be manually put in the stand-by mode by pressing the 
appropriate button.   
The machine can be reactivated by pressing the button again.

 Make sure that the start-up/stand-by button is on with the steady 
green light and that the coffee dispensing dial is in the stop position 
before manually putting the machine to the stand-by mode.

 No liability is held for damage caused by: 
• incorrect use not in accordance with the intended 

purposes; 
• repairs not carried out by authorized service centres; 
• tampering with the power supply cable; 
• tampering with any parts of the machine; 
• the use of non-original spare parts and accessories; 
• failure to descale; 
• storage at temperatures below 4°C; 
• use in places with temperature below 10°C or above 

40°C; 
• use in places with relative humidity above 95%;
• use of capsules others than indicated. 
In these cases, the warranty is not valid. 

STARTING THE MACHINE  

 The coffee and cappuccino machine can be used individually or si-
multaneously.

 Place the coffee machine on a flat and stable surface, far from 
water and heat sources. Disconnect power supply, if any. Machine 
damages due to non-observance of these indications are not cov-
ered by warranty.  

 Strong electromagnetic interferences can influence the normal ma-
chine operation. If necessary, switch off the machine with the main 
switch, and then switch it on again to reactivate the operation. If the 
problem remains, use the machine in a place not subject to electro-
magnetic interferences.

1  Lift and remove the cover, then 
the water tank itself. 

 
2  Rinse off the tank. 

3  Fill the water tank up to the MAX 
level indicated, using only fresh 
drinking water. Refit the tank.

 Hot water and other liquids can 
damage the tank and the machine. 
Do not operate the machine with-
out water: make sure that there is 
enough water in the tank.

MACHINE SETTING
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COFFEE DISPENSING  
 

 Make sure that the start-up/stand-by button is on with the steady 
green light.

  

 Only compatible capsules may be inserted in the capsule holder draw. 
Do not insert fingers or other objects. 

 
  Single-dose capsules are prepared to dispense one coffee/product. 

DO NOT use the capsules more than once. Inserting two or more cap-
sules can cause the machine to malfunction. 

 To always have a coffee at the perfect temperature, it is recommended 
to preheat the cup with hot water. Position the cup under the dispens-
ing spout without inserting the capsule. Turn the coffee dial to the 
dispensing position to provide enough hot water to preheat the cup.

 The first time you use the coffee machine, run a water supply only 
(without capsule), before starting a coffee supply.

1  Place the cup under the coffee dispenser for a classic espresso. 

2  Remove the drip tray to use cups of different sizes for a long coffee. 

 If, during the dispensing cycle power supply is interrupted or 
water is exhausted within the tank proceed as follows:  
- Turn the coffee dial to the stop position.

 -  Restore the power supply or fill the water tank up to the indicated 
MAX level.

 -  Press the start-up/stand-by button; wait for the steady green light 
to be on.

 - Replace the capsule inside the capsule holder drawer with a new one.
 - Restart the coffee dispensing.

3  Remove the capsule holder drawer, insert a capsule and insert the 
drawer again. 

 4  Turn the coffee to the dispensing position and wait for the desired 
quantity to be provided.

 
 

5  Turn the coffee dial to the stop position.

   

 The coffee automatically stops dispensing after 110 seconds. 

  Wait until the start-up/stand-by button is on with steady green light 
before removing the capsule holder drawer. 

6  Pull out the capsule holder drawer, remove the used capsule and insert 
the drawer again with a new capsule. The machine is ready to dispense 
a new coffee.

PREPARING THE COFFEE
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STARTING THE CAPPUCCINO MAKER

 The first time using the cappuccino maker, lift the container (1) and 
remove the protective ring (2) located inside the base. Place the 
container on the base.

 The coffee and cappuccino machine can be used individually or si-
multaneously.

 Verify the presence of all the accessories and their integrity. After a 
long period without use, consult the section “Maintenance and 
Cleaning”.

 This product was only designed to heat and froth milk. Do not insert 
other types of liquids or solids in the container. Do not leave the Cap-
puccino maker unattended when in use.

 To get the best results, use cold milk from the fridge.
 
 Make sure that the bottom of the container and the contact area 

inside the base are clean and dry.

FILLING AMOUNT

 Always respect the MIN and MAX level marked inside the container.

 Do not operate the cappuccino maker with an empty container or 
with a quantity of milk below the MIN level. This can cause the ma-
chine to overheat. In case of overheating, the machine will automa-
tically turn off. Do not fill the container over the MAX level, it may 
cause hot milk to splash.

COMPONENTS OF THE CAPPUCCINO MAKER

USE OF THE CAPPUCCINO MAKER

 This machine can only be operated with original accessories provided 
by the manufacturer. 

 No liability will be assumed for any damage caused by misuse of the 
cappuccino maker or non-compliance with the instructions contai-
ned in this manual.

Measuring cup with handle

Cappuccino maker base

On and off switch

Cappuccino maker lid

Notched crown 
(to froth) 

Smooth crown 
(to heat and blend)

1

2
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 The lid must always be inserted during operation. 

7  The appliance emits a beep.

8  The power button lights up with a flashing green light. 

9  The machine starts the heating cycle.

10  The heating process ends automatically when the milk is sufficien-
tly hot.

11  The machine emits a double beep to indicate the end of the heating 
process.

12  The power switch turns off.

 Remove the hot container only by the handle.  

 Open the lid and pour the 
frothed milk into the cup.

 To froth milk, fill the container up to the 120 ml

• mark under the MAX level  

 To heat up and blend the milk, fill the container up to the 180 ml  

• mark above the MAX level

SELECTION OF ACCESSORIES

•  To heat and froth the milk at the same time, use only the 
notched crown.

•  To heat the milk and blend (e.g.. hot chocolate), adjust the 
notched crown inside the smooth crown, place them in the 
container making sure that the smooth crown is facing 
down.

 Do not use the cappuccino maker without inserting the supplied 
crowns.

HEAT AND FROTH MILK

1  Place the container on the base, making sure it is positioned cor-
rectly.

2  Remove the lid from the milk container.

3  Place the chosen crown on the assembly ledge that is located on 
the bottom of the container.

 Notched crown (to froth milk)
 Smooth crown (to heat and blend)

4  Pour the milk into the container. Refer to chapter   
“Filling amount”.

5  Place the lid on the container. 

6  Press the On/Off switch. 

USE OF THE CAPPUCCINO MAKER
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PREPARATION OF HOT CHOCOLATE

 The machine is also suitable for the preparation of chocolate drinks.
 Proceed as shown in points  1   to  6   in chapter “Heat and 

froth milk”.

1  After about a minute, while in the process of heating, open the lid 
and pour the desired quantity  of cocoa powder.

2  Place the lid back again.

 The lid must always be inserted during operation; it can only be ope-
ned to add cocoa powder.

 To avoid blocking the mechanism, do not use chocolate flakes or pie-
ces. 

3  The heating process ends automatically when the chocolate is suf-
ficiently hot.

4  The machine emits a double beep to indicate the end of the heating 
process.

5  The power switch turns off.

 Ensure the machine is disconnected from the power outlet and that 
it has cooled down before cleaning. For more detailed information, 
refer to “Maintenance and Cleaning”.

TEMPORARY OR FINAL 
INTERRUPTION OF THE CYCLE

 To interrupt the heating cycle of the milk, press the On/Off switch.

 To reactivate the heating cycle or froth milk, press the On/Off 
switch.

 If the milk is sufficiently hot at the moment of the interruption of 
the process, the machine will not be able to be restarted.

FROTHING COLD MILK

 It is possible to froth milk without having to heat it up.
 Proceed as shown in points  1   to  5   in chapter “Heat and 

froth milk”.

1  Press and hold the On/Off switch for at least 2 seconds.

2  The machine emits a long sound.

3  The machine turns on and starts to froth the milk.

4  After a minute the frothing process ends automatically.

5  The machine emits a double beep to indicate the end of the 
frothing cycle.

6  The power switch turns off.

 After one cycle of frothing cold milk it is possible to immediately start 
a new process. 

USE OF THE CAPPUCCINO MAKER
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 Never use solvents, alcohol or other aggressive substances or 
ovens for drying the coffee machine components. Wash machine 
components (electric components excluded) with cold/luke-
warm water and non-abrasive clothes/sponges. Dishwater can 
be used for the following Minù Caffè Latte machine compo-
nents – drop drawer, cup rest grid, excess-water drawer. Rinse 
the tank every day .Do not leave water in the circuit for over 3 
days or, should this happen, then run a water supply (without 
capsule) before starting a coffee supply.

COFFEE DISPENSER CLEANING  
 To clean the dispenser, perform a weekly COFFEE BREWING proce-

dure without inserting the capsule. 

CLEAN THE EXCESS WATER DRAWER AND THE DRIP 
TRAY  

 Empty and clean the excess water drawer and the drip tray after 10 
coffees made or every two / three days. 

 

1  Take off the drip tray and remove the drip tray grill.

 

2  Remove and empty the excess water drawer. Clean and dry all 
parts before putting them back

    

 Check periodically that the excess water drawer and the drip tray are 
not full so as to avoid malfunctioning and damages to the machine.

CLEANING THE CAPPUCCINO MAKER

 Disconnect the power plug from the outlet before cleaning the  
Cappuccino maker and its accessories. To avoid the risk of electric 
shock, do not clean or immerse in water the power cord or the base 
of the machine.

• The container, the crown and the lid must be washed after each use 
with warm water and a little detergent, or washed in the dishwasher. 

•  If necessary, the notched crown can be cleaned with a small brush.

•  Thoroughly dry all accessories.

•  The base can be cleaned with a soft damp cloth dipped in a small 
amount of liquid detergent.

•  Do not use abrasive detergent solutions or solvents

DESCALING 
 Limescale normally builds up with extended use of the appliance; 

the machine needs descaling every 3-4 months and/or whenever 
a reduction in water flow is noticed. 

 In the event of any operational conflict, this use and maintenance 
manual shall prevail on any indication specified on accessories and/
or components sold separately. 

 For descaling can be used a descaling product for coffee machines of 
non-toxic and/or harmful type, commercially available. 

 Do not drink the descaling solution and products dispensed 
until the completion of the cycle. Never use vinegar as a 
descaling solution. 

1  Remove and empty the water tank. 

2  Refill the tank with a descaling solution and water as specified on 
the package of the descaling product. Refit the tank. 

3  Power the machine ON and place a suitable container under the 
spout. 

4  Turn the coffee dial to the dispensing position and dispense 2 cups 
(approximately 150 ml each) of water. 

5  Turn off the machine. 

6  Allow the descaling solution to work for about 15-20 minutes with 
the machine turned off. 

7  Turn on the machine by pressing the start-up/ stand -by button 
and perform the steps described in poin  4   and  5  . Turn off the 
machine using the start-up/stand-by button for 3 minutes. 

8  Repeat the steps described in point  7   until the water tank is 
completely empty. 

9  Remove the tank and rinse it with fresh drinking water. Fill it com-
pletely. 

10  Turn on the machine by pressing the start-up / stand-by button. 
Place a suitable container under the dispenser. Turn the coffee dial 
to the dispensing position and dispense the entire content of the 
tank

11  When the water is finished, refill the tank and repeat the steps de-
scribed in point  10  . When finished, the end of the descaling cycle 
is completed. 

MAINTENANCE AND CLEANING
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Problem encountered Possible causes Solution

Machine does not turn on.
Power light    is off after having 
pressed the start-up/stand-by button. 

»   Machine is not connected to the power 
source.

»    Connected the machine to the power source.
»  Contact customer service.

The machine requires a lot of time to 
heat up.

»   The machine has limescale build-up. »   Descale the machine.

The machine is very noisy. »  No water in the tank. »  Top up the tank with fresh drinking water.

Red flashing light   . »   Water tank fitted incorrectly or 
absent.

»  Coffee dial in wrong position.

»  Fit the water tank correctly.

»   Turn the coffee dial to the stop position.
»  Contact customer servicea.

The coffee flows out too fast and no 
creamy froth forms on the surface.

»  Capsule already used. »   Replace the capsule inside the capsule holder drawer 
with a new one.

No coffee flows out or it just drips out 
slowly.

»  Dispensing spout is clogged. »   Clean the coffee dispensing spout  
(see MAINTENANCE AND CLEANING).

No coffee flows out and the drip tray fills 
with water.

» Coffee dial in wrong position. »    Turn the coffee dial to supply position.

The button of the cappuccino maker 
flashes green accompanied by three 
beeps.

»  Malfunction of the cappuccino maker »  Contact customer service.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

•  Nominal Voltage - Power Rating - Power Supply:   
See label on the appliance

• Measurements: Height Width Depth
  253 mm 272 mm 291 mm 

• Weight: approx. 4,2 kg

• Water tank: 0.5 L - Removable type  

• Housing materials: Thermoplastic  

• Cable Length: 0.8 m

• Thermo fuses 

• Instantaneous aluminum boiler with temperature probe



יעד השימוש:   
מכונת הקפה מיועדת לשימוש ביתי בלבד. אסור לבצע שינויים טכניים במכונה. שימוש 
במכונה למטרות שאינן מורשות עלול לגרום לסכנה חמורה! ילדים בני 8 ומעלה רשאים 
להשתמש במכונה אך ורק אם מבוגר אחראי משגיח עליהם או מנחה אותם בדבר שימוש 
בטוח במכונה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. ילדים אינם רשאים לנקות או לבצע 
פעולות תחזוקה במכונה אלא אם הם בני 8 ומעלה ומבוגר אחראי משגיח עליהם. שמור 
את המכונה וכבל החשמל שלה הרחק מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8. אנשים בעלי 
מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות או אנשים שאין להם את הידע והניסיון להשתמש 
במכונה רשאים להשתמש בה רק אם מבוגר אחראי משגיח עליהם או מנחה אותם בדבר 
שימוש בטוח במכונה והם מבינים את הסכנות הכרוכות בכך. אין לאפשר לילדים לשחק 

עם המכונה.  
מקום ההתקנה:   

הנח את מכונת הקפה במקום בטוח שבו אחרים לא עלולים להיתקל בה ולהפיל אותה או 
 ,4 ° C -להיפצע ממנה. אין לשמור את המכונה במקום שבו הטמפרטורה יורדת מתחת ל
להניח את  אין  למבנה.  במכונת הקפה מחוץ  אין להשתמש  לקפוא.  עלולה  כיוון שהיא 

המכונה על משטחים חמים מאוד או בקרבת להבות גלויות. 
אספקת חשמל:   

חבר את מכונת הקפה לשקע חשמל מתאים. מתח החשמל צריך להתאים לערך הרשום 
בלוחית המידע של המכונה. 

כבל חשמל:   
אין להשתמש במכונת הקפה אם כבל החשמל פגום. אם כבל החשמל פגום פנה ליצרן או 
למרכז שירות כדי להחליפו, ובכל מקרה, ודא שרק אדם מוסמך מחליפו. אין להניח את 
כבל החשמל על פינות, קצוות חדים או עצמים חמים. אין להרים או למשוך את מכונת 
הקפה באמצעות כבל החשמל. אין לנתק את התקע באמצעות משיכת כבל החשמל. אין 
לגעת בכבל ובתקע החשמל בידיים רטובות. אין לאפשר לכבל להיתלות מעל קצה שולחן 

או מדף. 
סכנת התחשמלות:  

ודא שהחלקים המחוברים לחשמל לא נוגעים במים.  
הגנה על ילדים מתחת לגיל 8:  

אין לאפשר לילדים לשחק עם המכונה. ילדים אינם מודעים לסכנות הקשורות למכשירי 
חשמל ביתיים. אין להשאיר את חומרי האריזה של המכונה בהישג ידם של ילדים. 

סכנת כוויות:   
אין לגעת בחלקים החמים )מכלול קפסולות הקפה( של המכונה מיד לאחר השימוש. בעת 

הכנת המשקה, היזהר מהתזה אפשרית של נוזל חם. 

HEB בטיחות
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ניקוי:   
את  לטבול  אין  להתקרר.  לה  ולאפשר  מהחשמל  אותה  לנתק  יש  המכונה  ניקוי  לפני 
המכונה במים! קיים איסור מוחלט להתעסק עם החלקים הפנימיים של המכונה. בסוף 

כל יום שימוש יש להחליף את המים שבמיכל. 
אחסון המכונה:   

אם המכונה אינה מיועדת להיות בשימוש למשך זמן רב, נתק אותה מהחשמל ואחסן 
אותה במקום יבש, הרחק מהישג ידם של ילדים. הגן על המכונה מפני אבק ולכלוך. 

טיפול/תחזוקה:  
בכל מקרה של תקלה, בעיה או חשד לתקלה שנובעת מהפלת המכונה, נתק את המכונה 
מהחשמל מיד. אין לנסות להפעיל מכונה מקולקלת. רק מרכזי השירות המורשים רשאים 
לטפל במכונה ולתקנה. החברה לא תישא באחריות בגין נזקים שנגרמו כתוצאה מעבודות 

שלא בוצעו על ידי אנשי מקצוע מורשים. 
מיכל המים:  

מלא את המיכל רק במי שתייה נקיים ולא מוגזים. אין להפעיל את המכונה אם מפלס 
המים נמוך מהמפלס המינימלי שמסומן על המיכל. 

תא הקפסולות:   
או  אצבעות  להכניס  אין  לה.  המתאימות  הקפסולות  עם  רק  זו  במכונה  להשתמש  יש 

עצמים אחרים אל תוך תא הקפסולות. ניתן להשתמש בכל קפסולה פעם אחת בלבד. 
השלכת המכונה בסוף חיי השירות שלה:   

 2002/96 /EC  , 2002/95/EC להנחיות:  תואמת  זו  מכונה  למשתמשים:  מידע 
להגבלת  הקשורות  האירופי,  האיחוד  של  יותר(  מאוחרים  )ותיקונים   2003/108 /EC-ו
פסולת  ולהשלכת  ואלקטרוני  חשמלי  בציוד  מסוימים  מסוכנים  בחומרים  השימוש 
אלקטרונית. סמל פח האשפה המחוק שמופיע על המוצר ועל אריזתו )התואם להנחיה 
EC/2002/96  של האיחוד האירופי( פירושו שבסוף חיי השירות של המוצר אין להשליכו 
יחד עם פסולת ביתית רגילה. יש להעבירו אל מרכז איסוף פסולת מיוחד. למידע נוסף 
על השלכה נכונה של המוצר, ניתן לפנות אל הרשות המקומית וכן לאחד מהמשווקים של 

ציוד חשמלי ואלקטרוני. 

בטיחות



EN

תכולת האריזה*
 	Minù Caffè Latte מכונת הקפה
כבל חשמל	 

חוברת הוראות	 
תעודת אחריות	 
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 לחצן הפעלה/
מצב המתנה

מגירת תא 
הקפסולות

יחידת מזיגת 
הקפה

רשת מגש 
האגירה

כיסוי מיכל המים

מיכל מים

כבל חשמל

חוגת מזיגת הקפה

מגירת מים עודפים

מגש אגירה

מכסה

כוס מדידה עם ידית

לחצן הדלקה/כיבוי 
מקציף חלב

מקציף חלב

* המאפיינים ותכולת האריזה עשויים להשתנות בהתאם לשוק

חלקי המכונה



חבר את כבל החשמל.  4

לחץ על לחצן ההפעלה/מצב המתנה כדי להדליק את   5
המכונה.

מכונת הקפה תתחיל את מחזור החימום. לחצן ההפעלה/  6
מצב המתנה יהבהב בירוק.

כאשר לחצן ההפעלה/מצב המתנה יפסיק להבהב ויידלק   7
באור ירוק המכונה תהיה מוכנה לשימוש.

מצב המתנה

היא  המכונה,  של  החשמל  בצריכת  לחסוך  כדי   
דקות   9 לאחר  המתנה  למצב  אוטומטית  עוברת 
כיבוי  באמצעות  מסומן  זה  מצב  שימוש.  חוסר  של 
למצב  המכונה  את  להעביר  ניתן  הלחצן.  נורית 
 המתנה ידנית באמצעות לחיצה על הלחצן הרלוונטי.  
ניתן להפעיל מחדש את המכונה באמצעות לחיצה נוספת 

על אותו לחצן.

לפני שאתה מעביר את המכונה למצב המתנה, ודא שלחצן   
מזיגת  ושחוגת  ירוק  באור  דולק  המתנה  ההפעלה/מצב 

הקפה נמצאת במצב כבוי.

החברה לא תישא באחריות בגין נזק שייגרם כתוצאה מ:   
שימוש לא נכון או שלא בהתאם למטרה שלשמה 	 

המכונה מיועדת; 
תיקונים שלא בוצעו על ידי מרכזי שירות מורשים; 	 
שינוי כבל החשמל המקורי; 	 
שינוי החלקים המקוריים של המכונה; 	 
שימוש בחלקי חילוף ואביזרים שאינם מקוריים; 	 
אי הסרת אבנית מהמכונה; 	 
 	 ;4 ° C -אחסון המכונה בטמפרטורה שנמוכה מ
שימוש במכונה במקומות שבהם הטמפרטורה היא 	 

 ;40 ° C 10 או מעל ° C-מתחת ל
שימוש במכונה במקומות שבהם שיעור הלחות הוא 	 

מעל 95%;
שימוש בקפסולות שאינן מתאימות למכונה. 	 

בכל המקרים הנ"ל האחריות תבוטל.   

הפעלת המכונה  

או  ובמקציף החלב בנפרד  ניתן להשתמש במכונה הקפה   
ביחד.

הרחק  ויציב,  ישר  משטח  גבי  על  הקפה  מכונת  את  הנח   
לחשמל,  מחוברת  המכונה  אם  חום.  וממקורות  ממים 
כתוצאה מחוסר הקפדה  למכונה  שייגרם  נזק  אותה.  נתק 
במסגרת  מכוסה  יהיה  לא  כאן  המופיעות  ההוראות  על 

האחריות.  

בפעולת  לפגוע  עלולות  חזקות  אלקטרומגנטיות  הפרעות   
המכונה. במידת הצורך, כבה את המכונה באמצעות מפסק 
אם  מחדש.  להפעילה  כדי  אותו  והדלק  הראשי  החשמל 
הבעיה נמשכת, השתמש במכונה במקום שבו אין הפרעות 

אלקטרומגנטיות.

הרם והסר את כיסוי מיכל   1
המים ולאחר מכן את המיכל 

עצמו. 

שטוף את המיכל.   2

מלא את המיכל במים עד   3
 )MAX( לסימון המפלס העליון

והשתמש במי שתייה נקיים 
בלבד. החזר את המיכל 

למקומו.

מים חמים ונוזלים אחרים   
עלולים לפגוע במיכל ובמכונה. 

אין להפעיל את המכונה ללא 
 מים. ודא 

שיש מספיק מים במיכל.

ITHEB

 

התקנת המכונה



מזיגת קפה  

ודא שלחצן ההפעלה/מצב המתנה לא מהבהב אלא דולק    
באור ירוק.

  

מתאימות. קפסולות  רק  הקפסולות  לתא  להכניס  יש   
 אין להכניס אליו אצבעות או עצמים אחרים. 

כל קפסולה מכילה מנת קפה אחת ומשמשת להכנת קפה   
אחת.  מפעם  יותר  בקפסולה  להשתמש  אין  בלבד.  אחד 
לתקלה  לגרום  עלולה  יותר  או  קפסולות  שתי  הכנסת 

במכונה. 

מומלץ  הקפה,  של  מושלמת  טמפרטורה  על  לשמור  כדי   
הקפה.  הכנת  לפני  חמים  מים  בעזרת  הספל  את  לחמם 
הנח את הספל מתחת לפיית המזיגה בלי להכניס קפסולה. 
סובב את חוגת מזיגת הקפה למצב מזיגה כדי למזוג מים 

חמים ולחמם את הספל.

בפעם הראשונה שבה משתמשים במכונת הקפה יש למזוג   
מים בלבד )ללא קפסולה( לפני שמתחילים להכין קפה.

כדי להכין אספרסו, הנח את הספל מתחת לפיית מזיגת   1
הקפה. 

כדי להשתמש בספלים בגדלים שונים ולהכין אספרסו   2
ארוך ניתן להסיר את מגש האגירה. 

המים  שנגמרים  או  נקטעת  החשמל  אספקת  אם   
 במיכל בזמן הכנת קפה, בצע את הפעולות הבאות: 

- סובב את חוגת מזיגת הקפה למצב כבוי.
עד  המים  מיכל  את  מלא  או  החשמל  את  מחדש  -  חבר   

.)MAX( לסימון המפלס העליון

שהנורית  והמתן  המתנה  ההפעלה/מצב  לחצן  על  -  לחץ   
תפסיק להבהב ותידלק בירוק.

הקפסולות שבתא  הקפסולה  את  - החלף    
   בקפסולה חדשה.

- מזוג מחדש את הקפה.  

שלוף את מגירת תא הקפסולות, הכנס קפסולה והחזר   3
את המגירה למקומה. 

סובב את חוגת מזיגת הקפה למצב מזיגה והמתן עד   4  
למזיגת כמות הקפה הרצויה.

 

 

סובב את חוגת מזיגת הקפה למצב כבוי.  5

   

 110 המכונה מפסיקה את מזיגת הקפה אוטומטית אחרי   
שניות. 

לפני שליפת מגירת תא הקפסולות, המתן שלחצן ההפעלה/   
מצב המתנה יידלק באור ירוק. 

שלוף את מגירת תא הקפסולות, הוצא את הקפסולה   6
המשומשת, הכנס קפסולה חדשה והחזר את המגירה 
למקומה. כעת מכונת הקפה מוכנה להכנת קפה חדש.

HEB

 

הכנת הקפה



הפעלת מקציף החלב
בפעם הראשונה שבה משתמשים במקציף החלב יש   

להרים את המיכל )1( ולהוציא את טבעת המגן )2( 
שנמצאת בתושבת. הנח את המיכל על התושבת.

ניתן להשתמש במכונה הקפה ובמקציף החלב בנפרד או   
 ביחד.

ודא שכל החלקים נמצאים ושהם שלמים. אם לא 
השתמשו במכונה במשך זמן רב, יש לעיין בפרק "ניקוי 

ותחזוקה".

מכשיר זה משמש לחימום והקצפת חלב. אין להכניס נוזלים   
אין להשאיר את מקציף החלב  למיכל.  או מוצקים אחרים 

ללא השגחה אם הוא אינו בשימוש.

לקבלת התוצאות הטובות ביותר יש להשתמש בחלב קר   
מהמקרר.

ודא שתחתית המיכל ואזור המגע עם התושבת נקיים   
ויבשים.

כמויות מילוי
 )MIN( הקפד למלא חלב בין סימון המפלס התחתון  

והעליון )MAX( שבמיכל.

אין להשתמש במקציף החלב אם המיכל ריק או אם כמות   
עלולה  זו  פעולה  התחתון.  המפלס  לסימון  מתחת  החלב 
יתר  יתר של המכשיר. במקרה של חימום  לגרום לחימום 
מעבר  המיכל  את  למלא  אין  אוטומטית.  ייכבה  המכשיר 
לגלישת  לגרום  עלולה  זו  פעולה  העליון.  המפלס  לסימון 

חלב.

חלקי מקציף החלב

זו רק עם החלקים המקוריים של  ניתן להשתמש במכונה   
היצרן. 

כתוצאה  שייגרמו  נזקים  בגין  באחריות  יישא  לא  היצרן   
על  הקפדה  מחוסר  או  החלב  במקציף  שגוי  משימוש 

ההוראות שבמדריך זה.

ITHEB

כוס מדידה עם ידית

תושבת 
מקציף 
החלב

לחצן הפעלה/כיבוי

מכסה מקציף החלב

סליל הקצפה 
)להקצפת חלב( 

סליל חימום 
)לחימום 

וערבוב חלב(

שימוש במקציף החלב

1

2



שמור על המכסה מחובר למיכל לכל אורך השימוש.   

המכשיר יצפצף.  7

לחצן ההפעלה יהבהב בירוק.   8

המכשיר יתחיל את תהליך החימום  9

תהליך החימום יסתיים אוטומטית כשהחלב יגיע   10
לטמפרטורה המתאימה.

המכשיר יצפצף פעמיים כדי לסמן את סיום תהליך   11
החימום.

נורית לחצן ההפעלה תיכבה.  12

שלוף רק את המיכל באמצעות הידית.    

פתח את המכסה ומזוג את   
החלב המוקצף אל הספל.

להקצפה, מלא את המיכל ב-120 מ"ל חלב,  
 	  )MAX( עד לסימון שמתחת לסימון המפלס העליון

לחימום וערבוב, מלא את המיכל ב-180 מ"ל חלב,    

 	)MAX( עד לסימון שמעל לסימון המפלס העליון

בחירת החלקים
לחימום והקצפת החלב בו-זמנית השתמש רק בסליל 	 

ההקצפה.
לחימום וערבוב החלב )למשל, כדי להכין שוקו חם(, 	 

הכנס את סליל ההקצפה אל תוך סליל החימום וחבר 
את שניהם למיכל. ודא שסליל החימום פונה כלפי 

 מטה.

או  ההקצפה  סלילי  ללא  החלב  במקציף  להשתמש  אין   
החימום.

 חימום והקצפת חלב

הנח את מיכל החלב על התושבת וודא שהוא מונח היטב   1
במקומו.

הסר את המכסה ממיכל החלב.  2

חבר את הסליל הרצוי אל הבליטה שבתחתית המיכל.  3

      סליל הקצפה )להקצפת חלב(

      סליל חימום )לחימום וערבוב חלב(

מזוג חלב אל תוך המיכל. למידע על כמויות החלב, עיין   4
בפרק "כמויות מילוי".

החזר את המכסה למקומו.   5

לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי.   6

HEB שימוש במקציף החלב



הכנת שוקו חם
אפשר להשתמש במכשיר גם להכנת שוקו.  

  בפרק  6 1 עד  בצע את ההוראות שמופיעות בשלבים   
"חימום והקצפת חלב".

אחרי כדקה, במהלך תהליך החימום, פתח את המכסה   1
והוסף אבקת שוקו לפי הטעם.

החזר את המכסה למקומו.  2

ניתן  שמור על המכסה מחובר למיכל לכל אורך השימוש.   
לפתוח אותו רק כדי להוסיף אבקת שוקו.

כדי למנוע סתימות במנגנון המכשיר, אל תשתמש בשבבי   
שוקולד או בחתיכות שוקולד שלמות, רק באבקה. 

תהליך החימום יסתיים אוטומטית כשהשוקו יגיע   3
לטמפרטורה המתאימה.

המכשיר יצפצף פעמיים כדי לסמן את סיום תהליך   4
החימום.

נורית לחצן ההפעלה תיכבה.  5

והספיק  ומהחשמל  מנותק  שהוא  ודא  המכשיר  ניקוי  לפני   
להתקרר. למידע מפורט, עיין בפרק  "ניקוי ותחזוקה".

השהיית או הפסקת התהליך

כדי להשהות את תהליך חימום החלב, לחץ על לחצן   
ההפעלה/כיבוי.

כדי להפעיל מחדש את תהליך החימום או ההקצפה של   
החלב, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי.

אם השהית את התהליך אך החלב מספיק חם, לא תוכל   
להפעיל מחדש את התהליך.

הקצפת חלב קר

אפשר להקציף חלב בלי לחמם אותו.  

   5   עד  1 בצע את ההוראות שמופיעות בשלבים   
בפרק "חימום והקצפת חלב".

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/כיבוי למשך 2   1
שניות לפחות.

המכשיר ישמיע צפצוף ארוך.  2

המכשיר יידלק ויתחיל להקציף את החלב.  3

אחרי כדקה תהליך ההקצפה יסתיים אוטומטית.  4

המכשיר יצפצף פעמיים כדי לסמן את סיום תהליך   5
ההקצפה.

נורית לחצן ההפעלה תיכבה.  6

הקצפת  תהליך  בסיום  מיד  חדש  תהליך  להתחיל  ניתן   
החלב. 

ITHEBשימוש במקציף החלב



לעולם אין להשתמש בחומרים ממסים, אלכוהול או חומרים   
בתנורים  להשתמש  אין  המכונה.  לניקוי  אחרים  חזקים 
לייבוש חלקי מכונת הקפה. שטוף את חלקי המכונה )למעט 
במטליות/ והשתמש  קרים/פושרים  במים  החשמל(  חלקי 
החלקים  את  לשטוף  ניתן  שורטים.  שאינם  רכים  ספוגים 
במדיח   Minù Caffè Latte הקפה  מכונת  של  הבאים 
כלים – מגש אגירה, תושבת לספלים, מגירת מים עודפים. 
שטוף את מיכל המים כל יום. אין להשאיר מים בתוך מכלול 
המכונה יותר מ-3 ימים רצוף. אם זה קרה, מזוג מים חמים 

)ללא קפסולה( לפני הכנת הקפה.

ניקוי מכלול הכנת הקפה  

נקה את מכלול הכנת הקפה פעם בשבוע באמצעות   
הפעלתה ומזיגת מים חמים ללא הכנסת קפסולה. 

ניקוי מגירת המים העודפים ומגש האגירה  

רוקן ונקה את מגירת המים העודפים ומגש האגירה אחרי   
הכנת 10 כוסות קפה או כל יומיים-שלושה. 

 

שלוף את מגש האגירה והסר את הרשת.  1

 

שלוף ורוקן את מגירת המים העודפים. נקה וייבש את כל   2
החלקים לפני חיבורם בחזרה.    

ומגש האגירה  כי מגירת המים העודפים  לעת  בדוק מעת   
אינם מלאים כדי למנוע תקלות ונזקים למכונה.

ניקוי מקציף החלב

החשמל  תקע  את  נתק  וחלקיו  החלב  מקציף  ניקוי  לפני   
מהשקע. כדי למנוע התחשמלות אין לנקות או לטבול את 

כבל החשמל או תושבת המכונה במים.

אחרי כל שימוש יש לשטוף את המיכל, סלילי ההקצפה 	 
והחימום והמכסה במים חמים עם מעט נוזל כלים או 

במדיח כלים. 
במידת הצורך, ניתן לנקות את סליל ההקצפה בעזרת 	 

מברשת קטנה.
יש לייבש היטב את כל החלקים.	 
ניתן לנקות את התושבת באמצעות מטלית רכה ולחה 	 

עם מעט נוזל כלים.
אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים או ממסים.	 

הסרת אבנית 
לאורך זמן, אבנית עשויה להצטבר במכונה. על כן, יש   

להסיר אבנית מהמכונה כל 3-4 חודשים ו/או כאשר 
שמים לב שקצב מזיגת המים מואט. 

להישמע  יש  השימוש,  בהוראות  סתירה  של  מקרה  בכל   
להוראות שמופיעות במדריך זה ולא לאלה של אביזרים ו/

או חלקים שנמכרים בנפרד. 

בחומרים  להשתמש  ניתן  מהמכונה  אבנית  להסיר  כדי   
שמיועדים להסרת אבנית ממכונות קפה ואינם רעילים ו/או 

מזיקים. 

אין לשתות את תמיסת הסרת האבנית והמים שנמזגים   
אין  לעולם  הניקוי.  תהליך  לסיום  עד  המכונה  ידי  על 

להשתמש בחומץ כתמיסה להסרת אבנית. 

שלוף ורוקן את מיכל המים.   1
מלא את המיכל בתמיסה של חומר להסרת אבנית ומים   2

בהתאם להוראות שבאריזת החומר להסרת אבנית. 
החזר את המיכל למקומו. 

הדלק את המכונה והנח כלי קיבול מתאים מתחת לפיית   3
המזיגה. 

סובב את חוגת מזיגת הקפה למצב מזיגה ומזוג 2 כוסות   4
מים )כ-150 מ"ל כל אחת(. 

כבה את המכונה.   5
הנח לתמיסה להסרת אבנית לפעול כ-15-20 דקות   6

כאשר המכונה כבויה. 
הדלק את המכונה באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/  7
   4 מצב המתנה ובצע את ההוראות שמופיעות בשלב 

. כבה את המכונה באמצעות לחיצה ארוכה )3  5 ובשלב 
שניות( על לחצן ההפעלה/מצב המתנה. 

7 עד לריקון מיכל  חזור על ההוראות שמופיעות בשלב   8
המים. 

שלוף את מיכל המים ושטוף אותו היטב במי שתייה   9
נקיים. מלא אותו עד הסוף. 

הדלק את המכונה באמצעות לחיצה על לחצן ההפעלה/  10
מצב המתנה. הנח כלי קיבול מתאים מתחת לפיית 

המזיגה. סובב את חוגת מזיגת הקפה למצב מזיגה ורוקן 
את כל מיכל המים.

כשמיכל המים יתרוקן מלא אותו מחדש וחזור על   11
10. כעת תהליך הסרת  ההוראות שמופיעות בשלב 

האבנית הסתיים. 

HEB תחזוקה וניקוי



פתרוןסיבות אפשריותהבעיה

המכונה לא נדלקת.
  אינה נדלקת  נורית ההפעלה  

בלחיצה על לחצן ההפעלה/מצב 
המתנה. 

«    חבר את המכונה לחשמל.«   המכונה אינה מחוברת לחשמל.
«  פנה לשירות הלקוחות.

«   הסר אבנית מהמכונה.«   הצטברה אבנית במכונה.לוקח למכונה הרבה זמן להתחמם.

« מלא את המיכל במי שתייה נקיים.«  אין מים במיכל.המכונה רועשת מאוד.

 .  «   מיכל המים חובר לא נכון או לא הנורית מהבהבת באדום  
חובר כלל.

«  חוגת מזיגת הקפה נמצאת במצב 
שגוי.

«  חבר נכון את מיכל המים.

«   סובב את חוגת מזיגת הקפה למצב כבוי.
«  פנה לשירות הלקוחות.

הקפה זורם מהר מדי ולא נוצרת 
שכבת קרמה בקפה.

«   החלף את הקפסולה שבתא הקפסולות «  השתמשת בקפסולה משומשת.
בקפסולה חדשה.

לא יוצא קפה או שהוא מטפטף לאט 
מאוד.

 «   נקה את פיית המזיגה«  יש סתימה בפיית המזיגה.
)עיין בפרק "ניקוי ותחזוקה"(.

לא יוצא קפה ומגש האגירה מתמלא 
במים.

«  חוגת מזיגת הקפה נמצאת במצב 
שגוי.

«    סובב את חוגת מזיגת הקפה למצב מזיגה.

נורית הלחצן של מקציף החלב 
מהבהבת בירוק והוא מצפצף שלוש 

פעמים.

«  פנה לשירות הלקוחות.«  יש תקלה במקציף החלב.

מפרטים טכניים

מתח נומינלי - דירוג חשמל - אספקת חשמל:  	     
עיין בתווית שעל המכונה

מידות:    גובה    רוחב   עומק	   

291 מ"מ  272 מ"מ  253 מ"מ     

משקל: כ-4.2 ק"ג	   

מיכל מים: 0.5 ליטר - מתנתק  	   

חומר התושבת: תרמופלסטי  	   

אורך הכבל: 0.8 מ'	   

פיוז תרמי 	   

דוד אלומיניום לחימום מהיר עם חיישן טמפרטורה	   

ITHEBפתרון בעיות



NOTE



The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

היצרן שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים ללא התראה מוקדמת.
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