
 

  

  
  
  
  

 מטחנת קפה
  

  מדריך הוראות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  47671דגם: 
  

  אנא קראו מדריך זה ביסודיות טרם השימוש במוצר ושמרו אותו לעיון בעתיד.
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  לקוחות נכבדים,
אנא קראו בעיון את הוראות . חברת שריג אלקטריק מודה לכם על שרכשתם מכשיר זה מתוצרת 

  די שתפיקו את מירב ההנאה והתועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.ההפעלה שבחוברת זו, כ
במידה ונתגלו בעיות בהפעלה או תקלה במכשיר, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה למקום מגוריכם. יש 
להציג את חשבונית הרכישה ותעודת האחריות בכל פנייה לקבלת שירות במסגרת האחריות. ללא חשבונית 

  אין תוקף לתעודת האחריות.רכישה, 
  

  47671דגם  במטחנת קפהמדריך למשתמש 
  

  הוראות בטיחות
 .לפני השימוש במוצר, קראו היטב את ההוראות 
  וולט) 230גבי התווית בגב המכשיר (תואם למתח המצוין על  חשמל בשקעשמתח ה לפני השימושיש לוודא. 
  הרכישה ואם אפשרי, את הקופסא והאריזה שמרו את ההוראות האלו, את האחריות, את הקבלה בעבור

 הפנימית.
  וכו'. מקצועיהמכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש 
  המכשיר הזה אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, רגשיות או מנטליות או חוסר

 די אדם האחראי על הבטיחות שלהם.בניסיון או ידע, אלא אם יש פיקוח או הנחיה לגבי שימוש במכשיר על י
 .ילדים צריכים להיות בפיקוח ויש לוודא שהם לא משחקים עם המכשיר 
 .נתקו תמיד את המכשיר מהחשמל אם הוא נותר ללא שימוש ולפני הרכבה, פירוק או ניקוי 
  או חוסר המכשיר הזה אינו מיועד לשימוש אנשים (כולל ילדים) בעלי מגבלות פיזיות, רגשיות או מנטליות

 בנסיון או ידע, אלא אם יש פיקוח או הנחיה לגבי שימוש במכשיר על ידי אדם האחראי  על בטיחות שלהם.
 .בדקו תמיד את כבל החשמל ואת המכשיר, אם נמצא פגם כלשהו, אל תשתמשו בו 
 .אל תנסו לתקן את המכשיר בעצמכם, הביאו את המכשיר לתיקון אצל איש מקצוע 
 וק, עליכם להחליף אותו אצל היצרן, במרכז השירות שלו או אצל אדם מוסמך, כדי אם התקע החשמלי ניז

 להימנע מסיכון.
 .שמרו את המכשיר והכבל הרחק מחום ישיר מהשמש, מלחות, מקצוות חדים או סכנות אחרות 
 .אף פעם אל תשתמשו במכשיר שלכם בלי לשים לב! תמיד נתקו מהחשמל כשהוא לא בשימוש, אפילו לדקה 
 יסו חלקים מקוריים.הכנ 
 במכשיר בחוץ. אין להשתמש 
  אף פעם אל תטבלו את היחידה במים או נוזלים אחרים, או תביאו אותו במגע איתם, אל תשתמשו במכשיר

 עם ידיים רטובות.
 !אם המכשיר עלול להירטב או שהוא לח, נתקו מיד את התקע מהשקע. אל תטבלו את הידיים שלכם במים 
 ם הוא פועל כראוי.השתמשו במכשיר רק א 
 בכלים המסתובבים בזמן שהם עדיין בתנועה, תמיד חכו שהם יעצרו. לעולם אין לגעת 
  במכשיר כדי לערבב או ללוש משהו שהוא לא מזון.לעולם אין להשתמש 
  תוך כדי תהליך בישול או עם נוזלים מבעבעים.אין להשתמש 
 !הלהבים חדים מאד  
 יכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן / היבואן.אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע ס  
  .יש לנתק תקע מבית תקע לפני כל ניקוי או טיפול במכשיר 
  שימוש באביזרים שאינם יש להשתמש בחלקי חילוף מקוריים בלבד של חברת ,

  ידי היבואן עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.-מומלצים על
 טים חדים על גבי המכשיר היות והדבר יגרום לפגיעה בציפוי המכשיר.אין להעביר פרי  
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  מתג חשמל
  
  
  
  

  מכסה שקוף                                 
  
  
  
  

  קערת טחינה (עם סכין בתוכה)        
  
  
  
  
  

  בסיס מנוע                                  
  
  

  טרם השימוש הראשון
קפה שלכם מהאריזה והסירו את כל חומרי האריזה. על מנת להסיר הוציאו בזהירות את מטחנת ה

ת הסכינים בעזרת מטלית אבק שעשוי היה להצטבר בזמן אריזת המוצר, נגבו את קערת הטחינה, א
לחה נטולת מוך או בעזרת ספוג לח. נקטו זהירות יתרה מכיוון שהסכינים חדות. את המכסה השקוף 

  ניתן לטבול בתוך מים לניקוי, ייבשו ביסודיות.
לעולם אין לטבול את בסיס המנוע בתוך מים לניקוי ואין למלא את קערת הטחינה במים  זהירות:

  לניקוי.
  

  נת הקפה שלכםהשימוש במטח
  הניחו את מטחנת הקפה על גבי משטח ישר ושטוח. .1
הרכיבו את קערת הטחינה לבסיס המנוע, לאחר מכן סובבו את הקערה בכיוון השעון עד להישמע  .2

  צליל קליק. בזמן פירוק המוצר, סובבו את הקערה כנגד כיוון השעום לניתוקו מבסיס המנוע.
 גרם. 60ציין כי כמות פולי הקפה לא יעלה על מזגו פולי קפה לתוך קערת הטחינה, יש ל .3
 החשמל. עכסו שוב בעזרת המכסה השקוף וחברו את המטחנה לשק .4
לחצו על מתג החשמל לחיצה ארוכה והמכשיר יתחיל לפעול, ברגע שאתם עוזבים את מתג  .5

  החשמל, המכשיר יפסיק לפעול.
, יש לתת למכשיר להתקרר שניות 30 - אין להפעיל מכשיר זה ברציפות למשך יותר מ שימו לב:

 דקות בין שני מחזורי שימוש רצופים. 3במשך 
  צפו ביציבות טחינות (משקעי) הקפה מהמכסה השקוף.  .6

במידה וברצונכם להוציא את המכסה ולבדוק את יציבות משקעי הקפה, יש לציין חשוב לזכור: 
 שלעולם אין להוציא את המכסה עד שהסכינים אינם עוצרים במלואן.
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גע שהטחינה המבוקשת הושגה, שחררו את מתג החשמל ונתקו את כבל החשמל משקע בר .7

  החשמל.
 הוציאו את המכסה השקוף, הוציאו את קערת הטחינה ומזגו את הקפה הטחון ישירות לספל. .8
 

  ניקוי ותחזוקה
זהירות: וודאו כי הנכם מנתקים את המכשיר הזה ממקור החשמל טרם ניקויו. על מנת להגן על  .1

מפני התחשמלות, אין לטבול את כבל החשמל, את תקע החשמל או את בסיס המנוע  עצמכם
לתוך מים או כל נוזל אחר. לאחר כל שימוש, לעולם וודאו כי את תקע החשמל מוציאים קודם 

  משקע החשמל שבקיר.
נקו את המכסה במים ובתכשיר ניקוי מתון. המכסה אינו מיועד לניקוי במדיח כלים. שטפו את  .2

ביסודיות וייבשו. לעולם אין לטבול את בסיס המנוע במים או למלא מים בתוך קערת  המוצר
 הטחינה.

נגבו את קערת הטחינה, את הסכינים בעזרת מטלית נטולת מוך. יש לנקוט זהירות יתרה מכיוון  .3
 שהסכין חדה.

 
  טיפים לטחינה

משתמשים עם  בטחינה הגסה משתמשים הרבה עם מכונות קפה ומחמי קפה. בטחינה בינונית .1
מכשירים לייצור קפה בטפטוף ועם מכונות אספרסו עם אדים. בטחינה דקה משתמשים עם 

  מכונות אספרסו הכוללות משאבה חשמלית.
 שנו את זמני הטחינה כך שיתאימו לטעם שלכם ולסוג הפולים שאתם טוחנים. .2
ה בדיוק לספל לקבלת הטחינה הטרייה ביותר ועם טעם הקפה הטוב ביותר, טחנו כמות שמתאימ .3

שלכם. פולי קפה נשמרים טריים במקפיא למשך חודשיים במיכל אטום וניתנים לטחינה בזמן 
שהם קפואים. משקעי קפה שנותרים במטחנה שלכם יכולים להתקלקל ולהשפיע על הטעם ועל 

הטריות של הקפה הטחון. וודאו כי אתם מנקים את תא הטחינה, את הסכינים ואת המכסה לאחר 
 וש.כל שימ

מטחנת קפה זו יכולה לטחון רק מוצרי מזון פריך יבש. המטחנה לא תטחן כל דבר קשה ולח  .4
באופן קיצוני או מוצר דביק כגון ג'ינג'ר שלם, שוקולד, סומסום או תבלינים שמנים כגון קינמון, 

בש. שיני שום או אגוז מוסקט. אין לטחון בוטנים או גרעינים כגון חיטה, אורז, שעורה או תירס י
ניסיון לטחון כל אחד מהמוצרים הללו עשוי לגרום נזק ליחידה. לעולם אין לעשות במטחנה שימוש 

 לחיתוך קוביות קרח.
לגרגירי פלפל טחונים טריים יש ריח חזק וטעם חזק אשר עשויים להשפיע על טעם פולי הקפה  .5

 חון גרגירי פלפל.הטחון לאחר מכן. יתכן ותרצו לרכוש מטחנה נפרדת במידה ואתם מתכננים לט
 

  השלכת פסולת ידידותית לסביבה
  

  אתם יכולים לסייע בהגנה על הסביבה!
אנא זכרו לכבד את החוקים המקומיים: מסרו את הציוד החשמלי המקולקל למרכז השכלת 

  פסולת מתאים לכך.     
  


