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מחלק מנות (דיספנסר) לאבקות ולסוכר
הוראות הרכבה

1. הוצא בזהירות את כל החלקים מהאריזה.
  pd101 2. הכנס את החלקים הנדרשים בתוך ראש הדיספנסר

.D ראה איור    
א. עבור 1/2 כפית הכנס את חלק pd105 ואם רוצים 1 כפית 

.pd106 יש להכניס חלק    
ב. אם רוצים שהדיספנסר הזה יהיה עבור קפה או אבקות

    אחרות יש להכניס כעת את חלק pd109, עבור סוכר יש
 F הכנס את החלק הנ"ל בהתאם לאיור  .pd110 להכניס חלק    

    כך שהשן תכנס  למגרעת שבגוף הדיספנסר.
ג. הכנס את חלק pd107, סובב את החלק תוך כדי לחיצה

.G קטנה עד שתרגיש שהוא נכנס למקומו. ראה איור    
.pd112 ד. רק עבור 1/2 כפית הכנס כעת את חלק

pd113 וסגור ע"י הכיפה pd122 ה. הכנס את הקפיץ הקוני
    (לסגור בעדינות עד לנקודת העצירה  לא להדק חזק מדי!! 

 A1 לגוף הדיספנסר ראה איור pd121 3. חבר את המיכל
.A2 ראה איור pd115 והורד את הטבעת    

.B 4. חבר את הדיספנסר למעמד, ראה איור
5. סמן את הדיספנסר ע"י המדבקות המסופקות 

    בהתאם ליעוד שלו — קפה, סוכר,  1/2 כפית או 1 כפית.
 H 6. את הדיספנסר ניתן לתלות על הקיר ראה איור

    או להעמיד על הדלפק.

פירוק לצורך ניקוי
 B 1. הוצא את הדיספנסר מתוך המעמד, איור

2. הוצא את המיכל מתוך גוף הדיספנסר בעזרת נדנוד קל 
.C תוך כדי שליפה. ראה איור    

  pd113 3. פרק (הברגה נגד השעון) את הכיפה הסוגרת
    ולאחר מכן הוצא את כל החלקים הפנימיים.

4. פרק את הכיפה התחתונה הסוגרת על המשפך והוצא 
.E ראה איור . pd103 את המשפך    

הניקיון מומלץ אחת לחודש-חודשיים!!!

5. הוראות ניקוי:
שטוף את החלקים הפנימיים ואת המיכל במים פושרים ועם סבון 

כלים ללא שימוש בסקוטש או ברזלית.
יש לנגב/לנקות בעזרת מטלית רכה או נייר ניגוב. 

את פנים הדיספנסר ואת המעמד  יש לנגב 
או בעזרת נייר ניגוב או מברשת רכה.

לא מומלץ לשטוף את החלקים במדיח!!!
לפני הרכבה מחדש יש לוודא שכל החלקים יבשים לגמרי.

הערות לאופן השימוש
1. פתח את מיכסה המיכל ושפוך פנימה את החומר שבחרת

    שים לב: לא לשפוך סוכר לתוך דיספנסר שהורכב לצורך
( pd109 עם חלק) קפה    

2. הנח את כוס הקפה מתחת למשפך ומשוך את הידית  
    ראה איור I  עד סוף המהלך שלה כדי לקבל מנה מלאה 

    של חומר, בסוף המהלך שחרר את הידית והיא תחזור
    למקומה ללא עזרה. אם הכמות לא מספיקה יש לחזור 

    על הפעולה.

שימוש קל ונעים!!!!
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