
HANDLEIDING
TIPS VOOR PROBLEEMOPLOSSING

Het apparaat vraagt “vul systeem” of “vulling systeem”

Uw koffiemachine JURA geeft vanaf de inschakeling en voortdurend de melding “vul systeem”.

 T Stap 01

Hebt u een filter CLARIS Blue/White/Smart in het waterreservoir geplaatst?

Zo ja, haal deze dan uit het reservoir. Indien uw filter meer dan twee maanden oud is, kunt u deze weggooien want deze moet 
vervangen worden (te vervangen na al de volgende handelingen).

 T Situatie

 T Stap 02

Het gaat zeker om kalkaanslag en/of verstopping door koffievet. De volgende handelingen moeten worden uitgevoerd om de 
verstopping op te lossen.
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Als uw koffiemachine een 
IMPRESSA C5 of een D4 is, 
dan knippert het indica-
tielampje van de draai-
knop voor heet water.

Bij ENA Micro 1 en 5 en 
bij JURA A1 blijven in dit 
geval de indicatielamp-
jes “1 koffieboon” en “3 
koffiebonen" afwisselend 
en voortdurend aangaan 
vanaf de inschakeling van 
het apparaat.

De exacte melding hangt af van het model. Het apparaat 
kan aangeven om de kraan te openen (1) of om te drukken 
op de onderhoudstoets (2) of om te drukken op de Rotary 
Switch (3).
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Verwijder tevens het zwarte opzetstuk uit hard plastic (2) dat 
de bevestiging van de verschillende pijpjes (cappuccinatore, 
heetwaterpijpje of stoompijpje) mogelijk maakt.

Maak het zwarte aansluitgedeelte los met behulp van de zes-
kantige opening van het maatschepje voor gemalen koffie.

Verwijder het cappuccinatore, het heetwaterpijpje of het 
stoompijpje indien deze aanwezig is (1).



 T Stap 03

 T Stap 04

Voer de handelingen uit die het apparaat vraagt op het scherm tot het apparaat weer klaar is voor gebruik.

Werkt de koffiemachine echter na 10 minuten nog steeds niet. Schakel de koffiemachine uit en trek de stekker uit (laat ondertussen 
het product werken).

Hervat na 10 minuten “rust” de handeling gedurende 10 minuten.

Voer deze handeling driemaal uit (3*10 pogingen met daartussen 3*10 minuten “rust”).

Indien het product na deze 3 pogingen niet loopt, schakel de koffiemachine dan 12 uur uit en voer vervolgens een laatste sessie 
van 10 minuten uit.

Indien het apparaat opnieuw klaar is voor gebruik, voer dan eerst een ontkalking uit en daarna een reiniging.

3x

Maak uw ontkalkingsoplossing: los 3 ontkalkingstabletten op in een halve liter warm water.

Ga naar stap 04 wanneer de tabletten volledig opgelost zijn in het warme water.

Klik hier

 ^ Oplossing door de dienst aftersales

Heeft deze handleiding u niet geholpen? Vul dan nu een aanvraag in voor 
een oplossing door de dienst aftersales.

https://be.jura.com/nl/support/hotline-klantenservice

