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D6 / D60 naudojimo instrukcija

Espreso kavos aparatų JURA
garantija
Mielas kliente!
Dėkojame, kad įsigijote espreso kavos aparatą
JURA. Tikimės, kad produktu esate patenkinti.
Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos
teritorijoje. Jeigu jūsų espreso kavos aparatui JURA
reikia garantinio remonto, susisiekite su prekybos
agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vietine
JURA atstovybe. Pagal atrankinės distribucijos
sistemą JURA garantija suteikiama tik prietaisams,
įsigytiems iš įgaliotojų JURA prekybos
agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų,
prieš susisiekiant su prekybos agentu arba
įgaliota JURA priežiūros serviso dirbtuve,
rekomenduojame atidžiai perskaityti naudojimo
instrukciją. Prireikus prašom kreiptis patarimo į
JURA atstovybę el. pašto adresu lietuva@jura.ee.
Garantija
Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo
dienos nustatytu laikotarpiu produktas neturi
su medžiagomis ir montavimo kokybe susijusio
broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas
suges dėl nekokybiškų medžiagų arba blogos
montavimo kokybės, oficialios JURA pardavimo
atstovybės, įgaliotos serviso dirbtuvės arba
įgalioti prekybos agentai pataisys arba pakeis
produktą arba jo sugedusią dalį ir nereikės
mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal
toliau nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teisę
spręsti, ar keisti sugedusią prietaiso dalį, ar
keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys
lieka JURA nuosavybė. Produkto techninė
priežiūra garantiniam laikotarpiui pasibaigus
atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai
parduoda šį produktą. Šalyse, kuriose JURA
produktas neparduodamas, prašome susisiekti
su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. www.
lt.jura.com).

Sąlygos
I. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu
su brokuotu prietaisu pateikiamas sąskaitos
originalas arba pirkimo čekis (kuriame
nurodyta pardavimo data, produkto tipas
ir įgaliotojo prekybos agento pavadinimas).
JURA pasilieka teisę atsisakyti teikti
nemokamas garantijos paslaugas, jeigu
nebus pateiktas minėtas dokumentas arba
jeigu jame esanti informacija nepakankama
arba neįskaitoma.
II. Garantijos laikotarpio trukmė yra 2 metai
(daugiausia / tačiau ne daugiau kaip 10 000
puodelių ruošimo ciklų).
III. Garantija negalioja, jeigu produktą reikia
pakeisti arba pritaikyti taip, kad espreso
kavos aparatas dirbtų kokioje nors kitoje
šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas,
pagamintas, patvirtintas ir (arba) kur jis gali
būti parduodamas, taip pat ir atvejais, jeigu
dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.
IV. Garantija netaikoma šiais atvejais:
a. periodinei priežiūrai (valymas ir
kalkių nuosėdų valymas) ir jeigu dėl
normalaus nusidėvėjimo prietaisą
reikia remontuoti arba pakeisti jo
dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis,
vožtuvus, pieno putojimo įtaiso detales
ir kt.);
b. produktas buvo pritaikytas arba
pakeista jo modifikacija siekiant jį
naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje
nurodytu tikslu;
c. su produkto garantija tiesiogiai ar
netiesiogiai susijusioms transporto
išlaidoms, su iškvietimu susijusioms
transporto išlaidoms ir visai su
transportavimu susijusiai rizikai;
d. nuostoliams, atsiradusiems dėl:

1.

netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne
tik) dėl:
1.1) produkto naudojimo nenumatytais
tikslais arba jeigu nebuvo laikomasi
JURA naudojimo ir priežiūros
nurodymų;
1.2) jeigu nebuvo naudojamas filtras
„CLARIS Smart”, nors tai ir buvo
numatyta JURA naudojimo
instrukcijoje;
1.3) jeigu nebuvo naudojamos kalkių
nuosėdų šalinimo ir valymo tabletės
JURA;
1.4) kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų
(pavyzdžiui, akmenėlių, medienos
gabaliukų ir sąvaržėlių);
1.5) jeigu produktas buvo įtaisytas arba
naudojamas pažeidžiant produkto
naudojimo šalyje galiojančius
techninius ir saugos standartus;
(valstybėse, kuriose pagal įstatymą
reikia vietinio patvirtinimo, klientas,
atgabenęs prietaisą iš kitos šalies,
prisiima atsakomybę ir turi atsiminti,
kad toks jo elgesys gali pažeisti
įstatymus);
2. jeigu remontą atliko pats klientas arba
leido atlikti kitur, o ne įgaliotoje serviso
dirbtuvėje arba atstovybėje;
3. nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens,
liepsnos, netinkamos ventiliacijos arba kitų
aplinkybių, kurių negali kontroliuoti

JURA platintojas Lietuvoje:
OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 21A
El. paštas lietuva@jura.ee
Telefono Nr. +370 620 95273
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Ši naudojimo instrukcija skirta tokiems modeliams:
D6
D60

Galiojimo sritis

U
U

Vis dėlto šioje naudojimo instrukcijoje aptariamas tik modelis D6.

Simbolių aprašas
Įspėjimai
J ĮSPĖJIMAS
J DĖMESIO

DĖMESIO

Visada atkreipkite dėmesį į bet kokią informaciją, pažymėtą žodžiais DĖMESIO
ir ĮSPĖJIMAS, taip pat įspėjamuoju ženklu. Signalinis žodis ĮSPĖJIMAS skirtas
atkreipti jūsų dėmesį į pavojų patirti sunkių sužalojimų, o signalinis žodis
DĖMESIO perspėja apie galimus nesunkius sužalojimus.
DĖMESIO – jei nepaisysite šio perspėjimo, galite sugadinti aparatą.

Naudojami simboliai
Raginimas imtis veiksmų. Šis simbolis reiškia, kad esate raginami atlikti tam
T
tikrą veiksmą.
Informacija ir patarimai, kad naudotis D6 būtų dar lengviau.
E
COFFEE

Ekranas
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Įjungimo / išjungimo mygtukas Q
Vandens bakelio dangtis
Vandens bakelis
Maitinimo laidas (aparato galinėje pusėje)
Reguliuojamo aukščio kavos išleidimo
vamzdelis
Maltos kavos rezervuaras
Lašėjimo padėklas
Puodelio padėklo grotelės
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Valymo tablečių piltuvėlio dangtis
Valymo tablečių piltuvėlis
Pupelių rezervuaro dangtis
Malūnėlio reguliavimo jungiklis
Pupelių rezervuaras su aromato
išsaugojimo dangteliu
Karšto vandens ir pieno putų
paruošimo jungiklis
Putų plakiklis

Valdymo elementai
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Ekranas
Sukamasis jungiklis
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P simbolis (programavimas)
Priežiūros simbolis
Pieno putų simbolis

Pasirenkamo „JURA Smart Connect“ tarnybinis lizdas (po dangteliu)
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Svarbi informacija
Tinkamas
naudojimas

Aparatas skirtas asmeniniam naudojimui buityje.
Jis turi būti naudojamas tik kavai ir karštam pienui
bei vandeniui ruošti. Naudojimas bet kokiais kitais
tikslais bus laikomas netinkamu naudojimu. „JURA
Elektroapparate AG“ neprisiima atsakomybės už
pasekmes, patirtas dėl netinkamo naudojimo.
Prieš naudodami aparatą atidžiai perskaitykite visą
šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateikiamų
nurodymų. Garantija negalioja, jei pažeidimų ar
defektų atsirado nesilaikant naudojimo instrukcijos.
Laikykite šią naudojimo instrukciją netoli aparato ir
perduokite paskesniam naudotojui.

Sauga

J
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Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą svarbią saugos
informaciją ir jos laikykitės.
Kad išvengtumėte galimai mirtino elektros smūgio,
laikykitės toliau pateikiamų nurodymų.
U Niekada nenaudokite aparato, jei jis apgadintas
arba jo maitinimo laidas pažeistas.
U Jei pastebite pažeidimo požymių, pavyzdžiui,
jaučiamas svilėsių kvapas, nedelsdami
atjunkite aparatą nuo maitinimo tinklo ir
kreipkitės į JURA klientų aptarnavimo tarnybą.
U Jei aparato maitinimo laidas pažeistas, jį
remontuoti turi JURA arba įgaliotas JURA
techninės priežiūros centras.
U Pasirūpinkite, kad D6 ir maitinimo laidas
nebūtų arti karštų paviršių.
U Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nebūtų
prispaustas ir nesitrintų į aštrias briaunas.
U Aparato niekada nemėginkite atidaryti ir
remontuoti patys. Nemodifikuokite aparato
jokiu būdu, kuris nėra aprašytas šioje

Svarbi informacija

U

naudojimo instrukcijoje. Kai kuriomis aparato
dalimis teka elektros srovė. Atidarius aparatą
kyla mirtino sužalojimo pavojus. Remonto
darbus gali atlikti tik įgaliotieji JURA techninės
priežiūros centrai, naudojantys originalias
atsargines dalis ir priedus.
Norėdami visiškai ir saugiai atjungti aparatą
nuo maitinimo tinklo, pirmiausia išjunkite D6
įjungimo / išjungimo mygtuku. Tik tada
turėtumėte ištraukti kištuką iš elektros lizdo.

Išleidimo vamzdeliai ir putų plakiklis kelia
nusiplikymo ar nudegimo pavojų.
U Aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
U Nelieskite jokių karštų dalių. Naudokitės
esamomis rankenomis.
U Pasirūpinkite, kad pieno plakiklis būtų tinkamai
įmontuotas ir švarus. Jei pieno plakiklis bus
įmontuotas netinkamai arba užstrigs, pieno
plakiklis arba jo dalys gali atsiskirti.
Aparatas su defektais nėra saugus, naudojant tokį
aparatą galima susižaloti arba sukelti gaisrą.
Siekdami išvengti žalos ir bet kokios susijusios
sužalojimų ar gaisro rizikos, laikykitės toliau
pateikiamų nurodymų.
U Niekada neleiskite maitinimo laidui kaboti
laisvai. Už maitinimo laido galima užkliūti ir
nugriūti arba galima pažeisti laidą.
U Saugokite D6 nuo aplinkos poveikio,
pavyzdžiui, lietaus, šalčio ir tiesioginių saulės
spindulių.
U D6, maitinimo laido ar jungčių nenardinkite į
vandenį.
U D6 ir jokių atskirų dalių neplaukite indaplovėje.
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Prieš valydami išjunkite D6 įjungimo /
išjungimo mygtuku. D6 visada valykite drėgna,
o ne šlapia šluoste, pasirūpinkite, kad ant jo
neužsistovėtų vandens lašų.
Aparatą junkite tik prie tokios maitinimo
šaltinio įtampos, kuri atitinka vardinių
duomenų lentelėje nurodytą informaciją.
Vardinių duomenų lentelė pateikta D6
apačioje. Išsamesni techniniai duomenys
pateikti šioje naudojimo instrukcijoje (žr. 9
skyrių „Techniniai duomenys“).
D6 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai.
Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo
laidus gali įvykti perkaitimas.
Naudokite tik originalias JURA priežiūros
priemones. Naudojant gaminius, kurių JURA
aiškiai nerekomendavo, galima pažeisti
aparatą.
Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo
apdorotos naudojant priedus, taip pat
karamelizuotų kavos pupelių.
Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
Jei išvyksite ilgesniam laikui, išjunkite aparatą
įjungimo / išjungimo mygtuku ir atjunkite
maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
Vaikai valyti aparatą ir atlikti jo priežiūrą gali tik
stebimi atsakingo asmens.
Neleiskite vaikams žaisti su aparatu.
Neleiskite jaunesniems nei 8 metų vaikams
būti arti aparato arba nuolat juos stebėkite.
8 metų ir vyresni vaikai neprižiūrimi gali
naudotis aparatu tik tada, jei buvo išmokyti,
kaip juo naudotis saugiai. Vaikai turi gebėti
atpažinti ir suprasti galimus pavojus, kylančius
dėl netinkamo naudojimo.

Svarbi informacija

Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus),
kurių
U fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti,
U taip pat žmonės, neturintys pakankamai
patirties arba žinių, kaip saugiai naudotis
aparatu,
nebent juos prižiūrėtų arba prietaiso naudojimo
instruktažą užtikrintų už tokių žmonių saugumą
atsakingas asmuo.
Saugus filtro kasetės „CLARIS Smart“ naudojimas:
U filtro kasetes reikia laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje;
U filtro kasetes laikykite sausoje vietoje,
sandarioje pakuotėje;
U saugokite kasetes nuo karščio ir tiesioginių
saulės spindulių;
U nenaudokite pažeistų filtro kasečių;
U filtro kasečių neatidarykite.
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Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą
Aplankykite mus internete. Galite atsisiųsti savo aparato trumpą
naudojimo instrukciją iš JURA interneto svetainės (www.jura.com).
Taip pat rasite įdomios ir naujausios informacijos apie D6, sužinosite
viską apie kavą.

JURA internete

Jei prireiktų pagalbos dėl aparato naudojimo, apsilankykite adresu
www.jura.com.

Aparato nustatymas

Prieš pradėdami naudoti D6, atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus
dalykus.
D6 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo
vandens.
D6 parinkite tokią vietą, kur aparatas būtų apsaugotas nuo
perkaitimo. Įsitikinkite, kad nebus uždengtos vėdinimo angos.

U
U

Pupelių rezervuaro
pripildymas
DĖMESIO

Pupelių rezervuaras yra su aromatą išsaugančiu dangteliu. Taip
užtikrinama, kad kavos pupelių aromatas išliks ilgiau.
Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų),
malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.
T Į pupelių rezervuarą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos
pupeles.
T Atidarykite pupelių rezervuaro dangtį ir nuimkite aromatą
išsaugantį dangtelį.
T Iš pupelių rezervuaro pašalinkite nešvarumus ir pašalinius
objektus.
T Į pupelių rezervuarą pripilkite kavos pupelių, uždarykite
aromato išsaugojimo dangtelį ir pupelių rezervuaro dangtį.
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Vandens kietumo
nustatymas

Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Kai aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kietumą.
Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti.
Naudokite prie aparato pridedamas „Aquadur®“ tyrimo juosteles.
T Tyrimo juostelę trumpai (1 sekundę) palaikykite po tekančiu
vandeniu. Nukratykite vandenį.
T Palaukite maždaug 1 minutę.
T Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir
aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.

Naudojimas pirmą kartą

nnnnnnnn

O

c

n

J ĮSPĖJIMAS

Aparatą naudojant su pažeistu elektros laidu, kyla galimai mirtino
elektros smūgio pavojus.
T Niekada nenaudokite aparato, jei jis apgadintas arba jo
maitinimo laidas pažeistas.

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti
vandens bakelį arba aparatą.
T Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
Pradinė sąlyga: pupelių rezervuaras pripildytas.
T Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q, kad
įjungtumėte D6.
Ekrane rodoma SPRACHE DE.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus rodoma reikiama kalba,
pvz., LANGUAGE EN.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad patvirtintumėte nuostatą.
Ekrane trumpai parodoma OK.
HARDNESS, 16 °dH
E Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte
išsiaiškinti (žr. 1 skyrių „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą
– vandens kietumo nustatymas“).
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T Pasukite sukamąjį jungiklį, kad pakeistumėte vandens
kietumo nuostatą, pvz., į 25 °dH.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį.
Ekrane trumpai parodoma OK.
INSERT FILTER
T Atidarykite vandens bakelio dangtį.
T Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
T Atidarykite filtro laikiklį.
T Į vandens bakelį įdėkite filtro kasetę „CLARIS Smart“, šiek
tiek paspausdami.
T Uždarykite filtro laikiklį. Įstačius į vietą pasigirs spragtelėjimas.
T Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį
įstatykite į vietą.
E Aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro
kasetė.
Ekrane trumpai parodoma OK.
OPEN SWITCH, įsižiebia jungiklio lemputė.
T Pakiškite indą (mažiausiai 500 ml talpos) po putų plakikliu ir
kavos išleidimo vamzdeliu.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
FILTER RINSING, vanduo teka iš putų plakiklio.
E Filtro skalavimą galite bet kada nutraukti. Norėdami tai
padaryti, pasukite jungiklį pagal laikrodžio rodyklę. Jei norite
filtro skalavimą tęsti, pasukite jungiklį prieš laikrodžio rodyklę.
E Vandens spalva gali šiek tiek pasikeisti. Tai nėra kenksminga
sveikatai ir neturi įtakos skoniui.
Filtro skalavimas baigiamas automatiškai.
CLOSE SWITCH
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
SYSTEM FILLING, sistema prisipildo vandens.
EMPTY TRAY
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T Ištuštinkite lašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą,
įstatykite juos atgal į aparatą.
T Pakiškite indą po kavos išleidimo vamzdeliu.
HEATING
RINSING, sistema skalaujama. Vanduo teka iš kavos išleidimo
vamzdelio. Skalavimas sustoja automatiškai. Ekrane
parodoma CAPPUCC.. D6 yra paruoštas naudoti.

Pieno tiekimo
prijungimas

D6 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kreminę ir lengvą
kaip pūkas pieno putą. Norint gerai išplakti pieną, svarbiausias
reikalavimas yra pieno temperatūra – ji turi būti 4–8 °C. Dėl to
rekomenduojame naudoti pieno aušintuvą arba pieno rezervuarą.
T Nuimkite apsauginį dangtelį nuo putų plakiklio.
T Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie putų plakiklio.
T Kitą pieno tiekimo vamzdelio galą prijunkite prie pieno
aušintuvo arba pieno rezervuaro.
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Paruošimas
Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:
vykstant malimui galite pasirinkti atskirų produktų kavos
stiprumą, pasukdami sukamąjį jungiklį: MILD, NORMAL,
STRONG arba EXTRA.
Kol vyksta paruošimas, galite keisti iš anksto nustatytą kiekį
(pvz., vandens ar pieno putų kiekį), sukdami sukamąjį jungiklį.
Paruošimą galite sustabdyti bet kuriuo metu. Tiesiog
paspauskite sukamąjį jungiklį (jei ruošiama speciali kava) arba
grąžinkite jungiklį į pradinę padėtį (jei ruošiamos pieno putos
ar karštas vanduo).
Visada rodoma paskutinį kartą ruošta speciali kava, net jei D6
prieš tai buvo išjungtas.

U
U
U
U

Kava skaniausia, kai patiekiama karšta. Šaltas porceliano puodelis
atvėsina gėrimą ir taip pablogina skonį. Dėl to rekomenduojame
puodelius iš anksto pašildyti. Visas kavos aromatas atsiskleidžia tik
iš anksto pašildytuose puodeliuose. JURA puodelių šildytuvą galite
įsigyti iš specializuoto pardavėjo.
Programavimo režimu galite pasirinkti visų produktų nuolatines
nuostatas (žr. 4 skyrių „Nuolatinės programavimo režimo nuostatos
– produktų nuostatos“.

Espresas ir kava

Pagal šį modelį ruošiamas espresas ir kava.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte
vieną puodelį kavos.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Pakiškite puodelį po kavos išleidimo vamzdeliu.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta COFFEE.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį.
Pradedama ruošti. Rodoma COFFEE ir kavos stiprumas.
Į puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.
Ruošimas sustoja automatiškai. Ekrane parodoma COFFEE.
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Dvi specialios kavos
porcijos vos palietus
mygtuką

Paruošimas

Jei vienu metu ruošiate dvi porcijas specialios kavos, kiekvienam
puodeliui naudojamas vienai produkto porcijai pasirinktas vandens
kiekis.
Pagal šį modelį ruošiamos dvi porcijos espreso ir dvi porcijos kavos.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte dvi
porcijas espreso.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Pakiškite du espreso puodelius po kavos išleidimo vamzdeliu.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta ESPRESSO.
T Dukart paspauskite sukamąjį jungiklį (per 2 sekundes), kad
būtų pradėtos ruošti dvi porcijos espreso.
2 CUPS
Pradedama ruošti. Į puodelius pribėga iš anksto nustatytas
vandens kiekis.
Ruošimas sustoja automatiškai. Ekrane parodoma
ESPRESSO.

Kapučinas

Naudodami D6, kapučiną galite paruošti vos palietę mygtuką.
Puodelio perkelti nereikia.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC.. Pieno tiekimas prijungtas prie
putų plakiklio.
T Pakiškite puodelį po kavos išleidimo vamzdeliu ir putų
plakikliu.
E Įsitikinkite, kad pieno pripylimo aukštis nebus didesnis nei
pieno vamzdelio jungtis su putų plakikliu.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį.
CAPPUCC.
HEATING
Aparatui įkaitus iškart pasirodo OPEN SWITCH, įsižiebia
jungiklio lemputė.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
Pieno putos paruoštos. Ruošimas sustoja automatiškai, kai
pasiekiamas iš anksto nustatytas pieno putų kiekis.
CLOSE SWITCH
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T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
Pradedama ruošti kava. Į puodelį pribėga espresui iš anksto
nustatytas vandens kiekis.
Ruošimas sustoja automatiškai. Ekrane parodoma
CAPPUCC..
Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai,
privalote jį valyti kiekvieną dieną, kai ruošėte pieną (žr. 5 skyrių
„Priežiūra – putų plakiklio valymas“).

Pieno puta

Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys). Pieno tiekimas
prijungtas prie putų plakiklio.
T Pakiškite puodelį po putų plakikliu.
E Įsitikinkite, kad pieno pripylimo aukštis nebus didesnis nei
pieno vamzdelio jungtis su putų plakikliu.
T Palieskite pieno putų simbolį n.
HEATING / MILK
Aparatui įkaitus iškart pasirodo MILK / READY, įsižiebia
jungiklio lemputė.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
Pieno putos paruoštos.
Ruošimas sustoja automatiškai, kai pasiekiamas iš anksto
nustatytas pieno putų kiekis.
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
MILK / READY
E Galite toliau ruošti pieno putas kitas 40 sekundžių ar panašiai,
iš naujo nekaitindami aparato.
Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai,
privalote jį valyti kiekvieną dieną, kai ruošėte pieną (žr. 5 skyrių
„Priežiūra – putų plakiklio valymas“).
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Nuolatinis vandens kiekio
nustatymas pagal
puodelio dydį

Paruošimas

Paprasta visam laikui nustatyti vandens kiekį visų rūšių specialiai
kavai pagal puodelio dydį. Nustatykite kiekį vieną kartą pagal toliau
pateiktą pavyzdį. Kaskart, kai vėliau ruošite gėrimą, pribėgs toks
vandens kiekis.
Nuolatinio vandens kiekio nustatymo pagal puodelio dydį procesas
visų rūšių specialiai kavai yra vienodas.
Pavyzdys: Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad visam laikui
nustatytumėte vandens kiekį kavos porcijai.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Pakiškite puodelį po kavos išleidimo vamzdeliu.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta COFFEE.
T Paspauskite ir palaikykite nuspaustą sukamąjį jungiklį, kol
bus parodyta ENOUGH COFFEE?.
T Atleiskite sukamąjį jungiklį.
Pradedama ruošti, kava teka į puodelį.
T Kai puodelyje bus pakankamai kavos, paspauskite sukamąjį
jungiklį.
Ruošimas sustoja. Ekrane trumpai parodoma OK. Nustatytas
vandens kiekis vienai kavos porcijai įrašomas visam laikui.
Ekrane parodoma COFFEE.
E Šią nuostatą galite bet kada pakeisti pakartodami pirmiau
nurodytą procedūrą.
E Programavimo režimu taip pat galite visam laikui nustatyti
vandens kiekį visų rūšių specialiai kavai (žr. 4 skyrių „Nuolatinės
programavimo režimo nuostatos – produktų nuostatos“).

Malūnėlio reguliavimas
DĖMESIO

Pagal kavos skrudinimo laipsnį galite nustatyti malūnėlį.
Jei malimo tolygumą reguliuosite malūnėliui neveikiant, galite
sugadinti malūnėlio reguliavimo jungiklį.
T Malimo tolygumą reguliuokite tik malūnėliui veikiant.
Malimo tolygumas tinkamas, jei kava pro kavos išleidimo vamzdelį
teka tvarkingai. Be to, susidaro švelni, tiršta kreminė puta.
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Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte
malimo tolygumą, kol ruošiamas espresas.
T Pakiškite puodelį po kavos išleidimo vamzdeliu.
T Atidarykite pupelių rezervuaro dangtį ir nuimkite aromatą
išsaugantį dangtelį.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta ESPRESSO.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad prasidėtų paruošimas.
T Pasukite malūnėlio reguliavimo jungiklį į norimą padėtį, kai
malūnėlis veikia.
Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas vandens kiekis.
Ruošimas sustoja automatiškai.

Karštas vanduo
J DĖMESIO

Apsitaškius karštu vandeniu kyla pavojus nusiplikyti.
T Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte
karšto vandens.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Pakiškite puodelį po putų plakikliu.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
WATER, vanduo teka iš putų plakiklio.
Ruošimas sustoja automatiškai, kai pasiekiamas iš anksto
nustatytas vandens kiekis.
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
Ekrane parodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
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Kasdienis naudojimas
Kasdienė aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant pieną,
kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios
priežasties vandenį turėtumėte keisti kasdien.

Vandens bakelio
pripildymas

DĖMESIO

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti
vandens bakelį arba aparatą.
T Į vandens bakelį pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
T Atidarykite vandens bakelio dangtį.
T Išimkite vandens bakelį ir išskalaukite šaltu vandeniu.
T Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį
įstatykite į vietą.
T Uždarykite vandens bakelio dangtį.

Įjungimas
T Pakiškite indą po kavos išleidimo vamzdeliu.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q, kad
įjungtumėte D6.
HEATING
RINSING, sistema skalaujama. Skalavimas sustoja
automatiškai. Ekrane parodoma CAPPUCC. (pavyzdys). D6
yra paruoštas naudoti.

Kasdienė priežiūra

Siekiant užtikrinti, kad D6 patikimai veiktų daug metų, o kavos
kokybė būtų optimali, aparatui būtina kasdienė priežiūra.
T Ištraukite lašėjimo padėklą.
T Ištuštinkite maltos kavos rezervuarą ir lašėjimo padėklą. Abu
praskalaukite šiltu vandeniu.
E Maltos kavos rezervuarą visada tuštinkite tada, kai aparatas
įjungtas. Tik taip maltos kavos skaitiklį galima nustatyti iš
naujo.
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T maltos kavos rezervuarą ir lašėjimo padėklą įstatykite atgal.
T Praskalaukite vandens bakelį švariu vandeniu.
T Išvalykite putų plakiklį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio
valymas“).
T Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite
tekančiu vandeniu.
T Išardykite ir išskalaukite putų plakiklį (žr. 5 skyrių „Priežiūra
– putų plakiklio išardymas ir skalavimas“).
T Aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste
(pvz., mikropluošto šluoste).

Reguliari priežiūra

Toliau nurodytus priežiūros veiksmus atlikite reguliariai arba pagal
poreikį:
higienos sumetimais rekomenduojame reguliariai keisti pieno
tiekimo vamzdelį ir keičiamą pieno išleidimo vamzdelį
(maždaug kas 3 mėnesius). Pakaitinių dalių galima įsigyti iš
specializuotų pardavėjų.
Išvalykite vandens bakelio vidų, pvz., naudodami šepetį.
Daugiau informacijos apie vandens bakelį rasite šioje
naudojimo instrukcijoje (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų
šalinimas iš vandens bakelio“).
Pieno ir kavos likučių gali prilipti prie puodelio padėklo grotelių
viršaus ir apačios. Jei taip nutiktų, puodelio padėklo groteles
nuvalykite.

U
U
U

Aparato išjungimas

Išjungus D6, sistema automatiškai praskalaujama, jei buvo ruošiama
speciali kava. Jei buvo ruošiamas pienas, taip pat būsite paraginti
išvalyti pieno sistemą.
T Pakiškite indą po putų plakikliu ir po kavos išleidimo
vamzdeliu.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q.
E Jei buvo ruošiamas pienas, būsite paraginti išvalyti pieno
sistemą (CLEAN MILK?). Pieno sistemos valymą galite pradėti
paspausdami sukamąjį jungiklį. Po 10 sekundžių automatiškai
tęsiasi išjungimo procesas.
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Jei buvo ruošiamas pienas, bet dar nepradėjote valyti pieno
sistemos, būsite paraginti pirmiausia atlikti pieno sistemos
skalavimą (M-RINSE).
SWITCH OPEN
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
nnnkkkkk, pieno sistema skalaujama.
Skalavimas sustoja automatiškai.
CLOSE SWITCH
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
RINSING, sistema pati išsiplauna. Skalavimas sustoja
automatiškai. D6 išjungiamas.
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Nuolatinės programavimo režimo nuostatos
Programavimo režimu galite nustatyti nuolatines nuostatas. Galite
naršyti po programuojamus elementus ir visam laikui įrašyti reikiamas
nuostatas, tiesiog pasukdami ir paspausdami sukamąjį jungiklį.
Sukamuoju jungikliu galite nustatyti toliau nurodytas nuostatas.

Programuojamas
elementas
RINSE

Antrinis elementas

Paaiškinimas

M-RINSE,
M-CLEAN,
RINSE,
CLEAN,
DESCALE

T Pasirinkite norimą priežiūros programą.

BUTTONS

T Pasirinkite norimas specialios kavos
nuostatas.

HARDNESS

1 °dH–30 °dH

T Galite nustatyti naudojamo vandens
kietumą.

OFF FROM

15 MIN., 30 MIN.,
1 VAL.–9 VAL. (1 HRS.–9 HRS.)

T Nustatykite laiką, po kurio D6 turėtų
automatiškai išsijungti.

UNITS

ML, OZ

T Pasirinkite vandens kiekio matavimo
vienetus.

LANGUAGE

T Pasirinkite kalbą.

EXIT

T Išeikite iš programavimo režimo.
E Bet kada galite tiesiogiai išeiti iš programavimo režimo.
Tiesiog lieskite P simbolį maždaug 2 sekundes.

Produktų nuostatos
Produktas
Kapučinas

Espresas
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Pasirinkę programos elementą BUTTONS, galite nustatyti
individualias, nuolatines nuostatas visiems produktams:

Kiekis
Vanduo:
25 ML–240 ML
Pieno putos:
3 SEK.–60 SEK. (3 SEC.–60 SEC.)
Vanduo:
15 ML–80 ML

Kavos stiprumas
MILD, NORMAL,
STRONG, EXTRA

Temperatūra
NORMAL, HIGH

MILD, NORMAL,
STRONG, EXTRA

NORMAL, HIGH
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Produktas
Kava

Kiekis
Kavos stiprumas
Temperatūra
Vanduo:
MILD, NORMAL,
NORMAL, HIGH
25 ML–240 ML
STRONG, EXTRA
Pieno putos
Pieno putos:
–
–
3 SEK.–60 SEK. (3 SEC.–60 SEC.)
–
–
Karštas vanduo Vanduo:
25 ML–450 ML
2 puodeliai
Jei vienu metu ruošiate dvi porcijas specialios kavos, kiekvienam puodeliui
naudojamas vienai produkto porcijai pasirinktas vandens kiekis ir nustatyta
temperatūra.
Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos
pagal tą patį modelį.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte
vienos porcijos kavos stiprumą iš NORMAL į STRONG.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Lieskite P simbolį maždaug 2 sekundes, kol ekrane bus
parodyta RINSE.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta BUTTONS.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad įvestumėte programos
elementą.
ESPRESSO
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta COFFEE.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį.
VOLUME
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta STRENGTH.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį.
NORMAL
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta STRONG.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad patvirtintumėte nuostatą.
Ekrane trumpai parodoma OK.
STRENGTH
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta EXIT.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad išeitumėte iš programos
elemento.
COFFEE
T Palieskite P simbolį, kad išeitumėte iš programavimo režimo.
CAPPUCC. (pavyzdys)
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Vandens kietumo
nustatymas

Kuo vanduo kietesnis, tuo dažniau reikia šalinti nuoviras iš D6. Dėl
to svarbu tiksliai nustatyti vandens kietumą.
Vandens kietumas buvo nustatytas aparatą naudojant pirmą kartą.
Šią nuostatą galite bet kada pakeisti.
Vandens kietumą galima reguliuoti ištisinėje skalėje nuo 1 °dH iki
30 °dH.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Lieskite P simbolį maždaug 2 sekundes, kol ekrane bus
parodyta RINSE.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta HARDNESS.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad įvestumėte programos
elementą.
16 °dH
T Sukite sukamąjį jungiklį, kad pakeistumėte nuostatą.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad patvirtintumėte nuostatą.
Ekrane trumpai parodoma OK.
HARDNESS
T Palieskite P simbolį, kad išeitumėte iš programavimo režimo.
CAPPUCC. (pavyzdys)

Automatinis išjungimas

Nurodydami, kad D6 išsijungtų automatiškai, galite sumažinti
energijos sąnaudas. Jei ši funkcija aktyvinta, D6 automatiškai
išsijungia po paskutinio aparato veiksmo praėjus iš anksto
nustatytam laikui.
Automatinį išjungimą galite nustatyti po 15 minučių, 30 minučių
arba 1–9 valandų.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Lieskite P simbolį maždaug 2 sekundes, kol ekrane bus
parodyta RINSE.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta OFF FROM.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad įvestumėte programos
elementą.
30 MIN.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kad pakeistumėte nuostatą.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad patvirtintumėte nuostatą.
Ekrane trumpai parodoma OK.
OFF FROM
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T Palieskite P simbolį, kad išeitumėte iš programavimo režimo.
CAPPUCC. (pavyzdys)

Vandens kiekio mato
vienetai

Pasirinkę programos elementą UNITS, galite nustatyti vandens
kiekio matavimo vienetus.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte
vandens kiekio matavimo vienetus iš ML į OZ.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Lieskite P simbolį maždaug 2 sekundes, kol ekrane bus
parodyta RINSE.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta UNITS.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad įvestumėte programos
elementą.
ML
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta OZ.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad patvirtintumėte nuostatą.
Ekrane trumpai parodoma OK.
UNITS
T Palieskite P simbolį, kad išeitumėte iš programavimo režimo.
CAPPUCC. (pavyzdys)

Kalba

Pasirinkę programos elementą LANGUAGE, galite nustatyti D6
kalbą.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte
kalbą iš EN į DE.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Lieskite P simbolį maždaug 2 sekundes, kol ekrane bus
parodyta RINSE.
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta LANGUAGE.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad įvestumėte programos
elementą.
EN
T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta DE.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad patvirtintumėte nuostatą.
Ekrane trumpai parodoma OK.
SPRACHE
T Palieskite P simbolį, kad išeitumėte iš programavimo režimo.
KAPUČINAS (pavyzdys)
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Į D6 integruotos toliau nurodytos priežiūros programos.
Putų plakiklio valymas (M-CLEAN)
Aparato valymas (CLEAN)
Nuovirų iš aparato šalinimas (DESCALE)

U
U
U

E Paraginti paleiskite reikiamas priežiūros programas.
E Programavimo režimu priežiūros programas galite paleisti bet
kuriuo metu (programos elementas RINSE).

Putų plakiklio skalavimas

Praėjus dešimčiai minučių po to, kai buvo ruošiamas pienas, D6
ragina atlikti pieno sistemos skalavimą.
Pradinė sąlyga: rodoma M-RINSE / CAPPUCC. (pavyzdys).
T Pakiškite indą po putų plakikliu.
T Lieskite priežiūros simbolį c maždaug 2 sekundes, kol bus
parodyta OPEN SWITCH.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
Putų plakiklis skalaujamas.
CLOSE SWITCH
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
CAPPUCC. (pavyzdys)

Putų plakiklio valymas

DĖMESIO

Siekdami užtikrinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, turite
jį valyti kiekvieną dieną, kai ruošėte pieną.
Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir
(arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.
T Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.
E JURA pieno sistemos valiklį galima įsigyti iš specializuotų
pardavėjų.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Lieskite P simbolį maždaug 2 sekundes, kol ekrane bus
parodyta RINSE.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad įvestumėte programos
elementą.
M-RINSE
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T Sukite sukamąjį jungiklį, kol bus parodyta M-CLEAN.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį.
CLEANER / WATER
T Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį iš pieno rezervuaro ar
pieno aušintuvo
T Į indą įpilkite 250 ml šviežio vandens ir pripilkite 1 kupiną
dangtelį pieno sistemos valiklio.
T Pamerkite pieno tiekimo vamzdelį į indą.
T Pakiškite indą po putų plakikliu.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį.
M-CLEAN, OPEN SWITCH, įsižiebia jungiklio lemputė.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
Putų plakiklis ir pieno tiekimo vamzdelis valomi.
CLOSE SWITCH
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
WATER
T Kruopščiai išskalaukite indą, įpilkite 250 ml šviežio vandens
ir pamerkite pieno tiekimo vamzdelį į vandenį.
T Ištuštinkite kitą indą ir dar kartą pakiškite jį po putų plakikliu.
T Paspauskite sukamąjį jungiklį.
OPEN SWITCH
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
Putų plakiklis ir pieno tiekimo vamzdelis skalaujami švariu
vandeniu.
CLOSE SWITCH
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
CAPPUCC. (pavyzdys)

Putų plakiklio išardymas
ir skalavimas

Putų plakiklį, kad jis veiktų tinkamai ir būtų higieniškas, reikia
išmontuoti ir išskalauti kiekvieną dieną, kai buvo ruošiamas pienas.
D6 neparagins išmontuoti ir išskalauti plakiklio.
T Atjunkite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite
tekančiu vandeniu.
T Atsargiai atjunkite putų plakiklį nuo „Connector System©“,
šiek tiek pasukdami.
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T Išardykite putų plakiklį į atskiras dalis.
T Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jei yra stipriai
pridžiūvusių pieno likučių, pirmiausia atskiras dalis pamerkite
į 250 ml šalto vandens ir 1 kupino dangtelio JURA pieno
sistemos valiklio tirpalą. Tada dalis kruopščiai nuskalaukite.
T Iš naujo surinkite putų plakiklį.
E Siekdami užtikrinti optimalų veikimą, pasirūpinkite, kad visos
atskiros dalys būtų tinkamai ir tvirtai sujungtos.
T Tvirtai prijunkite putų plakiklį prie „Connector System©“.

Filtro įdėjimas / keitimas

Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, nuovirų iš D6 šalinti
nereikia.
E Kai filtro kasetė nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo
nuostatą), D6 paragins pakeisti filtrą.
E Filtro kasečių „CLARIS Smart“ galima įsigyti iš specializuotų
pardavėjų.
Pradinė sąlyga: rodoma FILTER / CAPPUCC. (pavyzdys).
T Atidarykite vandens bakelio dangtį.
T Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
T Atidarykite filtro laikiklį ir išimkite seną filtro kasetę „CLARIS
Smart“.
T Į vandens bakelį įdėkite naują filtro kasetę „CLARIS Smart“,
šiek tiek paspausdami.
T Uždarykite filtro laikiklį. Įstačius į vietą pasigirs spragtelėjimas.
T Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį
įstatykite į vietą.
Aparatas automatiškai aptiko, kad ką tik buvo įdėta / pakeista
filtro kasetė.
OPEN SWITCH, įsižiebia jungiklio lemputė.
T Pakiškite indą po putų plakikliu.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
RINSING FILTER, vanduo teka iš putų plakiklio.
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Filtro skalavimas baigiamas automatiškai.
CLOSE SWITCH
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
CAPPUCC. (pavyzdys)
Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, D6 paragins jį
išvalyti.

Aparato valymas

DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir
(arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.
T Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.
E Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.
E Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo
kokybė suprastės.
E JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.
Pradinė sąlyga: rodoma CLEAN / CAPPUCC. (pavyzdys).
T Lieskite priežiūros simbolį c maždaug 2 sekundes.
Ekrane parodoma EMPTY TRAY.
T Ištuštinkite lašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą,
įstatykite juos atgal į aparatą.
PRESS RINSE
T Pakiškite indą po kavos išleidimo vamzdeliu.
T Palieskite priežiūros simbolį c.
CLEANING, vanduo teka pro kavos išleidimo vamzdelį.
Procesas pertraukiamas, parodoma ADD TABLET (ADD
TABLET).
T Atidarykite valymo tablečių piltuvėlio dangtį.
T Įdėkite JURA valymo tabletę į piltuvėlį.
T Uždarykite piltuvėlio dangtį.
T Palieskite priežiūros simbolį c.
CLEANING, vanduo kelis kartus išteka pro kavos išleidimo
vamzdelį.
Procesas sustoja automatiškai.
EMPTY TRAY
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T Ištuštinkite lašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą,
įstatykite juos atgal į aparatą.
CAPPUCC. (pavyzdys)

Nuovirų iš aparato
šalinimas

Bėgant laikui D6 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus
aparatas automatiškai paragina iš jo pašalinti nuoviras. Nuovirų
susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

J DĖMESIO

Ant odos ar į akis patekusios nuovirų šalinimo priemonės gali
sudirginti.
T Venkite patekimo ant odos ar į akis.
T Nuplaukite nuovirų šalinimo priemonę švariu vandeniu. Jei
nuovirų šalinimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į
gydytoją.

DĖMESIO

Naudojant netinkamas nuovirų šalinimo priemones galima pažeisti
aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.
T Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

DĖMESIO

Pertraukus nuovirų šalinimo procesą galima sugadinti aparatą.
T Leiskite nuovirų šalinimo programai veikti iki galo.

DĖMESIO

Jei nuovirų šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų
paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.
T Jei jos užtikštų, nedelsdami nuvalykite.
E Nuovirų šalinimo programa trunka maždaug 45 minutes.
E JURA nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų
pardavėjų.
Pradinė sąlyga: rodoma DESCALE / CAPPUCC. (pavyzdys).
T Lieskite priežiūros simbolį cmaždaug 2 sekundes.
Ekrane parodoma EMPTY TRAY.
T Ištuštinkite lašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą,
įstatykite juos atgal į aparatą.
AGENT IN TANK
T Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.

114

5 Priežiūra

T 3 JURA nuovirų šalinimo tabletes visiškai ištirpinkite inde , į
kurį įpilta 500 ml vandens. Tai gali trukti kelias minutes.
T Supilkite tirpalą į tuščią vandens bakelį ir įstatykite jį į
aparatą.
OPEN SWITCH, įsižiebia jungiklio lemputė.
T Pakiškite indą po putų plakikliu.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
Parodoma DESCALE, vanduo pakartotinai teka pro putų
plakiklį. Vykstant nuovirų šalinimo procesui priežiūros
simbolis c mirksi.
Procesas pertraukiamas, parodoma CLOSE SWITCH.
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
DESCALE. Tęsiamas nuovirų šalinimo procesas.
Procesas pertraukiamas, parodoma EMPTY TRAY.
T Ištuštinkite lašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą,
įstatykite juos atgal į aparatą.
FILL TANK
T Ištuštinkite indą ir pakiškite jį po kavos išleidimo vamzdeliu
ir putų plakikliu.
T Išimkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
T Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį
įstatykite į vietą.
OPEN SWITCH, įsižiebia jungiklio lemputė.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
DESCALE
Procesas pertraukiamas, parodoma CLOSE SWITCH.
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
DESCALE
Procesas pertraukiamas, parodoma DESCALE.
Vanduo teka iš kavos išleidimo vamzdelio.
EMPTY TRAY
T Ištuštinkite lašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą,
įstatykite juos atgal į aparatą.
CAPPUCC. (pavyzdys)
E Jei nuovirų šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai
išskalaukite vandens bakelį.
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Pupelių rezervuaro
valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka
ant pupelių rezervuaro sienelių. Šie pėdsakai gali pabloginti kavos
skonį. Dėl šios priežasties pupelių rezervuarą valykite reguliariai.
Pradinė sąlyga: rodoma FILL BEANS.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q, kad
išjungtumėte D6.
T Atidarykite pupelių rezervuaro dangtį ir nuimkite aromatą
išsaugantį dangtelį.
T Išvalykite pupelių rezervuarą minkšta, sausa šluoste.
T Į pupelių rezervuarą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite
aromato išsaugojimo dangtelį.
T Uždarykite pupelių rezervuaro dangtį.

Nuovirų šalinimas iš
vandens bakelio
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Vandens bakelyje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Siekdami užtikrinti,
kad aparatas veiktų tinkamai, periodiškai šalinkite nuoviras iš
vandens bakelio.
T Išimkite vandens bakelį.
T Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, išimkite ją.
T Pripilkite pilną vandens bakelį ir jame ištirpinkite 3 JURA
nuovirų šalinimo tabletes.
T Palikite nuovirų šalinimo tirpalą vandens bakelyje kelioms
valandoms (pvz., per naktį).
T Ištuštinkite vandens bakelį ir kruopščiai išskalaukite.
T Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, įdėkite ją atgal.
T Į vandens bakelį pripilkite šviežio, šalto vandens ir bakelį
įstatykite į vietą.

6

6

Ekrano pranešimai

Ekrano pranešimai

Pranešimas
FILL TANK

Priežastis / rezultatas
Vandens bakelis tuščias.
Negalite ruošti jokių produktų.

EMPTY TRAY

Lašėjimo padėklas pilnas.
Negalima ruošti jokios rūšies
kavos. Galima ruošti karštą
vandenį ir pieno putas.

T Ištuštinkite maltos kavos rezervuarą
ir lašėjimo padėklą (žr.
3 skyrių „Kasdienis naudojimas –
kasdienė priežiūra“).

TRAY MISSING

Lašėjimo padėklas įdėtas
netinkamai arba visai neįdėtas.
Negalite ruošti jokių produktų.
Pupelių rezervuaras tuščias.
Negalima ruošti jokios rūšies
kavos. Galima ruošti karštą
vandenį ir pieno putas.

T Įdėkite lašėjimo padėklą.

FILL BEANS

PRESS RINSE
FILTER / CAPPUCC.
(pavyzdys)

Veiksmai
T Pripildykite vandens bakelį
(žr. 3 skyrių „Kasdienis naudojimas
– vandens bakelio pripildymas“).

T Pripildykite pupelių rezervuarą
(žr. 1 skyrių „Paruošimas ir
naudojimas pirmą kartą – pupelių
rezervuaro pripildymas“).
T Paspauskite sukamąjį jungiklį, kad
patvirtintumėte, jog pupelių
rezervuaras pripildytas.

D6 ragina tęsti anksčiau pradėtą T Palieskite priežiūros simbolįc, kad
priežiūros programą.
būtų tęsiama programa.
Filtro kasetė nebeveikia.
T Pakeiskite filtro kasetę „CLARIS
Smart“ (žr. 5 skyrių „Priežiūra – filtro
įdėjimas / keitimas“).

CLEAN / CAPPUCC.
(pavyzdys)

D6 ragina jį išvalyti.

T Išvalykite (žr. 5 skyrių „Priežiūra –
aparato valymas“).

DESCALE / CAPPUCC.
(pavyzdys)

D6 ragina išvalyti nuoviras iš
aparato.

T Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių
„Priežiūra – nuovirų iš aparato
šalinimas“).

TOO HOT

Sistema per daug įkaitusi, kad
būtų galima pradėti priežiūros
programą.

T Palaukite kelias minutes, kol
sistema atvės, arba ruoškite kurios
nors rūšies kavą ar karštą vandenį.
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Trikčių šalinimas

Problema
Plakant pieną susidaro
mažai putų arba pienas
purškiamas pro putų
plakiklį.

Priežastis / rezultatas
Putų plakiklis nešvarus.

Ruošiama kava tik laša.

Kava sumalta per
smulkiai ir kemšasi
sistemoje.

T Nustatykite malūnėlį, kad maltų rupiau
(žr. 2 skyrių „Paruošimas – malūnėlio
reguliavimas“).
T Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių
„Priežiūra – nuovirų iš aparato šalinimas“).

Rodoma FILL TANK, nors
vandens bakelis pilnas.

Gali būti netinkamai
nustatytas vandens
kietumas.
Vandens bakelio plūdė
užstrigo.

Malūnėlis veikia labai
garsiai.

Malūnėlyje yra pašalinių
objektų.

T Kreipkitės į savo šalies klientų
aptarnavimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA
kontaktiniai duomenys / teisinė
informacija“).

Rodoma 2 ERROR
(ERROR 2) arba 5 ERROR
(ERROR 5).

Jei aparatas ilgai buvo
šaltyje, dėl saugumo
kaitinimas gali būti
išjungtas.
–

T Leiskite aparatui sušilti kambario
temperatūroje.

Rodomi kiti pranešimai
ERROR (ERROR).

Veiksmai
T Išvalykite putų plakiklį (žr. 5 skyrių
„Priežiūra – putų plakiklio valymas“).
T Išardykite ir išskalaukite putų plakiklį
(žr. 5 skyrių „Priežiūra –
putų plakiklio išardymas ir skalavimas“).

T Pašalinkite nuoviras iš vandens bakelio
(žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas
iš vandens bakelio“).

T Išjunkite aparatą įjungimo / išjungimo
mygtuku Q. Kreipkitės į savo šalies klientų
aptarnavimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA
kontaktiniai duomenys / teisinė
informacija“).

E Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų
aptarnavimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys /
teisinė informacija“).
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Gabenimas ir aplinkai nežalingas išmetimas

Gabenimas / sistemos
ištuštinimas

Pasilikite D6 pakuotę. Ją reikėtų naudoti gabenamam aparatui
apsaugoti.
Siekiant D6 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia
ištuštinti.
Pradinė sąlyga: rodoma CAPPUCC. (pavyzdys).
T Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį iš putų plakiklio.
T Pakiškite indą po putų plakikliu.
T Palieskite pieno putų simbolį n.
MILK / HEATING
Aparatui įkaitus iškart pasirodo MILK / READY, įsižiebia
jungiklio lemputė.
T Nustatykite jungiklį į padėtį m.
MILK, iš putų plakiklio išleidžiamas karštas garas.
T Išimkite ir ištuštinkite vandens bakelį.
T Pakeiskite laiką į 60 SEK..
Garas toliau bus leidžiamas iš putų plakiklio, kol sistema bus
tuščia.
CLOSE SWITCH
T Nustatykite jungiklį į padėtį °.
FILL TANK
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q.
D6 išjungiamas.

Išmetimas

Seną aparatą išmeskite nekenkdami aplinkai.
H
Senuose aparatuose yra vertingų, perdirbamų medžiagų, kurias
reikėtų perdirbti. Dėl to seną aparatą priduokite į tinkamą surinkimo
sistemą.
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Įtampa
Galia
Atitikties ženklas
Siurblio slėgis
Vandens bakelio talpa
Pupelių rezervuaro talpa
Maltos kavos rezervuaro talpa
Laido ilgis
Svoris
Matmenys (P  A  G)
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220–240 V ~, 50 Hz
1 450 W
A
statinis, daugiausia 15 barų
1,9 l
200 g
daugiausia 16 porcijų
apie 1,1 m
apie 8,7 kg
28  34,5  41,5 cm
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10 Rodyklė
A

J
Adresai 124
Aparatas
Įjungimas 103
Išjungimas 104
Kasdienė priežiūra 103
Nuovirų šalinimas 114
Nustatymas 94
Reguliari priežiūra 104
Valymas 113
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Malūnėlio reguliavimo jungiklis 88
Mygtukas
Įjungimo / išjungimo mygtukas 88

Filtras
Įdėjimas 112
Keitimas 112
Filtro kasetė „CLARIS Smart“
Įdėjimas 112
Keitimas 112

G
Gabenimas 119

I
Įjungimas
Aparatas 103
Internetas 94
Išjungimas 104
Automatinis išjungimas 108
Išmetimas 119

N
Naudojimas pirmą kartą 95
Naudojimas, pirmą kartą 95
Nuolatinės programavimo režimo nuostatos
106
Nuolatinis vandens kiekio nustatymas pagal
puodelio dydį 101
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10 Rodyklė

Nuostatos
Nuolatinės programavimo režimo
nuostatos 106
Nuovirų šalinimas
Aparatas 114
Vandens bakelis 116
Nustatymas
Aparato nustatymas 94

P
Paruošimas 98
Dvi specialios kavos porcijos 99
Espresas 98
Kapučinas 99
Karštas vanduo 102
Kava 98
Pieno putos 100
Pienas
Pieno tiekimo prijungimas 97
Pieno putos 100
Pieno sistema
Putų plakiklio skalavimas 110
Putų plakiklio valymas 110
Piltuvėlis
Valymo tablečių piltuvėlis 88
Pradžios puslapis 94
Pranešimai, ekrano 117
Priežiūra 110
Kasdienė priežiūra 103
Reguliari priežiūra 104
Pripildymas
Pupelių rezervuaras 94
Vandens bakelis 103
Problemos
Trikčių šalinimas 118
Produktų nuostatos 106
Programavimo režimas 106
Automatinis išjungimas 108
Kalba 109
Produktų nuostatos 106
Vandens kiekio mato vienetai 109
Vandens kietumo nustatymas 108
Puodelio padėklo grotelės 88
Pupelių rezervuaras
Pripildymas 94
Pupelių rezervuaras su aromato išsaugojimo dangteliu 88
Valymas 116
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Putų plakiklis 88
Išardymas ir skalavimas 111
Skalavimas 110
Valymas 110

R
Reguliari priežiūra 104
Reguliuojamo aukščio kavos išleidimo
vamzdelis 88

S
Sauga 90
Saugos informacija 90
Simbolis
Pieno putos 89
P (programavimas) 89
Priežiūra 89
Simbolių aprašas 87
Sistemos ištuštinimas 119
Skalavimas
Putų plakiklis 110
Smart Connect 89
Sukamasis jungiklis 89
Svetainė 94

T
Tarnybinis lizdas 89
Techniniai duomenys 120
Tel. 124
Tinkamas naudojimas 90
Trikčių šalinimas 118
Trumpa naudojimo instrukcija 94

V
Valymas
Aparatas 113
Pupelių rezervuaras 116
Putų plakiklis 110
Vandens bakelis 88
Nuovirų šalinimas 116
Pripildymas 103
Vandens kiekio mato vienetai 109
Vandens kietumas
Vandens kietumo nustatymas 95, 108
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11 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija
Gamintojas
„JURA Elektroapparate AG“
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Importuotojas
OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Konstitucijos pr. 21A, Vilnius
Telefono Nr. +370 620 95273
rickman@rickman.lt
www.jura.com

@ Papildomos kontaktinės informacijos, skirtos savo šaliai,
rasite adresu www.jura.com.
@ Jei prireiktų pagalbos dėl aparato naudojimo, apsilankykite
adresu www.jura.com.
Direktyvos

Aparatas atitinka toliau nurodytas direktyvas:
2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva
2014/30/ES – Elektromagnetinis suderinamumas
2009/125/EB – Ekologinio projektavimo direktyva
2011/65/ES – RoHS direktyva

U
U
U
U

Techniniai pakeitimai

Atsiliepimai

Autorių teisės

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus. Naudojimo
instrukcijoje schemos pateiktos tik kaip iliustracijos ir neatitinka
tikrųjų aparato spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto D6 detalės gali skirtis.
Jūsų nuomonė mums svarbi! Kontaktinius duomenis rasite adresu
www.jura.com.
Naudojimo instrukcijoje yra informacijos, kurios autorių teisės
saugomos. Draudžiama šią naudojimo instrukciją kopijuoti ar versti
į kitą kalbą, neturint išankstinio rašytinio „JURA Elektroapparate AG“
sutikimo.
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