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Den här snabbinstruktionen ersätter inte “Bruksanvisning Z8”. Läs
igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att
du kan undvika alla risker.

Sköljning av apparaten

Du kan när som helst starta sköljprocessen manuellt.
Förutsättning: Startskärmen visas.
T 	Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
T 	Tryck på “ P ”.
“Apparatinställningar”
T 	Dra med fingret över displayen tills “Skötselstatus” visas i
mitten.
T 	Tryck på “Skötselstatus”.
“Mjölksystemrengöring”
T 	Dra med fingret över displayen tills “Sköljning” visas i mitten.
T 	Tryck på “Sköljning” för att starta sköljprocessen.
“Apparaten sköljer”, “Mjölksystemet sköljs”, det rinner ut
vatten ur kombinationsutloppet.
Sköljningen avslutas automatiskt. Startskärmen visas.

Automatisk
mjölksystemsköljning
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15 minuter efter varje mjölktillredning sköljs mjölksystemet automatiskt. Ställ därför alltid ett kärl under kombinationsutloppet efter
att du tillrett mjölk.
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Rengöring av
mjölksystemet

För att mjölksystemet i kombinationsutloppet ska fungera felfritt
måste du rengöra det dagligen om du har tillrett mjölk.
OBSERVERA

Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på
apparaten och rester komma ut i vattnet.
T 	 Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.
EE Mjölksystemsrengöring från JURA finns att köpa hos återförsäljaren.
EE Använd den behållare som ingår i leveransen för mjölksystemsrengöringen.
Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar “Rengör mjölksystemet”.
T 	Tryck på “Rengör mjölksystemet”.
T 	Tryck på “Rengör mjölksystemet” igen.
T 	Tryck på “Starta”.
T 	Tryck på “Starta” igen.
“Medel för mjölkrengöring” / “Ansluta mjölkledningen”
T 	Ta bort mjölkslangen från mjölkbehållaren.
T 	Fyll 1 doseringskapsyl av mjölksystemsrengöringen i behållarens yttre, kantiga del.

T 	Ställ behållaren under kombinationsutloppet och koppla
ihop mjölkslangen med behållaren.
EE För att kunna ansluta mjölkslangen till behållaren på rätt sätt
måste mjölkslangen vara utrustad med en anslutningsdel.
T 	Skjut kombinationsutloppet nedåt för att fixera behållaren.
T 	Tryck på “Fortsätt”.
“Mjölksystemet rengörs”, kombinationsutloppet och slangen rengörs.
Processen avslutas automatiskt. I displayen visas kort
“Mjölksystemrengöringen har utförts”.
Startskärmen visas.
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Isärtagning och sköljning
av kombinationsutloppet

Av hygieniska skäl och för att kombinationsutloppet ska fungera felfritt måste du ta isär och skölja det dagligen om du har tillrett mjölk.
T 	Ta bort mjölkslangen och skölj den noggrant under rinnande
vatten.

T 	Tryck på upplåsningsenheterna och lyft av kombinationsutloppets lock uppåt.

T 	Ta ut mjölksystemet ur kombinationsutloppet.

T 	Ta isär mjölksystemet i dess delar.
T 	Skölj alla delar under rinnande vatten. Vid kraftigt intorkade
mjölkrester måste delarna läggas i en lösning bestående av
250 ml kallt vatten och 1 doseringskapsyl mjölksystemsrengöring från JURA. Skölj sedan delarna ordentligt.

T 	Sätt ihop mjölksystemet igen.
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T 	Sätt in de hopsatta delarna i kombinationsutloppet igen och
tryck fast dem.

T 	Sätt på kombinationsutloppets lock. Förvissa dig om att
kombinationsutloppets lock är korrekt ihakat.

T 	Anslut mjölkslangen till kombinationsutloppet.

Isättning av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte
längre avkalka din Z8. Om du inte satte i filterpatronen under den
första idrifttagningen kan du göra det nu.
Förutsättning: Startskärmen visas.
T 	Ta ut vattentanken och töm den.
T 	
Sätt den medföljande förlängningen till filterpatronen
ovanpå en CLARIS Smart-filterpatron.
T 	Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
T 	Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
T 	Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
EE Apparaten känner automatiskt igen att du just satt i filterpatronen.
“Filterdrift” / “Sparat”
“Filtret sköljs”, filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned på
droppbrickan.
“Töm droppbrickan”
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T 	Töm droppbrickan och sätt in den igen.
“Filterdrift” / “Filtret har sköljts”
Startskärmen visas. Din Z8 är klar för användning igen.

Byte av filter

EE Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den
inställda vattenhårdheten) begär din Z8 ett filterbyte.
EE Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.
Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar “Filterbyte”.
T 	Ta ut vattentanken och töm den.
T 	Vrid filterpatronen moturs och avlägsna den och förlängningen från vattentanken.
T 	Sätt förlängningen till filterpatronen ovanpå en ny filterpatron CLARIS Smart.
T 	Placera filterpatronen och förlängningen i vattentanken.
T 	Vrid filterpatronen medurs tills det hörs ett snäpp.
T 	Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
EE Apparaten känner automatiskt igen att du just bytt ut filterpatronen.
“Filterdrift” / “Sparat”
“Filtret sköljs”, filtret sköljs. Vattnet rinner direkt ned på
droppbrickan.
“Töm droppbrickan”
T 	Töm droppbrickan och sätt in den igen.
“Filterdrift” / “Filtret har sköljts”
Startskärmen visas. Din Z8 är klar för användning igen.
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Rengöring av apparaten
OBSERVERA

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din
Z8 en rengöring.
Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på
apparaten och rester komma ut i vattnet.
T 	 Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.
EE Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
EE Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
EE JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.
Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar “Rengör apparaten”.
T 	Tryck på “Rengör apparaten”.
“Rengöring”
T 	Tryck på “Rengöring”.
T 	Tryck på “Starta”.
T 	Tryck på “Starta” igen.
“Töm kaffesumpbehållaren”
T 	Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Tryck på Rotary Switch”
T 	Ställ ett kärl under kombinationsutloppet.
T 	Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet.
Processen avbryts, “Lägg i en rengöringstablett”.
T 	Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.
T 	Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
T 	Stäng locket till påfyllningstratten.
“Tryck på Rotary Switch”
T 	Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten rengörs”, det rinner ut vatten ur kombinationsutloppet flera gånger.
Processen avslutas automatiskt.
“Töm kaffesumpbehållaren”
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T 	Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Rengöringen är klar. Startskärmen visas.

Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din Z8, apparaten
begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror
på vattnets hårdhetsgrad.
EE Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte
någon uppmaning om att avkalka apparaten.

J OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
T 	 Undvik hud- och ögonkontakt.
T 	 Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare
om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på
apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
T 	 Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
T 	 Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
T 	 Torka bort stänk omedelbart.
EE Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
EE JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.
Förutsättning: Startskärmen visas. Displayen visar “Avkalka apparaten”.
T 	Tryck på “Avkalka apparaten”.
“Avkalkning”
T 	Tryck på “Avkalkning”.
T 	Tryck på “Starta”.
T 	Tryck på “Starta” igen.
“Töm droppbrickan”
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T 	Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Avkalkningsmedel i vattentanken”
T 	Ta ut vattentanken och töm den.
T 	Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med
600 ml vatten. Det kan ta några minuter.
T 	Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
“Tryck på Rotary Switch”

T 	Ställ ett kärl under varmvattenutloppet och kombinationsutloppet.
T 	Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten avkalkas”, det rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, både ur varmvatten- och
kombinationsutloppet.
Processen avbryts, “Töm droppbrickan”.
T 	Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
“Fyll på vattentanken”
T 	Töm kärlet och ställ det under varmvatten- och kombinationsutloppet.
T 	Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
T 	Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
“Tryck på Rotary Switch”
T 	Tryck på Rotary Switch.
“Apparaten avkalkas”, avkalkningsprocessen fortsätter. Det
rinner upprepade gånger ut vatten direkt ned på droppbrickan, både ur varmvatten- och kombinationsutloppet.
“Töm droppbrickan”
T 	Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Avkalkningen är klar. Startskärmen visas.
EE Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen
måste du skölja ur vattentanken noggrant.
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Avkalkning av
vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då
och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.
T 	Ta bort vattentanken.
T 	Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en
sådan.
T 	Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den
är helt fylld.
T 	Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar
(t.ex. över natten).
T 	Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
T 	Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en
sådan.
T 	Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.

Rengöring av
bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på
bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten
negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.
Förutsättning: Displayen visar “Fyll på bönbehållaren”.
T 	Stäng av apparaten med knappen Till/Från Q.
T 	Ta bort det arombevarande locket.
T 	Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
T 	Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.
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