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Jelen használati útmutató az alábbi JURA modellekre vonatkozik:

 U D6

 U D60

A használati útmutató szövegében azonban csak D6-ként fog a 
későbbiekben szerepelni. 

Figyelmeztetések

JFIGYELEM
J VIGYÁZAT

Mindig nagyon figyeljen azokra az információkra, amelyeket a VIGYÁZAT vagy 
a FIGYELEM szó, valamint egy figyelmeztető jelzés vezet be. A FIGYELEM szó 
arra figyelmezteti Önt, hogy súlyos sérülés veszélyével is számolni kell, a 
VIGYÁZAT szó pedig arra, hogy kisebb sérülés fordulhat elő.

VIGYÁZAT VIGYÁZAT felirat arra is felhívhatja a figyelmet, hogy a gépet károsodás érheti.

Alkalmazott szimbólumok

T Felhívás valamilyen művelet elvégzésére. Ez a szimbólum arra utal, hogy 
Önnek valamilyen műveletet kell elvégeznie.

E Információk ötletek és tanácsok melyek megkönnyítik a használatot. 

COFFEE  Kijelző

Érvényesség

A szimbólumok jelentése
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10 JURA kapcsolattartási adatok/Jogi információk 37
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1 On/Off gomb Q
2 Víztartály fedele
3 Víztartály
4 Fővezeték (a készülék hátoldalán)
5 Magasságában állítható kávékifolyó
6 Zacctartályr
7 Csepegtetőtálca
8 Csészetartó

9 Őrölt kávé és tisztítótabletta betöltőgarat 
fedele
10 Őrölt kávé és tisztítótabletta betöltőgarat
11 Kávébabtartály fedele
12 Őrlési finomság állító
13 Kávébabtartály aromazáró fedele
14 Forró víz és tejhab állító
15 Finomhab technológiás tejahbosító fej
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2 Rotary Switch forgókap-
csoló

3 O P szimbólum (programozás)
4 c Karbantartás szimbólum
5 n  Tejhab szimbólum

Csatlakozó a JURA Smart Connect-hez (fedél alatt)
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Fontos tájékoztatások

Fontos tájékoztatások

Ez a gép magánjellegű, háztartási használatra 
készült. Csak kávé készítésére, valamint forró tej és 
forró víz készítésére szolgál. Bármiféle egyéb jellegű 
felhasználás nem rendeltetésszerű használatnak 
minősül. A JURA Elektroapparate AG nem vállal 
semmiféle felelősséget a nem rendeltetésszerű 
használat következmény
Mielőtt üzemeltetni kezdi a gépet, kérjük, olvassael 
alaposan és teljes egészében ezt a használati útmu-
tatót, és mindenkor tartsa be az összes útmutatást. 
A jótállás nem érvényes a használati utasítások be 
nem tartásából fakadó károkért és 
meghibásodásokért. Tartsa ezt a kézikönyvet a 
készülék közelében, és ha a gépet más fel-
használónak adja át, vele együtt a használati útmu-
tatót is mellékelje.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alább felsorolt, 
biztonsági szempontból fontos információkat

Az akár halálos veszélyt is jelentő áramütés elkerü-
lése érdekben:

 U Soha ne használjon hibás készüléket, vagy 
olyan gépet, amelynek tápvezetéke sérült.

 U Amennyiben sérülések jelét észleli, például 
égett szagot érez, azonnal húzza ki a gép csat-
lakozóját a hálózati aljzatból és vegye fel a 
kapcsolatot a JURA szervizzel.

 U Ügyeljen arra, hogy a JURA készülék és a 
tápvezeték ne legyen közel semmiféle forró 
felülethez.

Rendeltetésszerű 
használat

Az Ön biztonsága 
érdekében

J
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 U Gondoskodjon róla, hogy a tápvezeték ne 
szoruljon be sehová és ne dörzsölődjön hozzá 
élesperemekhez.

 U Soha ne nyissa fel a gépet és ne próbálja meg-
javítani. Ne hajtson végre a készüléken sem-
miféle olyan módosítást, amelyről nem ír a 
használati útmutató. A gépben feszültség 
alatti alkatrészek vannak, így halálos áramütés 
veszélyével is számolni kell. Javításokat csak 
hivatalos JURA szervizek végezhetnek, eredeti 
pótalkatrészek és tartozékok felhasználásával.

 U A hálózati kábel kihúzása előtt az On/Off 
gombbal kapcsolja ki a 

A cappuccino habosító okozta égési sérülések elk-
erülése végett:

 U A gépet úgy helyezze el, hogy gyermekek ne 
férhessenek hozzá.

 U Ne érintsen meg forró részeket. Használja a 
géphez tartozó, megfelelő fogantyúkat.

 U Győződjön meg róla, hogy a cappuccino habo-
sító megfelelően lett behelyezve és tiszta. Ha 
nem megfelelően kerül rögzítésre vagy eltö-
mődik, akkor egyes részei letörhetnek.

Ha a gép hibás akkor üzemeltetése nem  biztobn-
ságos, személyi sérüléseket és tüzet is okozhat. 
Ezek elkerülése érdekében:

 U Soha ne hagyja, hogy a tápvezeték lazán leló-
gjon valahonnan. A tápvezetékben megboto-
hat valaki, vagy sérülés keletkezhet a veze-
téken.

 U Tartsa zárt heyen a D6-os készülélet és óvja a 
környezeti hatásoktól, mint pl. eső, hó vagy 
közvetlen napfény.
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 U Ne merítse vízbe a készüléket, a vezetékeket és 
a csatlakozókat és ne mossa őket mosogató-
gépben.

 U Bármiféle tisztítási művelet előtt kapcsolja ki a 
főkapcsolóval a készüléket. A készüléket száraz 
kendővel törölgesse, és óvja a nagy mennyiségű 
víztől. .

 U Csak a gép adattábláján feltüntetett feszültségű 
hálózathoz csatlakoztassa a készüléket. Az 
adattábla a JURA gép alján található. További 
műszaki adatokat a jelen használati útmu-
tatóban találhat (lásd 9. fejezet, „Műszaki ada-
tok”).

 U A JURA készüléket közvetlenül a háztartási 
aljzathoz csatlakoztassa. Többaljzatos elosztó 
vagy hosszabbító használata túlmelegedést 
okozhat.

 U Kérjük, csak eredeti JURA karbantartási termé- 
keket használjon. Olyan termékek felhaszná- 
lása, amelyeket nem kifejezetten ajánl a JURA, 
kárt okozhat a készülékben. 

 U Ne használjon adalékokkal kezelt vagy kara-
mellizált kávébabot.

 U Csak friss, hideg vízzel töltse fel a víztartályt.
 U Ha hosszabb ideig távol lesz, a be/kikapcsoló 

gombbal kapcsolja ki a készüléket, és húzza kia 
hálózati csatlakozót az aljzatból.

 U Gyermekek csak felelős személy felügyele alatt 
használhatják a kávégépet.

 U  Nyolc éven aluli gyermekeket tartson távol a 
géptől, vagy felügyelje őket folyamatosan.
Nyolc éves vagy annál idősebb gyermekek 
csak akkor kezelhetik felügyelet nélkül a gépet, 
ha megtanították nekik, hogyan kell bizton-
ságosan használni azt. A gyermekeknek fel kell 
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tudniuk ismerni és meg kell érteniük a helytelen 
használatból fakadó potenciális veszélyeket

 U Ha a készüléket gyermek vagy olyan személy 
használja, aki:

 U nem rendelkezik a gép biztonságos használa-
tához szükséges fizikai, érzékelési vagy mentá-
lis képességekkel, vagy

 U tapasztalatok vagy ismeretek hiánya miatt 
nem képes biztonságosan használni a gépet 

képes biztonságosan használni a készüléket, 

akkor a használatra egy felelős személynek felü-  
gyelnie kell, vagy megfelelő útmutatást kell adni  
ahhoz, hogyan használható biztonságosan a  
készülék  

Biztonsági szempontok a CLARIS Smart  szűrőpatron
kezelése kapcsán:

 U A szűrőpatronokat gyermekek számára nem 
elérhető helyen kell tartani.

 U Tárolja a szűrőpatronokat lezárt csomagolás-
ban, száraz helyen.

 U Védje a patronokat a hőhatásoktól és a köz-
vetlen napsugárzástól.

 U Ne használjon sérült szűrőpatront.
 U Ne nyissa fel a szűrőpatront.
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1 Előkészületek és első használat

1 Előkészületek és első használat

Látogasson el honlapunkra az Interneten! A JURA honlapjáról (www.
jura.com) rövid üzemeltetési útmutatókat tölthet le a gépéhez. 
Továbbá érdekes, naprakész információkat is talál ezen a honlapon-
JURA készülékéről és a kávékészítés minden aspektusáról.

Ha segítségre van szüksége a készülékkel kapcsolatban, megtalál-
hatja a www.jura.com/service címen.

Amikor beüzemeli JURA gépét, kérjük, ügyeljen a következő szem-
pontokra::

 U Olyan vízszintes felületen helyezze el JURA készülékét, amely 
nem kényes a vízre.

 U Válasszon a JURA gépe számára olyan helyet, ahol a készülék 
védve van a túlmelegedéssel szemben. Ügyeljen arra, hogy a 
szellőzőnyílások ne legyenek eltakarva..

The bean container has an aroma preservation cover. This will ensure 
that your coffee beans retain their aroma for longer.

Az adalékokkal (pl. cukorral) kezelt, előre őrölt vagy fagyasztva 
szárított kávénak a darálóba kerülése károkat okoz a daráló 
szerkezetében.

T  Csak kezeletlen kávébabot töltsön be a kávébabtartályba.

T   Nyissa fel a kávébabtartály fedelét és távolítsa el az 
aromazáró fedelet.

T  Távolítson el minden szennyeződést vagy idegen tárgyat a 
tartályból.

JURA az interneten

A gép beüzemelése

A kávébabtartály 
feltöltése
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T  Töltse fel a kávébabtartályt kávébabbal, majd zárja le az 
aromazáró fedelet.

A gép első használata alkalmával be kell állítania a vízkeménységet. 
Ha nem ismeri a vezetékes vize keménységi fokát, azt könnyen 
leellenőrizheti. Használja a készülékhez mellékelt 
Aquadur®tesztcsíkokat.

T  Tartsa a tesztcsíkot rövid ideig (egy másodpercig) folyó víz 
alá. Rázza le róla a vizet. 

T Várjon körülbelül egy percig
T  Az Aquadur® tesztcsík elszíneződése és a csomagoláson 

látható magyarázat alapján le tudja olvasni a víz keménységi 
fokát.

A gép első használatakor kiválaszthatja, hogy a JURA készülékét CLA-
RIS Smart szűrőpatronnal, vagy anélkül szeretné-e használni. A 
szűrőpatron használatát 10 német keménységi fok (°dH) fölötti veze-
tékes víz esetén ajánljuk

Ha a készüléket hibás tápvezetékkel működtetik, akár halálos 
kimenetelű áramütés veszélyével is számolni kell.

T  Soha ne használja a gépet, ha a készülék vagy a tápvezetéke 
sérült.

Ha tejet, ásványvizet vagy más folyadékokat tölt a víztartályba, ezzel 
kárt tehet a víztartályban és a készülékben.

T  Csak friss, hideg vízzel töltse fel a víztartályt

Előfeltétel: A kávébabtartály fel lett töltve.
T  A csatlakozót dugja be egy hálózati aljzatba
T  Nyomja meg az On/Off gombot  Q.

SPRACHE DE felirat jelenik meg a kijelzőn.
T  Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót addíg amíg a 

megfelelő nyelvet látja a képernyőn. Pl.: LANGUAGE EN.
T  Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót, hogy elmentse  

a kiválasztott nyelvet.
OK felirat megjelenik a kijelzőn.

Vízkeménység 
meghatározása

Első használat

JFIGYELEM

FIGYELEM
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HARDNESS, 16 °dH

 E Ha nem tudja a vízkeménységet lapozzon vissza a vízkemény-
ség meghatározása című fejezethez.

T  Tekerje a Rotary Switch forgókapcsolót a megfelelő víz-
keménységi fokra, pl.: 25 °dH.

T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot .
OK felirat megjelenik a kijelzőn.
INSERT FILTER 

(A vízszűrő beállítása)
Vegye le a víztartály fedelét és öblítse ki a tartályt vízzel.
T  Nyissa ki a szűrő tartóját
T  Helyezze be a CLARIS Smart  szűrőpatront a víztartályba, 

majd nyomja a helyére.
T  Zárja le a szűrő tartóját, amikor bement a helyére kattanás 

hallható.

 E A készülék automatikusan érzékeli a szűrőbetétet.

OK felirat megjelenik a kijelzőn.
OPEN SWITCH,felirat megjelenik, a tejhab kapcsoló 
lámpája felvillan.
THelyezzen egy edényt a kávékifolyó, és egyet a Cappuccino 
kifolyó alá. (min. 500 ml-es) 

T  Forgassa a tejab kapcsolót m position.
FILTER RINSING, felirat felvillan és víz folyik ki a 
kifolyóból.

 E Az átmosást bármikor megállíthatja a csap elzárásával, majd 
újraindíthatja a az újranyitással. 

 E A víz eleinte kissé elszíneződik. Ennek semmilyen káros követ-
kezménye nem lehet, sem az ízre nincs hatása sem a higié-
niára.

Az átmosás automatikusan leáll 500 ml víz átfolyása után. 
CLOSE SWITCH

n nn n n n n n

cO n
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T  Forgassa ela  csapot a  °  állásba.
SYSTEM FILLING,rednszer feltöltődik vízzel
EMPTY TRAY

T  Ürítse ki a csepegtetőtálcát és a kávézacctartályt majd hely-
ezze vissza helyére.

T  Helyezzünk egy edényt a kávékifolyó alá.
HEATING

RINSING, és a kávékifolyóból víz folyik ki.
Az átmosás automatikusan leáll. CAPPUCC. felirat a 
kijelzőn, Az Ön JURA készüléke üzemkész.

A D6-os készükél kifogástalan könnyed krémes tejhabot tud 
készíteni.  A lminőségét leginkább befolyásolható tényező a 
hőmérséklete. Alegideálisabb a tökéletes tejhabhoz  4-8 °C-on  Ezért 
javasoljuk a készülék mellé valamelyik JURA tejtartónkat. 

T  Távolítsa el a védőfóliát a tejhabosítóról.

T  Helyezzük a szilikon tejcső egyik végét a tejhabosító fejhez.
T  A ásik végét pedig helyezzük a tejes flakonba vagy a  tejtar-

tályba.

Tej csatlakoztatása
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2 Termékek készítése

Alapvető információk a termékek készítéséről:

 U Az őrlés előtt és közben beállíthatja a kávé erősségi fokozatát 
a Rotary Switch forgókapcsoló elforgatásával: MILD, 
NORMAL, STRONG or EXTRA. (gyenge, normál, erős és 
extra erős)

 U Termék készítése közben Ön állíthatja a víz és a tej vagy tejhab 
mennyiségét is a Rotary Swich forgókapcsolóval. 

 U Készítés közben bármikor leállíthatja a folyamatot. Csak 
nyomja meg a Rotary Swich forgókapcsolót vagy állítsa vissza 
a csapot az eredeti állásába. 

 U The last speciality coffee prepared is always displayed, even if 
the D6 was switched off in the meantime.

Az Espresso forrón az igazi. A hideg porcelán csésze lehűti, így veszít 
az élvezeti értékéből. Ezért javasoljuka JURA csészemelígőt, mely 
úgy lett kialakítva, hogy a frissen főzött kávé tökéletes zamatát biz-
tosítja.

A kávékülönlegességeket tartósan is személyre szabhat. (mennyi-
ségek és kávéerősség stb) Lásd 4. fejezet ‘Tartós beállítások pro-
gramozási módban.

Espresso és kávé készítése.

Példa: A következőképpen járjon el, ha egy kávét készítene.
Precondition: CAPPUCC.felirat a képernyőn (példa).

T  Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
T  Tekerje a  Rotary Switch forgókapcsolót a COFFEE (kávé) 

feiratig a képernyőn .
T  Nyomja meg a Rotary Switch

A készíté elkezdődött. . COFFEEés a kávéerősség látható a
kijelzőn. Az előre beállított mennyiségű kávé a csészébe
folyik. 

Espresso és kávé
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T  A folyamat automatikusan leáll. COFFEE 
megjelenik a kijelzőn.

Két kávé készítése esetén mindkét csészébe ugyanannyi, a beállított-
kávémennyiség folyik.

Két espresso vagy két kávé készítése ugyan így történik. 

Példa:Az alábbiak szerint járjon el ha egyszerre két kávét szeretne:
Előfeltétel : CAPPUCC. felirat a képernyőn (példa)

T  Helyezzen két csészét a kávékiömlő alá
T  Tekerje a Rotary Switch kapcsolót míg meg nem látja azES-

PRESSO  feliratot a kijelzőn.
T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot kétszer (2 másodper-

cen belül) és elkezdődik a két Espresso készítése.
2 CUPS felirat a kijelzőn

. Az előre beállított mennyiségű víz kifolyik a csészékbe.
A készítés automatikusan leáll.  ESPRESSO  felirat a 
kijelzőn.

A D6 -os készülékkel egy gombnyomásra készíthet egy cappuccinót. 
Nincs szükség a csésze mozgatására.

Előfeltétel: CAPPUCC. felirat a képernyőn. A tej csatlakoztatva 
van a készülékhez..

THelyezzen egy csészét a kávékiömlő alá úgy, hogy a tejkiömlő 
alatt is legyen. (lásd a képen)

 E Ensure that the filling height of the milk is no higher than the 
milk pipe connection on the fine foam frother.

T  Press the Rotary Switch.
CAPPUCC.

HEATING

Amint a gép felmelegedett, megjelenik a, OPEN SWITCH 
felirat és a csap lámpája világít

T  Forgassa a csapot m pozícióba.

Két kávé készítése egy 
gombnyomásra

Cappuccino
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A tejhab készül.  A készítés automatikusan leáll amikor a 
beállított mennyiségű tejhab kifolyt.
CLOSE SWITCH

T  Tekerje a csapot a  ° pozícióba.

A kávé készítés elkezdődik. Az Espressóhoz beállított 
mennyiségű víz folyik a csészébe
A folyamat automatikusan leáll. CAPPUCC. felirat a 
képernyőn.

A tejhabosító akkor működik rendeltetésszerűen, ha naponra tisz-
títva/ öblítve van. (Lásd 5 fejezet ‘Karbantartás – A habosító tisztí-
tása’). A  készülék erre külön nem figyelmeztet.

Előfeltétel: CAPPUCC. felirat a képernyőn (példa). A tej csatla-
koztatva van a készülékhez. (tejhabosítóhoz)

T  Helyezzen egy csészét a habosító alá.

 E Ensure that the filling height of the milk is no higher than the 
milk pipe connection on the fine foam frother.

T  Érintse meg a tejhab szimbólumot. n.
HEATING / MILK

Amint felmelegedett a készülék a  MILK / READY felirat 
és a csap lámpája világít

T   Forgassa a csapot m pozícióba.
A tejhab készül.  A készítés automatikusan leáll amikor a beállí-

tott mennyiségű tejhab kifolyt.
T  Tekerje a csapot a  ° pozícióba.

MILK / READY

 E Továbbra is készíthet tejhabot a következő 40 másodpercig, 
anélkül, hogy a gép újra felmelegedne.

Tejhab
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A tejhabosító akkor működik rendeltetésszerűen, ha naponra tisz-
títva/ öblítve van. (Lásd 5 fejezet ‘Karbantartás – A habosító tisztí-
tása’). A  készülék erre külön nem figyelmeztet.

Egy adott termékhez tartozó vízmennyiséget könnyedén 
beállíthatjuk tartósan az egyes csészeméretekhez. A 
következőpéldánál láthatja, hogyan kell a vízmennyiséget beállítani. 
Minden további termékkészítésnél ez a mennyiség kerül a csészébe.

Következőekben egy példát olvashat, a többi kávékülönlegesség 
csésze méretéhez igazítását is ennek mintájára állíthatja be.

Előfeltétel: CAPPUCC. felirat a kezdőképernyőn (példa).
T  Helyezzen egy csészét a kávékiömlő alá.
T  Tekerje a Rotary Switch forgókapcssolót amiíg a kívánt 

kávékülönlegesség (például) COFFEE felirat a kijelzőn. 
T  Tartsa lenyomva a Rotary Switch gombot ,amíg az  ENOUGH 

COFFEE ? (Elég a kávé? )felirat megjelenik. 
 T Engedje el a Rotary Switch forgókapcsolót.

A főzés elkezdődött, a kávé a csészébe folyik.
T  Amikor megfelelő mennyiségű kávé folyt a csészébe, nyomja
meg a Rotary Switch forgókapcsolót.

A folyamat leáll. OK afelirat jelenik meg a kijelzőn. A mentés 
sikeres volt. Mostantól a kávé ezzel a vízmennyiséggel fog 
készülni. COFFEE  megjelenik a kijelzőn. 

 E A beállításokat bármikor megváltoztathatja, amennyiben 
megismétli a folyamatot..

 E A beállításokat a programozó módban is beállíthatja (lásd 4. 
fejezet ‘Tartós beállítások programozó módban – Termék-
beállítások’

Készülékén beállítható az őrlési finomság is.

 Amennyiben a darálót a készülék kikapcsolt állapotában állítja át, az 
őrlőfej károsodhat!

T   A daráló finomsági fokán csak kávéőrlés közben változtasson.

A csészemérethez
szükséges mennyiségek
tartós beállítása

Daráló beállítása

VIGYÁZAT
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A daráló őrlési finomságának átállítása akkor sikeres, ha a kifolyón 
keresztül folyamatos sugárban folyik a kávé, és tetején finom póru-
sos kréma képződik.

Példa: Az őrlési finomság beállítása espresso készítése közben.
T  Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
T  Nyissa fel a daráló beállítására szolgáló kapcsoló fedelét, és 

vegye ki az aromazáró fedelet.
T   Tekerje a forgókapcolót addíg míg a kijelzőn megjelenik az  

ESPRESSO  felirat, majd nyomja meg a Rotary Switch 
gobot hogy elkezdődjön a készítés.

T  Állítsa át az őrlési finomságot a kívánt amíg hallja a daráló 
működését.
A beállított mennyiségű kávé a csészébe folyik. A készítés 
automatikusan leáll.

A bőrfelületre fröccsenő víz égési sérüléseket okozhat.
T  Vigyázzon, hogy a forró víz ne kerüljön bőrére.

Példa: Forró víz készítás
Előfeltétel: CAPPUCC.felirat a  képernyőn (példa).

T  Helyezzen egy csészét a tejhabosító alá.
T  Tekerje a csapot a  m pozícióba.

WATER,felirat és folyik a víz a víz folyik át a habosító fejen. 
Az elkészítés automatikusan leáll, ha eléri a beállított víz-
mennyiséget.

T  Tekerje a csapot a ° pozícióba.
CAPPUCC. felirat a  képernyőn (példa).

Forró víz

J VIGYÁZAT
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3 Napi üzemeltetés

Ahhoz, hogy mindig tökéletes kávé aromát érezhessen fontos, hogy 
minden nap friss vizet töltsöna  víztartályba.

Ha tejet, ásványvizet vagy más folyadékokat tölt a víztartályba kárt 
tehet a készülékében.

T  Csak friss, hideg vízzel töltse fel a víztartályt.

T  Nyissa fel a víztartály fedelét.
T  Vegye ki a víztartályt és öblítse el hideg vízzel
T  Töltse fel a víztartályt friss, hideg vízzel, majd tegye vissza a 

helyére.
T  Zárja vissza a víztartály fedelét.

T  Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
T  Nyomja meg az On/Off gombot Q a bekapcsoláshoz. 

HEATING felirat
RINSING, A készülék öblít, majd automatikusan abba 
hagyja.
 CAPPUCC. (pl) felirat a kijelzőnés a készülék üzemkész.

 Annak biztosítása érdekében, hogy az Ön JURA gépe sok évig meg-
bízhatóan teljesítse feladatait és a legkiválóbb minőségű kávét adja, 
a készülék napi karbantartást igényel.

T  Húzza ki a csepegtető tálcát.
T Ürítse ki a kávézacctartályt és a csepegtető tálcát. Meleg víz-

zel öblítse el.

 E Mindig úgy ürítse a kávézacctartályt, hogy a gép bekapcsolt 
állapotban legyen. Csak így lehet a kávézacctartály számlálóját 
lenullázni.

VIGYÁZAT

A készülék bekapcsolása

Napi karbantartás
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THelyezze vissza a kávézacctartályt és a csepegtető tálcát
T  Öblítse el tiszta vízben a víztartályt.
T  Tisztítsa meg a cappuccino habosítót (lásd 5. fejezet „Kar-

bantartás – A tejhabosító tisztítása”)
T  Távolítsa el a tejcsövet, és alaposan öblítse ki folyó víz alatt.
T  Szerelje le és mossa el a cappuccino habosítót (lásd 5. fejezet 

„Karbantartás – A cappuccino habosító leszerelése és 
átmosása“).

T  Törölje le a felületet tiszta, lágy, nedves törlőruhával (pl. mik-
roszálas törlőkendővel

Az alábbi karbantartási műveleteket rendszeresen vagy szükség sze-
rint végezze el:

 U  Higiéniai okokból ajánljuk a tejcső rendszeres cseréjét (kb. 3 
havonta). Tejcsöveket vásárolhat a szakkereskedésekben 
(tejrendszerekhez kapható eredeti JURA tartozék).

 U Tisztítsa meg a víztartály belsejét (pl. egy kefével). A víztartá-
lyról további információkat talál jelen használati útmutatóban 
(lásd 5. fejezet: „Karbantartás – A víztartály vízkőmentesítése”).

 U Tej- és kávémaradványok ragadhatnak a csészetartó tetejérés 
aljára. Esetenként tisztítsa meg a csészetartót, csepegtetőtálcát.

Amikor kikapcsolja a JURA készülékét, a rendszer automatikusan 
átmossa gépet, ha kávékülönlegességet készített benne. Amennyi-
ben tejet is készített vele, akkor a tejrendszer tisztítására is felhívja a 
figyelmet.

T  Helyezzen egy edényt a tejhabosító és a kávékiömlő alá.
T  Nyomja meg az On/Off gombot Q.

 E Amennyiben tejet is készített vele, a készülék figyelmezteti 
hogy tisztítsa meg a tejrendszert  (CLEAN MILK?). Amen-
nyiben el szeretné indtani nyomja meg a Rotary Switch gom-
bot. Ha nem, akkor 10 másodperc elteltével a kikapcsolási fo 
lyamat automatikusan folytatódik.

Rendszeres karbantartás

Switching off the 
machine
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 E Amennyiben tejet is készített a készülékkel, de nem kezdte 
meg a tejrendszer tisztítását, akkor a készülék automatikusan 
átöblíti/ átmossa a tejrendszert (M-RINSE). 

OPEN SWITCH

T  Tekerje a csapot a  m pozícióba.
nnnkkkkk, A tejrendszer átmosása folyamatban van.
CLOSE SWITCH  A folyamat automatikusan leáll. 

T  Tekerje a vissza a csapot a  ° pozícióba.
RINSING, (A készülék öblít), a készülék átmosást
végez. A folyamat automatikusan leáll. JURA készüléke
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4 Tartós beállítások programozási módban

A programozási módban tartós beállításokat változtathat meg és 
menthet el Egyszerűen navigálhat a menüben, és megváltoztathatja 
a termékek beállításait mindössze a Rotary Switch forgókapcsoló 
elforgatásával. A következő menürendszerben lépegethet:

Kijelző /Fő 
menü

Almenü(k) Magyarázat

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

Válassza ki a megfelelő tisztítóprogramot.

BUTTONS T  Programozza be a termékekhez használandó 
mennyiségeket

HARDNESS 1 °dH – 30 °dH T Vízkeménység beállítása..

OFF FROM 15 MIN., 30 MIN.,
1 HRS. – 9 HRS.

T Kikapcsolás megadott idő múlva Állítsa be, hogy 
készüléke  mennyi tétlenségi idő után kapcsoljon le 
automatikusan.

UNITS ML, OZ T Állítsa be a víz mértékegségét.

LANGUAGE TVálasszon nyelvet.

EXIT T Kilépés a programozási módból.

 E Bármikor kiléphet a programozó módból a P szimbólum 2 
másodpercnél hosszabb megnyomásával.

A programozó mód BUTTONS (termékek) menüjében beállíthatja 
a kávé, vagy Espresso mennyiséégeit. A következő tartós beállí-
tásokat teheti meg::

Termék Mennyiség Kávé erősség Hőmérséklet
Cappuccino Víz:

25 ML – 240 ML

Tejhab:
3 SEC. – 60 SEC.

MILD, NORMAL, 
STRONG, EXTRA

NORMAL, 
HIGH

Espresso Víz:
15 ML – 80 ML

MILD, NORMAL, 
STRONG, EXTRA

NORMAL, 
HIGH

Termékbeállítások
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Termék Mennyiség Kávé erősség Hőmérséklet
Kávé Víz:

25 ML – 240 ML

MILD, NORMAL, 
STRONG, EXTRA

NORMAL, 
HIGH

Tejhab Tejhab:
3 SEC. – 60 SEC.

– –

Forró víz Víz:
25 ML – 450 ML

– –

Egyszerre 2 
adag

Ha két termék egyidejű elkészítését kéri, a két elkészült termék ugyanolyan 
adagokkal készül el, mint amilyennel a menüben beállította.

A tartós beállítások programozása mindig a következő módon történik

Példa:   Következőképpen járjon el, ha megváltoztatná a kávé 
erősségét  NORMAL-ról STRONG-ra.
Előfeltétel: CAPPUCC. a képernyőn (példa).

T Nyomja meg a P gombot for kb. 2 mp-ig, amíg amíg 
RINSE felirat jelenik meg a kijelzőn.

T  Tekerje a  Rotary Switch kapcsolót amíg BUTTONS felirat 
jelenik meg a kijelzőn.

T  Nyomja meg a Rotary Switch hogy belépjen a termékbe.
ESPRESSO

T  Tekerje a  Rotary Switch kapcsolót amíg COFFEE  felirat 
megjelenik a képernyőn

T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot.
VOLUME

T  Tekerje a Rotary Switch kapcsolót  amíg  STRENGTH felirat 
a képernyőn megjelenik.

T  Nyomja meg a Rotary Switch (rövidítve:R.S.) gombot.
NORMAL

T  Tekerje a  Rotary Switch kapcsolót amíg STRONG megjele-
nik a képernyőn.

T  Nyomja meg a R.S. gombot a beállítások mentéséhez.
OK felirat a kijelzőn.
STRENGTH
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T  Tekerje a R. S kapcsolót amíg az  EXIT felirathoz nem ér.
T  Nyomja meg az R.S. gombot a termékből való kilépéshez.

COFFEE

T  Nyomja meg   P szimbólumot, hogy kilépjen a programozási 
módból.
CAPPUCC. újra a kezdőképernyő látszik pl.: Cappucc.

Minél keményebb a víz, annál gyakrabban van szükség a készülék 
vízkőmentesítésére. Ezért fontos a vízkeménység beállítása.

A vízkeménységi beállításokat bármikor módosíthatja.

A vízkeménység 1˚ dH (német keménységi fok) és 30˚ dH közötti 
skálán állítható be

Előfeltétel: CAPPUCC.felirat a képernyőn (példa).
T  Nyomja meg a P szimbólumot kb. 2 mp-ig, amíg  

RINSEfelirat jelenik meg a kijelzőn.
T  Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót addig amíg a 

HARDNESS felirat jelenik meg a kijelzőn.
T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot a belépéshez.

16 °dH

T Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót akívánt kemény-
ségi fokig.Nyomja meg a  Rotary Switch gombot a menéshez.
OK felirat a kijlezőn.

T  HARDNESS

Nyomja meg újra a P szimbólumot, hogy kilépjen a beállítás-
ból. CAPPUCC. (példa) felirat újra a kijelzőn.

Ezzel a beállítással energiát spórol meg. A készülék az utolsó aktivi-
tás utántól számolja a beállított időt a kikapcsoláshoz.

Az automatikus lekapcsolást 15 perc, 30 perc és 1–től 9 óra között 
állíthatja be.

Előfeltétel: CAPPUCC.felirat a kijelzőn (példa).
T  Nyomja meg a P szimbólumot kb. 2 mp-ig, amíg RINSE 

felirat jelenik meg a kijelzőn
T  Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót addig amíg az 

OFF FROM felirat a kijelzőn
T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot a belépéshez.

Vízkeménység beállítása

Automata kikapcsolás
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30 MIN.

T  Forgassa a Rotary Switch forgókapcsolót amíg a kívánt kika-
pcsolási időt látja a képernyőn, majd nyomja meg a  Rotary 
Switch gombot a menéshez. OK felirat a kijlezőn.
OFF FROM

T   Nyomja meg újra a P szimbólumot, hogy kilépjen a beállí-
tásból.CAPPUCC. (példa) felirat újra a kijelzőn.

 A UNITS menüpontban beállíthatja a víz mértékegységét. 

Példa: Következőképpen járjon el, ha megváltoztatná a vízmennyi-
ség mértékegységét ML -ről OZ. -ra.

Előfeltétel: CAPPUCC.felirat a képernyőn (pl.).
T  Nyomja meg a P szimbólumot kb. 2 mp-ig, amíg  

RINSEfelirat jelenik meg a kijelzőn.
T  Tekerje a Rotary Switch kapcsolót amíg a UNITS felirat 

megjelenik a kijelzőn.
T  Nyomja meg a  Rotary Switch gombot hogy belépjen.ML

T  Tekerje a Rotary Switch kapcsolót  amíg a  OZ felirat jelenik 
meg a kijelzőn.

Nyomja meg a . Rotary Switch a beállítás mentéséhez.
OKfelirat a kijelzőn
UNITS,Nyomja meg újra a P szimbólumot, hogy kilépjen.

A LANGUAGE. menüpontban beállíthatja a használt nyelvet

Következőképpen járjon el, ha megváltoztatná EN (angolról) DE 
(németre). Előfeltétel : CAPPUCC. ia képernyőn (példa).

T  Nyomja meg a P szimbólumot kb. 2 mp-ig, amíg RINSE 

felirat jelenik meg a kijelzőn.
T  Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót addig amíg a 

LANGUAGE felirat lesz a kijelzőn.
T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot a belépéshez.

EN

T  Tekerje a Rotary Switch kapcsolót amíg a DE felirat lesz a 
kijelzőn.Nyomja meg a Rotary gombot a beállítás menté-
séhez.OK f
SPRACHE

T  Nyomja meg újra a P szimbólumot a kilépéshez.
T CAPPUCC. (példa) felirat újra a kijelzőn.

Vizmennyiség
mértékegysége

Nyelv
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5 Karbantartás

Készüléke a következő integrált tisztítóprogramokkal rendelkezik:

 U Tejrendszer tisztítása (M-CLEAN)

 U Készülék tisztítása (CLEAN)

 U Készülék vízkőtelenítése (DESCALE)

 E Ha a készülék felszólítja valamelyik program elindítására, 
érdemes elindítani. 

 E A programozó módban bármikor elindíthatja a karbantartási  
programokat. (RINSE menüpont).

Tíz perccel a tej készítése után a D6 kéri a tejrendszer öblítését.

Előfeltétel: M-RINSE / CAPPUCC. a kijelzőn (pl).
T  Helyezzen egy edényta  tejkifolyó alá.
T  Nyomj meg a karbantartás c szimbólumot kb. 2 mp-ig,  

amíg OPEN SWITCH jelenik meg a kijelzőn.

T  Tekerje a csapot a m pozícióba.
Tisztítás folyamatban van.
CLOSE SWITCH

T  Tekerje a csapot a ° pozícióba.
CAPPUCC. (pl.)

Annak érdekében, hogy a habosító mindig kifogástalanul 
működhessen napi tisztítást javasoljuk, ha tejes terméket készített.

Amennyiben nem a megfelelő tisztítófolyadékot használja, a tisztí-
tás után a vízben olyan anyagok maradhatnak, amelyek negatívan 
befolyásolják a kávé minőségét. Kizárólag eredeti JURA karbantartó 
szereket  használjon!ater.JURA tejrendszer tisztító elérhető a viszon-
teladóknál.
ELŐFELTÉTEL: CAPPUCC. felirat a kijelzőn (pl).

T  Nyomja meg a P szimbólumot kb. 2 mp-ig, amíg RINSE 

felirat jelenik meg a kijelzőn.
T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot (a belépéshez).

M-RINSE

T  Tekerje a kapcsolót az  M-CLEAN feliratig..

Tejrendszer átmosása

Tejrendszer tisztítása

VIGYÁZAT 
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T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot.
CLEANER / WATER

T  Távolítsa el a tejcsövet a tejes dobozból
T  Töltsön fel egy edényt 250 ml vízzel, és töltsön bele egy
kupaknyi tisztítófolyadékot.
T  Szerelje össze a habosítót és a tejcsövet, majd lógassa bele
az edénybe.
T  Helyezzen egy edényt a habosító fej alá.
T  Nyomja meg a Rotary Switch gombot.

M-CLEAN, OPEN SWITCH, Amint a készülék felfűtött, a 
csap lámpája világít.

T  Tekerje a csapot az  m pozícióba.
A tisztítás foylamatban van
CLOSE SWITCH

T  Tekerje a csapot a ° pozícióba.
WATER

T  Mossa át az edényt alaposan vízzel, majd öntsön bele 250
ml-t. Lógassa bele az edénybe a tejhabosítót.
T  Ürítse ki a másik edényt, és tegye újra a habosító fej alá.
T Nyomja meg a Rotary Switch.

OPEN SWITCH

T  Tekerje a csapot a  m pozícióba.
The fine foam frother and the milk pipe are rinsed with fresh 
water.
CLOSE SWITCH 

T  Tekerje a csapot a ° pozícióba.
CAPPUCC. felirat a kijelzőn (pl.)

 Annak érdekében, hogy a habosító kifogástalanul mőködjön, és ter-
mészetesen higiéniai okokból is, a habosító tisztítását naponta aján-
ljuk, abban az esetben, ha tejes kávéspecialitást készített. Készüléke 
nem jelzi Önnek, ha a habosító szétszerelésre és tisztításra szorul.

T  Távolítsa el a tejcsövet, és alaposan öblítse ki folyó víz alatt..
T  Enyhe csavarással vegye le a habosító fejet a Connector Sys-

tem© csatlakozásról.

A habosító szétszerelése 
és átmosása
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5 Karbantartás

T Teljesen szerleje szét a habosítót. 
T  Folyó víz alatt alaposan öblítse el a habosító minden alka-

trészét. Az erősen beszáradt tejrendszert ajánlott 250 ml 
hideg víz és egy kupaknyi JURA tejrendszer-tisztító folyadék 
elegyébe helyezni, majd gondosan elmosni és leöblíteni.

T  Szerelje össze a habosítót.

 E Figyeljen arra, hogy minden alkatrész megfelelően legyen 
csatlakoztatva az optimális mőködés biztosítása érdekében.

T  Helyezze vissza a habosítót a Connector System©csatlakozóra.

Önnek nem kell JURA készülékét vízkőmentesítenie, ha CLARIS 
Smart szűrőpatront használ. 

Amikor a szűrő már nem aktív a D6-os készülék fel fogja szólítani a 
cserére!

 E CLARIS Smart szűrőt keresse a JURA szakkereskedőknél,.

Előfeltétel: FILTER / CAPPUCC. a képernyőn (pl).
T  Nyissa ki a víztartály fedelét.
T  Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.
T  Nyissa fel a szűrőtartót és vegye ki a használt régi CLARIS 

Smart szűrőt.
 T Enyhén nyomva helyezze be a régi helyére az újat.
T  Zárja le a szűrőtartót. ( kattanás hallható ilyenkor)
T  Töltse fel a víztartályt friss, hideg vízzel és helyezze vissza a 

tartályt.
A gép automatikusan észlelte, hogy a szűrőbetétet behely-
ezte / cserélte.
OPEN SWITCH, A csap lámpája világít.

T Helyezzen egy edényt a habosító alá.
T  Tekerje a csapot a m pozícióba.

FILTER RINSING, víz folyik ki a habosítóból.
A szűrő öblítése automatikusan leáll.
CLOSE SWITCH

T  Tekerje a csapot a ° pozícióba.
CAPPUCC. (pl.)

Szűrő behelyezése
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5 Karbantartás

180 elkészített ital, illetve 80 bekapcsoláskori átmosás után JURA 
készüléke felszólítja Önt, hogy végezze el a gép tisztítását.

Ha nem a megfelelő tisztítószert használja, a készülék károsodhatés/
vagy a vízben tisztítószer maradhat

T  Csak eredeti JURA karbantartási termékeket használjon.

 E  A tisztítási program körülbelül 20 percig tart.
 E Ne szakítsa félbe a tisztítási programot. A tisztítás minősége 

nem lesz megfelelő, ha a program folyamatát megszakítja.
 E A JURA tisztító tablettáit keresse a szakkereskedésekben.

Előfeltétel: CLEAN / CAPPUCC.felirat a kijelzőn. (pl).
T  Nyomja mega  karbantartás szimbólumot c 

EMPTY TRAY appears on the display.
T  Ürítse ki a zacctartályt és a csepegtetőtálcát majd helyezze 

vissza a készülékbe.
PRESS RINSE

T  Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá..
T  Nyomja meg a Karbantartás szimbólumotc.

CLEANING, víz folyik ki a kávikifolyóból.
A folyamat egyszer csak leáll, és a kijelzőn megjelenik az‘
ADD TABLET. (Helyezze be a tisztító tablettát) felirat 

T  Nyissa fel az őrölt kávé/ tisztító tabletta betöltő garat fedelét. 

TDobja be  a JURAtisztító tablettát, majd zárja vissza a tetejét..
T  Nyomja meg a karbantartás szimbolumt.c.

CLEANING, víz folyik ki több hullámban a kifolyóból.
A művelet  automatikusan véget ér.
EMPTY TRAY

T  Amikor kéria  készülék ürítse ki a csepegetőtálcát.
CAPPUCC. felirat a kijelzőn ha vége. (pl)

A JURA készülékben az idő múlásával vízkő rakódik le, ezért a gép 
automatikusan felszólítja Önt a vízkőmentesítésre, amikor ez szük-
séges. A vízkövesedés mértéke az Ön által használt vízkeménységétől 
függ.

A gép tisztítása

VIGYÁZAT

A készülék 
vízkőtelenítése
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5 Karbantartás

Ha a vízkőmentesítő szer bőrrel vagy szemmel érintkezik, irritációt 
okozhat.

T  Ne kerüljön a bőrre vagy a szembe.
T  A vízkőmentesítő szert tiszta vízzel mossa le. Ha a szemébe 

kerül vízkőmentesítő szer, forduljon orvoshoz.

Ha nem megfelelő vízkőmentesítő szert alkalmaz, a gép károsodhat
és/vagy maradványok bukkanhatnak fel a vízben.

T  Csak eredeti JURA karbantartási termékeket használjon

Ha a vízkőmentesítési műveletet megszakítják, az a készülék 
károsodásához vezethet

T  Hagyja, hogy a program zavartalanul lefusson.

Ha a vízkőmentesítő szer kényes felületekre kerül (pl. márványra),
előfordulhat, hogy károkat okoz.

T  Ha kiröccsenne a padlóra, minél hamarabb takarítsa fel.

 E A vízkőmentesítési program körülbelül 45 percig tart.
 E JURA vízkőmentesítő tablettákat keresse a szakkereskedések-

ben.

Előfeltétel: DESCALE / CAPPUCC. felirat a kijelzőn(pl).
T  Nyomja meg a  karbantartásc  szimbólumot legalább 2 

mp.-ig.
EMPTY TRAY felirat a kijelzőn

T  Ürítse ki a zacctartályt, majd helyezze vissza a készülékbe.
AGENT IN TANK

T  Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.

J VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT
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5 Karbantartás

T  Oldjon fel egy egységbe csomagolt, 3 db. tablettát egy          
edényben, kb. 500 ml vízben. Ez pár percig eltarthat.

T  Öntse az oldatot az üres víztartályba, majd helyezze be a
készülékbe.

OPEN SWITCH, a csap lámpája világít.

T  Helyezzen egy edényt a tejhabkifolyó alá.
T  Tekerje a csapot a m pozícióba.

DESCALE felirat megjelenik a kijelzőn, a habosítón c .
A művelet megszakad CLOSE SWITCH.

T  Tekerje a csapot a  ° pozícióba.
DESCALE. A művelet folyatódik.
A művelet megszakad  EMPTY TRAY.

T  Ürítse ki a csöpögtető tálcát és a kávézacctartályt majd hely-
ezze vissza a gépbe 
FILL TANK 

T  Empty the receptacle and place it under the coffee spout 
and fine foam frother.

T  Vegye ki a víztartályt és alaposan öblítse át
T  Töltse fel a víztartályt friss hideg vízzel, majd helyezze vissza.

OPEN SWITCH,a csap lámpája világít.
T  Tekerje a csapot a m pozícióba.

DESCALE

A folyamat megszakad, CLOSE SWITCH.
T  Tekerje a csapot a  ° pozícióba.

DESCALE

A vízkőtmentesítési folyamat folytatódik, DESCALE.
Víz folyik ki a kávékifolyón
EMPTY TRAY

T  Ürítse ki a csepegtető tálca és a kávézacctartály tartalmát,
és helyezze vissza a tartályokat a gépbe.

CAPPUCC. felirat a kijelzőn (példa)

 E Ha a vízkőmentesítési folyamat váratlanul leáll, alaposan 
öblítse ki a tartályt.
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5 Karbantartás

 E A kávébab szemeket olykor vékony olajréteg boríthatja, amely 
lerakódik a kávébab-tartály falain. Ezek a nyomok kedvezőtlenül 
befolyásolhatják a kávékészítés eredményét. Ezért érdemes 
időről időre megtisztítani a kávébabtartályt.

Előfeltétel: FILL BEANS (Töltsön be babkávét) a kijelzőn 
T  Nyomja meg a On/Off gombot  Qa készülék kikapcsolásához
T  Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét, és vegye ki az arom-

azáró fedelet.
T  Tisztítsa meg a kávébab-tartályt egy száraz törlőkendővel.
T  Töltse fel újra a kávébab-tartályt kávéval. majd helyezze vis-

sza az atomazárót
T  Zárja le a kávébab-tartály fedelét.

A víztartályban is keletkezhetnek vízkőlerakódások. A gép megfelelő 
működésének biztosítása érdekében időről időre vízkőmentesítse a 
víztartályt.

T  Vegye ki a víztartályt.
T  Ha használ CLARIS Smart szűrőpatront, távolítsa el.
T  Töltse fel a víztartályt és oldjon fel benne 3 JURA 

vízkőmentesítõ tablettát.
T  Hagyja hatni a vízkőmentesítőt akár egy éjszakán át is.
T  Ürítse ki és alaposan mossa és öblítse ela  víztartályt.
T  Ha használ CLARIS Smart filtert helyezze vissza.
T  Töltse fel friss hideg vízzel a víztartályt és elyezze vissza.

A kávébabtartály
tisztítása

A víztartály 
vízkőtelenítése
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6 Üzenetek a kijelzőn

6 Üzenetek a kijelzőn

Message Ok/következmény Teendő

FILL TANK A víztartály kiürült Nem tud 
semmilyen terméket készíteni.

T Töltse fel a víztartályt (lásd 3. 
fejezet: „Napi üzemeltetés - A 
víztartály feltöltése”).

EMPTY TRAY A kávézacctartály és/vagy 
csepegtetőtálca megtelt.
Nem tud kávéféleségeket
készíteni, de forró víz és tej
készítésére mód van.

T. Ürítse ki a csepegtető tálcát (Lásd:
Fejezet ‘Napi használat - Napi
karbantartás’)

TRAY MISSING A kávézacc-tartály nincs
megfelelően behelyezve, vagy
egyáltalán nincs a gépben.
Semmiféle terméke nem lehet
készíteni.

T Helyezze be a kávézacctartályt.

FILL BEANS A kávébab-tartály üres. Nem 
tud kávéspecialitásokat 
készíteni, csak tea forró vízet, 
gőzt és tejhabot.

T Töltse fel a kávébab-tartályt (Lásd 1 
fejezet ‘Előkészítés és első használat 
– A kávébab-tartály feltöltése’).
T Nyomja meg a Rotar Switch 
gombot hogy megerősítse,a 
babtartályt feltöltését.

PRESS RINSE D6 készüléke átmosást
igényel, vagy felszólítja a
korábban elkezdett tisztítópro-
gram folytatására.

T Nyomja meg a Karbantartás 
szimbólumot  c.

FILTER / 
CAPPUCC. (példa)

CLARIS Smart filter veszített 
hetékonyságából, cserére 
szorul.

TCserélje ki a CLARIS Blue
szűrőpatront (ld. a „Karbantartás - A
szűrő cserélje” című részt az 5.
fejezetben).

CLEAN / 
CAPPUCC. (példa)

A D6 tisztítást igényel. THajtsa végre a tisztítást (ld. a
„Karbantartás - A gép tisztítása” 
című részt az 5. fejezetben).

DESCALE / 
CAPPUCC. (példa)

A D6 vízkőmentesítést igényel. T Hajtsa végra a vízkőtelenítést. (ld. a
A gép vízkőmentesítése” című részt 
az 5. fejezetben)
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7 Hibaelhárítás

7 Hibaelhárítás

Probléma Ok/következmény Teendő
Nem keletkezik elég
hab, amikor a tej
habosítására kerül sor,
vagy a tej kifröcsög a
habosítóból.

A cappuccino habosító
elszennyeződött.

T Tisztítsa meg a habosítót (lásd 5.
fejezet: „Karbantartás – A cappuccino
habosító tisztítása”).
T Szerelje le és mossa el jól a habosítót.
(lásd 5. fejezet: „Karbantartás – A
cappuccino habosító szétszerelése és
átmosása”).

A kávé csak cseppekben 
folyik ki a készítés
során.

A kávé túl finomra van
darálva, és eltömíti a
rendszert. 

T Állítsa az őrlőfejet durvább őrlési
fokozatra (lásd 2. fejezet:„Termékek
készítése – Az őrlőfej beállítása”).

A vízkeménység nem lett 
jól beállítva.

T Végezzen vízkőmentesítést (lásd 5.
fejezet:„Karbantartás – A gép 
vízkőmentesítése”).

FILL TANK felirat  
(Töltse fel a víztartályt) 
felirat látható, noha a 
víztartály fel van töltve..

Megakadt a víztartály 
úszója.

T  Vízkőmentesítse a víztartályt
(lásd 5. fejezet: „Karbantartás
– A víztartály vízkőmentesítése”)..

A darálóból erős zaj
hallatszik.

A kávébabon kívül valami 
idegen tárgy(ak) került a
darálóba.

T Vegye fel a kapcsolatot a lakóhelyén
működő ügyfélszolgálattal (lásd a „JURA
kapcsolattartási címek/Jogi információk”
című részt a 11. fejezetben).

ERROR 2 vagy  
ERROR 5 a kijelzőn.

Ha a gép hidegnek volt 
kitéve, a felfűtési funkció 
biztonsági okokból nem 
indítható el.

T Várja meg, amíg a gép
szobahőmérsékletűre melegszik.

Bármilyen más  ERROR 
felirat a a kijelzőn.

– T Kapcsolja ki a gépet az Q On/Off (Ki/
Be) gombbal. Vegye fel kapcsolatot a
JURA ügyfélszolgálattal
(lásd a „JURA kapcsolattartási címek/Jogi
információk” című részt a 11. fejezetben)



36

9 Műszaki adatok

9 Műszaki adatok

Feszültség 220–240 V ~, 50 Hz
Teljesítmény 1450 W
Bitonsági jel / Megfelelőségi jelölés A

Kompresszor / Szivattyúnyomás Statikus, max. 15 bar
Víztartály befogadóképessége 1.9 l
Kávébabtartály befogadóképessége 200 g
Kávézacctartály befogadóképessége max. 16 portions
Kábel hosszúsága kb. 1.1 m
Súly kb. 8.7 kg
Méretek (W × H × D) 28 × 34.5 × 41.5 cm
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11 JURA kapcsolattartási adatok/Jogi információk

11 JURA kapcsolattartási adatok/Jogi információk

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233 
További kapcsolattartási információkat itt talál:
www.jura.com. vagy a www.jura.com/service.com

Hivatalos magyarországi szervíz: Kávé Profi Kft.
www.kaveprofi.hu
1118 Budapest, Budaörsi út 42.
Telefonszám (hétköznaponként 09:00-17:00-ig hívható):
+3630 649 00 35

Magyarországi forgalmazó: Kávé & Hűtő Profi Kft.
www.khprofi.hu
Kiállítóterem: 1118 Budapest, Budaörsi út 46.
Telefonszám (hétköznaponként 09:00-17:00-ig hívható):
+361 248 0095

A gép megfelel a következő irányelveknek:

 U 2014/35/EU – Low Voltage Directive

 U 2014/30/EU – Electromagnetic Compatibility

 U 2009/125/EC – Ecodesign Directive

 U 2011/65/EU – RoHS Directive

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. Jelen használati útmutató 
brái csak illusztrációk, és nem az eredeti termék színeit mutatják. A 
Ön JURA D6-os készüléke egyes részleteiben eltérhet az itt bemuta-
tottól.

A használati útmutató olyan információkat tartalmaz, amelyek 
aszerzői és szellemi tulajdonjogokról szóló törvények védelme 
aláesnek. A használati útmutató fénymásolása vagy más nyelvre 
fordítása nem engedélyezett a JURA Elektroapparate AG előzetes, 
írásbeli jóváhagyása nélkül.

Irányelvek

Műszaki változtatások

Szerzői jogok

D6-D60/hu/201708


