ENA 4 (EA/SA/INTA)
Käyttöohje
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Jauhatusasteen säätörengas
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Ohjauslaitteet

o Ylimääräisen veden astian alusta
p Verkkojohto (laitteen takaosa)
a Huoltoliitäntä valinnaisille lisävarusteille
JURA WiFi Connect ja JURA Smart Connect

s jauhetun kahvin suppilo
d Jauhetun kahvin täyttösuppilo
f Jauhetun kahvin mittalusikka
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Symbolinäyttö ja näppäimet
f Näppäin ohjelmointitila
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Turvallisuutesi vuoksi
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Turvallisuutesi vuoksi

Käyttöohjeen
noudattaminen

Lue tämä käyttöohje kokonaan ja noudata käyttöohjetta kaikilta osin, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se
seuraavalle käyttäjälle.
Käyttöohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin vammoihin tai esinevahinkoihin. Turvallisuusohjeet on siksi merkitty seuraavalla tavalla:
J VAROITUS Muistuttaa seikoista, jotka voivat
johtaa vakaviin vammoihin tai
hengenvaaraan.
J HUOMIO Muistuttaa seikoista, jotka
voivat johtaa lieviin vammoihin.
HUOMIO
Muistuttaa seikoista, jotka
voivat johtaa esinevahinkoihin.

Määräysten
mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistukseen. Muunlainen
käyttö on määräysten vastaista.

Käyttäjäpiirin
rajoitus

Henkilöt, myös lapset, jotka
U fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
U kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä
takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti,
saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.
Käytettäessä CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa tai JURA Smart Connect / JURA WiFi
Connect -järjestelmää laite muodostaa radioyhteyksiä. Katso yksityiskohtaiset tiedot käytettävästä
taajuuskaistasta ja suurimmasta lähetystehosta
luvusta »Tekniset tiedot«.
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Turvallisuutesi vuoksi

Lapset laitteen
käyttäjinä

Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat:
U Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen
läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
U Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta
ilman valvontaa vain, mikäli heitä on opastettu
käyttämään laitetta turvallisesti.
U Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
U Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Vaurioiden käsittely

Älä käytä vaurioitunutta laitetta tai verkkojohtoa. Aiheutuva sähköisku voi johtaa kuolemaan.
U Jos näkyy merkkejä vauriosta, irrota laite verkkovirrasta. Tee se kytkemällä ENA pois päältä
Päälle/Pois-näppäimellä Q. Irrota sähköpistoke
pistorasiasta vasta tämän jälkeen.
U Vaihda vaurioitunut työnnettävä verkkojohto
alkuperäiseen JURAn verkkojohtoon. Sopimattomat verkkojohdot voivat aiheuttaa välillisiä
vahinkoja.
U Anna laitteen ja kiinteästi liitettyjen verkkojohtojen korjaukset ainoastaan valtuutettujen
JURAn huoltopalvelupisteiden suoritettavaksi.
Epäasianmukaiset korjaukset voivat aiheuttaa
välillisiä vahinkoja.

Vaurioiden estäminen Näin estät laitteen ja verkkojohdon vauriot:
U Älä käytä ENA-laitetta ja verkkojohtoa kuumien
pintojen lähellä.
U Älä hankaa verkkojohtoa teräviä reunoja vasten
äläkä purista johtoa rakoihin.
U Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan
vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.
91
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Turvallisuutesi vuoksi

U Suojaa ENA-laite sään vaikutuksilta ja suoralta
auringonpaisteelta.
U Liitä ENA-laite vain tyyppikilvessä ilmoitettuun
verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty
laitteen pohjaan.
U Liitä ENA suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on
olemassa ylikuumenemisen vaara.
U Älä käytä emäksisiä tai alkoholia sisältäviä
puhdistusaineita, vaan ainoastaan mietoja
puhdistusaineita ja pehmeää liinaa.
U Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
U Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä ja
hiilihapottomalla vedellä.
U Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä Q,
jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota
pistoke pistorasiasta.
U Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa ENA-laitettasi.
Sähköiskun vaara

92

Vesi johtaa sähkövirtaa. Älä saata vettä ja sähkövirtaa kosketuksiin toistensa kanssa:
U Älä koskaan koske sähköpistokkeeseen kostein
käsin.
U Älä upota ENA-laitetta ja verkkojohtoa veteen.
U Älä pane ENA-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
U Kytke ENA pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä Q
ennen puhdistustöitä. Pyyhi ENA aina kostealla,
mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se
jatkuvilta vesiroiskeilta. ENA-laitetta ei saa
puhdistaa vesisuihkulla.

2

Turvallisuutesi vuoksi

U ENA ei sovellu sijoitettavaksi pinnalle, jossa
voidaan käyttää vesisuihkua.
Palovammojen ja
loukkaantumisen
vaara

3

U Älä koske suuttimiin käytön aikana. Käytä
laitteessa olevia kahvoja.
U ENA-laitetta voi valinnaisesti etäohjata mobiilipäätelaitteilla. Varmista, että tuotetta valmistettaessa tai hoito-ohjelmaa käynnistettäessä
ulkopuoliset eivät joudu vaaraan esimerkiksi
ollessaan lähellä suuttimia.

Valmistelut ja käyttöönotto

Laitteen sijoittaminen

Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi ENA-laitetta:
U Aseta ENA vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
U Valitse ENA-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa
ylikuumenemiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät
peity.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliössä on arominsuojakansi. Siten kahvipapujen aromi säilyy
pitempään.

HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla),
jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.
T Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
T Irrota arominsuojakansi.
T Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
T Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.
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Valmistelut ja käyttöönotto

Veden kovuuden
määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkua.
T Pidä testitikkua 1 sekunti juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
T Odota n. 1 minuutti.
T Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja
pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

Ensimmäinen käyttöönotto
J VAROITUS

HUOMIO

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa
käytettäessä.
T Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat
vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
T Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
Edellytys: Papusäiliö on täytetty.
T Kytke pistoke pistorasiaan.
T Paina Päälle/Pois-näppäintä Q.
E Kirkkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee veden
kovuuden tason: 1–7 °dH (s), 8–15 °dH (ss),
16–23 °dH (sss) ja 24–30 °dH (sss£).
E Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen
seuraavaksi (katso luku 3 »Valmistelut ja käyttöönotto –
Veden kovuuden määrittäminen«).
T Säädä veden kovuuden taso painamalla näppäintä i/o.
T Vahvista asetus painamalla näppäintä s.
Symbolit ! ja u tulevat esiin.
T Irrota vesisäiliö.

94

3

Valmistelut ja käyttöönotto

T Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös
CLARIS Smart mini -suodatinpatruunan päälle.

click!

click!

T Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
T Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin
paikalleen.
T Aseta astia kahvisuuttimen alle.
E Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on
juuri asetettu paikalleen.
Kahvisuuttimesta valuu vettä, suodatin huuhdellaan.
Symboli ü tulee näkyviin.
T Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta
ne takaisin paikalleen.
ENA on nyt käyttövalmis.
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Valmistus

Valmistus
Yleistä valmistuksesta:
Tavoite
Menettely
Kahvin vahvuuden Paina näppäintä s 1 kerran »laiha«,
valinta
2 kertaa »normaali« ja 3 kertaa »vahva«
ennen valmistusta (ENA muistaa viimeisimmän valintasi seuraavaa valmistusta
varten)
Valmistuksen
Paina mitä tahansa näppäintä
keskeyttäminen
E Voit hankkia kaikkia kahvipavuista valmistettuja kahvijuomia
JURA-sovelluksesi (J.O.E.®) kautta.
E Jos ENA-laitteessa ei tapahdu mitään toimintoa 5 minuuttiin,
symbolinäyttö pimenee. ENA on kuitenkin käyttövalmis.
Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman
lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. JURAn kupinlämmittimiä on saatavissa erikoisliikkeistä.

Espresso ja kahvi
Esimerkki: Kahvi
T Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
T Paina näppäintä o.
Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.

Kaksi espressoa ja kaksi
kahvia

Esimerkki: Kaksi espressoa
T Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
T Paina 2 kertaa näppäintä i.
E Kaksi keittämistä suoritetaan peräkkäin. Vaihda kuppi
ennen toista keittämistä.
E Paina kahden kahvin valmistusta varten 2 kertaa
näppäintä o.
Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.
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Veden määrän sovittaminen
pysyvästi kupin kokoon

Valmistus

Voit muuttaa kaikkien kahvijuomien vesimäärän yksinkertaisesti ja
pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat
juomat ovat aina samankokoisia.
Vesimäärän pysyvä mukautus kaikkien kahvijuomien kupin kokoon
tapahtuu seuraavasti.
Esimerkki: Näin asetat kahvin vesimäärän pysyvästi.
T Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
T Paina n. 2 sekuntia näppäintä o.
Kahvi valuu kuppiin.
T Paina haluamaasi näppäintä, kun kupissa on riittävästi kahvia.
Valmistus pysähtyy. Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu
pysyvästi.
E Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.

Jauhimen säätäminen
HUOMIO

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.
Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säätörengas saattaa vaurioitua.
T Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.
E Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi
valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno,
paksu crema.
Jauhatusasteen säätörengas
U 1: Jauhatusasteen karkea asetus
U 2: Jauhatusasteen hieno asetus

1

2

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen
aikana.
T Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
T Paina näppäintä i.
T Aseta jauhatusasteen säätörengas haluamaasi asentoon, kun
jauhin on käynnissä.
Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.
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Valmistus

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhetun kahvin täyttösuppiloa toisen, esimerkiksi
kofeiinittoman kahvin valmistukseen.
Yleistä jauhetusta kahvista:
U Älä lisää jauhettua kahvia koskaan yhtä täyttä mittalusikkaa
enempää.
U Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
U Jos olet täyttänyt liian vähän jauhettua kahvia, symboli £
vilkkuu ja ENA keskeyttää toiminnon.
U Haluamasi kahvijuoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa
jauhetun kahvin lisäämisestä. Muuten ENA keskeyttää vaiheen
ja on jälleen käyttövalmis.
Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina
samalla tavalla.
Esimerkki: Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.
T Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
T Paina niin kauan näppäintä s, kunnes symboli £ palaa
kirkkaasti symbolinäytössä.
T Avaa jauhetun kahvin suppilo.

T
T
T
T
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Aseta jauhetun kahvin täyttösuppilo paikalleen.
Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhettua kahvia.
Poista täyttösuppilo ja sulje jauhetun kahvin suppilon kansi.
Paina näppäintä i.
Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.

5

5

Päivittäinen käyttö

Päivittäinen käyttö

Laitteen käynnistys ja
poiskytkentä
T Aseta astia kahvisuuttimen alle.
T Paina Päälle/Pois-näppäintä Q.
E Kun laite kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan vain
silloin, kun laitteella on valmistettu kahvijuoma.
Järjestelmä huuhdellaan. ENA-laite on kytketty päälle tai pois
päältä.

Vesisäiliön täyttäminen

HUOMIO

Laitteen päivittäinen huolto ja kahvin ja veden hygieeninen käsittely
on tärkeää, jotta kuppiin tulevan kahvin laatu on täydellinen. Vesi on
siksi vaihdettava päivittäin.
Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat
vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.
T Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
T Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
T Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin
paikalleen.

Hoitotoimenpiteet

Optimaalinen kahvin laatu riippuu monesta tekijästä. Yksi tärkeä
edellytys on ENA-laitteen jatkuva hoito. Suorita seuraavat toimenpiteet:

Hoitotoimenpide
Ylimääräisen veden astian ja kahvinporosäiliön
tyhjennys ja huuhtelu lämpimällä vedellä
(Ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö
voidaan pestä astianpesukoneessa, mutta ei
ylimääräisen veden astian asetusosaa)
Vesisäiliön huuhtelu
Laitteen pintojen pyyhintä puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla)
Vesisäiliön sisäseinien puhdistus harjalla
Kuppitason ylä- ja alasivun puhdistus

Päivittäin
x

Tarvittaessa

Huomautus
Tyhjennä kahvinporosäiliö
vain, kun laite on kytketty
päälle. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

x
x

–
–
x
x
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Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

6

Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa
Suorita ohjelmointitilassa poiskytkentäajan ja veden kovuuden asetukset. Siirry ohjelmointitilaan painamalla näppäintä f.

Automaattinen
poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä ENA-laitteen automaattista poiskytkentää. ENA kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan
kuluttua laitteen viimeisen toiminnon jälkeen.
Kirkkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee säädetyn poiskytkentäajan:
Poiskytkentäaika
30 minuuttia

Näkymä symbolinäytössä

1 tunti

ss

2 tuntia

sss

4 tuntia

sss£

s

T Paina näppäintä f.
Symboli & palaa kirkkaasti.
T Paina useita kertoja näppäintä o, kunnes symboli ü palaa
kirkkaasti.
T Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla näppäintä s.
T Muuta poiskytkentäajan asetusta painamalla näppäintä i/o.
T Vahvista asetus painamalla näppäintä s.
E Asetus täytyy vahvistaa 20 sekunnin sisällä.
Symbolit sss£ vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
T Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä f.
E Automaattinen poiskytkentä voidaan säätää myös JURA-sovelluksesi (J.O.E.®) kautta.

100

6

Veden kovuuden
asettaminen

Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin ENA-laitteelle on tehtävä kalkinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.
Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.
Kirkkaasti palavien symbolien määrä ilmaisee asetetun veden
kovuuden tason:
Veden kovuus
1–7 °dH

Näkymä symbolinäytössä

8–15 °dH

ss

16–23 °dH

sss

24–30 °dH

sss£

s

T Paina näppäintä f.
Symboli & palaa kirkkaasti.
T Paina useita kertoja näppäintä o, kunnes symboli u palaa
kirkkaasti.
T Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla näppäintä s.
T Muuta veden kovuuden asetusta painamalla näppäintä i/o.
T Vahvista asetus painamalla näppäintä s.
E Asetus täytyy vahvistaa 20 sekunnin sisällä.
Symbolit sss£ vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
T Poistu ohjelmointitilasta painamalla näppäintä f.
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Huolto

7

Huolto
ENA-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:
U Puhdista laite (L)
U Tee laitteelle kalkinpoisto ( & )
E Suorita hoito-ohjelmat, kun siihen kehotetaan.

Suodattimen asennus/vaihto

Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta
veden kovuudesta), ENA vaatii suodattimen vaihtoa.
E ENA-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät
CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa.
E CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunoita on
saatavissa erikoisliikkeistä.
Edellytys: ENA on käyttövalmis. Suodatin-symboli ! palaa (jos
suodatin on jo asennettu).
T Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
T Ota käytetty suodatinpatruuna vesisäiliöstä.

2
1

T Aseta suodatinpatruunan jatke ylös uuteen CLARIS Smart /
Smart mini -suodatinpatruunaan.

click!
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click!

T Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
T Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin
paikalleen.
Laite tunnistaa automaattisesti, että olet asettanut/vaihtanut
suodatinpatruunan.
Suodatin huuhdellaan.
Symboli ü syttyy.
T Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta
ne takaisin paikalleen.

7

Laitteen puhdistaminen
HUOMIO

Huolto

Kun juomia on valmistettu 160 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80,
ENA ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.
Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen
ja jäämiä veteen.
T Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.
E Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.
E Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää
puhdistuksen laatua.
E JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.
Edellytys: Symboli L palaa.
T Paina n. 2 sekuntia näppäintä f.
Symboli ü syttyy.
T Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta
ne takaisin paikalleen.
T Aseta astia kahvisuuttimen alle.
T Paina näppäintä s.
Symbolit ss palavat, kahvisuuttimesta valuu vettä.
Vaihe keskeytyy, symboli £ palaa.
T Avaa jauhetun kahvin suppilo.

T Pistä JURA-puhdistustabletti jauhetun kahvin suppiloon.
T Sulje jauhetun kahvin suppilo.
T Paina näppäintä s.
Symbolit sss palavat, kahvisuuttimesta valuu useita kertoja
vettä.
Vaihe pysähtyy automaattisesti. Kahvinporosäiliö-symboli ü
syttyy.
T Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta
ne takaisin paikalleen.
Symbolit sss£ vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
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7

Huolto

Laitteen kalkinpoisto

ENA kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.
E Jos käytät CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa,
näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

J HUOMIO

Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa
ärsytystä.
T Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
T Huuhtele kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny
lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO

Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.
T Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO

Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.
T Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

HUOMIO

Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille),
voi aiheutua vaurioita.
T Poista roiskeet heti.
E Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 45 minuuttia.
E JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

3x
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Edellytys: Symboli & palaa.
T Paina n. 2 sekuntia näppäintä f.
Symboli ü syttyy.
T Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta
ne takaisin paikalleen.
Symboli u vilkkuu.
T Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
T Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan
vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
T Lisää liuos tyhjään vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.
T Paina näppäintä s.
Kahvisuuttimesta valuu useita kertoja vettä.
Vaihe keskeytyy, symboli ü syttyy.
T Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta
ne takaisin paikalleen.
Symboli u syttyy.

7

Huolto

T Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
T Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin
paikalleen.
T Paina näppäintä s.
Kalkinpoistovaihetta jatketaan.
Symboli ü syttyy.
T Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta
ne takaisin paikalleen.
Symbolit sss£ vilkkuvat 3 kertaa nopein välein.
E Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele
vesisäiliö huolellisesti.
Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön
seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.
T Kytke ENA pois päältä painamalla Päälle/Pois-näppäintä Q.
T Irrota arominsuojakansi.
T Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
T Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.
T Irrota vesisäiliö.
T Jos käytät CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa,
poista se.
T Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
T Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja
(esim. yön yli).
T Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
T Jos käytät CLARIS Smart / Smart mini -suodatinpatruunaa, aseta
se takaisin paikalleen.
T Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin
paikalleen.
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8

Ilmoitukset näytössä

8

Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus
Symboli u palaa.

Syy/seuraus
Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus
ei ole mahdollista.

Kahvinporosäiliö on täynnä. /
Ylimääräisen veden astia on
täynnä. Valmistus ei ole
mahdollista.
Symboli ü vilkkuu. Kahvinporosäiliö ei ole oikein
tai ollenkaan paikallaan. /
Ylimääräisen veden astia ei
ole oikein tai ollenkaan
paikallaan. Valmistus ei ole
mahdollista.
ENA vaatii puhdistusta.
Symboli L palaa.
Symboli ü palaa.

Toimenpide
T Täytä vesisäiliö (katso luku 5 »Päivittäinen
käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
T Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen
veden astia (katso luku 5 »Päivittäinen
käyttö – Hoitotoimenpiteet«).
T Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.

T Tee puhdistus (katso luku 7 »Huolto –
Laitteen puhdistaminen«).

Symboli & palaa.

ENA vaatii kalkinpoistoa.

T Tee kalkinpoisto (katso luku 7 »Huolto –
Laitteen kalkinpoisto«).

Symboli ! palaa.

Suodatinpatruunan vaikutus
on loppunut.

T Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart /
Smart mini (katso luku 7 »Huolto –
Suodattimen asennus/vaihto«).

Suodatinpatruunaa CLARIS
Symboli ! palaa,
vaikka suodatinta ei Smart / Smart mini ei ole
asetettu vesisäiliöön
ole asetettu.
kalkinpoisto-ohjelman
päättymisen jälkeen.
Papusäiliö on tyhjä. ValmisSymbolit sss
tus ei ole mahdollista.
vilkkuvat kahvipapujen jauhamisen
jälkeen.
Symboli £ vilkkuu.

Ensimmäinen ja
kolmas symboli s
syttyvät vuorotellen.

106

On täytetty liian vähän
jauhettua kahvia. ENA
keskeyttää toiminnon.
Järjestelmä on täytettävä
vedellä. Valmistus ei ole
mahdollista.

T Aseta suodatinpatruuna CLARIS Smart /
Smart mini vesisäiliöön.

T Täytä papusäiliö (katso luku 3 »Valmistelut
ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
T Aloita valmistus uudelleen.

T Täytä järjestelmä painamalla näppäintä s.

9

9

Häiriöiden korjaaminen

Häiriöiden korjaaminen

Ongelma
Kahvia valmistettaessa
kahvia valuu vain
tipoittain.

Syy/seuraus
Kahvi on jauhettu liian hienoksi
ja tukkii järjestelmän.

Toimenpide

Veden kovuutta ei ole ehkä
asetettu oikein.

T Tee kalkinpoisto (katso luku 7
»Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).

Kahvinporosäiliön takana
on kuivaa kahvijauhetta.

Käytettävien kahvipapujen
tilavuus on jauhettuna
keskimääräistä suurempi.

T Pienennä kahvin vahvuutta tai
säädä hienompi jauhatusaste 4
»Valmistus – Jauhimen säätäminen«).

Jauhin pitää erittäin
kovaa ääntä.

Jauhimessa on vieraita esineitä.

T Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

Symboli & tai symboli ! Jos laite on ollut pitkään
kylmässä, lämmitys voi olla
palavat kirkkaasti ja
muut symbolit vilkkuvat. estetty turvallisuussyistä. ENA
kytkeytyy automaattisesti pois
päältä.

T Lämmitä laite huoneenlämmössä.

T Aseta jauhin karkeammalle (katso
luku 4 »Valmistus – Jauhimen
säätäminen«).

E Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi
asiakaspalveluun (katso luku 13 »JURA-yhteystiedot /
Oikeudelliset huomautukset«).
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10

Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

10 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen
Kuljetus / Järjestelmän
tyhjentäminen

Säilytä ENA-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.
ENA on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite
on tyhjennettävä.
Edellytys: ENA on käyttövalmis.
T Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
T Aseta astia kahvisuuttimen alle.
T Paina samanaikaisesti näppäimiä o ja i.
T Paina näppäintä f.
Symbolit s £ u vilkkuvat, kahvisuuttimesta virtaa niin kauan
ulos vettä, kunnes järjestelmä on tyhjä.
ENA on pois päältä.

Hävittäminen

108

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.
H
Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia
sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
Jännite
Teho
Vaatimustenmukaisuusmerkki

220–240 V ~, 50 Hz
1450 W

Pumpun paine
Vesisäiliön tilavuus (ilman
suodatinta)
Papusäiliön tilavuus
Kahvinporosäiliön tilavuus
Johdon pituus
Paino
Mitat (L × K × S)
CLARIS Smart / Smart mini
-suodatinpatruuna
(RFID-teknologia)
JURA Smart Connect
(Bluetooth-yhteys)
JURA WiFi Connect
(WiFi-yhteys)
JURA-tyyppi

staattinen maks. 15 bar
1,1 l

A

125 g
n. 10 annosta
n. 1,2 m
n. 8,4 kg
27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Taajuuskaista 13,56 MHz
Suurin lähetysteho < 1 mW
Taajuuskaista 2,4 GHz
Suurin lähetysteho < 1 mW
Taajuuskaista 2,4 GHz
Suurin lähetysteho < 100 mW
761
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12

Hakemisto

12
A

B
C

E

H

I
J

Hakemisto
Arominsuojakansi
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 89
Asetukset
Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 100
Asiakaspalvelu 112
Automaattinen poiskytkentä 100

JURA
Yhteystiedot 112

K

Bluetooth 109
CLARIS Smart mini -suodatinpatruuna
Asennus 102
Vaihto 102
Ensimmäinen käyttöönotto 94
Espresso 96
Kaksi espressoa 96
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 112
Häiriöiden korjaaminen 107
Hävittäminen 108
Hoitotoimenpiteet 99
Huolto 102
Huoltoliitäntä 89
Ilmoitukset näytössä 106
Järjestelmän tyhjentäminen 108
Jauhatusaste
Jauhatusasteen säätörengas 89, 97
Jauhimen säätäminen 97
Jauhekahvi
Jauhettu kahvi 98
Jauhesäiliö
Jauhetulle kahville tarkoitettu
jauhesäiliö 89
Jauhettu kahvi 98
Jauhetulle kahville tarkoitettu
jauhesäiliö 89
Jauhetun kahvin mittalusikka 89
Jauhetun kahvin mittalusikka 89
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L

M
N

O

Kahvi 96
Kaksi kahvia 96
Kahvinporosäiliö 89
Kahvisuutin
Korkeussuunnassa säädettävä kahvisuutin
89
Kaksi tuotetta 96
Kalkinpoisto
Laite 104
Vesisäiliö 105
Käynnistys 99
Käyttäjäpiiri 90
Käyttöönotto, ensimmäinen 94
Korkeussuunnassa säädettävä
kahvisuutin 89
Kuljetus 108
Kuppitaso 89
Laite
Kalkinpoisto 104
Puhdistaminen 103
Sijoittaminen 93
Lapset 91
Määräysten mukainen käyttö 90
Näppäin 89
Espresso-näppäin 89
Kahvi-näppäin 89
Näppäin kahvin vahvuus 89
Näppäin ohjelmointitila 89
Päälle/Pois-näppäin 89
Näyttö
Symbolinäyttö 89
Näyttö, ilmoitukset 106
Ohjelmointitila 100
Automaattinen poiskytkentä 100
Veden kovuuden asettaminen 101

12

Ongelmat
Häiriöiden korjaaminen 107
Osoitteet 112

P

R
S

Papusäiliö
Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 89
Puhdistaminen 105
Täyttäminen 93
Poiskytkentä 99
Automaattinen poiskytkentä 100
Puhdistaminen
Laite 103
Papusäiliö 105
Puhelinnumero 112
Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 100

T

V

Radioyhteys 94, 102, 109
RFID 109
Sähköliitäntä
Tekniset tiedot 109
Sijoittaminen
Laitteen sijoittaminen 93
Smart Connect -lähetin 89
Suodatin
Asennus 102
Vaihto 102
Symboli
Jauhettu kahvi 89
Kahvin vahvuus 89
Kalkinpoisto 89
Puhdistus 89
Suodatin 89
Vesisäiliö 89
WiFi 89
Ylimääräisen veden astia 89
Symbolien kuvaukset 90
Symbolinäyttö 89
Symboli WiFi 89

Hakemisto

Täyttäminen
Papusäiliö 93
Vesisäiliö 99
Täyttösuppilo
Jauhetun kahvin täyttösuppilo 89
Tekniset tiedot 109
Tukinumero 112
Tuplatuote 96
Turvallisuusohjeet 90
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 112
Valmistus 96
Espresso 96
Jauhettu kahvi 98
Kahvi 96
Kaksi espressoa 96
Kaksi kahvia 96
Kaksi kahvijuomaa 96
Vauriot
Vaurioiden estäminen 91
Vaurioiden käsittely 91
Veden kovuus
Veden kovuuden asettaminen 101
Veden kovuuden määrittäminen 94
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin
kokoon 97
Verkkojohto 89
Vesisäiliö 89
Kalkinpoisto 105
Täyttäminen 99
Viat
Häiriöiden korjaaminen 107

W

WiFi 109
WiFi Connect 89

Y

Yhteystiedot 112
Ylimääräisen veden astia 89
Alusta 89
Ylimääräisen veden astian alusta 89
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JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233
E Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät Internet-osoitteesta
jura.com.
E Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löydät
Internet-osoitteesta jura.com/service.
E Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä osoitteessa jura.com
annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.
Direktiivit

Laite on seuraavien direktiivien mukainen:
U 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
U 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
U 2009/125/EY – Energiadirektiivi
U 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
U 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi
ENA-laitteen yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät Internet-osoitteesta jura.com/conformity.

Tekniset muutokset
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Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä
värejä. ENA-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

