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Simbolių paaiškinimai
Įspėjimai
J ĮSPĖJIMAS
J DĖMESIO

DĖMESIO

Visuomet atkreipkite dėmesį į bet kokią informaciją, pažymėtą žodžiais
DĖMESIO arba ĮSPĖJIMAS! pažymėtą informaciją ir įspėjimo simbolius.
ĮSPĖJIMAS yra skirtas atkreipti jūsų dėmesį į pavojų patirti sunkių sužalojimų, o
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 tikrą
T
veiksmą.
Informacija ir patarimai, praverčiantys naudojantis Z6 kavos aparatu.
E
„Juoda kava“

Ekrano rodinys

103

lt

ru

Valdymo elementai

Valdymo elementai

1

8

2

9

10
11

ONA

NDE

ROFESSI
R P

ROMA GRI
LA

3

4

12

5
6

13
7

1
2
3
4

5
6
7

104

Maltos kavos angos dangtelis
Maltos kavos anga
Vandens talpa
Maitinimo laidas (nuolat prijungtas arba
prijungiamas) (kavos aparato galinėje
pusėje)
Karšto vandens piltuvėlis
Kavos tirščių talpa
Nulašėjimo padėklas
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Malimo rupumo reguliavimo jungiklio
dangtelis
Malimo rupumo reguliavimo jungiklis
Įjungimo / išjungimo mygtukas Q
Kavos pupelių talpa su aromatą
išsaugančiu dangteliu
Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas
piltuvėlis
Puodelių padėkliukas

Valdymo elementai

3

1
2

Priekinė pusė
1
Ekranas
2 Valdymo mygtukai (jų funkcija
priklauso nuo rodmenų ekrane)

Aparato viršus
3 Valdymo ratukas

et

Aparato galinė pusė: Jungtis su „JURA Smart Connect“
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Pieno sistemos valymo indas
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Maltos kavos matavimo
šaukštelis

Maltos kavos piltuvėlis
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Svarbi informacija

Svarbi informacija
Tinkamas
naudojimas

Aparatas skirtas naudoti buityje. Jis turi būti naudojamas tik kavos, karšto pieno gėrimų ir vandens
ruošimui. 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 pažeidimai ar defektai atsirado nesilaikant naudojimo instrukcijos. Laikykite šią naudojimo instrukciją netoli
aparato ir perduokite kitiems naudotojams.

Saugumo nurodymai

J

106

Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą svarbią saugos
informaciją ir jos laikykitės.
Kad išvengtumėte galimai mirtino elektros smūgio, laikykitės toliau pateikiamų nurodymų.
UU Niekada nenaudokite aparato, jei jis apgadintas arba jo maitinimo laidas pažeistas.
UU Pastebėję pažeidimo požymių, pavyzdžiui,
užuodę degėsių kvapą, nedelsdami atjunkite
kavos aparatą nuo elektros tinklo ir kreipkitės į
JURA techninės priežiūros centrą.
UU Jei aparato maitinimo laidas pažeistas, jį
remontuoti turi JURA arba įgaliotas JURA techninės priežiūros centras.
UU Z6 kavos aparatas ir jo maitinimo laidas turi
būti patraukti toliau nuo karštų paviršių.
UU Pasirūpinkite, kad maitinimo laidas nebūtų
prispaustas ir nesitrintų į aštrias briaunas.

Svarbi informacija

UU Aparato

UU

niekada nemėginkite atidaryti ir
remontuoti patys. Nemodifikuokite aparato
jokiu būdu, kuris nėra aprašytas šioje 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 saugiai visiškai atjungti Z6 kavos
aparatą nuo elektros tinklo, iš pradžių išjunkite
jį įjungimo / išjungimo mygtuku Q. Tik tai
atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Piltuvėliai kelia nusiplikymo ar nudegimo pavojų.
UU Aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
UU Nelieskite jokių karštų dalių. Naudokitės esa- et
momis rankenomis.
UU Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas ir švarus
piltuvėlis. Esant netinkamai pritvirtintam ar
užsiteršusiam piltuvėliui, jo dalys gali nukristi.
Kyla pavojus praryti dalis.
lv
Aparatas su defektais nėra saugus, naudojant tokį
aparatą galima susižaloti arba sukelti gaisrą. Kad
išvengtumėte žalos ir bet kokio sužalojimo ar gaisro
pavojaus:
UU Niekada neleiskite maitinimo laidui kaboti lais- lt
vai. Už maitinimo laido galima užkliūti ir
nugriūti arba galima pažeisti laidą.
UU Saugokite Z6 kavos aparatą nuo aplinkos
poveikio, pavyzdžiui, nuo lietaus, šalčio ar tieru
sioginių saulės spindulių.
UU Nemerkite Z6 kavos aparato, maitinimo laido
ar jo jungčių į vandenį.
107

Svarbi informacija

UU Neplaukite Z6 kavos aparato ir jokių atskirų jo
UU

UU

UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
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dalių indaplovėje.
Prieš valydami Z6 kavos aparatą, išjunkite jį
įjungimo / išjungimo mygtuku Q. Z6 kavos
aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šlapia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyškančio vandens poveikio.
Prietaisą junkite tik prie tokios maitinimo
įtampos, kokia nurodyta techninės informacijos lentelėje. Gamyklinę techninių duomenų
lentelę galima rasti Z6 kavos aparato apačioje.
Išsamesni techniniai duomenys pateikti šioje
naudojimo instrukcijoje (žr. 9 skyrių „Techniniai duomenys“).
Z6 kavos aparatą junkite tiesiai į buitinį elektros tinklą. 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 šarminių valiklių; naudokite tik
minkštą šluostę ir švelnius valiklius.
Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdorotos naudojant priedus, taip pat karamelizuotų kavos pupelių.
Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
Nesinaudodami kavos aparatu ilgesnį laiką,
išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku Q ir
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
Vaikams negalima valyti ir naudotis prietaisu,
išskyrus kai juos prižiūri atsakingas asmuo.
Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.

Svarbi informacija

UU Neleiskite vaikams, jaunesniems nei 8 metų,
UU

artintis prie prietaiso arba visą laiką juos prižiūrėkite.
Vaikai, kuriems yra 8 metai, ir vyresni gali naudotis prietaisu be priežiūros, jeigu jiems buvo
nurodyta, kaip saugiau juo naudotis. Vaikai
turi gebėti atpažinti ir suprasti galimus pavojus, kylančius dėl netinkamo naudojimo.

Prietaiso negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus),
kurių
UU fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti,
UU taip pat žmonės, neturintys pakankamai patirties arba žinių, kaip saugiai naudotis aparatu.
Juo naudotis jiems leidžiama tik prižiūrint atsakingam asmeniui arba instruktavus, kaip tinkamai
naudotis.
Saugumo nurodymai naudojant „CLARIS Smart“
vandens filtro kasetes:
UU Filtro kasetes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
UU Filtro kasetes laikykite sausoje vietoje, sandarioje pakuotėje.
UU Saugokite vandens filtrų kasetes nuo šilumos
šaltinių ir tiesioginių saulės
spindulių.
UU Nenaudokite pažeistų filtro kasečių.
UU Neatidarykite filtro kasečių.
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Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

1

Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Apie ,,JURA“ interneto
svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje. ,,JURA“ interneto svetainėje (www.jura.com) rasite įdomios ir naujausios informacijos apie
savo Z6 kavos aparatą ir kavą.

Kavos aparato
nustatymas

Norėdami tinkamai naudoti Z6 kavos aparatą, atkreipkite dėmesį į
toliau pateiktas pastabas.
Z6 kavos aparatą statykite ant horizontalaus ir vandeniui
atsparaus paviršiaus.
Rinkitės tokią vietą, kur Z6 kavos aparatas būtų apsaugotas
nuo perkaitimo. Įsitikinkite, kad nebus uždengtos vėdinimo
angos.

UU
UU

Kavos pupelių talpos
pildymas
DĖMESIO

Kavos pupelių talpa 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 kavos pupelių talpą pilkite tik skrudintas, papildomai neapdorotas kavos pupeles.
T Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
T Pašalinkite visus kavos pupelių talpoje esančius nešvarumus
ir pašalinius daiktus.
T Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite
aromatą išsaugantį dangtelį.

Vandens kietumo
nustatymas

110

Naudodami kavos aparatą pirmą kartą, išmatuokite vandens kietumą. Tai galite padaryti su ,,Aquadur „ matavimo juostele, kurią
rasite pridėtą prie kavos aparato.
T Trumpai (apie 1 sekundę) palaikykite juostelę po tekančia
vandens srove. Nukratykite nuo jos vandens likučius.
T Palaukite maždaug 1 minutę.

1

Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

T Pagal „Aquadur®“ juostelėje išryškėjusius spalvotus segmentus, palyginkite su aprašymu pateiktu ant pakuotės.

Naudojimas pirmą kartą
J ĮSPĖJIMAS

Kavos aparatą naudojant esant pažeistam maitinimo laidui 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 talpą arba aparatą.
T Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.
Pradinė sąlyga: Kavos pupelių talpa pripildyta.
T Jei aparatas yra su prijungiamu maitinimo laidu: Prijunkite
prie prietaiso maitinimo laidą.
T Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q ir įjunkite Z6
kavos aparatą.
„Sprachauswahl“ / „Deutsch“

et

lv

EE Sukdami valdymo ratuką, galite pasirinkti kitas kalbas.
T Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys pageidaujama kalba,
pavyzdžiui, „Lietuvių“.
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Nuostata patvirtinama ekrane trumpai parodant „Išsaugota“.
„Vandens kietumas“
EE Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiškinti (žr. 1 skyrių „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą – vandens kietumo nustatymas“).
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T Pasukite valdymo ratuką ir pakeiskite vandens kietumo
reikšmę, pavyzdžiui, pasirinkdami „16 °dH“.
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Įstatykite vandens filtrą“
T Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
T Išimkite vandens talpą ir išskalaukite šaltu vandeniu.
T Pritvirtinkite pridėtą filtro prailginimą „CLARIS Smart“ vandens filtro kasetės viršuje.

T Filtrą įstatykite į vandens talpą.
T Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelėdama užsifiksuos vietoje.
T Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.
EE Aparatas automatiškai aptinka, kai tik filtras įstatomas į vandens talpą.
„Filtro naudojimas“ / „Išsaugota“
„Filtras skalaujamas“, filtras skalaujamas. Vanduo teka tiesiai
į lašėjimo padėklą.
„Sistema pildoma“, iš dvigubo ir karšto vandens piltuvėlių
teka vanduo.
„Ištuštinkite nulašėjimo padėklą“
T Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į aparatą.
T Pakiškite indą po dvigubu piltuvėliu.
„Aparatas kaista“
„Kavos aparatas skalaujamas“, sistema skalaujama. Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas. Z6
kavos aparatas paruoštas naudoti.
EE Ekrane rodomi gėrimai, kuriuos galite ruošti.
EE Jei vandens filtras aktyvuotas, ekrane matomas mėlynas filtro
simbolis.
EE Žvaigždutės simbolis ekrane rodo, kad įjungtas „Smart“ režimas. Tai reiškia, jog po tam tikro laiko gėrimai pradžios ekrane
pasikeis pagal vartojimo dažnumą.
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1

Pieno sistemos
prijungimas

Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Z6 kavos aparatu galite paruošti nuostabią, tobulos konsistencijos,
kreminę ir itin lengvą pieno putą. Norint gerai išplakti pieną, svarbiausias reikalavimas yra pieno temperatūra – ji turi būti 4–8 °C. Dėl
to rekomenduojame naudoti pieno šaldytuvą arba pieno talpą.
T Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie dvigubo piltuvėlio.
T Kitą pieno vamzdelio galą prijunkite prie pieno talpos arba
pieno šaldytuvo.
EE Z6 kavos aparatas komplektuojamas su HP3 pieno sistema.

Priedų prijungimas
(belaidis ryšys)

Z6 kavos aparatas komplektuojamas su JURA „Smart Connect“
jungtimi. Todėl belaidžiu ryšiu prie kavos aparato galima prijungti
suderinamą JURA priedą (pavyzdžiui, „Cool Control“ pieno šaldytuvą).
EE „Smart Connect“ galima apsaugoti nuo neteisėtos prieigos
naudojant PIN kodą. Aktyvinkite PIN funkciją per JURA
taikomąją programėlę. Daugiau informacijos rasite apsilankę
puslapyje www.jura.com/smartconnect.
EE Atkreipkite dėmesį, jog prie kavos aparato per „Smart Connect“ jungtį galite prijungti tik „Cool Control“ arba tik vieną
JURA programą – abiejų vienu metu prijungti negalima.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nuostatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Susieti
priedą su aparatu“.
EE Jei nerodomas meniu punktas „Susieti priedą su aparatu“,
vadinasi, „Smart Connect“ į priežiūros jungtį neįkišta arba
įkišta netinkamai.

113
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T Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.
„Susieti priedą su aparatu“
T Laikydamiesi ekrane pateiktų instrukcijų, prijunkite priedą
prie Z6 kavos aparato.
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Paruošimas

Paruošimas
Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:
Kavos pupelių malimo metu valdymo ratuku galima pasirinkti
kavos stiprumo lygį ruošiant bet kokį gėrimą.
Gėrimo ruošimo metu galite keisti iš anksto nustatytą kiekį
(pvz., vandens ar pieno putos), sukdami valdymo ratuką.
Paruošimą galite sustabdyti bet kuriuo metu. Norėdami tai
padaryti, spauskite mygtuką „  “.
Visiems Z6 kavos aparato atmintyje išsaugotiems standartiniams gėrimams galite suteikti savo sugalvotus naujus pavadinimus ir pasirinkti individualius nustatymus (pvz., kiekį ir
kavos stiprumo lygį) (žr. 4 skyrelį „Programavimo režimas:
nuolatiniai nustatymai – gėrimų nustatymų valdymas“).
Turėkite omenyje, kad tolesniuose skyriuose pateikti aprašymai visada skirti numatytosioms nuostatoms.
Žvaigždutės simbolis ekrane rodo, kad įjungtas „Smart“ režimas. Tai reiškia, jog po tam tikro laiko gėrimai pradžios ekrane
pasikeis pagal vartojimo dažnumą.

et

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.

lv

UU
UU
UU
UU

UU

Gėrimų ruošimo būdai

Z6 kavos aparatas siūlo įvairius kavos gėrimų, pieno ir karšto vandens ruošimo būdus.
Paruošimas naudojantis pradžios ekranu: Tiesiog spustelėkite atitinkamą ekrane (pradžios lange) matomo pageidaujamo gėrimo
ruošimo mygtuką. Ekrane rodomi šie standartiniai gėrimai:
„Espresso“
„Juoda kava“
„Americano“
„Karštas vanduo“

„Macchiato“
„Flat white“
„Cappuccino“
„Latte macchiato“
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Ruošimas naudojantis gėrimų slinkties juosta: pradžios ekrane
rodomi tik kai kurie gėrimai, kuriuos galite ruošti. Pasukus
valdymo ratuką, slinkties juostoje pasirodo daugiau gėrimų.
Sukite valdymo ratuką, kol pasieksite norimą gėrimą. Gėrimas pradedamas ruošti spustelėjus valdymo ratuką. Gėrimų slinkties juostoje rodomi šie papildomi gėrimai:
„Ristretto“
„Espresso doppio“(2 espresso gaminimai iš eilės)
„Lungo Barista“
„Caffè latte“
„1 porcija pieno“
„1 porcija pieno putos“
„Vanduo žaliai arbatai“
„Vanduo juodai arbatai“
„Kavinukas“

UU
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EE Nepradėjus ruošti jokio gėrimo, gėrimų slinkties juosta automatiškai dingsta po 10 sekundžių.
EE Paskutinį kartą rodytas gėrimas slinkties juostoje visuomet
pasirodo pirmiausia.

Ristretto, Espresso ir
Juoda kava
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Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte
vieną puodelį kavos.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Padėkite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
T Paspauskite mygtuką „Juoda kava“
Pradedama ruošti. Rodoma „Juoda kava“ ir kavos stiprumas.
Į puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens kiekis.
Ruošimas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.
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Dvi porcijos Ristretto,
Espresso ir juodos kavos

Latte macchiato,
Cappuccino ir kiti kavos
su pienu gėrimai

Paruošimas

Pavyzdys: dviejų kavos puodelių ruošimas.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Padėkite du puodelius po dvigubu kavos piltuvėliu.
T Norėdami paruošti du kavos puodelius, du kartus (per dvi
sekundes) paspauskite mygtuką „Juoda kava“.
Pradedama ruošti kava. Į puodelius pribėga kavai iš anksto
nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai.
Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

Z6 kavos aparatas vienu mygtuko spustelėjimu leidžia paruošti įvairius kavos gėrimus, tokius kaip Latte macchiato, Cappuccino, Flat
White ir kt.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte
vieną porciją Latte Macchiato.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Padėkite stiklinę po dvigubu kavos piltuvėliu.
T Paspauskite mygtuką „Latte macchiato“.
Į stiklinę bėga nustatytas kiekis pieno ir pieno putos.

et

EE Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putų.
Taip susidaro Latte macchiato būdingi sluoksniai.
Pradedama ruošti kava. Į stiklinę bėga espresso iš anksto
nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai.
Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.
EE Praėjus 15 minučių po gėrimo paruošimo, pieno sistema automatiškai išskalaujama (žr. 5 skyrelį „Priežiūra – automatinė
pieno sistemos skalavimo programa“). Todėl po pieno ruošimo visuomet padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
Siekdami užtikrinti, kad pieno sistema su dvigubu piltuvėliu visada
veiktų tinkamai, turite ją valyti kasdien (žr. 5 skyrių „Priežiūra –
pieno sistemos valymas“).
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Americano ir Lungo
Barista

Ruošiant Americano ir Lungo Barista gėrimus, Z6 kavos aparatas
specialiu būdu pats sumaišo kavą ir karštą vandenį. Taip gaunamas
sodraus skonio kavos gėrimas, kuris yra ypač lengvai virškinamas.
Jūs galite pakeisti šio papildomo vandens kiekį (žr. 4 skyrelį
„Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai – gėrimų nustatymų valdymas“).
EE Caffè Barista ir Lungo Barista taip pat galima paruošti dvigubus.

Malta kava

Kavos aparatas turi maltos kavos angą, tad galite naudoti kitos rūšies
kavą, pavyzdžiui, kavą be kofeino.
Pagrindinė informacija apie maltą kavą
Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo
šaukštelių maltos kavos.
Naudokite ne per smulkiai sumaltą kavą. Labai smulki kava
gali užkimšti sistemą, todėl kava netekės, o lašės.
Įbėrus per mažai maltos kavos, ekrane pasirodo užrašas
„Nepakanka maltos kavos“ ir Z6 kavos aparatas sustabdo ruošimo procesą.
Norimą kavos gėrimą reikia ruošti maždaug per vieną minutę
nuo tada, kai buvo įpilta maltos kavos. Kitaip Z6 kavos aparatas sustabdo procesą ir persijungia į parengties režimą.
Visų rūšių kavos gėrimai, ruošiami iš maltos kavos, visada ruošiami pagal tą patį modelį.

UU
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Pavyzdys: kavos ruošimas naudojant maltą kavą.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Padėkite puodelį po dvigubu kavos piltuvėliu.
T Atidarykite maltos kavos dangtelį.
„Įberkite maltos kavos“
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T Įdėkite maltos kavos piltuvėlį.
T Į piltuvėlį įberkite vieną nubrauktą matavimo šaukštelį maltos kavos.
T Išimkite piltuvėlį ir uždarykite maltos kavos dangtelį.
Rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite mygtuką „Espresso“.
Pradedama ruošti. „Espresso“, į puodelį bėga nustatytas kiekis vandens kavai paruošti.
Ruošimas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

Malūnėlio reguliavimas
DĖMESIO

Pagal kavos skrudinimo laipsnį galite nustatyti malūnėlį.
Jei malimo rupumą reguliuosite malūnėliui neveikiant, galite sugadinti malūnėlio reguliavimo jungiklį.
T Malimo rupumą reguliuokite tik malūnėliui veikiant.
Malimo rupumas tinkamas, jei kava per kavos piltuvėlius bėga tolygiai, susidaro švelni ir tiršta kreminė puta.
Pavyzdys: kavos pupelių malimo rupumo keitimas ruošiant
espresso.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Padėkite puodelį po dvigubu kavos piltuvėliu.
T Atidarykite malūnėlio reguliavimo jungiklio dangtelį.
T Paspauskite mygtuką „Espresso“.
T Pasukite malimo rupumo reguliavimo rankenėlę į norimą
padėtį veikiant malūnėliui.
Į puodelį pilamas iš anksto nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai.
T Uždarykite malimo rupumo reguliavimo rankenėlės dangtelį.
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Karštas vanduo

Z6 kavos aparatas leidžia paruošti skirtingus karšto vandens variantus:
„Karštas vanduo“
„Vanduo žaliai arbatai“
„Vanduo juodai arbatai“

UU
UU
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J DĖMESIO

Karštas vanduo gali nuplikyti.
T Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.
Pavyzdys: karšto vandens žaliajai arbatai ruošimas (naudojantis
gėrimų slinkties juosta).
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Padėkite puodelį po karšto vandens piltuvėliu.
T Pasukite valdymo ratuką ir atsidarykite gėrimų slinkties
juostą.
T Sukite valdymo ratuką, kol pasirodys užrašas „Vanduo žaliai
arbatai“.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.
„Vanduo žaliai arbatai“, į puodelį pilamas nustatytas kiekis
vandens.
Ruošimas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.
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Kasdienis naudojimas

Vandens talpos
pripildymas

Kasdienė aparato priežiūra ir higienos palaikymas naudojant pieną,
kavą ir vandenį užtikrina, kad kaskart paruošite puikią kavą. Dėl šios
priežasties vandenį turėtumėte keisti kasdien.
DĖMESIO

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

Aparato įjungimas
T Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q ir įjunkite Z6
kavos aparatą.
„Aparatas kaista“
„Kavos aparatas skalaujamas“, sistema skalaujama.
Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Kasdienė priežiūra

Norint, kad Z6 kavos aparatas patikimai tarnautų ilgus metus ir
visuomet užtikrintų optimalią kavos kokybę, reikia kasdien tinkamai
jį prižiūrėti.
T Ištraukite nulašėjimo padėklą.
T Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą. Abu
praskalaukite šiltu vandeniu.
EE Kavos tirščių talpą visada tuštinkite tada, kai aparatas įjungtas. Tik taip kavos tirščių skaitiklį galima nustatyti iš naujo.
T Kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą įstatykite atgal.
T Praskalaukite vandens talpą švariu vandeniu.

121

et

lv

lt

ru

3

Kasdienis naudojimas

T Išvalykite dvigubo piltuvėlio pieno sistemą (žr. 5 skyrių „Priežiūra – pieno sistemos valymas“).
T Atjunkite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite
tekančiu vandeniu.
T Išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – dvigubo piltuvėlio išmontavimas ir skalavimas).
T Aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste
(pvz., mikropluošto šluoste).
Informacijos apie Z6 kavos aparato priežiūrą galima rasti ir atsidarius
programavimo režimo skyrelį „Priežiūros būsena“ / „Priežiūros informacija“.

Reguliari priežiūra

Toliau nurodytus priežiūros veiksmus atlikite reguliariai arba pagal
poreikį.
Higienos sumetimais rekomenduojame reguliariai keisti
pieno tiekimo vamzdelį ir keičiamą pieno vamzdelio jungtį
(maždaug kas 3 mėnesius). Pakaitinių dalių galima įsigyti iš
specializuotų pardavėjų. Z6 kavos aparatas komplektuojamas
su HP3 pieno sistema.
Išvalykite vandens talpos vidų, pvz., naudodami šepetį. Daugiau informacijos apie vandens talpą rasite šioje naudojimo
instrukcijoje (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas iš vandens talpos“).
Pieno ir kavos likučių gali prilipti prie puodelio padėklo grotelių viršaus ir apačios. Jei taip nutiktų, puodelio padėklo groteles nuvalykite.
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Aparato išjungimas

Išjungus Z6 kavos aparatą, sistema automatiškai išskalaujama, jei
buvo ruoštas kavos gėrimas.
T Padėkite indą po dvigubu kavos piltuvėliu.
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q.
EE Jei buvo ruošiamas gėrimas su pienu, būsite raginami išvalyti
pieno sistemą („Pieno sistemos valymas“). Po 10 sekundžių
automatiškai tęsiasi išjungimo procesas.
„Kavos aparatas skalaujamas“, sistema pati išsiplauna. Procesas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas išsijungia.
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Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai
Trumpai paspauskite valdymo ratuką ir įjunkite programavimo
režimą. Sukdami valdymo ratuką ir naudodamiesi valdymo mygtukais, galite peržiūrėti meniu punktus ir įrašyti nuolatinius pageidaujamus nustatymus. Galima nustatyti toliau nurodytus nustatymus.

Meniu punktas
„Priežiūros būsena“

„Gėrimų nustatymai“

Papunktis
„Valymas“,
„Nuovirų šalinimas“,
„Keisti filtrą“,
„Pieno sistemos valymas“,
„Skalavimas“,
„Priežiūros informacija“
„Eksperto režimas“

Paaiškinimas

„Pagrindinis gėrimų
meniu“

T Pakeiskite gėrimus savo mėgstamais.
Galite nustatyti savo mėgstamus kavos
gėrimus, suteikdami jiems naujus pavadinimus ir pasirinkdami individualius nustatymus.

„Aparato nustatymai“ „Pasirinkti kalbą“

T Čia galite įjungti reikiamą priežiūros
programą.

T Galite keisti kavos ir kavos gėrimų su
pienu, taip pat karšto vandens nustatymus.

T Pasirinkite kalbą.

„Išjungti po“

T Nustatykite automatinio Z6 kavos aparato
išsijungimo laiką.

„Gamintojo nustatymai“

T Atstatomi gamykliniai kavos aparato
nustatymai.

„Kiekio vienetai“

T Pasirinkite vandens kiekio matavimo
vienetus.

„Ekranas“

T Keiskite ekrano šviesumą.

„Vandens kietumas“

T Galite nustatyti naudojamo vandens
kietumą.

„Gėrimo apskaita“ /
„Priežiūros programų
apskaita“

T Stebėkite, kiek gėrimų paruošėte, ir
peržiūrėkite, kiek priežiūros programų buvo
atlikta.
Programinės įrangos versija

„Versija“
„Vandens talpos
apšvietimas“
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T Galite pakeisti vandens talpos apšvietimo
nustatymus.
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Meniu punktas

Papunktis
„Išmanus“ režimas

Paaiškinimas
T Nustatykite gėrimus pradžios ekrane
pagal jų ruošimo dažnumą.

„Susieti priedą su aparatu“, T Belaidžiu ryšiu prie Z6 kavos aparato
„Atjungti priedus nuo
galite prijungti JURA priedą ir jį atjungti.
aparato“
(rodoma tik tada, jei
naudojamas JURA „Smart
Connect“)

Gėrimų nustatymai

Meniu punkte „Gėrimų nustatymai“ galimi šie nustatymai:
„Eksperto režimas“: Galite pasirinkti bet kurio gėrimo individualius nustatymus, pavyzdžiui, kavos stiprumo lygį, vandens
kiekį ir pan. (žr. 4 skyrelį „Programavimo režimas: nuolatiniai
nustatymai – gėrimų nustatymų valdymas“).
„Pagrindinis gėrimų meniu“:
UU„Įtraukti į gėrimų slinkties juostą“: Galite įtraukti norimus
gėrimus į slinkties juostą. Nustatykite norimus gėrimus,
suteikdami jiems naujus pavadinimus ir pasirinkdami individualius nustatymus (žr. 4 skyrelį „Programavimo režimas:
nuolatiniai nustatymai – gėrimų įrašymas ir asmeniniai
nustatymai“).
UU„Pridėti prie mėgstamų“ (rodoma tik esant išjungtam
„Smart“ režimui): pakeiskite gėrimus pradžios ekrane savo
mėgstamais.

UU
UU

Gėrimų nustatymų
valdymas
Gėrimas
Ristretto,
Espresso
Juoda kava
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Toliau nurodytus nustatymus galima išsaugoti visų tipų kavos gėrimams, pienui ir karštam vandeniui.
Kavos
stiprumas
10 lygių
10 lygių

Kiekis
Juoda kava: 15 ml–80 ml

Daugiau nustatymų

Temperatūra (žema, normali,
aukšta), gėrimo pavadinimas
Juoda kava: 25 ml–240 ml Temperatūra (žema, normali,
aukšta), gėrimo pavadinimas

4

Gėrimas
Americano,
Lungo Barista

Kavos
stiprumas
10 lygių

–
Dvi porcijos Ristretto,
dvi porcijos Espresso,
dvi porcijos juodos kavos,
dvi porcijos americano,
dvi porcijos Lungo Barista
Cappuccino
10 lygių

Latte macchiato

10 lygių

Espresso macchiato

10 lygių

Flat White,
caffè latte

10 lygių

Kavinukas

10 lygių

Pieno putos porcija,
pienas

–

Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai

Kiekis

Daugiau nustatymų

Juoda kava: 25 ml–240 ml
Papildomo vandens
kiekis: 0–240 ml
Juoda kava: nustatytas
kiekis vienam puodeliui
yra dvigubinamas.

Temperatūra (žema, vidutin
ė, aukšta), gėrimo pavadinimas
Temperatūra (kaip vienos
porcijos gėrimo), gėrimo
pavadinimas

Juoda kava: 25 ml–240 ml Pieno putos temperatūra
(10 lygių), temperatūra
Pieno putos:
(žema, normali, aukšta),
0 sek.–120 sek.
gėrimo pavadinimas
Juoda kava: 25 ml–240 ml Pieno ir pieno putos temperatūra (10 lygių), temperaPieno putos:
tūra (žema, normali, aukšta),
0 sek.–120 sek.
gėrimo pavadinimas
Pienas: 0 sek.–120 sek.
Intervalas: 0 sek.–60 sek.
Pieno putos temperatūra
Juoda kava: 15 ml–80 ml
(10 lygių), temperatūra
Pieno putos:
(žema, normali, aukšta),
0 sek.–120 sek.
gėrimo pavadinimas
Juoda kava: 25 ml–240 ml Pieno ir pieno putos temperatūra (10 lygių), temperaPieno putos:
tūra (žema, normali, aukšta),
0 sek.–120 sek.
gėrimo pavadinimas
Pienas: 0 sek.–120 sek.
Temperatūra (žema,
Juoda kava: 25–200 ml
vidutinė, aukšta), gėrimo
Papildomo vandens
pavadinimas, malimo ciklų
kiekis: 0–200 ml
skaičius (1–5; ruošimo metu
rodomas nustatytas
skaičius)
Pieno putos:
Pieno ir pieno putos
0 sek.–120 sek.
temperatūra (10 lygių),
gėrimo pavadinimas
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Gėrimas
Karštas vanduo,
vanduo žaliai arbatai,
vanduo juodajai arbatai

Kavos
stiprumas
–

Kiekis

Daugiau nustatymų

Vanduo: 25 ml–450 ml

Temperatūra (žema,
normali, aukšta), gėrimo
pavadinimas

Programavimo režimo nuolatiniai nustatymai visada nustatomi
pagal tą patį modelį.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte vienos espresso porcijos stiprumą.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Apie 2 sekundes palaikykite paspaustą mygtuką „Espresso“ ,
kol ekrane pasirodys „Individualūs nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Kavos stiprumas“
T Dar kartą spustelėkite valdymo ratuką.
T Pasukę valdymo ratuką pakeiskite kavos stiprumo nustatymą.
T Paspauskite valdymo ratuką, kad išsaugotumėte nustatymą.
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Individualus nustatymai“
T Paspauskite mygtuką „  “.
Rodomas pradžios ekranas.

Gėrimų įrašymas ir
asmeniniai nustatymai

Meniu punkte „Gėrimų ruošimo nustatymai“ / „Pagrindinis gėrimų
meniu“ galite rasti visus gėrimus, kurie Z6 kavos aparato atmintyje
yra išsaugoti kaip standartiniai. Jūs galite perkelti bet kurį šių gėrimų
į pasirinktą vietą ekrano pradžios lange arba slinkties juostoje ir pridėti prie mėgstamų. Jūs galite nustatyti norimus gėrimus, suteikdami jiems naujus pavadinimus ir pasirinkdami individualius nustatymus (pvz., kiekį ir kavos stiprumo lygį).
EE Gėrimus pradžios ekrane galima pakeisti tik esant išjungtam
„Smart“ režimui.
Pavyzdys: kavos įtraukimas į gėrimų slinkties juostą ir gėrimo pervadinimas „Mano kava“ (My coffee).
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
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T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Gėrimų
ruošimo nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Individualūs nustatymai“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Pagrindinis gėrimų meniu“.
T Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.
„Gėrimą rodyti papildomame meniu“
T Dar kartą spustelėkite valdymo ratuką.
T Sukite valdymo ratuką, kol pasieksite „Juoda kava“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Ar tikrai norite kavos gėrimą įkelti į papildomą meniu?“
T Paspauskite mygtuką „Taip“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Gėrimo pavadinimas“
EE Įtrauktam gėrimui dabar galite suteikti naują pavadinimą,
pavyzdžiui, „Mano kava“.

et

T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Kavos stiprumas“
EE Dabar galite keisti įvairius gėrimo nustatymus. Norėdami
tai atlikti, trumpai spustelėkite sukamąjį valdymo ratuką ir
atsidarykite įvairias nustatymų parinktis. Patvirtinkite
nustatymą paspausdami mygtuką „Išsaugoti“.
EE Jei nebenorite keisti kitų nustatymų, tiesiog paspauskite mygtuką „  “.
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

Automatinis išsijungimas

Naudodamiesi automatinio Z6 kavos aparato išsijungimo funkcija,
galite sumažinti energijos sąnaudas. Įjungus šią funkciją, Z6 kavos
aparatas automatiškai išsijungia praėjus nustatytam laikui po
paskutinio naudojimosi kavos aparatu.
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Galima nustatyti, kad kavos aparatas automatiškai išsijungtų po
15 minučių, 30 minučių arba po 1–9 valandų.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Išjungti
po“.
T Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.
„Išjungti po“
T Pasukę valdymo ratuką pakeiskite kavos aparato išsijungimo
laiką.
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Išjungti po“
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

„Smart“ režimas

Z6 kavos aparatas turi „Smart“ režimą. Veikiant šiam režimui, gėrimai pradžios ekrane po tam tikro laiko pakeičiami pagal jūsų asmeninį gėrimų vartojimo dažnumą.
EE Žvaigždutės simbolis pradžios ekrane rodo, kad įjungtas
„Smart“ režimas.
Pavyzdys: „Smart“ režimo išjungimas.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Smart“
režimas.
T Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.
„Smart“ režimas
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T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas
„Išjungti“.
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Smart“ režimas
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

Vandens kietumo
nustatymas

Juo kietesnis naudojamas vanduo, tuo dažniau reikia nukalkinti Z6
kavos aparatą. Dėl to svarbu tiksliai nustatyti vandens kietumą.
Vandens kietumas buvo nustatytas aparatą įjungus pirmą kartą. Šį
nustatymą galite bet kada pakeisti.
Vandens kietumą galima reguliuoti skalėje nuo 1 °dH iki 30 °dH.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Vandens kietumas“.
T Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.
„Vandens kietumas“
T Pasukę valdymo ratuką galite pakeisti vandens kietumą.
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Vandens kietumas“
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

Ekrano šviesumas

et
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Meniu punkte „Aparato nustatymai“ / „Ekranas“ galite nustatyti
ekrano šviesumą (procentais).

ru

Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
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T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Ekranas“.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidarykite meniu
punktą.
„Ekranas“
T Pasukę valdymo ratuką galite keisti nustatymus.
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Ekranas“
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

Vandens kiekio matavimo
vienetai
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Meniu punkte „Aparato nustatymai“ / „Matavimo vienetai“ galite
nustatyti vandens kiekio matavimo vienetus.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte
vandens kiekio matavimo vienetus iš „ml“ į „oz“.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Kiekio
vienetai“.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidarykite meniu
punktą.
„Kiekio vienetai“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Uncijos“ (oz).
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Kiekio vienetai“
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

4

Gamyklinių nustatymų
atkūrimas

Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai

Meniu punkte „Aparato nustatymai“ / „Gamintojo nustatymai“
galima atkurti gamyklinius nustatymus: Naudojantis šia funkcija,
visi naudotojo nustatymai pakeičiami į gamyklinius. Po šio veiksmo
Z6 kavos aparatas išsijungia.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite sukamąjį valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Gamintojo nustatymai“.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidarykite meniu
punktą.
„Gamintojo nustatymai“ / „Tikrai norite grąžinti kavos aparato gamyklinius nustatymus?“
T Paspauskite mygtuką „Taip“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
Z6 kavos aparatas išsijungia.

Vandens talpos
apšvietimas

Meniu punkte „Aparato nustatymai“ / „Vandens talpos apšvietimas“
galite pakeisti vandens talpos apšvietimo nustatymus:
„Nuolat“: vandens talpa yra nuolat apšviečiama.
„Laikinai“: vandens talpa apšviečiama tik kavos aparatui atliekant kokį nors veiksmą.

UU
UU

Pavyzdys: vandens talpos apšvietimo nustatymo keitimas iš „Nuolat“ į „Laikinai“.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Vandens talpos apšvietimas“.
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T Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.
„Vandens talpos apšvietimas“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Laikinai“.
T Paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Vandens talpos apšvietimas“
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.

Kalba

Šiame meniu punkte galite nustatyti Z6 kavos aparato valdymo
kalbą.
Pavyzdys: atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte
kalbą iš „Lietuvių“ į „Deutsch“.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite sukamąjį valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką ir atsidarykite meniu
punktą.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite sukamąjį valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Deutsch“ .
T Paspauskite mygtuką „Speichern“.
Ekrane trumpai parodoma „Gespeichert“.
„Kalbos pasirinkimas“
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.
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Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai

Meniu punkte „Aparato nustatymai“ galite peržiūrėti toliau nurodytą informaciją:
„Gėrimo apskaita“: paruoštų kavos ir kavos gėrimų su pienu
bei karšto vandens porcijų skaičius.
„Priežiūros programų apskaita“: atliktų priežiūros programų
(valymo, nuovirų šalinimo ir kt.) skaičius
„Versija“: programinės įrangos versija

UU
UU
UU

Pavyzdys: paruoštų kavos gėrimų porcijų statistikos peržiūra.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Aparato nustatymai“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pasirinkti kalbą“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Gėrimo
apskaita“.
T Paspauskite valdymo ratuką ir atsidarykite meniu punktą.
„Gėrimo apskaita“

et

EE Norėdami peržiūrėti kitų kavos gėrimų statistiką, pasukite
sukamąjį valdymo ratuką.
T Spauskite mygtuką „  “ tol, kol vėl pasirodys pradžios ekranas.
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Priežiūra
Šiame Z6 kavos aparate įdiegtos tokios priežiūros programos:
kavos aparato skalavimo;
pieno sistemos valymas;
vandens filtro keitimas (tik esant įstatytam filtrui);
valymo;
nukalkinimo.

UU
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EE Kavos aparato valymą ar nukalkinimą, pieno sistemos valymą
ir vandens filtro keitimą atlikite tuomet, kai ekrane pasirodo
atitinkami pranešimai.
EE Higienos sumetimais pieno sistemą turėtumėte valyti kiekvieną dieną, kai ruošėte gėrimus su pienu.

Kavos aparato skalavimas

Skalavimo procesą rankiniu būdu galite paleisti bet kuriuo metu.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Dar kartą spustelėkite valdymo ratuką.
„Valymo programa“
T Sukite sukamąjį valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Praplauti“.
T Spustelėkite valdymo ratuką ir įjunkite skalavimo programą.
„Praplaunama kavos aparato sistema“, „Praplaunama pieno
sistema“, iš dvigubo piltuvėlio teka vanduo.
Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Automatinis pieno
sistemos skalavimas

134

Praėjus 15 minučių nuo tada, kai buvo ruoštas gėrimas su pienu,
pieno sistema automatiškai skalaujama. Todėl po gėrimo su pienu
ruošimo visuomet pakiškite indą po dvigubu vamzdeliu.

5

Pieno sistemos valymas
DĖMESIO

Priežiūra

Siekdami užtikrinti, kad dvigubo piltuvėlio pieno sistema visada
veiktų tinkamai, turite ją 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.
EE JURA pieno sistemos valymo skystį galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.
EE Norėdami išvalyti pieno sistemą, naudokite pridėtą indą.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Dar kartą spustelėkite valdymo ratuką.
„Valymo programa“
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Pieno
sistemos valymo programa“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Pieno sistemos valymas“
T Dar kartą spustelėkite sukamąjį valdymo ratuką.
„Pieno sistemos valymas“
T Paspauskite mygtuką „Toliau“.
T Dar kartą spustelėkite mygtuką „Toliau“.
„Valymo priemonė pieno sistemai“ / „Prijungti pieno žarnelę“
T Ištraukite pieno žarnelę iš pieno indo.
T Įpilkite į išorinę stačiakampio formos indo dalį 1 pilną dangtelį pieno sistemos valymo skysčio.
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T Padėkite jį po dvigubu piltuvėliu ir vėl prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie indo.
EE Norint tinkamai prijungti pieno tiekimo vamzdelį prie indo,
pieno tiekimo vamzdelis turi būti su jungtimi.
6

Dvigubo piltuvėlio
išardymas ir skalavimas

T Paslinkite dvigubą piltuvėlį žemyn, kad indas gerai užsifiksuotų.
T Paspauskite mygtuką „Pradėti“.
„Pieno sistema valoma“ (Milk system is being cleaned),
vyksta dvigubo piltuvėlio ir pieno tiekimo vamzdelių valymo
procesas. Iš dvigubo piltuvėlio bėga vanduo.
Procesas sustoja automatiškai. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.
Dvigubą piltuvėlį, kad jis veiktų tinkamai ir būtų higieniškas, reikia
išardyti ir išskalauti kiekvieną dieną, jei buvo ruošiami gėrimai su
pienu.
T Atjunkite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite
tekančiu vandeniu.

T Paspaudę šoninius nuėmimo mygtukus, kilstelėkite dvigubo
piltuvėlio dangtelį į viršų ir nuimkite jį.

T Atjunkite pieno sistemą nuo dvigubo piltuvėlio vamzdelio.
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T Išardykite pieno sistemą 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 išskalaukite.

T Iš naujo surinkite pieno sistemą.

T Surinktas atskiras dalis įstatykite atgal į dvigubą piltuvėlį ir
gerai įspauskite.

et
T Uždėkite dvigubo piltuvėlio dangtelį. Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas dvigubo piltuvėlio dangtelis.
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T Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie dvigubo piltuvėlio.
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Filtro įdėjimas / keitimas

Jei naudojate „CLARIS Smart“ vandens filtrą, Z6 kavos aparato nukalkinti nereikia.
EE Vandens filtrui nustojus veikti (priklausomai nuo vandens kietumo nustatymo), Z6 kavos aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti filtrą.
EE Filtro kasečių „CLARIS Smart“ galima įsigyti iš specializuotų
pardavėjų.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas. Pasirodo užrašas „Keisti
filtrą“ ir įsijungia raudonas filtro simbolis (jei naudojate filtrą).
T Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
T Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgintuvu ištraukite iš vandens talpos.
T Pritvirtinkite filtro ilgintuvą naujojo „CLARIS Smart“ vandens filtro viršuje.
T Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens talpą.
T Pasukite ilgintuvą pagal laikrodžio rodyklę, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos vietoje.
T Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.
EE Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą vandens filtrą.
„Filtro naudojimas“ / „Išsaugota“
„Filtras skalaujamas“, filtras skalaujamas. Vanduo teka tiesiai
į nulašėjimo padėklą.
„Ištuštinti nulašėjimo padėklą“
T Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.
Rodomas pradžios ekranas. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.
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Aparato valymas

Priežiūra

Paruošus 180 porcijų gėrimų arba po 80 skalavimo ciklų Z6 kavos
aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog laikas valyti aparatą.
DĖMESIO

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir
(arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.
T Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.
EE Valymo programa trunka maždaug 20 minučių.
EE Nepertraukite valymo programos. Jei taip padarysite, valymo
kokybė suprastės.
EE JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.
Pradinė sąlyga: pasirodo pranešimas „Valyti aparatą“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros būsena“
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Valymo programa“
T Dar kartą spustelėkite sukamąjį valdymo ratuką.
T Paspauskite mygtuką „Toliau“.
T Paspauskite mygtuką „Pradėti“.
„Ištuštinkite tirščių talpą“
T Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.
„Paspauskite valdymo ratuką“
T Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.
„Vykdoma prietaiso valymo programa“, vanduo teka pro
dvigubą piltuvėlį.
Procesas pertraukiamas, pasirodo pranešimas „Įdėti valymo
tabletę“.
T Atidarykite maltos kavos talpos dangtelį.
T Įdėkite JURA valymo tabletę į maltos kavos talpą.
T Uždarykite dangtelį.
„Paspausti sukamąjį valdymo ratuką“
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Vykdoma prietaiso valymo programa“, vanduo vėl teka pro
dvigubą piltuvėlį.
Procesas sustoja automatiškai.
„Ištuštinti kavos tirščių talpą“
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T Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.
Rodomas pradžios ekranas. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

Nuovirų šalinimas iš
aparato

Ilgainiui Z6 kavos aparato dalyse susikaupia kalkių nuosėdų. Kavos
aparato ekrane automatiškai pasirodo pranešimas, kada laikas jas
pašalinti. Nuovirų susikaupimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.
EE Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, nebūsite raginami
pašalinti nuoviras.

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.
EE Nuovirų šalinimo programa trunka maždaug 45 minutes.
EE JURA nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų
pardavėjų.
Pradinė sąlyga: pasirodo pranešimas „Nukalkinimo programa“.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Priežiūros programos“
T Paspauskite sukamąjį valdymo ratuką.
„Nukalkinimo programa“
T Dar kartą spustelėkite sukamąjį valdymo ratuką.
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T Paspauskite mygtuką „Toliau“.
T Paspauskite mygtuką „Pradėti“.
„Ištuštinti nulašėjimo padėklą“
T Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.
„Priemonė talpoje“
T Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
T Į indą įpilkite 600 ml vandens ir visiškai ištirpinkite 3 JURA
nukalkinimo tabletes. Tai gali trukti kelias minutes.
T Supilkite tirpalą į tuščią vandens talpą ir įstatykite jį į aparatą.
„Paspausti valdymo ratuką“

T Padėkite indą po karšto vandens išleidimo vamzdeliu.
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Kavos aparatas nukalkinamas“, iš karšto vandens piltuvėlio
periodiškai teka vanduo.
Procesas pertraukiamas, pasirodo pranešimas „Ištuštinti
nulašėjimo padėklą.
T Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių rezervuarą,
įstatykite juos atgal į aparatą.
„Pripildyti vandens talpą“
T Ištuštinkite indą ir padėkite jį po karšto vandens ir dvigubu
piltuvėliais.
T Išimkite vandens talpą ir kruopščiai išskalaukite.
T Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įstatykite į vietą.
„Paspausti valdymo ratuką“
T Paspauskite valdymo ratuką.
„Kavos aparatas nukalkinamas“, toliau vyksta nukalkinimo
programa, iš dvigubo ir karšto vandens piltuvėlių teka vanduo.
„Ištuštinti nulašėjimo padėklą“
T Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstatykite juos atgal į aparatą.
Rodomas pradžios ekranas. Z6 kavos aparatas vėl persijungia į parengties režimą.

141

et

lv

lt

ru

5

Priežiūra

EE Jei nukalkinimo programa netikėtai sustoja, kruopščiai išskalaukite vandens talpą.

Pupelių talpos valymas

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka
ant pupelių talpos sienelių. Šie pėdsakai gali pabloginti kavos skonį.
Dėl šios priežasties pupelių talpą valykite reguliariai.
Pradinė sąlyga: pasirodo pranešimas „Pripildyti kavos talpą“.
T Išjunkite aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku Q.
T Nuimkite aromatą išsaugantį dangtelį.
T Išvalykite pupelių talpą minkšta, sausa šluoste.
T Į pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite aromatą
išsaugantį dangtelį.

Kalkių nuosėdų šalinimas
iš vandens talpos

142

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

6

6

Ekrano pranešimai

Ekrano pranešimai

Pranešimas
„Pripildyti vandens
talpą“

Priežastis / rezultatas
Vandens talpa tuščia. Negalite ruošti
jokių gėrimų.

„Ištuštinti kavos
tirščių talpą“

Pilna kavos tirščių talpa. Negalite
ruošti jokių gėrimų.

T Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir
nulašėjimo padėklą (žr. 3 skyrių
„Kasdienis naudojimas – kasdienė
priežiūra“).

„Nėra nulašėjimo
padėklo“

Nulašėjimo padėklas įdėtas
netinkamai arba visai neįdėtas.
Negalite ruošti jokių gėrimų.
Pupelių talpa tuščia. Negalite ruošti
jokios kavos, bet galite ruošti karštą
vandenį ir pieną.

T Įdėkite nulašėjimo padėklą.

„Pieno sistemos
valymas“

Z6 kavos aparato ekrane pasirodo
pranešimas, jog reikia valyti pieno
sistemą.

T Išvalykite pieno sistemą
(žr. 5 skyrelį „Priežiūra – pieno
sistemos valymas“).

„Pakeisti filtrą“

Filtro kasetė nebeveikia. Z6 kavos
aparato ekrane pasirodo pranešimas, jog reikia keisti vandens filtrą.

T Pakeiskite filtro kasetę „CLARIS
Smart“ (žr. 5 skyrių „Priežiūra –
filtro įdėjimas / keitimas“).

„Valyti aparatą“

Z6 kavos aparato ekrane pasirodo
pranešimas, jog reikia valyti kavos
aparatą.
Z6 kavos aparato ekrane pasirodo
pranešimas, jog reikia nukalkinti
kavos aparatą.

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

„Per mažai maltos
kavos“

Į kavos aparato maltos kavos talpą
įbertas per mažas kiekis kavos. Z6
kavos aparatas sustabdo gėrimo
ruošimo procesą.

T Kitą kartą ruošdami gėrimą
įberkite daugiau maltos kavos
(žr. 2 skyrelį „Gėrimų ruošimas –
malta kava“).

„Nepritvirtintas
piltuvėlis“

Nepritvirtintas dvigubo piltuvėlio
dangtelis.

T Tinkamai pritvirtinkite dvigubopiltuvėlio dangtelį.

„Pripildyti pupelių
talpą“

„Pašalinti kalkes iš
aparato“

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

T Pripildykite pupelių talpą
(žr. 1 skyrių „Paruošimas ir
naudojimas pirmą kartą – pupelių
talpos pripildymas“).

et

T Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių
„Priežiūra – nuovirų šalinimas iš
aparato“).
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Pranešimas
Priežastis / rezultatas
„Aparatas per karštas, Sistema per daug įkaitusi, kad būtų
galima pradėti priežiūros programą.
kad būtų galima
atlikti priežiūrą“

144

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

7
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Trikčių šalinimas

Trikčių šalinimas

Problema
Priežastis / rezultatas
Dvigubas piltuvėlis yra
Plakant pieną susidaro
mažai putų arba pienas nešvarus.
purškiamas pro dvigubą
piltuvėlį.

Ruošiama kava tik laša.

Iš dvigubo piltuvėlio
tiekiamas mažas kiekis
garo arba jis visai
netiekiamas. Labai tyliai
veikia kavos aparato
vandens siurblys.

Nerodomas pranešimas
„Pripildyti vandens
talpą“, nors bakelis yra
tuščias.

Veiksmai
T Patikrinkite, ar tinkamai pritvirtintas
dvigubo piltuvėlio dangtelis.
T Išvalykite dvigubo piltuvėlio pieno
sistemą (žr. 5 skyrių „Priežiūra – pieno
sistemos valymas“).
T Išardykite ir išskalaukite dvigubą piltuvėlį
(žr. 5 skyrių „Priežiūra – dvigubo piltuvėlio
išmontavimas ir skalavimas“).

Nustatyta per aukšta
pieno ir pieno putos
temperatūra.
Per smulkiai sumaltos
kavos pupelės ar malta
kava, todėl kemšasi
sistema. Gali būti
netinkamai nustatytas
vandens kietumas.

T Nustatykite žemesnę gėrimui naudojamo pieno ir pieno putos temperatūrą.

Dvigubame piltuvėlyje
esančią pieno sistemos
jungtį gali būti užkimšę
pieno likučiai arba kalkių
nuosėdos, susikaupusios
nukalkinimo metu.

T Paspaudę atjungimo įtaisus, kilstelėkite
dvigubo piltuvėlio dangtelį į viršų ir
nuimkite jį.
T Nuo dvigubo piltuvėlio atjunkite pieno
sistemą.
T Naudodamiesi maltos kavos dozavimo
šaukšte esančia šešiabriaunę anga,
atsukite juodą jungtį.
T Kruopščiai ją išvalykite.
T Rankomis vėl prisukite jungtį.
T Naudodamiesi dozavimo šaukšte esančia
šešiabriaune anga, gerai užveržkite (ne
daugiau nei per ketvirtį pasukimo).

Vandens talpoje daug
kalkių.

T Nustatykite kavos malūnėlį į rupesnio
malimo režimą arba naudokite rupiau
sumaltą kavą (žr. 2 skyrelį „Gėrimų
ruošimas – malimo rupumo nustatymas“).
T Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas iš aparato“).

T Pašalinkite nuoviras iš vandens talpos
(žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas
iš vandens talpos“).
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Problema
Malūnėlis veikia labai
garsiai.

Priežastis / rezultatas
Malūnėlyje yra pašalinių
objektų.

Rodoma „2 klaida“
(Error 2) arba „5 klaida“
(Error 5).

Jei aparatas ilgai buvo šal- T Leiskite aparatui sušilti kambario
tyje, dėl saugumo
temperatūroje.
kaitinimas gali būti
išjungtas.
–
T Išjunkite Z6 kavos aparatą įjungimo /
išjungimo mygtuku Q. Kreipkitės į savo
šalies klientų aptarnavimo centrą
(žr. 11 skyrelį „JURA kontaktiniai duomenys
ir teisinė informacija“).

Rodomi kiti pranešimai
„Klaida“ (Error).

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

EE Jei negalite išspręsti problemos, kreipkitės į savo šalies klientų
aptarnavimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija“).
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Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Transportavimas ir utilizavimas laikantis aplinkosaugos reikalavimų

Transportavimas ir
vandens sistemos
ištuštinimas

Išsaugokite Z6 kavos aparato pakuotę. Ją reikėtų naudoti gabenamam aparatui apsaugoti.
Norint tinkamai apsaugoti Z6 kavos aparatą nuo šalčio transportavimo metu, sistemą reikia ištuštinti.
Pradinė sąlyga: rodomas pradžios ekranas.
T Atjunkite pieno vamzdelį nuo dvigubo piltuvėlio.
T Padėkite indą po dvigubu piltuvėliu.
T Paspauskite mygtuką „1 porcija pieno putos“.
„1 porcija pieno putos“, iš dvigubo piltuvėlio tiekiamas karštas garas.
T Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
T Sukite valdymo ratuką, kol ekrane pasirodys užrašas „Pieno
putos kiekis“ / „60 sek.“.
Garas iš dvigubo piltuvėlio tiekiamas tol, kol ištuštinama
vandens sistema.
„Pripildyti vandens talpą“
T Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q.
Z6 kavos aparatas išsijungia.

Utilizavimas

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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Techniniai duomenys
Įtampa
Galia
Atitikties ženklas
Energijos sąnaudos
Siurblio slėgis
Vandens talpa
Pupelių talpa
Kavos tirščių talpa
Laido ilgis
Svoris
Matmenys (P × A × G)
Pieno sistema

220–240 V ~, 50 Hz
1 450 W
A
~ 6 Wh
statinis, daugiausia 15 barų
2,4 l
280 g
apie 20 porcijų
apie 1,1 m
~ 12,5 kg
32 × 37,5 × 45 cm
HP3

Informacija patikrą atliekantiems specialistams (pakartotina patikra
pagal DIN VDE 0701-0702): centrinis įžeminimo taškas (CĮT) yra
kavos aparato galinėje pusėje, po priežiūros dangteliu.
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Rodyklė

Adresai 152
Americano 118
Aparatas
Įjungimas 121
Išjungimas 122
Kasdienė priežiūra 121
Nuovirų šalinimas 140
Reguliari priežiūra 122
Skalavimas 134
Valymas 139
Aromatą išsaugantis dangtelis
Kavos pupelių talpa su aromatą išsaugančiu dangteliu 104
Asmeniniai gėrimų nustatymai 126

Filtro kasetė „CLARIS Smart“
Įdėjimas 138
Keitimas 138
Flat white 117

G

I

Belaidis ryšys 113
Caffè latte 117
Cappuccino 117
Centrinis įžeminimo taškas 148
Dviguba porcija 117
Dvigubas piltuvėlis
Išardymas ir valymas 136
Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas
piltuvėlis 104
Dvi porcijos 117

J

K

Ekranas 105
Ekrano pranešimai 143
Ekrano šviesumas 129
Eksperto režimas 124
Espresso 116
Dvi porcijos Espresso 117
Espresso macchiato 117
Filtras
Įdėjimas 138
Keitimas 138

L

Gamykliniai nustatymai
Gamyklinių nustatymų atkūrimas 131
Gėrimų įrašymas 126
Gėrimų keitimas 126
Gėrimų nustatymai 124
Valdymas 124
Gėrimų nustatymų valdymas 124
Gėrimų slinkties juosta 115
Įjungimas 121
Informacijos peržiūra 133
Išjungimas 122
Įžeminimo taškas 148
Juoda kava 116
Dvi porcijos juodos kavos 117
JURA
Kontaktiniai duomenys 152

et

Kalba 132
Kapučinatoriaus valymas
Pieno sistemos valymas 135
Karštas vanduo 120
Karštoji linija 152
Karšto vandens piltuvėlis 104
Kasdienė priežiūra 121
Kavos pupelių talpa
Kavos pupelių talpa su aromatą išsaugančiu dangteliu 104
Klaidos
Trikčių šalinimas 145
Klientų aptarnavimas 152
Kontaktiniai duomenys 152
Latte macchiato 117
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M

N

P

Malta kava 118
Naudojimasis gėrimų slinkties juosta 115
Palietus mygtuką 115
Ristretto 116
Paruošimo parinktys 115
Pasirinkimas sukamuoju valdymo ratuku 115
Pieno sistema 148
Valymas 135
Pieno sistemos skalavimas 134
Piltuvėlis
Karšto vandens piltuvėlis 104
Maltos kavos piltuvėlis 105
Reguliuojamo aukščio ir pločio dvigubas
piltuvėlis 104
Pranešimai, ekrano 143
Pridedamas vandens kiekis 118
Priedo prijungimas 113
Priežiūra 134
Kasdienė priežiūra 121
Reguliari priežiūra 122
Pripildymas
Vandens talpa 121
Problemos
Trikčių šalinimas 145
Programavimo režimas 123
Ekrano šviesumas 129
Gamyklinių nustatymų atkūrimas 131
Gėrimų įrašymas 126
Gėrimų nustatymai 124
Informacijos peržiūra 133
Kalba 132
„Smart“ režimas 128
Vandens bakelio apšvietimas 131
Vandens kiekio matavimo vienetai 130
Vandens kietumo nustatymas 129
Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai 123
Pupelių talpa
Valymas 142

Magistralė
Techniniai duomenys 148
Maitinimo laidas 104
Malimo rupumas
Malimo rupumo reguliavimo jungiklis
104
Malūnėlio reguliavimas 119
Malimo rupumo reguliavimo jungiklis 104
Malta kava 118
Maltos kavos anga 104
Maltos kavos matavimo šaukštelis 105
Maltos kavos anga
Maltos kavos anga 104
Maltos kavos matavimo šaukštelis 105
Mygtukas
Įjungimo / išjungimo mygtukas 104
Naudojimas pirmą kartą 111
Naudojimas, pirmą kartą 111
Nulašėjimo padėklas 104
Nuovirų šalinimas
Aparatas 140
Vandens talpa 142
Nustatymai
Programavimo režimas: nuolatiniai
nustatymai 123
Pagrindinis gėrimų meniu 124
Paruošimas 115, 117
Caffè latte 117
Cappuccino 117
Dvi kavos gėrimo porcijos 117
Dvi porcijos Espresso 117
Dvi porcijos juodos kavos 117
Dvi porcijos Ristretto 117
Espresso 116
Espresso macchiato 117
Flat white 117
Juoda kava 116
Karštas vanduo 120
Latte macchiato 117
Lungo Barista 118
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Reguliari priežiūra 122
Ristretto 116, 117
Dvi porcijos Ristretto 117

Rodyklė

S

T

U
V

Serviso jungtis 105
Sistemos ištuštinimas 147
Skalavimas
Aparatas 134
„Smart Connect“ 105
„Smart“ režimas 128
Sukamasis valdymo ratukas 105
Techniniai duomenys 148
Pieno sistema 148
Tel. 152
Tinkamas naudojimas 106
Tirpioji kava
Malta kava 118
Transportavimas 147
Trikčių šalinimas 145
Utilizavimas 147
Valymas
Aparatas 139
Pupelių talpa 142
Vandens bakelio apšvietimas 131
Vandens kiekio matavimo vienetai 130
Vandens kietumas
Vandens kietumo nustatymas 110, 129
Vandens talpa 104
Nuovirų šalinimas 142
Pripildymas 121
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JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija
OU Rickman Trade
Lietuvos filialas
Ukmergės gatvė 241
Vilnius
+370 5 250 8080
rickman@rickman.lt
www.jura.com
EE Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite
interneto svetainėje www.lt.jura.com.
EE Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu,
apsilankykite puslapyje https://lt.jura.com/lt/pagalba-iraptarnavimas/karstoji-linjia-ir-klientu-aptarnavimas.
Direktyvos

Techniniai pakeitimai

Atsiliepimai
Autorių teisės

152

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

UU
UU
UU
UU

Pasiliekame teisę atlikti techninius pakeitimus. Naudojimo instrukcijoje schemos pateiktos tik kaip iliustracijos ir neatitinka tikrųjų aparato spalvų. Kai kurios jūsų Z6 kavos aparato techninės detalės gali
skirtis.
Jūsų nuomonė mums svarbi! Kontaktinius duomenis rasite adresu
www.lt.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.

