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T

Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

E

Aanwijzingen en tips
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Bedieningselementen
Kleppenblok
Netvoeding (land-specifieke uitvoering)
Verswaterclip

Waterslang
Metalen slang

Verbindingskabel (2x)
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Belangrijke aanwijzingen
Eigenlijk gebruik
De kit voor verswateraansluiting is
uitsluitend bedoeld voor gebruik
samen met een JURA koffie-volautomaat (X8/X6). Elk ander gebruik
wordt beschouwd als oneigenlijk
gebruik. JURA kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de gevolgen
van oneigenlijk gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór
gebruik van het apparaat volledig
door en neem de aanwijzingen in
acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of gebreken ontstaan door
het niet naleven van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het
apparaat en geef deze aan volgende
gebruikers door.
Voor uw veiligheid

UU Zorg voor de correcte installatie

van de kit voor verswateraansluiting om ongewenst waterverlies
te voorkomen.
UU Het apparaat uitsluitend met de
meegeleverde netadapter
gebruiken.
UU Haal de netvoeding altijd uit het
stopcontact als u de afsluitkraan
hebt gesloten.
32

UU Kinderen mogen niet met het

apparaat spelen.
UU Kinderen mogen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden
uitsluitend onder toezicht van
een verantwoordelijke persoon
uitvoeren.
UU Kinderen vanaf acht jaar mogen
het apparaat uitsluitend zonder
toezicht bedienen als de veilige
omgang met het apparaat is
uitgelegd. Kinderen moeten
mogelijke gevaren door een
foutieve bediening kunnen
herkennen en begrijpen.
Personen, inclusief kinderen, die
vanwege hun
UU fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
UU onervarenheid of onwetendheid
niet in staat zijn het apparaat veilig
te gebruiken, mogen het apparaat
niet zonder toezicht of instructie
van een verantwoordelijke persoon
gebruiken.
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Kit voor verswateraansluiting
in gebruik nemen

Voorwaarden voor de installatie
Om de kit voor verswateraansluiting correct in
gebruik te kunnen nemen, zijn enkele voorbereidingen vereist. De volgende voorbereidingen
moeten vakkundig zijn uitgevoerd:
De netaansluiting voor uw volautomaat voor
koffiespecialiteiten moet zijn beveiligd met
een aardlekschakelaar (FI-schakelaar).
De stroomvoorziening van de volautomaat
voor koffiespecialiteiten moet met een
netschakelaar kunnen worden onderbroken.
De vaste wateraansluiting op de plaats van
opstelling (tot het meegeleverde kleppenblok)
moet over een afsluitkraan met terugslagklep
(type EA) en filter beschikken.
De vaste wateraansluiting moet overeenkomstig de technische gegevens zijn uitgevoerd
(zie hoofdstuk 4, »Technische gegevens«).

T Afdekking van het waterreservoir openen.
T Afdekking aan de achterzijde van het
apparaat naar beneden duwen en verwijderen.

UU
UU
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T De haakjes van het klepje losmaken met
bijvoorbeeld een platte schroevendraaier (zie
witte cirkels). Klepje verwijderen.

UU

EE De noodzakelijke voorbereidingen moeten
door een vakman worden uitgevoerd.
EE De voorbereidingen moeten zijn uitgevoerd
voordat u de kit voor verswateraansluiting in
gebruik kunt nemen.

T Klepje op de geperforeerde plaats (zie
stippellijn) meermalen buigen en afbreken.

Wij adviseren het kleppenblok aan de wand te
bevestigen (zie afbeelding).

J
T Verswaterclip in het lege waterreservoir
plaatsen.

Installatie
EE Spoel de verswaterclip af onder stromend
water voordat u deze voor het eerst
gebruikt.
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T Snoer en waterslang door de lussen steken.

T Het geel gemarkeerde snoer van de
verswaterclip (1) verbinden met het geel
gemarkeerde snoer van het kleppenblok (2).
1

2
T Klepje boven de verswaterclip plaatsen.
T Afdekking aan de achterzijde van het
apparaat plaatsen.

EE Gebruik indien nodig een van de meegeleverde verbindingskabels.
T Het tweede snoer van de verswaterclip (1)
verbinden met het snoer van de netvoeding
(3).
1
3

T Waterslang vast in het kleppenblok steken.
Controleren of de waterslang vastzit.

2

T Netvoedingsstekker in een stopcontact
steken.
EE Leeg het waterreservoir na de eerste vulling
en spoel het uit.
EE De waterslang kan afhankelijk van uw
behoeften worden ingekort.
EE De installatie van de wateraansluiting op de
plaats van opstelling (tot het kleppenblok)
dient door een vakman te zijn uitgevoerd.
Laat de montage van de metalen slang aan
het kleppenblok uitvoeren door een vakman.

2

Dagelijks gebruik

De hygiëne in de omgang met water is van cruciaal
belang voor een constant perfect koffieresultaat in
het kopje. Reinig de verswaterclip en het waterreservoir daarom dagelijks.
EE Plaats de verswaterclip nooit in het lege
waterreservoir, wanneer de afsluitkraan
is gesloten en de netvoeding in een
stopcontact zit.
T Afsluitkraan sluiten.
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T Netvoedingsstekker uit het stopcontact
halen.
T Verswaterclip verwijderen en grondig onder
stromend water afspoelen.
T Waterreservoir verwijderen, legen en
uitspoelen.

3

T Het bakje grondig uitspoelen en vullen met
vers water.
T De clip ca. 10 keer onderdompelen en weer
eruit trekken om de resten van de ontkalkingsoplossing eraf te spoelen.

Verswaterclip ontkalken

Op de verswaterclip kunnen kalkafzettingen
ontstaan. Wij adviseren u de verswaterclip
regelmatig te ontkalken.
EE In het waterreservoir kunnen kalkafzettingen
ontstaan. Verwijder en reinig het waterreservoir daarom regelmatig.

J VOORZICHTIG
Irritaties door contact van de huid en de ogen met
het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden
uitgesloten.
T Vermijd contact met de huid en de ogen.
T Spoel het ontkalkingsmiddel eraf met
schoon water. Na contact met de ogen een
arts raadplegen.
VOORZICHTIG
Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer)
door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet
worden uitgesloten.
T Verwijder spatten onmiddellijk.
T Afsluitkraan sluiten.
T Netvoedingsstekker uit het stopcontact
halen.
T Ontkalkingsoplossing aanmaken in een hoge
bakje (3 JURA ontkalkingstabletten voor
1 000 ml water).
T Verswaterclip ca. 1 uur tot de aangegeven
hoogte onderdompelen in de ontkalkingsoplossing.

4

LED-indicaties

Status-LED’s aan de bovenzijde en zijkant van de
verswaterclip:
branden rood: verswaterclip is niet correct
aangebracht.
branden niet: geen fout; verswaterclip werkt
correct.
knipperen rood: fout; de veiligheidsschakelaar
is geactiveerd. Het waterreservoir wordt niet
verder gevuld. Voer een ontkalking uit en leeg
het waterreservoir. Als de fout blijft bestaan,
neem contact op met de JURA-service.

UU
UU
UU
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Technische gegevens

Spanning

Omgevingsvoorwaarden

Input: 100–
240 V ~, 50/60 Hz
Output: 12 V ⎓

Omgevingstemperatuur 10-35 °C

Conformiteitsteken

A

Lengte verbindingskabel

ca. 5 m

Waterslang
(Ø 4 mm)

ca. 5 m

Toevoerleiding metalen
slang met wartelmoer
G 3/8“

ca. 0,5 m

Toegestane bedrijfsdruk
van de klep (in het
kleppenblok)

1,5–10 bar

Vulvermogen

ca. 1 000 ml/min

Technische gegevens van de vaste wateraansluiting op de plaats van opstelling:
Vaste wateraan- Buitendraad G 3/8“
sluiting
Toevoerleiding

Metalen slang met wartelmoer
G 3/8“ (slang moet aan de
geldige nationale normen
voldoen)

Afsluitkraan

met terugslagklep (type EA) en
filter (Maasgrootte 0,25 mm)
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JURA contacten / juridische
informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
Meer contactgegevens voor uw land vindt u online
onder www.jura.com.
Richtlijnen
Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
2011/65/EG (RoHS)
1907/2006/EG (REACH)
2014/35/EU (Laagspanningsrichtlijn)
2014/30/EU (Elektromagnetische
compatibiliteit)
2009/125/EG (Richtlijn Ecodesign)
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