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D4 – Det viktigste i kortform
E Denne korte veiledningen er ingen erstatning for «Instruksjonsbok D4». For å unngå farer er det svært viktig at du leser
sikkerhetsinformasjonen og varselhenvisningene først.

Sette inn / skifte filter

D4 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.
E Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte
vannhardheten), forlanger D4 et filterskift.
E Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.
Forutsetning: Din D4 er driftsklar. Symbolet for filter ! lyser (dersom du setter inn et filter).
T Åpne dekselet til vanntanken.
T Ta ut og tøm vanntanken.
T Klapp opp filterholderen og ta ut den gamle filterpatronen
CLARIS Smart.
T Sett en ny filterpatron CLARIS Smart inn i vanntanken med
et lett trykk.
T Lukk filterholderen. Du hører at den går i lås.
T Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
Apparatet har automatisk registrert at du nettopp har satt
inn/skiftet filterpatronen.
Lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
T Sett et kar under varmtvannsdysen.
T Åpne dreiebryteren i stilling §.
Lyssegmentet ved dreiebryteren blinker, det kommer vann
ut av varmtvannsdysen.
E Filterskyllingen kan når som helst avbrytes. Dette skjer ved å
lukke dreiebryteren. Åpne dreiebryteren for å fortsette filterskyllingen.
E Vannet kan være lett misfarget. Dette er ikke helsefarlig og
påvirker ikke smaken på kaffen.
Filterskyllingen stopper automatisk. Lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
T Lukk dreiebryteren i stilling °.
Din D4 er driftsklar igjen.
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Filterpatronen CLARIS Smart kommuniserer med din D4 via RFIDteknologi (frekvensbånd 13,56 MHz). Denne trådløse forbindelsen
brukes kun under tilberedning i maks. 3 sekunder. Maksimal sendeeffekt er under 1 mW.

Maskinen rengjøres
FORSIKTIG

Etter 180 tilberedninger eller 80 innkoblingsskyllinger krever D4 en
rengjøring.
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet
ved bruk av feil rengjøringsmiddel.
T Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.
E Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
E Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke
kvaliteten på rengjøringen.
E JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.
Forutsetning: Symbolet for rengjøring L lyser.
T Berør symbolet for rengjøring L i ca. 2 sekunder.
Symbolet for kaffegrutbeholder W lyser.
T Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem
inn igjen.
Symbolet L lyser.
T Sett et kar under kaffeutløpet.
T Berør symbolet for rengjøring L i ca. 2 sekunder.
Symbolet L blinker, det kommer vann ut av kaffeutløpet.
Prosessen avbrytes, symbolet L lyser.
T Åpne dekselet til påfyllingstrakten for malt kaffe.

T Legg en JURA rengjøringstablett i påfyllingstrakten.
T Lukk dekselet til påfyllingstrakten.
Symbolet L lyser.
T Berør symbolet for rengjøring L i ca. 2 sekunder.
Symbolet L blinker, det kommer vann ut av kaffeutløpet
flere ganger.
Prosessen stopper automatisk. Symbolet for kaffegrutbeholder W lyser.

3

sv

no

da

fi

D4 – Det viktigste i kortform

T Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem
inn igjen.
Din D4 er driftsklar igjen.

Maskinen avkalkes

D4 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking
er avhengig av vannets hardhetsgrad.
E Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke
beskjed om avkalking.

J FORSIKTIG

Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
T Unngå hud- og øyekontakt.
T Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må
oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet
ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
T Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG

Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
T Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
T Sprut må fjernes omgående.
E Avkalkingsprogrammet varer ca. 45 minutter.
E JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.
Forutsetning: Symbolet for avkalking & lyser.
T Berør symbolet for avkalking & i ca. 2 sekunder.
Symbolet for kaffegrutbeholder W lyser.
T Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem
inn igjen.
Symbolene & og M lyser.
T Ta ut og tøm vanntanken.
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T Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med
500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
T Fyll oppløsningen i den tomme vanntanken og sett den inn.
Lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
3x
T Sett et kar under kaffeutløpet og varmtvannsdysen.
T Åpne dreiebryteren i stilling §.
Lyssegmentet ved dreiebryteren blinker, det kommer vann
ut av varmtvannsdysen flere ganger. Symbolet for avkalking & blinker under avkalkingen.
Prosessen avbrytes, lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
T Lukk dreiebryteren i stilling °.
Avkalkingen fortsetter.
Prosessen avbrytes, symbolet for kaffegrutbeholder W
lyser.
T Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem
inn igjen.
Symbolene & og M lyser.
T Tøm karet og sett det under kaffeutløpet og varmtvannsdysen igjen.
T Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
T Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
Lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
T Åpne dreiebryteren i stilling §.
Lyssegmentet ved dreiebryteren blinker, det kommer vann
ut av varmtvannsdysen flere ganger.
Prosessen avbrytes, lyssegmentet ved dreiebryteren lyser.
T Lukk dreiebryteren i stilling °.
Avkalkingen fortsetter.
Prosessen avbrytes, symbolet for kaffegrutbeholder W
lyser.
T Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem
inn igjen.
Din D4 er driftsklar igjen.
E Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken
skylles grundig.
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Rengjøre
bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt.
Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.
T Trykk på/av-tasten Q for å slå av D4.
T Åpne dekselet for bønnebeholderen og ta av aromadekselet.
T Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
T Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.
T Lukk dekselet for bønnebeholderen.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.
T Ta ut vanntanken.
T Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
T 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt
vanntank.
T La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer
(f.eks. over natten).
T Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
T Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn
igjen.
T Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
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