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Den här snabbinstruktionen ersätter inte “Bruksanvisning D4”. Läs
igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att
du kan undvika alla risker.

Isättning/byte av filter

Om du använder en filterpatron CLARIS Smart behöver du inte
längre avkalka din D4.
EE Så fort filterpatronen är förbrukad (vilket är avhängigt den
inställda vattenhårdheten) begär D4 ett filterbyte.
EE Filterpatroner CLARIS Smart finns att köpa hos våra återförsäljare.
Förutsättning: Din D4 är klar för användning. Symbolen Filter !
lyser (om du redan sätter in ett nytt filter).
T Öppna locket till vattentanken.
T Ta ut vattentanken och töm den.
T Fäll upp filterhållaren och ta bort den gamla filterpatronen
CLARIS Smart.
T Sätt in en ny filterpatron CLARIS Smart i vattentanken med
ett lätt tryck.
T Stäng filterhållaren. Det hörs ett tydligt snäpp.
T Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
Apparaten kände automatiskt igen att du just använt/bytt ut
filterpatronen.
Ljussegmentet på vridreglaget lyser.
T Ställ ett kärl under varmvattenmunstycket.
T Öppna vridreglaget genom att vrida det till position §.
Ljussegmentet på vridreglaget blinkar, det rinner ut vatten
ur varmvattenmunstycket.
EE Du kan när som helst avbryta filtersköljningen. Stäng reglaget. Öppna reglaget för att fortsätta filtersköljningen.
EE Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär ingen hälsofara
och påverkar inte heller smaken.
Filtersköljningen avslutas automatiskt. Ljussegmentet på
vridreglaget lyser.
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T Stäng vridreglaget genom att vrida det till position °.
Din D4 är klar för användning igen.

Rengöring av apparaten
OBSERVERA

Efter 180 tillredningar eller 80 sköljningar vid uppstarten begär din
D4 en rengöring.
Om du använder felaktiga rengöringsmedel kan skador uppstå på
apparaten och rester komma ut i vattnet.
T Använd enbart originalrengöringsprodukter från JURA.
EE Rengöringsprogrammet tar cirka 20 minuter.
EE Avbryt inte rengöringsprogrammet. Då blir rengöringskvaliteten sämre.
EE JURA rengöringstabletter finns att köpa i fackbutiker.
Förutsättning: Symbolen Rengöring L lyser.
T Tryck på symbolen Rengöring L i ca 2 sekunder.
Symbolen Kaffesumpbehållare W lyser.
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Symbolen L lyser.
T Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
T Tryck på symbolen Rengöring L i ca 2 sekunder.
Symbolen L blinkar, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet.
Processen avbryts, symbolen L lyser.
T Öppna locket till påfyllningstratten för malet kaffe.

T Lägg en JURA rengöringstablett i påfyllningstratten.
T Stäng locket till påfyllningstratten.
Symbolen L lyser.
T Tryck på symbolen Rengöring L i ca 2 sekunder.
Symbolen L blinkar, det rinner ut vatten ur kaffeutloppet
flera gånger.
Processen avslutas automatiskt. Symbolen Kaffesumpbehållare W lyser.
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Din D4 är klar för användning igen.
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Avkalkning av apparaten

Kalkavlagringar uppstår under användningen av din D4, apparaten
begär då automatiskt en avkalkning. Mängden kalkavlagringar beror
på vattnets hårdhetsgrad.
EE Om du använder en filterpatron CLARIS Smart får du inte
någon uppmaning om att avkalka apparaten.

J OBSERVERA

Avkalkningsmedlet kan verka irriterande vid hud- och ögonkontakt.
T Undvik hud- och ögonkontakt.
T Spola bort avkalkningsmedlet med rent vatten. Uppsök läkare
om du fått avkalkningsmedel i ögonen.

OBSERVERA

Om du använder felaktiga avkalkningsmedel kan skador uppstå på
apparaten och rester av medlet kan komma ut i vattnet.
T Använd enbart original JURA skötselprodukter.

OBSERVERA

Om du avbryter avkalkningsprocessen kan skador uppstå på apparaten.
T Genomför avkalkningen fullständigt.

OBSERVERA

Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga ytor (t.ex. marmor).
T Torka bort stänk omedelbart.
EE Avkalkningsprogrammet tar cirka 45 minuter.
EE JURA avkalkningstabletter finns att köpa i fackbutiker.
Förutsättning: Symbolen Avkalkning & lyser.
T Tryck på symbolen Avkalkning & i ca 2 sekunder.
Symbolen Kaffesumpbehållare W lyser.
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Symbolerna & och M lyser.
T Ta ut vattentanken och töm den.
T Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter helt i ett kärl med
500 ml vatten. Det kan ta några minuter.
T Häll över lösningen i den tomma vattentanken och sätt tillbaka den i apparaten.
Ljussegmentet på vridreglaget lyser.
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T Ställ ett kärl under kaffeutloppet och varmvattenmunstycket.
T Öppna vridreglaget genom att vrida det till position §.
Ljussegmentet på vridreglaget blinkar, det rinner ut vatten
ur varmvattenmunstycket flera gånger. Symbolen Avkalkning & blinkar under avkalkningen.
Processen avbryts, ljussegmentet på vridreglaget lyser.
T Stäng vridreglaget genom att vrida det till position °.
Avkalkningen fortsätter.
Processen avbryts, symbolen Kaffesumpbehållare W lyser.
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Symbolerna & och M lyser.
T Töm kärlet och ställ tillbaka det under kaffeutloppet och
under varmvattenmunstycket.
T Ta ut vattentanken och skölj den ordentligt.
T Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
Ljussegmentet på vridreglaget lyser.
T Öppna vridreglaget genom att vrida det till position §.
Ljussegmentet på vridreglaget blinkar, det rinner ut vatten
ur varmvattenmunstycket flera gånger.
Processen avbryts, ljussegmentet på vridreglaget lyser.
T Stäng vridreglaget genom att vrida det till position °.
Avkalkningen fortsätter.
Processen avbryts, symbolen Kaffesumpbehållare W lyser.
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt tillbaka dem.
Din D4 är klar för användning igen.
EE Om det skulle bli ett oförutsett avbrott i avkalkningsprocessen
måste du skölja ur vattentanken noggrant.
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Rengöring av
bönbehållaren

Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager olja som blir kvar på
bönbehållarens väggar. Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten
negativt. Rengör därför bönbehållaren med jämna mellanrum.
T Tryck på knappen Till/Från Q för att stänga av din D4.
T Öppna locket till bönbehållaren och ta bort det arombevarande locket.
T Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk trasa.
T Fyll på kaffebönor i bönbehållaren och stäng det arombevarande locket.
T Stäng locket till bönbehållaren.

Avkalkning av
vattentanken

Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken. Avkalka vattentanken då
och då för att säkerställa att apparaten fungerar felfritt.
T Ta bort vattentanken.
T Ta bort filterpatronen CLARIS Smart om du använder en
sådan.
T Lös upp 3 JURA avkalkningstabletter i vattentanken då den
är helt fylld.
T Låt vattentanken stå med avkalkningsmedlet i flera timmar
(t.ex. över natten).
T Töm vattentanken och skölj den ordentligt.
T Sätt i filterpatronen CLARIS Smart igen om du använder en
sådan.
T Fyll vattentanken med rent, kallt vatten och sätt tillbaka den.
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