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J ĮSPĖJIMAS
J DĖMESIO

Visada atkreipkite dėmesį į bet kokią informaciją, pažymėtą žodžiais DĖMESIO 
arba ĮSPĖJIMAS ir įspėjamuoju ženklu. Signalinis žodis ĮSPĖJIMAS skirtas 
atkreipti jūsų dėmesį į pavojų patirti sunkių sužalojimų, o signalinis žodis 
DĖMESIO perspėja apie galimus nesunkius sužalojimus.

ATSARGIAI! Žodis „ATSARGIAI!“ reiškia, jog gali būti sugadintas kavos aparatas.

Naudojami simboliai

T Būtina imtis atitinkamų veiksmų. Šis simbolis reiškia, jog turite imtis tam tikrų 
veiksmų.

E Informacija ir patarimai, praverčiantys naudojantis kavos aparatu E8.

„Juoda kava“ Ekranas

Simbolių aprašymas
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1 Kavos pupelių talpa su aromato išsaugojimo 
dangteliu

2 Vandens talpos dangtis
3 Vandens talpa
4 Kavos tirščių talpa
5 Nulašėjimo padėklas

6 Jutiklinis ekranas
7 Pieno sistema su putų plakikliu
8 Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis
9 Puodelio padėklo grotelės
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5 Įjungimo / išjungimo mygtukas Q

Lizdas, skirtas „JURA Smart 
Connect“

Profesionalaus naudojimo putų 
plakiklisG2 (naudojamas 
įvairiuose modeliuose)

Karšto vandens antgalis 
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Svarbi informacija

Aparatas skirtas asmeniškai naudoti buityje. Jis turi 
būti naudojamas tik kavai ir karštam pienui bei 
vandeniui ruošti. Naudojimas bet kokiais kitais tiks-
lais bus laikomas netinkamu naudojimu. „JURA  
Elektroapparate AG“ neprisiima jokios atsakomy-
bės už žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso naudo-
jimo.

Prieš naudodami aparatą atidžiai perskaitykite visą 
šią naudojimo instrukciją ir laikykitės joje patei-
kiamų nurodymų. Dėl prietaiso naudojimo nuro-
dymų nesilaikymo atsiradusiems pažeidimams ar 
defektams garantija netaikoma. Laikykite šią nau-
dojimo instrukciją netoli aparato ir perduokite 
paskesniam naudotojui.

Atidžiai perskaitykite toliau pateiktą svarbią saugos 
informaciją ir jos laikykitės.

Kad išvengtumėte galimai mirtino elektros smū-
gio, laikykitės toliau pateikiamų nurodymų.

 U Niekuomet nesinaudokite prietaisu esant 
pažeistoms jo dalims arba maitinimo laidui.

 U Pastebėję pažeidimo požymių, pavyzdžiui, 
užuodę degėsių kvapą, nedelsdami atjunkite 
kavos aparatą nuo elektros tinklo ir kreipkitės į 
JURA techninės priežiūros centrą.

 U Modeliai su stacionariu maitinimo laidu: 
Pažeistas šio prietaiso maitinimo laidas turi 
būti taisomas pačioje JURA įmonėje arba įga-
liotame JURA techninės priežiūros centre.

 U Jei aparatas yra su prijungiamu maitinimo 
laidu: jei aparato maitinimo laidas pažeistas, jį 
reikia pakeisti specialiu maitinimo laidu, kurį 
galima įsigyti iš JURA arba įgaliotų JURA tech-
ninės priežiūros centrų.

Tinkamas 
naudojimas

Sauga

J
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 U Pasirūpinkite, kad E8 ir maitinimo laidas 
nebūtų arti karštų paviršių.

 U Patikrinkite, ar maitinimo laidas nėra prispaus-
tas ir nesitrina į aštrias briaunas.

 U Neardykite ir neremontuokite šio prietaiso 
patys. Venkite bet kokių kavos aparato pakei-
timų, kurie nėra aprašyti šioje naudojimo ins-
trukcijoje. Šiame prietaise yra elektros srovei 
laidžių dalių. Jo ardymas gali sąlygoti mirtinas 
traumas. Remonto darbai gali būti atlikti tik 
įgaliotuose JURA techninės priežiūros cen-
truose, kurie naudoja originalias atsargines 
dalis ir priedus.

 U Norėdami saugiai visiškai atjungti E8 kavos 
aparatą nuo elektros tinklo, iš pradžių išjunkite 
jį įjungimo / išjungimo mygtuku Q. Tik tai 
atlikę ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Piltuvėliai ir pieno sistema kelia nusiplikymo ar 
nudegimo pavojų.

 U Aparatą statykite vaikams nepasiekiamoje 
vietoje.

 U Nelieskite jokių karštų dalių. Naudokitės 
esamomis rankenomis.

 U Pasirūpinkite, kad pieno sistema būtų tinka-
mai įmontuota ir švari. Jei pieno sistema bus 
įmontuota netinkamai arba užstrigs, pieno sis-
tema arba jos dalys gali atsiskirti. Kyla pavojus 
praryti dalis.

Aparatas su defektais nėra saugus, naudojant tokį 
aparatą galima susižaloti arba sukelti gaisrą. Laiky-
kitės toliau pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte 
bet kokių sužalojimų ar gaisro.

 U Niekuomet nepalikite laisvai kabančio maiti-
nimo laido. Galite už jo užkliūti arba jį pažeisti.

 U Apsaugokite E8 nuo aplinkos poveikio, tokio 
kaip lietus, šalna ir tiesioginiai saulės spindu-
liai.
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 U Prieš valydami E8 kavos aparatą, išjunkite jį 
įjungimo / išjungimo mygtuku Q. E8 kavos 
aparatą visuomet valykite drėgna, bet ne šla-
pia šluoste. Apsaugokite jį nuo ilgalaikio tyš-
kančio vandens poveikio.

 U E8, maitinimo laido ar jungčių nenardinkite į 
vandenį.

 U Neplaukite E8 ir jo atskirų dalių indaplovėje.
 U Nenaudokite šarminių valiklių; naudokite tik 

minkštą šluostę ir švelnius valiklius.
 U Prietaisą galima jungti tik į elektros tinklą, 

kurio įtampa atitinka nurodytąją gamyklinėje 
techninių duomenų lentelėje. Vardinių duo-
menų lentelė pateikta E8 apačioje. Išsamesni 
techniniai duomenys pateikti šioje naudojimo 
instrukcijoje (žr. 9 skyrių „Techniniai duome-
nys“).

 U E8 prie buitinio elektros lizdo junkite tiesiogiai. 
Naudojant kelių lizdų adapterius ar ilginimo 
laidus gali įvykti perkaitimas.

 U Naudokite tik originalias JURA priežiūros prie-
mones. Naudojant gaminius, kurių JURA aiš-
kiai nerekomendavo, galima pažeisti aparatą.

 U Nenaudokite kavos pupelių, kurios buvo apdo-
rotos naudojant priedus, taip pat karameli-
zuotų kavos pupelių.

 U Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą van-
denį.

 U Nesinaudodami kavos aparatu ilgesnį laiką, 
išjunkite jį įjungimo / išjungimo mygtuku Q ir 
ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

 U Vaikams negalima valyti ir naudotis prietaisu, 
išskyrus kai juos prižiūri atsakingas asmuo.

 U Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.
 U Neleiskite vaikams iki 8 metų amžiaus artintis 

prie kavos aparato, arba, jei jie yra netoliese, 
nuolat juos prižiūrėkite.
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 U 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai gali savaran-
kiškai naudotis kavos aparatu, jei jie yra susipa-
žinę su saugaus naudojimo taisyklėmis. Vaikai 
turi žinoti ir suprasti, kokie gali iškilti pavojai 
netinkamai naudojant prietaisą.

Asmenims (įskaitant vaikus), kurie negali saugiai 
naudotis prietaisu

 U dėl fizinių, jutimo ar protinių sutrikimų arba
 U patirties ar žinių stokos,

nebent juos prižiūrėtų arba prietaiso naudojimo 
instruktažą užtikrintų už tokių žmonių saugumą 
atsakingas asmuo.

Saugus filtro kasetės „CLARIS Smart“ naudojimas:
 U filtro kasetes reikia laikyti vaikams nepasie-

kiamoje vietoje;
 U Vandens filtrus laikykite sausoje vietoje, 

sandarioje pakuotėje.
 U Saugokite vandens filtrus nuo šilumos šalti-

nių ir tiesioginių saulės spindulių.
 U Nenaudokite pažeistų vandens filtrų.
 U Filtro kasečių neatidarykite.
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Mielas kliente!
Dėkojame, kad įsigijote kavos aparatą JURA. Tikimės, kad produktu 
esate patenkinti. Ši JURA garantija galioja Lietuvos Respublikos teri-
torijoje. Jeigu jūsų kavos aparatui JURA reikia garantinio remonto, 
susisiekite su prekybos agentu, iš kurio pirkote aparatą, arba su vie-
tine JURA atstovybe. Pagal parinktinės distribucijos sistemą JURA 
garantija suteikiama tik prietaisams, įsigytiems iš įgaliotojų JURA 
prekybos agentų. Kad nekiltų netikėtų nepatogumų, prieš susisieki-
ant su prekybos agentu arba įgaliotu JURA priežiūros servisu, reko-
menduojame atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Prireikus 
prašom kreiptis patarimo į JURA atstovybę el. pašto adresu  
rickman@rickman.lt.

Garantija
Šia garantija JURA užtikrina, kad nuo pirkimo dienos nustatytu lai-
kotarpiu produktas neturi su medžiagomis ir montavimo kokybe 
susijusio broko. Jeigu garantijos laikotarpiu aparatas suges dėl 
nekokybiškų medžiagų arba blogos montavimo kokybės, oficialios 
JURA pardavimo atstovybės, įgaliotos serviso centras arba įgalioti 
prekybos agentai pataisys arba pakeis produktą arba jo sugedusią 
dalį ir nereikės mokėti už darbą arba atsargines dalis pagal toliau 
nurodytas sąlygas. JURA pasilieka teise spręsti, ar keisti sugedusią 
prietaiso dalį, ar keisti visą prietaisą nauju. Pakeistos dalys
lieka JURA nuosavybė. Produkto techninė priežiūra garantiniam lai-
kotarpiui pasibaigus atliekama visose šalyse, kuriose JURA oficialiai 
parduoda šį produktą. Šalyse, kuriose JURA produktas neparduoda-
mas, prašome susisiekti su tarptautiniu bendrovės JURA biuru (žr. 
www.lt.jura.com).

Sąlygos
1. Ši garantija galioja tik tuomet, jeigu kartu su brokuotu prie-

taisu pateikiamas sąskaitos originalas arba pirkimo čekis 
(kuriame nurodyta pardavimo data, produkto tipas ir įgalio-
tojo prekybos agento pavadinimas). JURA pasilieka teisę atsi-
sakyti teikti nemokamas garantijos paslaugas, jeigu nebus 
pateiktas minėtas dokumentas arba jeigu jame esanti infor-
macija nepakankama arba neįskaitoma.

2. Garantijos laikotarpio trukmė yra 2 metai (daugiausia / tačiau 
ne daugiau kaip 10 000 puodelių ruošimo ciklų).

Espreso kavos aparatų 
JURA garantija
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3. Garantija negalioja, jeigu produktą reikia pakeisti arba pri-
taikyti taip, kad espresso kavos aparatas dirbtų kokioje nors 
kitoje šalyje nei toje, kurioje buvo sukonstruotas, pagamintas, 
patvirtintas ir (arba) kur jis gali būti parduodamas, taip pat ir 
atvejais, jeigu dėl pakeitimo atsiranda koks nors gedimas.

4. Garantija netaikoma šiais atvejais:
4.1 periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir 

jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remontuoti 
arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašmenis, vožtu-
vus, pieno putojimo įtaiso detales ir kt.);

4.2 produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija sieki-
ant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nurodytu tikslu;

4.3 su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms 
transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms transporto 
išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

4.4 nuostoliams, atsiradusiems dėl:

 U periodinei priežiūrai (valymas ir kalkių nuosėdų valymas) ir 
jeigu dėl normalaus nusidėvėjimo prietaisą reikia remon-
tuoti arba pakeisti jo dalis (sandariklius, malūnėlio ašme-
nis, vožtuvus, pieno putojimo įtaiso detales ir kt.);

 U produktas buvo pritaikytas arba pakeista jo modifikacija 
siekiant jį naudoti kitu nei naudojimo instrukcijoje nuro-
dytu tikslu;

 U su produkto garantija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusioms 
transporto išlaidoms, su iškvietimu susijusioms trans-
porto išlaidoms ir visai su transportavimu susijusiai rizikai;

 U nuostoliams, atsiradusiems dėl:
4.5 netinkamo naudojimo, taip pat ir (bet ne tik) dėl:
4.5.1 produkto naudojimo nenumatytais tikslais arba jeigu nebuvo 

laikomasi JURA naudojimo ir priežiūros nurodymų;
4.5.2 jeigu nebuvo naudojamas filtras „CLARIS Smart”, nors tai ir 

buvo numatyta JURA naudojimo instrukcijoje;
4.5.3 jeigu nebuvo naudojamos kalkių nuosėdų šalinimo ir valymo 

tabletės JURA;
4.5.4 kavos pupelėse esančių pašalinių daiktų (pavyzdžiui, 

akmenėlių, medienos gabaliukų ir sąvaržėlių);
4.5.5 jeigu produktas buvo įtaisytas arba naudojamas pažeidžiant 

produkto naudojimo šalyje galiojančius techninius ir saugos 
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standartus; (valstybėse, kuriose pagal įstatymą reikia vietinio 
patvirtinimo, klientas, atgabenęs prietaisą iš kitos šalies, 
prisiima atsakomybę ir turi atsiminti, kad toks jo elgesys gali 
pažeisti įstatymus);

4.6 jeigu remontą atliko pats klientas arba leido atlikti kitur, o ne 
įgaliotoje serviso dirbtuvėje arba atstovybėje;

4.7 nelaimingų atsitikimų, žaibo, vandens, liepsnos, netinkamos 
ventiliacijos arba kitų aplinkybių, kurių negali kontroliuoti.
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1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje. Galite atsisiųsti savo apa-
rato trumpą naudojimo instrukciją iš JURA interneto svetainės 
(www.jura.com). Čia galima rasti ir įdomios bei aktualios informaci-
jos apie kavos aparatą E8 ir kavą.

Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite pus-
lapyje www.jura.com/service.

Jutiklinis ekranas užtikrina intuityvų ir patogų E8 valdymo būdą:

 U Lietimas
Liesdami ekraną pirštu galite, pavyzdžiui, pradėti kavos ruo-
šimo procesą arba pasirinkti įvairius nustatymus esant įjung-
tam programavimo režimui. Kuo ilgiau laikote paspaudę 
ekraną, tuo greičiau keičiasi parametro vertė.

 U Palieskite „P“, kad įeitumėte į E8 valdymo skydelio meniu:

 U Valdymo skydelis yra padalintas į dvi dalis: „Priežiūros 
būsena“ (Maintenance status) c ir „Aparato nustatymai“ 
(Machine setting) f.

 U Jeigu reikia paleisti priežiūros programą, valdymo skydelyje 
pranešimas bus rodomas raudoname fone. Palietę šį prane-
šimą, galite pereiti tiesiai prie reikiamos priežiūros progra-
mos. Priežiūros programos, kurias reikia atlikti nedelsiant, E8 
rodomos su įspėjimo juosta pranešime.

 U Kiti valdymo skydelio simboliai:

 U $: Filtro režimas

 U h: „Smart“ režimas yra aktyvintas (žr. 4 skyrių „Programa-
vimo režimas: nuolatiniai nustatymai – „Smart“ režimas“).

 U g: E8 yra prijungtas prie pieno aušintuvo „Cool Control“ 
(įsigyjamas kaip papildomas priedas).

JURA internete

Valdymas naudojant 
jutiklinį ekraną ir 
valdymo skydelį



c
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Prieš nustatydami E8, atkreipkite dėmesį į toliau išvardytus dalykus.

 U E8 statykite ant horizontalaus paviršiaus, kuris nebijo van-
dens.

 U E8 parinkite tokią vietą, kur aparatas būtų apsaugotas nuo 
perkaitimo. Įsitikinkite, kad nebus uždengtos vėdinimo angos.

Kavos pupelės, kurios apdorotos naudojant priedus (pvz., cukrų), 
malta kava arba šalčiu džiovinta kava malūnėlį sugadins.

T  Į kavos pupelių talpą pilkite tik skrudintas, neapdorotas kavos 
pupeles.

T  Nuimkite dangtelį aromatui išsaugoti.
T  Pašalinkite visus kavos pupelių talpoje esančius nešvarumus 

ir pašalinius daiktus.
T  Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite 

aromato išsaugojimo dangtelį.

Kai aparatą naudojate pirmą kartą, turite nustatyti vandens kie-
tumą. Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiš-
kinti. Tam naudokite „Aquadur®“ matavimo juosteles, pridėtas prie 
kavos aparato.

T  Trumpai (sekundę) palaikykite juostelę po tekančia vandens 
srove. Nukratykite nuo jos vandens likučius.

T  Palaukite maždaug 1 minutę.
T  Pagal „Aquadur®“ tyrimo juostelės spalvos pasikeitimą ir 

aprašą ant pakuotės galėsite nustatyti vandens kietumą.

Aparato nustatymas

Kavos pupelių talpos 
pripildymas

ATSARGIAI!

Vandens kietumo 
nustatymas
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1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

Aparatą naudojant su pažeistu elektros laidu, kyla galimai mirtino 
elektros smūgio pavojus.

T  Niekada nenaudokite aparato, jei jis apgadintas arba jo maiti-
nimo laidas pažeistas.

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti van-
dens talpą arba kavos aparatą.

T  Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

Pradinė sąlyga: kavos pupelių talpa pripildyta.
T  Įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.
T  Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q ir įjunkite 

kavos aparatą E8.
„Pasirinkite kalbą“ / „Lietuvių“

 E Kad būtų rodoma daugiau kalbų, lieskite „>“ ar „<“ iki bus 
rodoma norima kalba (pvz., „Anglų“ (English)).

T  Palieskite Save (išsaugoti).
Nuostata patvirtinama ekrane trumpai parodant „Išsau-
gota“ (Saved).
„Vandens kietumas“

 E Jei nežinote vandens kietumo, pirmiausia turėtumėte išsiaiš-
kinti (žr. 1 skyrių „Paruošimas ir naudojimas pirmą kartą – van-
dens kietumo nustatymas“).

T  Palieskite „>“ ar „<“, kad pakeisti vandens kietumo nusta-
tymą.

T  Palieskite Save (išsaugoti).
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
„Naudoti filtrą“ (Use filter) / „Įstatykite vandens filtrą“ (Insert 
filter)

Naudojimas pirmą kartą

J ĮSPĖJIMAS

ATSARGIAI!
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1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

T  Pakiškite indą po putų plakikliu.
T  Išimkite vandens talpą ir išskalaukite šaltu vandeniu.
T  Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite  

filtro kasetės „CLARIS Smart“ viršuje.

T  Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens talpą.
T  Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelė-

dama užsifiksuos vietoje.
T  Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įsta-

tykite į vietą.

 E Aparatas automatiškai aptinka, kad ką tik buvo įdėta filtro 
kasetė.

„Filtro naudojimas“ (Use filter) / „Išsaugota“ (Saved)
„Filtras skalaujamas“ (Filter is being rinsed), filtras skalauja-
mas. Vanduo teka iš putų plakiklio.

 E Vandens spalva gali šiek tiek pasikeisti. Tai nėra kenksminga 
sveikatai ir neturi įtakos skoniui.

„Pildoma vandens sistema“ (System is filling), vanduo teka 
iš putų plakiklio.
„Ištuštinti nulašėjimo padėklą“

T  Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir įstatykite atgal į aparatą.
„Kavos aparatas kaista“ (Machine is heating)
Rodomas pradžios ekranas. E8 paruoštas naudoti.

„CLARIS Smart“ filtro kasetė komunikuoja su jūsų E8 naudojant RFID 
(radijo dažnių atpažinimo) technologiją (13,56 MHz dažnių juostoje). 
Šis belaidis ryšys veikia tik iki 3 sek. paruošimo metu. Šiuo atveju 
maksimali perdavimo galia yra mažiau nei 1 mW.
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1 Kavos aparato paruošimas ir naudojimas pirmą kartą

E8 gali paruošti puikios konsistencijos švelnią, kreminę ir lengvą kaip 
pūkas pieno putą. Norint gerai išplakti pieną, svarbiausias reikalavi-
mas yra pieno temperatūra – ji turi būti 4–8 °C. Dėl to rekomenduo-
jame naudoti pieno aušintuvą arba pieno rezervuarą.

T  Nuimkite apsauginį dangtelį nuo putų plakiklio.
T  Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie putų plakiklio.
T  Kitą pieno tiekimo vamzdelio galą prijunkite prie pieno 

aušintuvo arba pieno rezervuaro.

E8 belaidžiu ryšiu galite prijungti prie suderinamo priedo (pvz., 
pieno aušintuvo „Cool Control“). Norint tai padaryti, į tarnybinį lizdą 
reikia įjungti „Cool Control“ arba „JURA Smart Connect“ imtuvą.

Belaidis ryšys veikia 2,4 GHz dažnių juostoje. Šiuo atveju maksimali 
perdavimo galia yra mažiau nei 1 mW.

 E „Smart Connect“ galima apsaugoti nuo neteisėtos prieigos 
naudojant PIN kodą. Aktyvinkite PIN funkciją per JURA taiko-
mąją programėlę J.O.E.®. Daugiau informacijos rasite apsilankę 
puslapyje www.jura.com/smartconnect.

 E Atkreipkite dėmesį, jog prie kavos aparato per „Smart Con-
nect“ jungtį galite prijungti tik priedą arba tik J.O.E.® – abiejų 
vienu metu prijungti negalima.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Palieskite „>“.
T  Palieskite „Susieti priedą su aparatu“.

„Įjunkite priedą“
T  Laikydamiesi ekrane pateiktų instrukcijų, prijunkite priedą 

prie kavos aparato E8.

Pieno tiekimo 
prijungimas

Priedų prijungimas 
(belaidžiu ryšiu)
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2 Gėrimų ruošimas

2 Gėrimų ruošimas

Pagrindinė informacija apie gėrimų paruošimą:

 U Ekrane rodomi keturi produktai, kuriuos galite paruošti. Palies-
kite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo simbolį, kad 
būtų rodoma daugiau produktų.

 U Kavos pupelių malimo metu atskiriems gėrimams palietus 
„<“ ar „>“.galima pasirinkti kavos stiprumo lygį.

 U Vykstant paruošimui galite keisti iš anksto nustatytą kiekį  
(pvz., vandens arba pieno) palietę „<“ ar „>“.

 U Programavimo režime visiems gėrimams galite nustatyti 
nuolatines nuostatas. Jūs galite perkelti bet kurį kavos apa-
rate E8 nustatytą standartinį gėrimą į pasirinktą vietą ekrano 
pradžios lange ir priskirti jį prie mėgstamų (žr. 2 skyrių „Ruo-
šimas – gėrimų nuostatų valdymas“.

 U E8 kavos aparatas turi „Smart“ režimą. Veikiant šiam režimui, 
gėrimai pradžios ekrane po tam tikro laiko pakeičiami pagal 
ruošimo vartojimui dažnumą. Žvaigždutės simbolis valdymo 
skydelyje rodo, kad įjungtas „Smart“ režimas.

 U Paruošimą galite sustabdyti bet kuriuo metu. Norėdami tai 
padaryti, palieskite „Atšaukti“(Cancel).

Kava skaniausia, kai patiekiama karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai 
sumažina kavos gėrimo temperatūrą ir susilpnina jo skonio savybes. 
Todėl rekomenduojame iš anksto pašildyti puodelius. Tikrasis kavos 
aromatas atsiskleidžia tik pašildytuose puodeliuose. JURA puodelių 
šildytuvą galite įsigyti iš specializuoto pardavėjo.

Pavyzdys: vienos juodos kavos porcijos ruošimas.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.
T  Palieskite „Juoda kava“.

Pradedama ruošti. Į puodelį pribėga iš anksto nustatytas kie-
kis juodos kavos.
Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Ristretto, espresso ir 
juoda kava



19

2 Gėrimų ruošimas

Pavyzdys: Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte dvi 
porcijas Espresso (naudojantis gėrimų pasirinkimo slinktimi).
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Pakiškite du puodelius po kavos piltuvėliu.
T  Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo sim-

bolį, kad būtų rodoma daugiau gėrimų.
T  Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „2 x 

Espresso“.
T  Palieskite „2 x Espresso“.

Pradedama ruošti. Į puodelius teka espresso gėrimo ruoši-
mui nustatytas vandens kiekis. Ruošimas sustoja automatiš-
kai. Rodomas pradžios ekranas.

Naudodami E8, mygtuko palietimu galite paruošti latte macchiato, 
cappuccino ir kitokią specialią kavą su pienu. Stiklinės ar puodelio 
perkelti nereikia.

Pavyzdys: vienos porcijos latte macchiato ruošimas.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas. Pieno tiekimas prijung-
tas prie putų plakiklio.

T  Pakiškite stiklinę po putų plakikliu.

T  Jeigu naudojate profesionalaus naudojimo putų plakiklį, 
svirtį pasukite į „Pieno putų“ (Milk Foam) padėtį.

T  Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo sim-
bolį, kad būtų rodoma daugiau gėrimų.

T  Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „Latte 
macchiato“.

T  Palieskite „Latte macchiato“.
„Latte macchiato“, į stiklinę teka nustatytas kiekis pieno ir 
pieno putos.

Dvi porcijos ristretto, 
espresso ir juodos kavos

Latte macchiato, 
cappuccino ir kiti kavos 
gėrimai su pienu
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2 Gėrimų ruošimas

 E Praėjus šiek tiek laiko karštas pienas atsiskiria nuo pieno putų. 
Taip susiformuoja tipiški latte macchiato sluoksniai.

Pradedama ruošti kava. Į stiklinę teka nustatytą vandens 
kiekį atitinkantis kiekis espresso. Ruošimas sustoja automa-
tiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, pri-
valote jį valyti kiekvieną dieną, kai ruošėte pieną (žr. 5 sky- 
rių „Priežiūra – putų plakiklio valymas“).

Pavyzdys:  Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad paruoštumėte 
pieno putą.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas. Pieno tiekimas prijung-
tas prie pieno sistemos.

T  Pakiškite puodelį po putų plakikliu.

T  Jeigu naudojate profesionalaus naudojimo putų plakiklį, 
galite rinktis tarp pieno putos ir karšto pieno. Jeigu norite 
paruošti pieno putą, nustatykite svirtį į vertikalią padėtį. 
Karštam pienui nustatykite į horizontalią padėtį.

T  Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo sim-
bolį, kad būtų rodoma daugiau gėrimų.

T  Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „1 por-
cija pieno“ (1 portion milk).

T  Palieskite „1 porcija pieno“ (1 portion milk).
Pieno putos paruoštos. Į puodelį pribėga iš anksto nustaty-
tas pieno kiekis.
Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Siekdami pasirūpinti, kad putų plakiklis visada veiktų tinkamai, pri-
valote jį valyti kiekvieną dieną, kai ruošėte pieną (žr. 5 sky- 
rių „Priežiūra – putų plakiklio valymas“).

Pieno puta ir karštas 
pienas
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2 Gėrimų ruošimas

Galite pasirinkti papildomą kavos rūšį, pavyzdžiui, kavą be kofeino, 
naudodami maltai kavai skirtą talpą.

Pagrindinė informacija apie maltą kavą

 U Niekada nedėkite daugiau nei dviejų nubrauktų matavimo 
šaukštelių maltos kavos.

 U Nenaudokite pernelyg smulkiai sumaltos kavos. Labai smulki 
kava gali užkimšti sistemą, todėl kava ne tekės, o lašės.

 U Jei į aparatą maltos kavos įdėsite nepakankamai, bus parodyta 
„Nepakanka maltos kavos“ (Not enough ground coffee) ir E8 
sustos.

 U Norimą kavos gėrimą reikia ruošti maždaug per vieną minutę 
nuo tada, kai buvo įpilta maltos kavos. Kitu atveju E8 sustos ir 
bus vėl paruoštas naudoti.

 U Visų rūšių speciali kava, ruošiama iš maltos kavos, visada ruo-
šiama pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: vienos espresso porcijos ruošimas iš maltos kavos.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Pakiškite puodelį po dvigubu piltuvėliu.
T  Atidarykite maltos kavos piltuvėlio dangtį.

„Malta kava“(Ground coffee) / „Įberkite maltos kavos“ (Ple-
ase add ground coffee)

T  Į piltuvėlį įberkite vieną nubrauktą matavimo šaukštelį mal-
tos kavos.

T  Uždarykite piltuvėlio dangtį.
T  Palieskite „Espresso“.

Pradedama ruošti. Rodoma „Espresso“ ir pripildymo tūris. Į 
puodelį pribėga kavai iš anksto nustatytas vandens  
kiekis. Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios  
ekranas.

Malta kava
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2 Gėrimų ruošimas

Pagal kavos skrudinimo laipsnį galite nustatyti malūnėlį.

Jei malimo tolygumą reguliuosite malūnėliui neveikiant, galite suga-
dinti malūnėlio reguliavimo jungiklį.

T  Malimo tolygumą reguliuokite tik malūnėliui veikiant.

Malimo rupumas tinkamas, jei kava iš kavos piltuvėlio teka tolygiai. 
Be to, susidaro švelni ir lengva kavos puta.

Pavyzdys:  kavos pupelių malimo rupumo keitimas ruošiant 
espresso.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Pakiškite puodelį po kavos piltuvėliu.
T  Atidarykite malūnėlio reguliavimo jungiklio dangtelį.
T  Palieskite „Espresso“, kad prasidėtų paruošimas.
T  Pasukite malimo rupumo reguliavimo rankenėlę į reikiamą 

padėtį veikiant kavos malūnėliui.
Į puodelį teka iš anksto nustatytą vandens kiekį atitinkantis 
kiekis kavos. Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pra-
džios ekranas.

Apsitaškius karštu vandeniu kyla pavojus nusiplikyti.
T  Venkite tiesioginio sąlyčio su oda.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Pakiškite puodelį po pieno putų plakiklio piltuvėliu.
T  Palieskite apačioje dešinėje esantį gėrimų pasirinkimo sim-

bolį, kad būtų rodoma daugiau gėrimų.
T  Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma „Karš-

tas vanduo“ (Hot water).
T  Palieskite „Karštas vanduo“ (Hot water).

„Karštas vanduo“ (Hot water), į puodelį teka nustatytas kie-
kis vandens.
Ruošimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekranas.

Malūnėlio reguliavimas

ATSARGIAI!

Karštas vanduo

J DĖMESIO
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2 Gėrimų ruošimas

Galimi šie bet kurio kavos gėrimo, pieno ir karšto vandens nuolati-
niai nustatymai:

Produktai Kiekis Daugiau nuostatų
„Ristretto“,
„Espresso“

Vanduo: 15–80 ml Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra 
(normali, aukšta), pakeisti produktą

„Juoda kava“ Vanduo: 25 ml–240 ml Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra 
(normali, aukšta), pakeisti produktą

„2 x Ristretto“,
„2 x Espresso“,
„2 x juodos kavos“

Vanduo: vienai porcijai 
nustatytas kiekis 
padvigubinamas.

Temperatūra (kaip vienos porcijos gėrimo),  
pakeisti produktą

„Cappuccino“,
„Flat white“

Vanduo: 25 ml–240 ml
Pienas: 3–120 sek.

Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra 
(normali, aukšta), pakeisti produktą

„Latte macchiato“ Vanduo: 25 ml–240 ml
Pienas: 3–120 sek.
Intervalas: 0 sek.–60 sek.

Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra 
(normali, aukšta), pakeisti produktą

„Macchiato“ Vanduo: 15–80 ml
Pienas: 3–120 sek.

Kavos stiprumas (10 lygių), temperatūra 
(normali, aukšta), pakeisti produktą

„1 porcija pieno“ 
(1 portion milk)

Pienas: 3–120 sek. Pakeisti produktą

„Karštas vanduo“ 
(Hot water)

Vanduo: 25 ml–450 ml Temperatūra (žema, normali, aukšta),  
pakeisti produktą

Programavimo režimo nuolatinės nuostatos visada nustatomos 
pagal tą patį modelį.

Pavyzdys: Toliau nurodytais veiksmais keičiamas kavos stiprumas 
ruošiant vieną porciją espresso.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Palieskite „Espresso“ ir neatleiskite piršto apie 2 sekundes, 
kol pasirodys galimų nustatymų sąrašas.

T  Palieskite „Kavos stiprumas“ (Coffee strength).
T  Palieskite „>“ ar „<“, kad pakeisti nustatymą.
T  Palieskite „Išsaugoti“.

Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 

pradžios ekranas.

Gėrimų nustatymų 
valdymas
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3 Kasdienis naudojimas

3 Kasdienis naudojimas

Norint visuomet mėgautis kokybiška kava, svarbu kasdien tinkamai 
prižiūrėti kavos aparatą ir laikytis higienos naudojant pieną, kavą ir 
vandenį. Todėl reikia kasdien keisti vandenį.

Pienas, gazuotas mineralinis vanduo ar kiti skysčiai gali pažeisti van-
dens talpą arba kavos aparatą.

T  Į vandens talpą pilkite tik šviežią, šaltą vandenį.

T  Atidarykite vandens talpos dangtį.
T  Išimkite vandens talpą ir išskalaukite šaltu vandeniu.
T  Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įsta-

tykite į vietą.
T  Uždarykite vandens talpos dangtį.

T  Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų 
plakikliu.

T  Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q, kad įjungtu-
mėte E8.
„Kavos aparatas kaista“
„Kavos sistemos skalavimas“
„Pieno sistemos skalavimas“
 E8 paruoštas naudoti.

Vandens talpos 
pripildymas

ATSARGIAI!

Aparato įjungimas
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3 Kasdienis naudojimas

Siekiant užtikrinti, kad E8 patikimai veiktų daug metų, o kavos 
kokybė būtų optimali, aparatui būtina kasdienė priežiūra.

T  Ištraukite nulašėjimo padėklą.
T  Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir nulašėjimo padėklą. Išska-

laukite juos šiltu vandeniu.

 E Kavos tirščių talpą visada tuštinkite tada, kai kavos 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.
T  Išvalykite putų plakiklį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio 

valymas“).
T  Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite 

tekančiu vandeniu.
T  Išardykite ir išskalaukite putų plakiklį (žr. 5 skyrių „Priežiūra – 

putų plakiklio išardymas ir skalavimas“).
T  Aparato paviršių nuvalykite švaria ir minkšta drėgna šluoste 

(pvz., mikropluošto šluoste).

 E Norėdami, kad valant ekraną nekiltų problemų, galite jį 
išjungti valdymo skydelyje, c rasite „Užrakinti ekraną“ (Lock 
display).

Išsami informacija apie E8 priežiūrą pateikta c dalyje „Priežiūros 
informacija.

Toliau nurodytus priežiūros veiksmus atlikite reguliariai arba pagal 
poreikį:

 U Higienos sumetimais rekomenduojame reguliariai (maždaug 
kas 3 mėnesius) keisti pieno žarnelę ir žarnelės antgalius. 
Pakaitinių dalių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų. E8 
kavos aparatas komplektuojamas su HP3 pieno sistema.

 U Išvalykite vandens talpos vidų, pvz., naudodami šepetį. Šioje 
naudojimo instrukcijoje galima rasti daugiau informacijos 
apie vandens talpą (žr. 5 skyrelį „Priežiūra – vandens talpos 
nukalkinimas“).

 U Puodelių padėklo grotelių viršuje ir apačioje gali būti prilipę 
pieno ir kavos likučių. Jei taip nutiktų, puodelio padėklo grote-
les nuvalykite.

Kasdienė priežiūra

Reguliari priežiūra
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3 Kasdienis naudojimas

Išjungus E8, sistema automatiškai praskalaujama, jei buvo ruošia-
mas kavos gėrimas. Jei buvo ruošiamas pienas, E8 valdymo skydelis 
paragins jus išvalyti pieno sistemą. Vadovaukitės instrukcijomis 
ekrane.

T  Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų 
plakikliu.

T  Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q.
Jei buvo ruošiamas pienas, bet dar nepradėjote valyti pieno 
sistemos, pieno sistema pirmiausia praskalaujama („Pieno 
sistemos sklavimas“ (Milk system is being rinsed).
„Kavos sistemos skalavimas“ (Machine is rinsing), sistema 
pati išsiplauna. Procesas sustoja automatiškai. E8 išjungia-
mas.

Aparato išjungimas
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4 Programavimo režimas: nuolatiniai nustatymai

Palieskite „P“, kad įeiti į E8 valdymo skydelio meniu:  „Aparato nusta-
tymai“ (Machine settings) f dalyje galite atlikti šiuos nustatymus:

Meniu punktas Paaiškinimas
„Pasirinkite kalbą“  
(Choose language)

T Pasirinkite kalbą.

„Išjungti po“  
(Switch off after)

T Nustatykite kavos aparato E8 automatinio išsijungimo laiką.

„Kiekio vienetai“ (Units) T Pasirinkite vandens kiekio matavimo vienetus.
„Vandens kietumas“ T Galite nustatyti naudojamo vandens kietumą.
„Skalauti pieno sistemą“ 
(Rinse the milk system)

T Keiskite pieno sistemos skalavimo nuostatą.

„Produkto pavadinimas“ 
(Product name)

T Nustatyti, ar pradžios ekrane turi būti pateikiami gėrimų pavadini-
mai, ar tik gėrimų iliustracijos.

„Susieti priedą su aparatu“ 
(Connect accessory),
„Atjungti priedus nuo 
aparato“
(rodoma tik tada, jei 
naudojamas JURA „Smart 
Connect“.)

T Belaidžiu ryšiu prie kavos aparato E8 galite prijungti JURA priedą ir 
jį atjungti.

„Gamintojo nustatymai“ 
(Factory setting)

T Atkuriami gamykliniai kavos aparato nustatymai. 

„Smart“ režimas  
(Smart mode)

T Nustatykite gėrimus pradžios ekrane pagal jų ruošimo dažnumą.

„Gėrimų apskaita“ 
(Product counter),
„Priežiūros prog. apskaita“ 
(Maintenance counter)

T Sekite, kiek produktų paruošėte ir peržiūrėkite, kiek priežiūros 
programų buvo atlikta.

„Versija“ (Version) Programinės įrangos versija
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Šiame meniu punkte galite nustatyti kavos aparato E8 valdymo 
kalbą.

Pavyzdys:  atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pakeistumėte 
kalbą iš „Lietuvių“ į „Français“.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Palieskite „Pasirinkite kalbą“ (Choose language).
T  Lieskite ‘ < ’ ar ‘ > ’, kol bus rodoma norima kalba, pvz., 

„Français“.
T  Palieskite „Įrašyti“ (Enregistrer).

Ekrane trumpai parodoma „Enregistré“ (išsaugota).
T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 

pradžios ekranas.

Nurodydami, kad E8 išsijungtų automatiškai, galite sumažinti ener-
gijos sąnaudas. Jei ši funkcija aktyvinta, E8 automatiškai išsijungia 
po paskutinio aparato veiksmo praėjus iš anksto nustatytam laikui.

Galima nustatyti, kad kavos aparatas automatiškai išsijungtų po 15 
minučių, 30 minučių arba po 1–9 valandų.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Palieskite „Išsijungti po“ (Switch off after).
T  Palieskite „>“ ar „<“, kad pakeisti nustatymą.
T  Palieskite „Išsaugoti“ (Save).

Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“.
T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 

pradžios ekranas.

Kalba

Automatinis išjungimas
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Pasirinkę programos elementą „Kiekio vienetai“ (Units), 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  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Palieskite „Kiekio vienetai“ (Units).
T  Palieskite „oz“.
T  Palieskite „Išsaugoti“ (Save).

Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 

pradžios ekranas.

Kuo vanduo kietesnis, tuo dažniau reikia šalinti nuoviras iš E8. Dėl to 
svarbu tiksliai nustatyti vandens kietumą.

Vandens kietumas buvo nustatytas pirmą kartą pradėjus naudoti 
kavos aparatą. Šią nuostatą galite bet kada pakeisti.

Vandens kietumą galima reguliuoti ištisinėje skalėje nuo 1 °dH iki 
30 °dH.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Palieskite „Vandens kietumas“ (Water hardness).
T  Palieskite „>“ ar „<“, kad pakeisti nustatymą.
T  Palieskite „Išsaugoti“ (Save).

Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 

pradžios ekranas.

Vandens kiekio mato 
vienetai

Vandens kietumo 
nustatymas
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Pasirinkę programos elementą „Skalauti pieno sistemą“ (Rinse the 
milk system), galite nustatyti toliau nurodytas nuostatas.

 U „Rankinis“ (Manual): pieno sistemos skalavimas gali būti 
įjungtas rankiniu būdu naudojant valdymo skydelį, dalyje 
„Priežiūros būsena“ (Maintenance status).

 U „Automatinis“ (Automatic): pieno sistemos skalavimas auto-
matiškai pradedamas praėjus 15  minučių po to, kai ruošėte 
kavos gėrimus su pienu. 

Pavyzdys:  atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nustatytumėte 
automatinį pieno sistemos skalavimą praėjus 15 minučių po to, kai 
buvo ruoštas pienas.

T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Lieskite ‘ > ’ iki bus rodomas programos elementas „Skalauti 

pieno sistema“ (Rinse the milk system).
T  Palieskite „Skalauti pieno sistemą“ (Rinse the milk system).
T  Palieskite „Automatinis“ (Automatic).
T  Palieskite „Išsaugoti“ (Save).

Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 

pradžios ekranas.

Nustatykite, ar pradžios ekrane turi būti pateikiami gėrimų pavadi-
nimai, ar tik gėrimų iliustracijos.

Pavyzdys: Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad išjungti gėrimų 
pavadinimus pradžios ekrane.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Lieskite ‘  >  ’ iki bus rodomas programos elementas „Pro-

dukto pavadinimas“ (Product name).
T  Palieskite „Produkto pavadinimas“ (Product name).
T  Palieskite „Neaktyvus“ (Inactive).
T  Palieskite „Išsaugoti“ (Save).

Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).

Pieno sistemos 
skalavimas

Gėrimų pavadinimų 
rodymas
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T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 
pradžios ekranas.

Meniu punkte „Gamintojo nustatymai“ (Factory setting) galima 
atkurti gamyklines nuostatas.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) simbolį 

f.
T  Lieskite ‘ > ’ iki bus rodomas programos elementas „Gamin-

tojo nustatymai“ (Factory setting).
T  Palieskite „Gamintojo nustatymai“ (Factory setting).

„Tikrai norite grąžinti kavos aparato gamyklinius nustaty-
mus?“ (Reset the machine to the factory setting?)

T  Palieskite „Taip“ (Yes).
Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
E8 išjungiamas.

E8 kavos aparatas turi „Smart“ (išmanų) režimą. Veikiant šiam reži-
mui, gėrimai pradžios ekrane po tam tikro laiko pakeičiami pagal 
ruošimo vartojimui dažnumą.

 E Žvaigždutės simbolis valdymo skydelyje rodo, kad įjungtas 
„Smart“ režimas.

Pavyzdys: „Smart“ režimo išjungimas.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Lieskite ‘ > ’ iki bus rodomas programos elementas „Išmanus 

režimas“ (Smart mode).
T  Palieskite „Išmanus režimas“.
T  Palieskite „Neaktyvus“ (Inactive).
T  Palieskite „Išsaugoti“ (Save).

Ekrane trumpai parodoma „Išsaugota“ (Saved).
T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 

pradžios ekranas.

Gamyklinių nustatymų 
atkūrimas

„Smart“ režimas
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„Aparato nustatymai“ (Machine settings) f dalyje galite peržiūrėti 
šią informaciją:

 U „Gėrimų apskaita“ (Product counter): paruoštų kavos ir kavos 
su pienu gėrimų, taip pat karšto vandens porcijų skaičius.

 U „Priežiūros prog. apskaita“ (Maintenance counter): priežiūros 
programų (valymo, nukalkinimo ir pan.) ciklų skaičius.

 U „Versija“ (Version): Programinės įrangos versija

Pavyzdys: Kad galėtumėte peržiūrėti paruoštų kavos gėrimų porcijų 
statistiką, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.

T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Aparato nustatymai“ (Machine settings) sim- 

bolį f.
T  Lieskite „>“ iki bus rodomas programos elementas „Gėrimų 

apskaita“ (Product counter).
T  Palieskite „Gėrimų apskaita“ (Product counter).
T  Jei norite peržiūrėti kitų gėrimų porcijų skaičių, palieskite 

‘ > ’.
T  Palieskite ‘’ tiek kartų, kiek reikia, kad vėl būtų rodomas 

pradžios ekranas.

Informacijos peržiūra
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5 Priežiūra

Pagrindinė priežiūros informacija:

 U Palieskite „P“, kad įeiti į valdymo skydelio meniu. Šią sritį 
sudaro „Priežiūros būsena“ (Maintenance status) c dalis ir 
„Aparato nustatymai“ (Machine settings) f dalis. Galite val-
dyti E8 priežiūrą „Priežiūros būsena“ (Maintenance status) c 
dalyje.

 U Jeigu reikia paleisti priežiūros programą, valdymo skydelyje 
pranešimas bus rodomas raudoname fone. Palietę šį prane-
šimą, galite pereiti tiesiai į atitinkamą priežiūros programą. 
Jeigu laukia kelios priežiūros programos, raudoname fone 
atsiras keli pranešimai. Priežiūros programos, kurias reikia 
atlikti nedelsiant, E8 rodomos pranešimu pagrindiniame 
ekrane.

 U Atlikite kiekvieną priežiūros programą, kai būsite paraginti tai 
padaryti.

 U Higienos sumetimais pieno sistemą turėtumėte valyti kie-
kvieną dieną, kai ruošėte pieną.

Jūs galite bet kuriuo metu rankiniu būdu įjungti skalavimo pro-
gramą.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Pakiškite indą po kavos piltuvėliu.
T  Palieskite „P“.
T  Palieskite c.
T  Palieskite „Skalauti kavos sistemą“ (Rinse the coffee system), 

kad būtų pradėtas skalavimas.
„Kavos sistemos skalavimas“ (Machine is rinsing)
Skalavimas sustoja automatiškai. Rodomas pradžios ekra-
nas.

Kaskart po to, kai buvo ruošiamas pienas, E8 ragina atlikti pieno sis-
temos skalavimą.

Esant programavimo režimui, galite nustatyti, ar pieno sistemos 
skalavimas turi būti įjungtas rankiniu būdu, ar automatiškai, praėjus 

Aparato skalavimas

Putų plakiklio skalavimas
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15 minučių, kai buvo paruoštas pienas (žr. 4 skyrių „Nuolatinės pro-
gramavimo režimo nuostatos – pieno sistemos skalavimas“).

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Pakiškite indą po putų plakikliu.
T  Palieskite „P“.
T  Palieskite c.
T  Palieskite „Skalauti pieno sistemą“ (Rinse the milk system), 

kad būtų pradėtas skalavimas.
Rodoma „Pieno sistemos skalavimas“ (Milk system is being 
rinsed) ir putų plakiklis skalaujamas.
Procesas sustoja automatiškai.

Kai ruošiamas pienas, švelnios putos plakiklį būtina kasdien valyti, 
kad jis puikiai veiktų ir kad būtų užtikrintos higieniškos sąlygos.

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir 
(arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

T  Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

 E JURA priemonių pieno sistemai valyti galima įsigyti speciali-
zuotose prekybos vietose.

 E Norėdami išvalyti pieno sistemą, naudokite pridėtą indą.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Palieskite „P“.
T  Palieskite „Pieno sistemos valymas“ (Clean the milk 

system’).
T  Palieskite „Pradėti“ (Start).

„Tirpalas sistemos valymui“ (Milk system cleaner) / 
„Vanduo sistemos valymui“ (Fresh water)

T  Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį iš pieno rezervuaro ar 
pieno aušintuvo.

T  Pripilkite pieno sistemos valiklio į priekinę rezervuaro dalį iki 
apatinės žymos (nurodo 6).

T  Tada pripilkite vandens iki viršutinės žymos.
T  Pakiškite rezervuarą po putų plakikliu.

Putų plakiklio valymas

ATSARGIAI!

6
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T  Prijunkite pieno tiekimo vamzdelį prie rezervuaro.

 E Norint tinkamai prijungti pieno tiekimo vamzdelį prie indo, 
pieno tiekimo vamzdelis turi būti su jungtimi.

T  Palieskite „Pradėti“ (Start).
„Vykdoma pieno sist. valymo programa“
Procesas pertraukiamas, parodoma „Vanduo sistemos valy-
mui“.

T  Kruopščiai išskalaukite rezervuarą ir pripilkite priekinę dalį 
šviežio vandens iki viršutinės žymos.

T  Pakiškite jį po putų plakikliu ir vėl prijunkite pieno tiekimo 
vamzdelį prie rezervuaro.

T  Palieskite „Toliau“ (Next).
„Vykdoma pieno sist. valymo programa“
Procesas sustoja automatiškai.

Putų plakiklį, kad jis veiktų tinkamai ir būtų higieniškas, reikia išmon-
tuoti ir išskalauti kiekvieną dieną, kai buvo ruošiamas pienas.

T  Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį ir kruopščiai praplaukite 
tekančiu vandeniu.

T  Nuimkite putų plakiklį.

T  Išardykite putų plakiklį į atskiras dalis.
T  Visas dalis praplaukite tekančiu vandeniu. Jei yra stipriai pri-

džiūvusių pieno likučių, pirmiausia atskiras dalis pamerkite į 
250 ml šalto vandens ir 1 kupino dangtelio JURA pieno siste-
mos valiklio tirpalą. Tada dalis kruopščiai išskalaukite.

6

Putų plakiklio išardymas 
ir skalavimas

1

2
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T  Iš naujo surinkite putų plakiklį.

 E Siekdami užtikrinti optimalų veikimą, pasirūpinkite, kad visos 
atskiros dalys būtų tinkamai ir tvirtai sujungtos.

T  Putų plakiklį atgal įmontuokite į pieno sistemą.

Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, nuovirų iš E8 šalinti nerei-
kia.

 E Kai filtro kasetė nebeveiks (atsižvelgiant į vandens kietumo 
nuostatą), E8 paragins pakeisti filtrą.

 E Filtro kasečių „CLARIS Smart“ galima įsigyti iš specializuotų 
pardavėjų.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas. „P“ simbolis užsidega 
raudonai (jei filtras jau naudojamas).

T  Palieskite „P“.
Filtro simbolis ( $ ) dega raudonai.

T  Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
T  Pasukite filtro kasetę prieš laikrodžio rodyklę ir kartu su ilgin-

tuvu ištraukite iš vandens talpos.
T  Pridėtą filtro kasetės ilgintuvą įtaisykite naujos filtro kasetės 

„CLARIS Smart“ viršuje.
T  Filtro kasetę su ilgintuvu įstatykite į vandens talpą.
T  Sukite filtro kasetę pagal laikrodžio rodyklę, kol ji spragtelė-

dama užsifiksuos vietoje.
T  Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įsta-

tykite į vietą.

Filtro įdėjimas / keitimas
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Kavos aparatas automatiškai užfiksuoja įstatytą / pakeistą 
vandens filtrą.
Rodomas pradžios ekranas. E8 vėl paruoštas naudoti.

„CLARIS Smart“ filtro kasetė komunikuoja su jūsų E8 naudojant RFID 
(radijo dažnių atpažinimo) technologiją (13,56 MHz dažnių juostoje). 
Šis belaidis ryšys veikia tik iki 3 sek. paruošimo metu. Šiuo atveju 
maksimali perdavimo galia yra mažiau nei 1 mW.

Po 180 produktų ruošimų arba 80 skalavimų įjungus, E8 paragins jį 
išvalyti.

Naudojant netinkamas valymo priemones galima pažeisti aparatą ir 
(arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

T  Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

 E Valymo procesas trunka apie 20 minučių.
 E Nenutraukite valymo programos, nes gali suprastėti valymo 

kokybė.
 E JURA valymo tablečių galima įsigyti iš specializuotų pardavėjų.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas. „ P“ simbolis dega rau-
donai.

T  Palieskite „P“.
„Valymas“ (Clean) pranešimas dega raudonai.

T  Palieskite „Valymas“ (Clean).
T  Palieskite „Pradėti“ (Start).

„Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ (Empty coffee grounds con-
tainer)

T  Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą, 
įstatykite juos atgal į aparatą.

T  Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų 
plakikliu.

T  Palieskite „Toliau“ (Next).
Rodomas užrašas „Kavos aparatas valomas“ (Machine is 
being cleaned) ir vanduo kelis kartus išbėga iš dvigubo išlei-
dimo vamzdelio.
Procesas pertraukiamas, parodoma „Įdėkite valymo tabletę“ 
(Add cleaning tablet).

Aparato valymas

ATSARGIAI!
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T  Atidarykite maltos kavos pylimo angos dangtelį.
T  Įdėkite JURA valymo tabletę į piltuvėlį.
T  Uždarykite piltuvėlio dangtį.
T  Palieskite „Toliau“ (Next).

„Kavos aparatas valomas“ (Machine is being cleaned), van-
duo pakartotinai teka iš kavos piltuvėlio ir putų plakiklio.
Procesas sustoja automatiškai.
„Ištuštinkite kavos tirščių talpą“ (Empty coffee grounds con-
tainer)

T  Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą, įstaty-
kite juos atgal į aparatą.
Dabar valymas baigtas. Rodomas pradžios ekranas.

Bėgant laikui E8 viduje prisikaupia kalkių nuosėdų ir prireikus apara-
tas automatiškai paragina iš jo pašalinti nuoviras. Nuovirų susikau-
pimo laipsnis priklauso nuo vandens kietumo.

 E Jei naudojate filtro kasetę „CLARIS Smart“, nebūsite raginami 
pašalinti nuoviras.

Ant odos ar į akis patekusios nuovirų šalinimo priemonės gali dir-
ginti.

T  Venkite patekimo ant odos ar į akis.
T  Jei taip nutiktų, nuplaukite švariu vandeniu. Jei nuovirų šali-

nimo priemonės patektų į akis, kreipkitės į gydytoją.

Naudojant netinkamas nuovirų šalinimo priemones galima pažeisti 
aparatą ir (arba) vandenyje gali likti priemonių likučių.

T  Naudokite tik originalius JURA priežiūros gaminius.

Nutraukus nuovirų šalinimo procesą galima sugadinti aparatą.
T  Leiskite nuovirų šalinimo programai veikti iki galo.

Jei nuovirų šalinimo priemonės patektų ant lengvai pažeidžiamų 
paviršių (pvz., marmuro), žala gali būti nepataisoma.

T  Jei jos užtikštų, nedelsdami nuvalykite.

 E Nuovirų šalinimo programa trunka maždaug 40 minutes.
 E JURA nuovirų šalinimo tablečių galima įsigyti iš specializuotų 

pardavėjų.

Nuovirų iš aparato 
šalinimas 

J DĖMESIO

ATSARGIAI!

ATSARGIAI!

ATSARGIAI!
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Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas. „ P“ simbolis dega rau-
donai.

T  Palieskite „P“.
„Nukalkinimo programa“ (Descale) pranešimas dega raudo-
nai.

T  Palieskite „Nukalkinimo programa“ (Descale).
T  Palieskite „Pradėti“ (Start).

„Ištuštinti nulašėjimo padėklą“
T  Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą, 

įstatykite juos atgal į aparatą.
„Įpilkite nukalkinimo tirpalą“ (Agent in tank)

T  Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.
T  3 JURA nuovirų šalinimo tabletes visiškai ištirpinkite inde, į 

kurį įpilta 500 ml vandens. Tai gali trukti kelias minutes.
T  Supilkite tirpalą į tuščią vandens talpą ir įstatykite ją į apa-

ratą.

T  Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų 
plakikliu.

T  Palieskite „Toliau“ (Next).
Rodomas užrašas „Kavos aparatas nukalkinamas“ (Machine 
is being descaled) , vanduo pakartotinai teka pro putų plaki-
klį.
Procesas pertraukiamas, parodoma „Ištuštinti“ (Empty drip 
tray).

T  Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą, 
įstatykite juos atgal į aparatą.
„Praplauti vandens talpą“ (Rinse the water tank)
„Pripildykite vandens talpą“ (Fill water tank)

T  Išimkite vandens talpą ir kruopščiai išskalaukite.
T  Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įsta-

tykite į vietą.

3x
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T  Pakiškite vieną indą po kavos piltuvėliu, o antrą – po putų 
plakikliu.

T  Palieskite „Toliau“ (Next).
„Kavos aparatas nukalkinamas“ (Machine is being descaled), 
tęsiamas nuovirų šalinimo procesas.
Procesas pertraukiamas, parodoma „Ištuštinti nulašėjimo 
padėklą“ (Empty drip tray).

T  Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir maltos kavos rezervuarą, 
įstatykite juos atgal į aparatą.
Dabar nukalkinimo procesas baigtas. Rodomas pradžios 
ekranas.

 E Jei nuovirų šalinimo procesas netikėtai sustoja, kruopščiai 
išskalaukite vandens talpą.

Kavos pupelės gali būti padengtos plona riebalų plėvele, kuri lieka 
ant kavos pupelių talpos sienelių. Šie pėdsakai gali pabloginti kavos 
skonį. Todėl reikia periodiškai išvalyti kavos pupelių talpą.

Pradinė sąlyga: Kavos pupelių talpa tuščia.
T  Išjunkite kavos aparatą įjungimo / išjungimo mygtuku Q.
T  Nuimkite dangtelį aromatui išsaugoti.
T  Išvalykite kavos pupelių talpą minkšta sausa šluoste.
T  Į kavos pupelių talpą pripilkite kavos pupelių ir uždarykite 

aromato išsaugojimo dangtelį.

Vandens talpoje gali susidaryti kalkių nuosėdų. Siekdami užtikrinti, 
kad aparatas veiktų tinkamai, periodiškai šalinkite nuoviras iš van-
dens talpos.

T  Išimkite vandens talpą.
T  Jei naudojate „CLARIS Smart“ vandens filtrą, išimkite jį.
T  Pripildykite visą vandens talpą vandens ir ištirpinkite joje  

3 JURA nukalkinimo tabletes.
T  Palaikykite vandens talpą su nukalkinimo tirpalu kelias 

valandas (pavyzdžiui, per naktį).
T  Išpilkite iš vandens talpos skystį ir kruopščiai ją išskalaukite.
T  Jei naudojate „CLARIS Smart“ vandens filtrą, vėl jį įstatykite.
T  Į vandens talpą pripilkite šviežio, šalto vandens ir talpą įsta-

tykite į vietą.

Kavos pupelių talpos 
valymas

Nuovirų šalinimas iš 
vandens talpos
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6 Pranešimai ekrane

Pranešimai pradžios ekrane

Pranešimas Priežastis / pasekmė Veiksmai
„Pripildykite vandens 
talpą“ (Fill water tank)

Vandens talpa tuščia. 
Negalite ruošti jokių gėrimų.

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

„Ištuštinkite kavos 
tirščių talpą“  
(Empty coffee 
grounds container)

Pilna kavos tirščių talpa. 
Negalite ruošti jokių gėrimų.

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

„Nėra nulašėjimo 
padėklo“ (Drip tray not 
fitted)

Netinkamai įdėtas nulašėjimo 
padėklas arba jo nėra. 
Negalite ruošti jokių gėrimų.

T Tinkamai įstatykite nulašėjimo 
padėklą.

„Pripildykite pupelių 
talpą“

Kavos pupelių talpa tuščia. 
Negalite ruošti jokios kavos, 
bet galite ruošti karštą 
vandenį ir pieną.

T Pripildykite kavos pupelių talpą  
(žr. 1 skyrelį „Kavos aparato paruošimas 
ir naudojimas pirmą kartą“ – „Kavos 
pupelių talpos pildymas“).

Pranešimai valdymo skydelyje

Pranešimas Priežastis / pasekmė Veiksmai
„Filtras“ (Filter)
Valdymo skydelio 
apačioje esantis filtro 
simbolis dega raudonai.

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

„Valyti“ E8 ragina jį išvalyti. T Išvalykite (žr. 5 skyrių „Priežiūra – aparato 
valymas“).

„Nukalkinti“ E8 ragina jį pašalinti 
nuoviras.

T Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių „Priežiūra –  
nuovirų iš aparato šalinimas“).

„Per karšta“ (Too hot) Sistema per daug 
įkaitusi, kad būtų 
galima pradėti 
priežiūros programą.

T Palaukite kelias minutes, kol ir vandens 
sistema atvės, arba ruoškite kurios nors 
rūšies kavą ar karštą vandenį.
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7 Veikimo sutrikimų šalinimas

Problema Priežastis / pasekmė Veiksmai
Plakant pieną susidaro 
mažai putų arba pienas 
purškiamas pro putų 
plakiklį.

Putų plakiklis nešvarus. T Išvalykite putų plakiklį (žr. 5 skyrių 
„Priežiūra – putų plakiklio valymas“).
T Išardykite ir išskalaukite putų plakiklį  
(žr. 5 skyrių „Priežiūra – putų plakiklio 
išardymas ir skalavimas“).

Ruošiama kava 
tik laša.

Kava sumalta per 
smulkiai ir kemšasi 
sistemoje. 

T Nustatykite malūnėlį, kad maltų rupiau 
(žr. 2 skyrių „Paruošimas – malūnėlio 
reguliavimas“).

Gali būti netinkamai 
nustatytas vandens 
kietumas.

T Pašalinkite nuoviras (žr. 5 skyrių 
„Priežiūra – nuovirų iš aparato šalinimas“).

Rodoma „Pripildykite 
vandens talpą“, nors 
vandens talpa pilna.

Vandens talpos plūdė 
užstrigo.

T Pašalinkite nuoviras iš vandens talpos 
(žr. 5 skyrių „Priežiūra – nuovirų šalinimas 
iš vandens talpos“).

Malūnėlis skleidžia 
labai didelį triukšmą.

Malūnėlyje yra užstrigu-
sių pašalinių daiktų.

T Kreipkitės į savo šalies klientų aptarna-
vimo skyrių (žr. 11 skyrių „JURA kontakti-
niai duomenys / teisinė informacija“).

Rodoma „2 KLAIDA“ 
(ERROR 2) arba  
„5 KLAIDA“ (ERROR 5) 
.

Jeigu prietaisas buvo 
paliktas šaltyje 
ilgą laiką, saugumo 
užtikrinimui šildymo 
funkcija gali būti išjungta.

T Leiskite aparatui sušilti kambario 
temperatūroje.

Rodomi kiti pranešimai 
„KLAIDA“ (ERROR).

– T Išjunkite E8 įjungimo / išjungimo 
mygtuku Q. Kreipkitės į klientų aptarna-
vimą savo šalyje (žr. skyrių 11 „JURA 
kontaktiniai duomenys / teisinė informa-
cija“).

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

Pasilikite E8 pakuotę. Ji pravers transportuojant prietaisą.

Siekiant E8 apsaugoti nuo šalčio gabenimo metu, sistemą reikia 
ištuštinti.

Pradinė sąlyga: Rodomas pradžios ekranas.
T  Ištraukite pieno tiekimo vamzdelį iš putų plakiklio.
T  Pakiškite indą po putų plakikliu.
T  Palieskite produktų išrinkiklio simbolį, kad pereiti į 

produktų pasirinkimo rodinį.
T  Palieskite „>“ tiek kartų, kiek reikia, kad būtų rodoma  

„Karštas vanduo“ (Hot water).
T  Palieskite „Karštas vanduo“ (Hot water).
T  Išimkite ir ištuštinkite vandens talpą.

Karštas vanduo ir toliau tekės iki sistema liks visiškai tuščia.
„Pripildykite vandens talpą“ (Fill water tank)

T  Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką Q.
E8 išjungiamas.

Seną aparatą išmeskite nekenkdami aplinkai.
H
Senuose aparatuose yra vertingų perdirbamų medžiagų, kurias 
galima pakartotinai panaudoti. Todėl nebetinkamus naudoti apara-
tus utilizuokite naudodamiesi atitinkamomis surinkimo sistemo-
mis.

Transportavimas ir 
vandens sistemos 
tuštinimas

Išmetimas
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Įtampa 220–240 V ~, 50 Hz
Galia 1 450 W
Atitikties ženklas A

Siurblio slėgis statinis, daugiausia 
15 barų

Vandens bakelio talpa (be filtro) 1,9 l
Pupelių rezervuaro talpa 280 g
Kavos tirščių talpa daugiausia 16 porcijų
Laido ilgis apie 1,1 m
Svoris apie 9,8 kg
Matmenys (P × A × G) 28,0 × 34,6 × 44,4 cm

„CLARIS Smart“ filtro 
kasetė (RFID technologija)

13,56 MHz dažnių juosta
< 1 mW maksimali perdavimo galia

„JURA Smart Connect“ 
(„Bluetooth“ ryšys)

2,4 GHz dažnių juosta
< 1 mW maksimali perdavimo galia

Informacija testuotojams (pakartokite testą pagal DIN VDE 0701-
0702): centrinis įžeminimo taškas (CGP) yra aparato apatinėje 
pusėje, greta elektros laido prijungimo vietos.

Belaidžiai ryšiai
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A
Adresai  48
Aparatas

Įjungimas  24
Išjungimas  26
Kasdienė priežiūra  25
Nuovirų šalinimas  38
Nustatymas  14
Reguliari priežiūra  25
Skalavimas  33
Valymas  37

Aromato išsaugojimo dangtelis
Kavos pupelių talpa su aromatą išsaugan-
čiu dangčiu  4

Atitikties deklaracija  48
Automatinis išjungimas  28

B
Belaidis ryšys  17, 44
Bluetooth  44

C
Caffè latte  19
Cappuccino  19
Centrinis įžeminimo taškas  44

D
Dangtis

Maltos kavos piltuvėlis  5
Vandens talpa  4

Du gėrimai  19
Dviguba gėrimo porcija  19

E
Ekranas

Jutiklinis ekranas  4, 13
Elektros įžeminimo taškas

Techniniai duomenys  44
ES atitikties deklaracija  48
Espresso  18

Dvi porcijos espresso  19

F
Filtras

Įdėjimas  36
Keitimas  36

Filtro kasetė „CLARIS Smart“
Įdėjimas  36
Keitimas  36

Flat White  19

G
Gamykliniai nustatymai

Gamyklinių nustatymų atkūrimas  31
Gėrimų nustatymų valdymas  23
Gėrimų pavadinimų rodymas  30
Gėrimų ruošimas  18, 19

Caffè latte  19
Cappuccino  19
Dvi porcijos espresso  19
Dvi porcijos juodos kavos  19
Dvi porcijos ristretto  19
Dvi specialios juodos kavos porcijos  19
Espresso  18
Flat White  19
Juoda kava  18
Karštas vanduo  22
Latte macchiato  19
Macchiato  19
Pienas  20
Pieno putos  20
Ristretto  18
Žalioji arbata  22

Gėrimų ruošimo nustatymai
Reguliavimas  23

I
Įjungimas  24
Informacijos peržiūra  32
Instant coffee

Ground coffee  21
Internetas  13
Išjungimas  26

Automatinis išjungimas  28
Išmetimas  43
Įžeminimo taškas  44
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J
Juoda kava  18

Dvi porcijos juodos kavos  19
JURA

Internetas  13
Kontaktiniai duomenys  48

Jutiklinis ekranas  4, 13

K
Kalba  28
Karštas pienas  20
Karštas vanduo  22
Kasdienė priežiūra  25
Kavos piltuvėlis

Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis  4
Kavos pupelių talpa

Kavos pupelių talpa su aromatą išsaugan-
čiu dangčiu  4
Pildymas  14
Valymas  40

Klaidos
Veikimo sutrikimų šalinimas  42

Klientų aptarnavimas  48
Kontaktiniai duomenys  48

L
Latte macchiato  19

M
Macchiato  19
Malimo rupumas

Malūnėlio reguliavimo jungiklis  5
Malimo tolygumas

Malūnėlio reguliavimas  22
Malta kava  21
Maltos kavos matavimo šaukštelis  5
Maltos kavos rezervuaras  4
Maltų pupelių kava

Maltos kavos matavimo šaukštelis  5
Malūnėlio reguliavimo jungiklis  5
Mygtukas

Įjungimo / išjungimo mygtukas  5

N
Naudojimas pirmą kartą  15
Nulašėjimo padėklas  4
Nuovirų šalinimas

Aparatas  38
Vandens talpa  40

Nustatymai
Programavimo režimas: nuolatiniai 
nustatymai  27

Nustatymas
Aparato nustatymas  14

P
Pagrindinis puslapis  13
Pienas

Pieno tiekimo prijungimas  17
Pienas, karštas  20
Pieno putos  20
Pieno sistema

Putų plakiklio skalavimas  33
Putų plakiklio valymas  34
Putų plakiklis  4

Pieno sistemos skalavimas  30
Pildymas

Kavos pupelių talpa  14
Vandens talpa  24

Piltuvėlis
Maltos kavos piltuvėlis  5

Pranešimai ekrane  41
Preparation

Ground coffee  21
Priedo susiejimas su aparatu  17
Priežiūra  33

Kasdienė priežiūra  25
Reguliari priežiūra  25

Problemos
Veikimo sutrikimų šalinimas  42

Programavimo režimas  27
Automatinis išjungimas  28
Gamyklinių nustatymų atkūrimas  31
Gėrimų pavadinimų rodymas  30
Informacijos peržiūra  32
Kalba  28
Pieno sistemos skalavimas  30
„Smart“ režimas  31
Vandens kiekio mato vienetai  29
Vandens kietumo nustatymas  29

Programavimo režimas: nuolatiniai nustaty-
mai  27

Puodelio padėklo grotelės  4
Putų plakiklis  4

Išardymas ir skalavimas  35
Skalavimas  33
Valymas  34
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R
Reguliari priežiūra  25
Reguliuojamo aukščio kavos piltuvėlis  4
Ristretto  18, 19

Dvi porcijos ristretto  19

S
Sauga  6
Saugos informacija  6
Simbolių aprašymas  3
Skalavimas

Aparatas  33
Putų plakiklis  33

„Smart Connect“  17
„Smart“ (išmanus) režimas  31
Svetainė  13

T
Techniniai duomenys  44
Telefonas  48
Tiesioginė linija  48
Tinkamas naudojimas  6
Transportavimas  43
Trumpa naudojimo instrukcija  13

V
Valdymo skydelis  13, 27, 33
Valymas

Aparatas  37
Kavos pupelių talpa  40
Putų plakiklis  34

Vandens kiekio mato vienetai  29
Vandens kietumas

Vandens kietumo nustatymas  14, 29
Vandens sistemos tuštinimas  43
Vandens talpa  4

Nuovirų šalinimas  40
Pildymas  24

Veikimo sutrikimų šalinimas  42

Z
Žalioji arbata  22
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11 JURA kontaktiniai duomenys / teisinė informacija

JURA platintojas Lietuvoje:
OU Rickman Trade Lietuvos filialas
Ukmergės gatvė 241, Vilnius
El. paštas rickman@rickman.lt
Telefono Nr. +370 5 250 8080 

 E Jūsų šalyje galiojančių kitų kontaktinių duomenų ieškokite 
interneto svetainėje www.lt.jura.com.

 E Jei prireiktų pagalbos naudojantis kavos aparatu, apsilankykite 
puslapyje www.jura.com/service.

Aparatas atitinka toliau nurodytas direktyvas:

 U 2014/35/ES – Žemos įtampos direktyva

 U Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2014/30/ES)

 U Ekologinio projektavimo direktyva (2009/125/EB)

 U Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyva  
(2011/65/ES)

 U 2014/53/ES – Belaidžių įrenginių įtampos direktyva

Išsamią jūsų E8 ES atitikties deklaraciją, rasite adresu  
www.jura.com/conformity.

Mes pasiliekame teisę keisti techninę informaciją. Naudojimo ins-
trukcijoje schemos pateiktos tik kaip iliustracijos ir neatitinka tikrųjų 
aparato spalvų. Kai kurios jūsų įsigyto E8 detalės gali skirtis.

Jūsų nuomonė mums svarbi! Ją galite pateikti naudodamiesi 
kontaktiniais duomenimis, nurodytais interneto svetainėje  
www.jura.com.

Naudojimo instrukcijoje pateikta informacija saugoma autorių tei-
sės. Šios naudojimo instrukcijos negalima kopijuoti ar versti į kitą 
kalbą negavus rašytinio „JURA Elektroapparate AG“ sutikimo.

Direktyvos

Techniniai pakeitimai

Atsiliepimai

Autorių teisė

E888/lt/201910


