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İşaret tanımı
Uyarılar
J DİKKAT
J UYARI

UYARI

DİKKAT veya uyarı işareti ile birlikte UYARI ile işaretlenmiş olan bilgilere her
zaman dikkat ediniz. Sinyal sözcüğü UYARI ağır yaralanma olasılığı olduğuna
dair uyarır; Sinyal sözcüğü DİKKAT hafif yaralanma olasılığı olduğuna dair
uyarır.
UYARI makinenin hasar görmesine neden olabilecek işlemler konusunda
uyarır.

Kullanılan işaretler
İşlem talebi. Burada sizden bir işlem yapmanız istenir.
T
E
»Kahve«

S8/S80 kullanımı daha rahat olması için size gösterilen bilgiler ve ip uçları
Ekran göstergesi
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Kumanda elemanları

Kumanda elemanları
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Öğütülmüş kahve dolum hunisi kapağı
Öğütülmüş kahve dolum hunisi
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Öğütme derecesi ayar düğmesi
kapağı
Öğütme derecesi ayar düğmesi
Aç/Kapa düğmesi Q

Opsiyonel temin edilebilen JURA Smart Connect servis bağlantısı

6
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Aroma koruma kapaklı çekirdek hazne
Su haznesi kapağı
Su haznesi
Takılan elektrik kablosu (Cihazın arka tarafı)
Telve haznesi
Atık su haznesi
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Dokunmatik ekran
Profi İnce Köpük Başlıklı süt sistemi
Yükseklik ayarlı kahve başlığı
Fincan alanı
Aksesuar
Süt sistemi temizleme kabı

Öğütülmüş kahve dozaj kaşığı

Sıcak su başlığı
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Önemli bilgiler

Önemli bilgiler
Cihaz sadece ev kullanımı için düşünülmüş ve
tasarlanmıştır. Sadece kahve yapmak ve süt ve
suyu ısıtmak için kullanılır. Başka herhangi bir
kullanım yanlış kabul edilir. JURA Elektroapparate
AG, yanlış kullanımdan kaynaklanan herhangi bir
sorumluluk kabul etmemektedir.
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım talimatlarını
okuyun ve uygulayın. Kullanma talimatlarına
uyulmamasından kaynaklanan hasar veya arızalar
için garanti yoktur. Bu kullanma kılavuzunu cihazla
birlikte saklayın ve sonraki kullanıcılara iletin.
Güvenliğiniz için

J
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Aşağıdaki önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice
okuyup uygulayınız.
Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde
önlenebilir:
UU Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı
elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.
UU Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda
(örneğin yanık kokusu), makineyi hemen
şebekeden ayırıp ve JURA servisine başvurunuz.
UU Bu cihazın şebeke kablosu zarar görmüş ise
JURA’da veya yetkili bir JURA servis istasyonunda
tamir edilmelidir.
UU S8/S80‘in ve elektrik kablosunun sıcak
yüzeylerin yakınında bulunmamasına dikkat
ediniz.
UU Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri
kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.
UU Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız.
Makinede kullanım kılavuzunda belirtilmeyen
değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan

UU

parçalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike
söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili JURA
servisleri tarafından orijinal yedek parçalar ve
aksesuarlarla yapılabilir.
Cihazı güvenli bir şekilde tamamen şebeke
ağından ayırmak için öncelikle S8/S80’ni Aç/
Kapa tuşu ile kapatın. En son olarak fişi prizden
çekin.

Kahve çıkış başlıklarında yanma ve haşlanma
tehlikesi mevcuttur:
UU Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlere koyun.
UU Sıcak parçalara dokunmayın. Bu amaçla
yerleştirilmiş tutamakları kullanın.
UU Süt sisteminin doğru monte edilmesine ve
temiz olmasına dikkat edin. Doğru
takılmadığında veya tıkanmalarda süt sistemi
veya parçaları çıkabilir. Yutma tehliksei vardır.
Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanmalara
ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve böylece
meydana gelebilecek yaralanmaları ve yangın
tehlikelerini önlemek için:
UU Asla elektrik kablosunun gevşek bir şekilde
aşağı sarkmasına izin vermeyiniz. Elektrik
kablosu düşüp takılma tehlikesi oluşturabilir
veya hasar görebilir.
UU S8/S80‘i yağmur, don ve doğrudan güneş
ışınları gibi hava koşullarına karşı koruyunuz.
UU S8/S80‘in elektrik kablosunu ve bağlantıları
suya daldırmayınız.
UU S8/S80‘i ve onun parçalarını bulaşık makinesine
koymayın.
UU S8/S80‘i temizlik çalışmalarından önce şebeke
şalterinden kapatın. S8/S80‘i her zaman nemli,
ancak asla ıslak birşekilde silmeyiniz ve sürekli
sıçrayan sulara karşı koruyunuz.
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Önemli bilgiler

UU Cihazı

UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU

etiketinde belirtilen değerlerdeki bir
elektrik şebekesini bağlayın. Cihaz etiketi S8/
S80 cihazınızın altındadır. Diğer teknik verileri
bu kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (Bölüm
9 »Teknik veriler« bakınız).
S8/S80‘i direkt duvar prizine bağlayınız. Çoklu
priz veya uzatma kablosu kullanımında aşırı
ısınma tehlikesi vardır.
Yalnızca orijinal JURA bakım ürünleri kullanınız.
JURA tarafından belirgin bir şekilde önerilmeyen
ürünler JURA’ya hasar verebilir.
Katkı maddeleri ile işlenmiş veya karamelize
edilmiş kahve çekirdekleri kullanmayınız.
Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su
doldurunuz.
Uzun süre kullanmayacağınız zaman cihazı Aç/
Kapa düğmesinden kapatın, eletrik kablosunu
prizden çıkartın.
Çocuklar temizleme ve bakım işlemlerini
başlarında sorumlu bir yetişkin olmadan
yapamazlar.
Çocukların cihaz ile oynamalarına izin
vermeyin.
8 yaş altındaki çocukları makineden uzak
tutunuz ve sürekli gözetleyiniz.
8 yaş üstündeki çocuklar sadece makinenin
güvenli kullanılması konusunda eğitildiklerinde
makineyi kullanabilirler. Çocuklar yanlış
kullanımın sebep olabileceği tehlikeleri
görebilmeli ve anlamalıdır.

cihazı güvenli bir şekilde kullanamıyorlarsa, cıhazı
gözetimsiz veya sorumlu bir kişinin talimatları
olmadan kullanamaz.
CLARIS Smart filtre kartuşunun güvenli kullanımı:
UU Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği
yerlerde saklayınız.
UU Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde
kuru bir şekilde depolayınız.
UU Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş
ışınlarına karşı koruyunuz.
UU Hasarlı filtre kartuşları kullanmayınız.
UU Filtre kartuşlarını açmayınız.

Çocuklar dahil herkes, eğer
UU Fiziksel, duyumsal veya zihinsel becerileri ya
da
UU bilgi veya deneyim sahibi olmamaları nedeniyle
8
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İnternette JURA

Bizi İnternette ziyaret edin. JURA ana sayfasında (www.jura.com)
cihazınızla ilgili bir kısa kullanım kılavuz indirebilirsiniz. Ayrıca S8/
S80 cihazınız ile ve kahve üzerine ilginç ve güncel bilgiler bulabilirsiniz.

Çekirdek haznesini UYARI
doldurma

Cihazınızın kullanımı için desteğe ihtiyacınız varsa www.jura.com/
service adresinde yardım bulabilirsiniz.

Dokunmatik ekran
üzerinden kullanma

S8 / S80 cihazınız dokunmatik ekrana sahiptir ve parmak dokunuşuyla
sezgisel olarak kullanılabilir. İki işletim seçeneği arasında bir ayrım
yapılmaktadır:
Tıklama
Örneğin bir kahveyi hazırlamak veya program modunda ayar
yapmak için parmağınızla ekrana tıklayın.

UU

Su sertliğini tespit etme

>> >>

Parmağınızı ekrana değdirerek soldan sağa veya yukarıdan
aşağıda (veya tersine) sürün. Örneğin böylece döner
görünümde bir kahve spesiyali seçebilir veya program
modunda farklı menüler arasında gezebilirsiniz.

>> >>

Cihazın yerleştirilmesi

S8/S80 cihazınızı yerleştirilirken aşağıdaki unsurlar dikkate
alınmalıdır:
S8/S80 cihazınızı yatay, suya karşı dayanıklı olan bir yüzeyin
üzerine yerleştirin.
S8/S80 cihazınızın duracağı yer, aşırı ısınmaya karşı korunacak
şekilde seçilmelidir. Havalandırma aralıklarının kapanmamasına
dikkat edin.

UU
UU

Ek madde içeren (örn. şeker) kahve çekirdekleri, toz kahve veya kuru
dondurulmuş kahve değirmene zarar vermektedir.
T Kahve çekirdek haznesini sadece herhangi ek bir işlem
görmemiş kavrulmuş kahve çekirdeği doldurun.
T Çekirdek haznesinin aroma koruma kapağını çıkartın.
T Çekirdek haznesinde olabilecek kirleri veya yabancı cisimleri
temizleyin.
T Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve
çekirdek haznesi ile aroma korumasının kapağı kapatın.

UU Sürme
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İlk kullanımda su sertliğini ayarlamanız gerekir. Kullandığınız suyun
su sertliğini bilmiyorsanız bunu ilk önce tespit edebilirsiniz. Bunun
için cihazla birlikte verilen Aquadur® test çubuklarını kullanabilirs
niz.
T Test çubuğunu kısa bir süre (1 saniye) akan suya tutunuz.
Suyu silkeleyin.
T Yaklaşık 1 dakika bekleyin.
T Su sertlik derecesini, Aquadur® test çubuğundaki renk
değişimleri ve ambalaj üzerindeki açıklamaya göre okuyun.

İlk çalıştırma
J DİKKAT

Hasar görmüş elektrik kablosu ile çalıştırmada elektrik çarpma
riskinden dolayı hayati tehlike var.
T Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu
ile çalıştırmayınız.

UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar
verebilir.
T Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.
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Koşul: Çekirdek haznesi dolu.
T Cihaza elektrik kablosunu takın.
T Elektrik fişini bir prize takın.
T S8/S80 cihazını açmak için Aç/Kapa düğmesine basın Q.
»Dil seçimi« / »Deutsch«

»Filtre yıkanıyor«, der Filtre yıkanıyor. Su ince köpük
başlığından akar.
EE Suda hafif bir renk değişimi görünür. Bu sağlık açısından
tehlikeli değildir ve tatıda etkilemez.
»Sistem doluyor«
»Atık su haznesini boşaltın«
T Atık su haznesini boşaltın ve tekrar yerine koyun.
T Kahve başlığının altına bir kap yerleştirin.
»Cihaz ısınıyor«
»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkanıyor. Yıkama otomatik durur.
Başlangıç ekranı gösterilir. S8/S80 cihazınız şimdi kullanıma
hazırdır.

EE Diğer dil seçeneklerini göstermek için parmağınızla ekranı
yukardan aşağıya (veya tersine) görmek istediğiniz lisan
görünene kadar sürün.
T »Hafızaya al« tıklayın.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«, ayar teyit edilir.
»Su sertliği«
EE Eğer kullanılan suyun sertliğini bilmiyorsanız bunu ilk önce
tespit etmeniz gerekir (Bölüme bakınız: 1 »Hazırlama ve
çalıştırma – Su sertliğini tespit etme«).
T Su sertliğini değiştirmek için ekranda parmağınızı sürün,
örneğin »25 °dH«.
T »Hafızaya al« tıklayın.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Filtreyi takma«
T Kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap
yerleştirin.
T Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
T Cihaz ile birlikte verilen filtre kartuşunun uzatmasını CLARIS
Smart filtre kartuşunun üstüne yerleştirin.
T Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.
T Filtre kartuşunu saat yönünde, kitleme sesi duyulana kadar
çevirin.
T Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
EE Cihaz otomatik olarak bir filtre kartuşu taktığınızı tespit eder.
»Filtreli çalışma« / »Hafızaya alındı«
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EE IFiltre aktif ise ekranın üstünde bir mavi filtre işareti ile gösterili.

Sütü bağlama

S8/S80 cihazınız mükemmel kıvamda, ince, kremsi ve hafif süt
köpüğü üretir. Sütün köpürmesi için ana kriter süt sıcaklığının 4 ile
8° C derece arasında olmasıdır. Bu sebepten bir süt soğutucunun
veya bir süt termosunun kullanılmasını tavsiye ediyoruz.
T Süt sisteminin koruma kapağını çıkartın.
T Süt hortumunu süt sistemine bağlayın.
T Süt hortumunun diğer ucunu bir süt kabı veya süt
soğutucusuna bağlayın.

Yan cihazı bağlama
(kablosuz)

S8/S80 cihazınızı kablosuz bir yan cihaza (örn. Cool Control Wireless
özellikli süt soğutucu) bağlamanız mümkün. Bunun için Cool Control
alıcısı veya JURA Smart Connect servis bağlantısına takılması gerekir.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
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Yan cihazı bağlama
(kablosuz)

T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Yan cihazı
bağlayın«.
T Tıklayınız: »Yan cihazı bağlayın«.
»Yan cihazı bağlayın«
T Yan cihazı S8/S80 ile bağlamak için ekrandaki talimatlara
uyunuz.

2

Hazırlama

Hazırlama
Hazırlamanın temel bilgileri:
Öğütme esnasında her bir farklı ürünün kahve yoğunluğunu
değiştirebilirsiniz. Bunun için ekranın üzerini parmağınızı
sürün.
Hazırlama esnasında daha önceden ayarlanmış miktarları
(örneğin su ve süt köpüğü miktarları) değiştirebilirsiniz. Bunun
için ekranın üzerini parmağınızı sürün.
Hazırlamayı istediğiniz an sonlandırabilirsiniz. Bunun için
tıklayınız: »İptal«.

UU
UU
UU

En iyi kahve tadı sıcak içilen kahvededir. Soğuk bir porselen fincan
içeceğin ısısını ve tadını alır. Bu sebepten fincanlarınızı önceden
ısıtmanızı tavsiye ederiz. Sadece önceden ısıtılmış fincanlarda kahve
aroması kendini tam gösterebilir. JURA fincan ısıtıcısını yetkili
bayimizde bulabilirsiniz.
Programlama modunda tüm ürünler için sürekli kalıcı ayarları
yapmanız mümkündür (Bölüme bakınız: 4 »Programlama modunda
kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarını yapma«).
S8/S80 size bir kahve spesiyalli, süt veya sıcak su hazırlamak için
farklı imkanlar sunmaktadır:.
Başlangıç ekranından hazırlama: İstediğiniz ürünün üstüne tıklayın.
Başlangıç ekranında standart olarak alttaki ürünler görünür:
»Espresso«
»Cappuccino«

»Kahve«
»Latte macchiato«

»2 x kahve« »Sıcak su«
»Flat White« »Süt köpüğü«

Döner görüntü üzerinden hazırlama: Başlangıç ekranında
gösterildiğinden daha fazlasını hazırlayabilirsiniz. Sağ üstteki döner
görünümün üstüne tıkladığınızda döner görünümde diğer ürünler
görünür.
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2 Hazırlama

İstediğiniz ürünü işleme almak için parmağınızla ekrana tıklayın.
Tıklayınız: das ürün, hazırlamayı başlatın. Döner görüntüde ayrıca
alttaki ürünler gösterilir:
»Süt«
»Sütlü kahve«
»Yeşil çay için sıcak su«
»2 x Ristretto«
»2 x Espresso«
»Ristretto«
»Espresso macchiato«

İki Ristretti, iki Espressi
ve iki kahve

UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU

EE Hazırlama başlatılmazsa döner görünüm 10 saniye sonra
otomatik kapanır.
EE Döner görünümde her zaman en son seçilen ürün gösterilir.
EE JURA‘da standart olarak uygulanan tüm ürünleri başlangıç
ekranında istediğiniz konuma yerleştirebilirsiniz. Bununla
birlikte istediğiniz kahve spesiyaline yeni bir isim vererek veya
özel ayarlar yaparak çoğaltın veya kişiselleştirin (örn. miktar ve
kahve koyuluğu) (Bölüme bakınız: 4 »Programlama modunda
kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarını yapma«). Sonraki bölümlerdeki
tariflerin hep standart ayarlara göre olduğunu unutmayın.

Ristretto, Espresso ve
kahve

Hazırlama

Örnek: Bu şekilde iki Ristretti hazırlarsınız (Döner görünüm
üzerinden).
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Kahve başlığının altına iki finca yerleştirin.
T Tıklayınız: Döner işarete (sağ üstte) döner görünüme
ulaşmak için tıklayın.
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »2 x
Ristretto«.
T Tıklayınız: »2 x Ristretto«, hazırlamayı başlatın.
Hazırlama işlemi başlar. önceden ayarlanmış su miktarı
bardağa dolar. Hazırlama işlemi otomatik durur. S8/S80
cihazınız tekrar kullanıma hazırdır.

Latte macchiato,
Cappuccino ve diğer
sütlü kahve spesiyalleri

S8/S80 cihazınız size Latte macchiato, Cappuccino ve diğer sütlü
kahve spesiyallerini tek bir düğmeye bastığınızda hazırlar. Bunun için
bardağın veya fincanın yerini değiştirmenize gerek kalmaz.
Örnek: Bu şekilde bir latte macchiato hazırlarsınız.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Süt ince köpük başlığına bağlı.
T İnce köpük başlığı altına bir bardak koyun.

Örnek: Bu şekilde bir kahve hazırlarsınız.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Kahve başlığı altına bir fincan yerleştirin.
T Tıklayınız: »Kahve«.
Hazırlama işlemi başlar. Kahve için önceden ayarlanmış su
miktarı bardağa akar.
Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. Başlangıç ekranı
gösterilir.

T Profi ince köpük başlığının ayar kolunu süt köpüğü
pozisyonuna getirin (resime bakınız).
T Tıklayınız: »Latte macchiato«.
»Latte macchiato«, önceden ayarlanmış süt köpüğü miktarı
fincana akar.
EE Sıcak sütün süt köpüğünden ayrılması için kısa bir ara verilir.
Böylece Latte Macchiato‘ya has tipik katmanlar oluşur.
Kahve hazırlama başlıyor. Espressonun daha önceden
ayarlanmış su miktarı bardağa akıyor. Hazırlama işlemi
otomatik olarak durur. S8/S80 cihazınız tekrar kullanıma
hazırdır.
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2 Hazırlama

EE Hazırlamadan 15 dakika sonra ince köpük başlığı otomatik
yıkanır (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – Otomatik süt sistemini
yıkama«). Bu sebepten süt hazırladıktan sonra her zaman ince
köpük başlığının altına bir kap koyun.

Öğütülmüş kahve

Öğütülmüş kahve dolum hunisi ile ikinci bir, örneğin kafeinsiz bir
kahve kullanma imkanınız var.
EE Hiç bir zaman iki dozajlama kaşığından fazla doldurmayın.
EE Çok ince çekilmiş kahve kullanmayın. Bu sistemi tıkayabilir ve
kahve sadece damla halinde akmaya başlar.
Az öğütülmüş kahve konulduğunda ekranda »Az öğütülmüş
kahve« görünür ve S8/S80 işlemi durdurur.
EE İstenilen kahve spesiyalli öğütülmüş kahve konulduktan sonra
tahm. 1 dakika içinde hazırlanması gerekir. Aksi takdirde S8/
S80 işlemi keser ve tekrar kullanıma hazırdır.

İnce köpük başlığının her zaman kusursuz çalışması için, süt
hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir her zaman kusursuz
çalışması için, süt hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir her
zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda her gün
temizlenmesi gerekir (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini
temizleme«).

Sıcak süt ve süt köpüğü

Kahve speziellerinin öğütülmüş kahve ile hazırlanmaları yine aynı
işlem sırasına göre olur.

Örnek: Bu şekilde sıcak süt hazırlarsınız.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Süt, süt sistemine bağlı.
T İnce köpük başlığının altına bir kap yerleştirin.

Örnek: Öğütülmüş kahve ile bu şekilde bir Espresso hazırlarsınız.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Kahve başlığının altına bir Espresso fincanı koyunuz.
T Öğütülmüş kahve doldurma hunisinin kapağını açın.
»Öğütülmüş kahve doldurun«
T Dolum kanalına bir dozajlama kaşığı dolusu öğütülmüş
kahve doldurun.
T Dolum kanalının kapağını kapatın.
T Tıklayınız: »Espresso«.
Hazırlama işlemi başlar. »Espresso«, önceden ayarlanmış
Espressos su miktarı fincana dolar.
Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. S8/S80 cihazınız
tekrar kullanıma hazırdır.

T Profi ince köpük başlığının ayar kolunu süt pozisyonuna
getirin (resime bakınız).
EE Süt köpüğü hazırlamak istediğinizde profi ince köpük
başlığının ayar kolunu süt köpüğü pozisyonuna getirin (Ayar
kolunun dikey pozisyonu).
T Tıklayınız: »Süt köpüğü«.
Süt köpüğü hazırlanıyor. Önceden ayarlanmış süt miktarı
fincana dolar.
Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. S8/S80 cihazınız
tekrar kullanıma hazırdır.
İnce köpük başlığının her zaman kusursuz çalışması için, süt
hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir her zaman kusursuz
çalışması için, süt hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir her
zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda her gün
temizlenmesi gerekir (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt sistemini
temizleme«).
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Hazırlama

Kahve değirmenini
ayarlama

Kahve değirmenini kahvenizin kavurma derecesine ayarlanabilir.
UYARI

Öğütme derecesi, kahve değirmeni çalışmazken ayarlandığında,
öğütme derecesi ayarı için döner düğme hasar görebilir.
T Öğütme derecesinin ayarı yalnızca kahve değirmeni çalışırken
değiştirilmelidir.
Öğütme derecesi ayarının doğru olduğu, kahvenin kahve çıkışından
eşit bir şekilde akmasından anlaşılır. Ayrıca ince, yoğun bir köpük
oluşur.
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2 Hazırlama

Örnek: Bir Espresso’nun hazırlanışı sırasında öğütme derecesini şu
şekilde değiştirirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Kahve başlığı altına bir fincan yerleştirin.
T Öğütme derecesi ayar düğmesinin kapağını açın.
T Tıklayınız: »Espresso«, hazırlamayı başlatın.
T Değirmenin çalışması sırasında öğütme derecesi ayarı döner
düğmesini istediğiniz pozisyona ayarlayın.
Önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar. Hazırlama
işlemi otomatik olarak durur.

Sıcak su

Günlük çalıştırma

Su haznesini doldurma

UYARI

J UYARI

Süt, gazlı içecekler veya diğer sıvılar su haznesine veya cihaza zarar
verebilir.
T Su haznesine yalnızca temiz, soğuk su doldurunuz.

Cihazı açma
T Kahve başlığının altına bir kap yerleştirin.
T Aç/Kapa düğmesine basın Q, S8/S80 cihazını devreye alın.
»JURA‘ya hoş geldiniz«
»Cihaz ısınıyor«
»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkanıyor. Yıkama otomatik durur. S8/
S80 cihazınız şimdi kullanıma hazırdır.

Sıcak su sıçramaları nedeniyle yanma tehlikesi.
T Cilt ile doğrudan temas etmesinden kaçınınız.
Örnek: Bu şekilde yeşil çay için sıcak su hazırlayabilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: Döner işarete (sağ üstte) döner görünüme
ulaşmak için tıklayın.
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Yeşil çay için
sıcak su«.
T Tıklayınız: »Yeşil çay için sıcak su«.
»Sıcak su başlığını takın«
T Profi ince köpük başlığını süt sisteminden ayırın.
T Sıcak su başlığını süt sistemine takın.
T Tıklayınız: »İleri«.
»Yeşil çay için sıcak su«, önceden ayarlanmış su miktarı
fincana akar.
Hazırlama işlemi otomatik olarak durur. S8/S80 cihazınız
tekrar kullanıma hazırdır.

Cihazınızın günlük bakımı ve süt, kahve ve su ile birlikte hijyenik
durumları fincandaki kahvenizin sürekli mükemmel bir kahve
neticesi için önemlidir. Bu sebepten suyu her gün değiştirin.

T Su haznesinin kapağını açın.
T Su haznesini çıkartın ve soğuk su ile yıkayın.
T Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
T Su haznesinin kapağını kapatın.

S8/S80 cihazınız sıcak su hazırlamak için farklı seçenekler
sunmaktadır: »Sıcak su« ve »Yeşil çay için sıcak su«.
S8/S80 cihazınızda iyi bir su akışı elde etmek için cihazla birlikte
verilen sıcak su başlığını kullanın.
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Günlük çalıştırma

Günlük bakım

S8/S80 cihazınızın uzun süre kullanılabilmesi ve en iyi kahve
kalitesinin sağlanması için makinenin bakımı her gün yapılmalıdır.
T Atık su haznesi dışarıya çıkartın.
T Telvesi haznesini ve artık su haznesini boşaltın. Her ikisinide
sıcak su ile yıkayın.
EE elve haznesini her zaman devreye alınmış cihazda uygulayın.
Sadece bu durumda kahve telve sayacı tekrar sıfırlanır.
T Telve haznesini ve artık su haznesini tekrar yerine takın.
T Su haznesini temiz su ile yıkayın.
T Süt sistemini temizleyin (Bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt
sistemini temizleme«).
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Günlük çalıştırma

T Süt hortumunu çıkartın ve titiz bir şekilde akar su altında
temizleyin.
T Süt sistemini parçalarına ayırın ve yıkayın (Bölüme bakınız: 5
»Bakım – profi ince köpük başlığını parçalara ayırma ve
yıkama«).
T Cihazın yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bez ile silin (örn.
mikro fiber bez).
EE Ekranı temizlemek için ekranı kilitleyebilirsiniz »Bakım
durumu« / »Ekran kitleme«.
S8/S80 cihazınız ile ilgili bakım bilgilerini ayrıca bu bölümde de
bulabilirsiniz »Bakım durumu« / »Bakım bilgileri«.

Düzenli bakım

Alttaki bakım önlemlerini düzenli ve ihtiyaca göre yapınız:
Hijyenik sebeplerden dolayı süt hortumunu ve değişebilen süt
çıkışını düzenli bir şekilde yenilemenizi tavsiye ediyoruz
(tahm. 3 ayda bir). Yedeklerini yetkili bayinizden temin
edebilirsiniz.
Su deposunun iç duvarlarını yıkayınız, örn. bir fırça ile. Su
deposuna ait diğer bilgileri bu kullanım kılavuzunda
bulabilirsiniz (bölüm 5 »Bakım – Su haznesindeki kireci
giderme«).
Fincan koyma yüzeyin üstünde veya altında süt ve kahve
artıkları kalabilir. Bu durumda fincan alanı temizleyiniz.

Cihazı kapatma

Günlük çalıştırma

S8/S80 cihazınızı kapattığınızda, eğer bir kahve spesiyalli
hazırladıysanız sistem otomatik olarak temizlenir. Süt kullandıysanız
ayrıca süt sistemini temizlemeniz size hatırlatılacaktır.
T Kahve başlığının ve süt sisteminin altına bir kap yerleştiriniz.
T Aç/Kapa düğmesine basın Q.
EE Süt kullanıldıysa süt sistemini temizlemeniz sizden istenecek
(»Süt sistemini temizle«). 10 saniye sonra kapatma işlemi
otomatik olarak devam eder.
Süt kullanıldıysa, ancak süt sistemi temizleme
başlatılmadıysa, ilk önce süt sistemi yıkanır (»Süt sistemi
yıkanıyor«).
»Cihaz yıkıyor«, sistem yıkanıyor. İşlem otomatik durur. S8/
S80 cihazınız kapanmıştır.

UU
UU
UU

22

23

4

4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

4

Programlama modunda kalıcı ayarlar

Program seçeneği
»Bakım durumu«

Program moduna girmek için » P «, düğmesine basın. Değişken
düğmeleri çevirerek ve diğer tuşlara basarak, program seçenekleri
arasında kolayca dolaşabilir ve istediğiniz ayarı kalıcı olarak
kaydedebilirsiniz. Şu ayarları uygulayabilirsiniz:
Program seçeneği
»Cihaz ayarları«

Alt seçenek
»Bitiminde kapat«

Açıklama

»Enerji tasarufu«

T Enerji tasaruf modunu devreye alın.

»Kullanım talimatları«

T Profi ince köpük başlığı ve sıcak su başlığı
kullanıma göre kullanım talimatlarını
devreye alın/devreden çıkartın.

»Fabrika ayarları«

T Cihazı fabrika ayarlarına geri döndürün.

»Birimler«

T Su miktarı için birim seçin.

»Ekran«

T Ekran aydınlığını değiştirin.

»Su sertliği«

T Kullandığınız suyun su sertliğini ayarlayın.

»Dil seçimi«

T Lisanınızı seçin.

»Hazırlama sayacı«,
»Bakım sayacı«

T Tüm hazırlanmış ürünler hakkında bilgi
sahibi olun ve yapılan bakım programlarının
miktarını görün.
Demo-Modunda herhangi bir ürün
hazırlayamazsınız.

»Demo Modu«
»Yan cihazı bağlayın«,
»Yan cihazları ayırın«
(Sadece JURA Smart
Connect kullanıldığında
gösterilir)
»Sürüm«
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T S8/S80 cihazının hangi süre sonunda
otomatik kapanmasını ayarlayın.

T S8/S80 cihazınızı Bluetooth üzerinden
uyumlu bir yan cihaza bağlayın veya
bağlantıyı tekrar kaldırın.

Alt seçenek
»Süt sistemini temizle«,
»Temizleme«,
»Filtre değişimi« (sadece
filtre takılı olduğunda),
»Kireç çöz«,
»Yıkama«,
»Ekran kitleme«,
»Bakım bilgileri«,

»Ürün ayarları«

Programlama modunda kalıcı ayarlar

Açıklama
T İstenilen bakım programını buradan
başlatın veya gerek duyulan bakım önlemleri hakkında bilgi alın.

T Kahve spesiyalleri ve sıcak su için kendi
ayarlarınızı ayarlayın.
Başlangıç ekranında gösterilen bir ürünle ilgili ayar imkanlarını
görmek için üstüne tahm. 2 saniye üstüne tıklayın:
»Ürün ayarları«: Kahvenin koyuluğu, su miktarı vb. kişisel
ayarları yapınız.
»Ürün adı«: Ürünün ismini değiştirin.
»Silme«: Bir ürünü başlangıç ekranından silin.
»Ürün değiştirme«: Başlangıç ekranında gösterilen bir ürünü
favori ürününüz ile değiştirin.
»Ürün kopyalama«: Herhangi bir ürünü çoğaltarak, çoğaltığınız
ürüne yeni bir isim ve kişisel ayarlarınızla farklı bir ürün çeşidi
yapınız.
»Ürün çiftleme« (süt veya sıcak su ürünleri için geçerli değildir):
İstediğiniz bir çeşitten iki tane yapınız.

UU
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EE Sadece başlangıç ekranında görünen ürünlerin ayarlarını
değiştirebilirsiniz.

Software sürümü
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Ürün ayarlarını yapma

T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Kahve
koyuluğu«.
T Parmağınızı sola veya sağa hareket ederek kahve koyuluğunu
değiştirin.
T Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
T Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Tüm kahve spesiyalleri, süt ve sıcak su için aşağıdaki ayarları kalıcı
olarak yapabilirsiniz:
Ürün
Ristretto,
Espresso

Kahve koyuluğu Miktar
10 kademe
Kahve: 15 ml – 80 ml

Kahve

10 kademe

İki Ristretti,
İki Espressi,
İki kahve
Cappuccino,
Flat White,
Sütlü kahve
Latte
macchiato
Espresso
macchiato
Süt köpüğü,
Süt
Sıcak su,
Yeşil çay için
sıcak su

–

10 kademe

10 kademe

10 kademe

Kahve: 25 ml – 240 ml

Kahve: Tek ürünün
ayarlanan miktarı iki
kata çıkartılır.
Kahve: 25 ml – 240 ml
Süt: 1 san. – 120 san.
Kahve: 25 ml – 240 ml
Süt: 1 san. – 120 san.
Ara: 0 san. – 60 san.
Kahve: 15 ml – 80 ml
Süt: 1 san. – 120 san.

–

Süt: 1 san. – 120 san.

–

Su: 25 ml – 450 ml

Diğer ayarlar
Sıcaklık (düşük, normal, yüksek),
ürün ismi, ürün silme/değiştirme/
kopyalama/çiftleme
Sıcaklık (düşük, normal, yüksek),
ürün ismi, ürün silme/değiştirme/
kopyalama/çiftleme
Sıcaklık (Tek üründe olduğu gibi),
ürün ismi, ürün silme

Otomatik kapatma

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Tıklayınız: »Bitiminde kapat«.
»Bitiminde kapat«
T Parmağınızı sola veya sağa hareket ederek kapanma süresini
değiştirin.
T Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Bitiminde kapat«
T Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Enerji tasaruf modu
Örnek: Bir Espressonun kahve koyuluğunu bu şekilde değiştirebilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T 2 saniye boyunca »Espresso« tıklayın, ekranda mümkün olan
ayarlar görünene kadar.
T Tıklayınız: »Ürün ayarları«.
»Espresso«
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S8/S80 cihazınızı kapatarak enerji tasarufu sağlayabilirsiniz. Bu
fonksiyon devreye alındığında S8/S80 son işlemden sonra ayarlanmış
süre bittiğinde otomatik kapanır.
Otomatik kapanmayı 15 dakika, 30 dakika veya 1-9 saat arası
ayarlayabilirsiniz.

Sıcaklık (düşük, normal, yüksek),
ürün ismi, ürün silme/değiştirme/
kopyalama
Sıcaklık (düşük, normal, yüksek),
ürün ismi, ürün silme/değiştirme/
kopyalama
Sıcaklık (düşük, normal, yüksek),
ürün ismi, ürün silme/değiştirme/
kopyalama
Ürün adı, ürün silme/değiştirme/
kopyalama
Sıcaklık (düşük, normal, yüksek),
ürün ismi, ürün silme/değiştirme/
kopyalama

Programlama modunda kalıcı ayarlar hep aynı düzeni takip ederler.

Programlama modunda kalıcı ayarlar

»Cihaz ayarları« / »Enerji tasarufu« program seçeneğinde enerji
tasaruf modunu ayarlayabilirsiniz:
»Enerji tasarufu« / »1«
UUSon hazırlamadan sonra S8/S80 artık ısıtmıyor.
Ekranda »ESM« işareti (E.S.M.©, Energy Save Mode) gösterilir.
UUSpesiyal kahve, sütlü spesiyal kahve veya sıcak su hazırlanması
için cihaz ilk önce kendini ısıtmalı.
»Enerji tasarufu« / »0«
UUTüm kahve spesiyalleri, sütlü kahve spesiyalleri ve sıcak su
bekleme süresi olmadan hazırlanabilir.

UU
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Örnek: Bu şekilde enerji tasaruf modu kapatabilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Enerji
tasarufu«.
T Tıklayınız: »Enerji tasarufu«.
»Enerji tasarufu«
T Parmağınızı ayarlayıcı üzerinde kaydırın ve onu bu konuma
getirin: »0«.
T Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Enerji tasarufu«
T Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.
»Cihaz ayarları« / »Kullanım talimatları« program seçeneğinde profi
ince köpük başlığı ve der sıcak su başlığı kullanımı esnasındak
ullanım
talimatlarının
hazırlama
esnasında
gösterilip,
gösterilmeyeceğini ayarlayabilirsiniz.
Örnek: Bu şekilde kullanım talimatlarını kapatabilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Kullanım
talimatları«.
T Tıklayınız: »Kullanım talimatları«.
»Kullanım talimatları«
T Parmağınızı ayarlayıcı üzerinde kaydırın ve onu bu konuma
getirin: »0«.
T Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Kullanım talimatları«
T Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.
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Fabrika ayarlarına dönme

Programlama modunda kalıcı ayarlar

»Cihaz ayarları« / »Fabrika ayarları« program seçeneğinde cihaz
fabrika ayarlarına geri döndürebilinir. Bundan sonra S8/S80 cihazınız
kapanır.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Fabrika
ayarları«.
T Tıklayınız: »Fabrika ayarları«.
»Fabrika ayarları« / »Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek
istiyormusunuz«
T Tıklayınız: »Evet«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
S8/S80 cihazınız kapanmıştır.

Su miktarı birimi

»Cihaz ayarları« / »Birimler« program seçeneğinde su miktarı birimini
ayarlayabilirsiniz.
Örnek: Bu şekilde su miktarı birimini »ml«‘den »oz«‘a değiştirebilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Birimler«.
T Tıklayınız: »Birimler«.
»Birimler«
T Şimdi parmağınızı ekranın üzerinde sola veya sağa sürüp
ayarı »oz«‘a çevirin.
T Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Birimler«
T Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.
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Ekran aydınlığı

»Cihaz ayarları« / »Ekran« kprogram seçeneğinde ekranın aydınlığını
ayarlayabilirsiniz (yüzdesel).

Dil

Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Ekran«.
T Tıklayınız: »Ekran«.
»Ekran«
T Ayarı değiştirmek için parmağınızı sola veya sağa ekran
üstünde hareket ettirin.
T Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Ekran«
T Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.

Su sertliğini ayarlama

Su ne kadar sert ise, S8/S80 cihazında o kadar sık kireçi çözdürülmesi
gerekir. Bu sebepten doğru su sertliğini ayarlamak çok önemlidir.
Su sertliği ilk devreye alınma esnasında ayarlanmıştı. Bu ayarı siz
istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.
Su sertliği kademesiz bir şekilde 1 °dH ile 30 °dH arası ayarlanabilir.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Su sertliği«.
T Tıklayınız: »Su sertliği«.
»Su sertliği«
T Ayarı değiştirmek için parmağınızı sola veya sağa ekran
üstünde hareket ettirin.
T Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Su sertliği«
T Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.
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Programlama modunda kalıcı ayarlar

Bu program seçeniğinde S8/S80 cihazınızın kullandığı dili değiştirebilirsiniz.
Örnek: Bu şekilde »Deutsch«‘dan »English«‘e çevirebilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Dil seçimi«.
T Tıklayınız: »Dil seçimi«.
»Dil seçimi«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »English«.
T Tıklayınız: »Hafızaya al«.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Dil seçiniz«
T Tekrar başlangıç ekranı görünene kadar »Back«‘e basınız.

Bilgileri sorgulama

»Cihaz ayarları« program seçeneğinde aşağıdaki bilgileri
sorgulayabilirsiniz:
»Hazırlama sayacı«: Hazırlanmış kahve spesiyalleri, süt ve sıcak
su adetleri
»Bakım sayacı«: Yapılmış bakım adetleri (Temizleme, kireç
çözme vs.)
»Sürüm«: Software sürümü

UU
UU
UU

Örnek: SBu şekilde hazırlanan kahve spesiyalleri miktarını
görebilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Tıklayınız: »Cihaz ayarları«.
»Bitiminde kapat«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Hazırlama
sayacı«.
T Tıklayınız: »Hazırlama sayacı«.
»Hazırlama sayacı«
T Diğer ürün miktarlarını görebilmeki için »İleri« tıklayınız.
T Tekrar başlangıç ekranını görünene kadar »Geri« basınız.
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5

Bakım
S8/S80 cihazınız aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:
Cihazı yıkama (»Yıkama«)
Süt sistemini temizleme (»Süt sistemini temizle«)
Filtre değişimi (»Filtre değişimi«) (sadece filtre takılı olduğunda)
Cihazı temizleme (»Temizleme«)
Cihazda kireci giderme (»Kireç çöz«)

UU
UU
UU
UU
UU

EE Talep edildiğinde temizleme, kireç çözme, süt sistemi yıkama
veya filtre değişim işlemini yapınız.
EE » P « düğmesine basarak bakım programlarının genel sayfasını
görürsünüz (»Bakım durumu«). Bir çubuk tamamen kırmızı
dolduktan sonra S8/S80 cihazınız sizden ilgili bakım
programını talep eder.
EE Eğer süt kullandıysanız süt sisteminin temizlenmesini hijyenik
sebeplerden dolayı her gün yapınız.

Cihazı yıkama

Yıkama işlemi istediğiniz zaman el ile başlatılabilir.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap
yerleştirin.
T Tıklayınız: » P «.
»Cihaz ayarları«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Bakım
durumu«.
T Tıklayınız: »Bakım durumu«.
»Temizleme«
T Ekranın üzerinden parmağınızı sürüp ortalayın: »Yıkama«.
T Yıkama işlemini başlatmak için »Yıkama« tıklayınız.
»Cihaz yıkıyor«
»Süt sistemi yıkanıyor«
Yıkama otomatik durur. Başlangıç ekranı gösterilir.
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Otomatik süt sistemini
yıkama

Her süt hazırlanmasından 15 dakika sonra süt sistemi otomatik
yıkanır. Bu sebepten süt hazırladığınızda her zaman Cappuccino
başlığı altına bir kap yerleştiriniz.

Süt sistemini temizleme

Süt sistemi her zaman kusursuz çalışması için, süt hazırladığınızda
her gün temizlenmesi gerekir.

UYARI

Yanlış temizleyicilerden dolayı cihazda hasar tehlikesi ve suda kalıntı
mümkündür.
T Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.
EE JURA süt sistemi temizleyicisini yetkili bayinizde bulabilirsiniz.
EE Süt sistemini temizlemek için cihazla birlikte verilen kabı
kullanın.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Ekranda görünen: »Süt sistemini
temizle«.
T Tıklayınız: »Süt sistemini temizle«.
T Tekrar tıklayınız: »Süt sistemini temizle«.
T Tıklayınız: »Başlatın«.
T Tekrar »Başlatın« tıklayın.
»Süt sistemi temizleyicisi« / »Süt hortumu bağlayın« / »Taze
su«
T Süt hortumunu süt kabından veya süt soğutucusundan
çıkartın
T Süt sistemi temizleyicisini kabın ön kısmına, alttaki işaretli
yere kadar doldurun (bu şekilde işaretlenmiştir: 6).
T Daha sonra üst işarete kadar su doldurun.
T İnce köpük başlığının altına bir kap yerleştirin.

6

İşlem ara verir, »Taze su«.
T Kabı iyice yıkayınız ve ön bölümdeki üst işarete kadar taze su
doldurun.
T İnce köpük başlığının altına koyun ve süt hortumu tekrar
kaba bağlayın.
T Tıklayınız: »İleri«.
»Süt sistemi temizleniyor«
İşlem otomatik durur.

Profi ince köpük başlığını
parçalara ayırma ve
yıkama
1

Profi ince köpük başlığı her zaman kusursuz çalışması için, süt
hazırladığınızda her gün temizlenmesi gerekir.
T Süt hortumunu çıkartın ve titiz bir şekilde akar su altında
temizleyin.
T Profi ince köpük başlığını çıkartın.

2

T İnce köpük başlığını parçalarına ayırın.
T Tüm parçaları akar su altında temizleyiniz. Çok kurumuş süt
kalıntıları varsa bu parçaları 1 dozaj kabı kadar JURA süt
sistemi temizleyicisi içeren 250 ml soğuk su içine koyun.
Daha sonra tüm parçaları iyicene durulayın.
T İnce köpük başlığının parçalarını tekrar birleştirin.
EE Profi ince köpük başlığının en iyi şekilde çalışabilmesi için
parçalarını doğru ve sağlam birleştirdiğinizden emin olun.

T Sü hortumunu kaba bağlayın
EE Süt hortumunu kaba doğru bağlamak için süt hortumunda bir
bağlantı parçası olması lazım.

T İnce köpük başlığını tekrar süt sistemine monte edin.

T Tıklayınız: »İleri«.
»Süt sistemi temizleniyor«
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Filtreyi takma

S8/S80 cihazınızda CLARIS Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız kireç
çözme işlemi yapmanıza gerek yoktur.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T Su haznesini çıkartıp, boşaltın.
T Cihazla birlikte verilen filtre kartuşu uzatmasını bir CLARIS
Smart filtre kartuşunun üstüne takın.
T Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.
T Filtre kartuşunu saat yönüne kitleme sesi duyulana kadar
çevirin.
T Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
EE Cihaz otomatik olarak bir filtre kartuşu taktığınızı tespit eder.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«.
»Filtre yıkanıyor«, su direkt atık su haznesine akar.
Filtre yıkanması otomatik durur.
»Atık su haznesini boşaltın«
T Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine
koyun.
Başlangıç ekranı gösterilir.
EE Filtrenin devrede olduğunu ekranın üstünde bulunan bir mavi
filtre işaretinden görebilirsiniz.

Filtre değişimi

EE iltre kartuşunun ömrü bittiğinde (ayarlanmış su sertliğine
bağlı) S8/S80 filtre değişimi talep eder.
EE CLARIS Smart filtre kartuşunu yetkili bayilerde bulabilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Ekranda görünen: »Filtre değişimi«.
T Tıklayınız: »Filtre değişimi«.
T Tekrar »Filtre değişimi« tıkalyınız.
»Filtre değişimi«
T Su haznesini çıkartıp, boşaltın.
T Filtre kartuşunu saat yönünün tersine çeviirn ve uzatması ile
birlikte su haznesinden çıkartın.
T Filtre kartuşunun uzatmasını yeni bir CLARIS Smart filtre
kartuşunun üstüne takın.
T Filtre kartuşunu uzatması ile birlikte su haznesine takın.
T Filtre kartuşunu saat yönünde, kitleme sesi duyulana kadar
çevirin.
T Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
Ekranda kısa süre görünen: »Hafızaya alındı«. Cihaz otomatik
olarak biraz önce filtre değişimde bulunduğunuzu tespit
edern.
»Filtre yıkanıyor«, su direkt atık su haznesine akar.
Filtre yıkanması otomatik durur.
»Atık su haznesini boşaltın«
T Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine
koyun.
Başlangıç ekranı gösterilir.
EE Filtrenin devrede olduğunu ekranın üstünde bulunan bir mavi
filtre işaretinden görebilirsiniz.
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Cihazı temizleme

180 hazırlama veya 80 yıkamadan sonra S8/S80 bir temizleme ister.
UYARI

Yanlış temizleyicilerden dolayı cihazda hasar tehlikesi ve suda kalıntı
mümkündür.
T Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.
EE Temizleme programı tahm. 20 dakika sürer.
EE Temizleme programını kesmeyin. Temizleme kalitesi etkilenir.
EE JURA Temizleme Tabletlerini yetkili bayilerimizde bulabilirsiniz.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Ekranda görünen: »Cihazı
temizleme«.
T Tıklayınız: »Cihazı temizleme«.
»Temizleme«
T Tıklayınız: »Temizleme«.
T Tıklayınız: »Başlatın«.
T Tekrar tıklayınız: »Başlatın«.
»Telve haznesini boşaltın«
T Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine
koyun.
T Kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap
yerleştirin.
T Tıklayınız: »İleri«.
»Cihaz temizliyor«, kahve başlığının ve ince köpük başlığının
altına bir kap yerleştirin.
İşlem ara verir, »Temizleme tableti içine atın«.
T Öğütülmüş kahve doldurma hunisinin kapağını açın.
T Doldurma hunisinin içine bir JURA temizleme tableti atın.
T Dolum kanalının kapağını kapatın.
T Tıklayınız: »İleri«.
»Cihaz temizliyor«, Kahve başlığı ve ince köpük başlığından
çok kez su akar.
İşlem otomatik durur.
»Telve haznesini boşaltın«
T Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine
koyun.
Temizleme işlemi şimdi tamamlanmıştır. Başlangıç ekranı
gösterilir.

38

Cihazda kireci giderme

S8/S80 kullanıma bağlı olarak kireçlenir ve otomatik olarak kirecin
giderilmesi gerektiğini bildirir. Kireçlenme, suyunuzun sertlik
derecesine bağlıdır..
EE CLARIS Smart filtre kartuşu kullanılıyorsanız ve bu kartuş
etkinse, kireç giderme talebi gelmez.

J UYARI

Kireç çözücü madde ile cilt veya göz teması sonucunda tahriş
meydana gelebilir.
T Cilt ve göz ile temastan kaçınınız.
T Kireç çözücü madde temiz su ile durulanmalıdır. Göz ile temas
durumunda doktora başvurulmalıdır.

UYARI

Yanlış kireç çözücü maddeler kullanıldığında makine hasar görebilir
veya suda artıklar kalabilir.
T Sadece orijinal JURA bakım ürünleri kullanın.
Kireç giderme işlemi kesintiye uğradığında makinede hasarlar
meydana gelebilir.
T Kireç giderme işlemi tamamlanıncaya dek uygulanmalıdır.

UYARI

Kireç çözücü madde ile temas sonucu hassas yüzeylerde (örn.
mermer) hasarlar meydana gelebilir.
T Sıçrayan maddeler hemen temizlenmelidir.
EE Kireç çözme işlemi yaklaşık olarak 45 dakika sürer.
EE JURA kireç çözücü tabletler yetkili bayilerden temin edilebilir.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir. Ekranda görünen: »Cihazda kireci
giderme«.
T Tıklayınız: »Cihazda kireci giderme«.
»Kireç çöz«
T Tıklayınız: »Kireç çöz«.
T Tıklayınız: »Başlatın«.
T Tekrar tıklayınız: »Başlatın«.
»Atık su haznesini boşaltın«
T Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine
koyun.
»Kireç çözme tabletini su haznesine«
T Su haznesini çıkartıp, boşaltın.
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T 3 JURA kireç çözme tabletini 500 ml ılık su içeren bir kapta
çözün. Bu bir kaç dakika sürebilir.
T Bu çözeltiyi boş su haznesine doldurup, hazneyi yerine
takınız.

T Kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap
yerleştirin.
T Tıklayınız: »İleri«.
»Cihaz kireç çözüyor«, İnce köpük başlığından çok kez su
akar.
İşlem ara verir, »Atık su haznesini boşaltın«.
T Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine
koyun.
»Su haznesini doldurma«
T Su haznesini çıkartın ve iyice yıkayın.
T Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.
T Kahve başlığının ve ince köpük başlığının altına bir kap
yerleştirin.
T Tıklayınız: »İleri«.
»Cihaz kireç çözüyor«, kireç çözme işlemi devam eder.
İşlem ara verir, »Atık su haznesini boşaltın«.
T Atık su haznesini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar yerine
koyun.
Kireç çözme işlemi tamamlanmıştır. Başlangıç ekranı
gösterilir.

Çekirdek haznesini
temizleme

Kahve çekirdekleri, çekirdek haznesinin duvarlarında kalabilen hafif
bir yağ katmanına sahip olabilir. Bu artıklar, kahve sonucunu olumsuz
etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek haznesi ara sıra temizlenmelidir.
Koşul: Ekranda görünen: »Çekirdek haznesini doldurma«.
T Cihazı Aç/Kapa Q tuşu ile kapatın.
T Aroma koruma kapağını çıkartın.
T Çekirdek haznesini kuru, yumuşak bir bezle temizleyin.
T Çekirdek haznesine kahve çekirdeklerini doldurun ve
çekirdek haznesi ile aroma korumasının kapağı kapatın.

Su haznesinin kirecini
giderme

Su haznesinde kireçlenme olabilir. Su haznesinin sorunsuz bir şekilde
çalışması için ara sıra kireçten arındırılmalıdır.
T Su haznesini çıkartın.
T Eğer CLARIS Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu
çıkartın.
T 3 JURA kireç çözdürme tabletini tam dolu su haznesi içinde
çözün.
T Su haznesini içinde kireç çözdürme solüsyonu ile uzun
saatler tutun (örneğin gece boyunca).
T Su deposunu boşaltın ve düzgünce yıkayın.
T Eğer CLARIS Smart filtre kartuşu kullanıyorsanız, bu kartuşu
yeniden yerleştirin.
T Su haznesini taze soğuk su ile doldurup, tekrar yerine takın.

EE Kireç çözme işleminin beklenmeyen bir şekilde iptal edilmesi
durumunda su haznesi iyice durulanmalıdır.
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7

Mesaj
»Su haznesini
doldurma«

Nedeni/Sonucu
Su haznesi boş. Ürün
hazırlanamaz.

İşlem

»Telve haznesini
boşaltın«

Kahve telve haznesi dolu. Ürün
hazırlanamaz.

T Telvesi haznesini ve artık su haznesini
boşaltın (Bölüme bakınız: 3 »Günlük
çalıştırma – Günlük bakım«).

»Atık su haznesi
eksik«

T Doldurma Sie den su haznesi (Bölüme
bakınız: 3 »Günlük çalıştırma –
Su haznesini doldurma«).

Atık su haznesi yanlış
yerleştirilmiş
veya yerleştirilmemiş. Ürün
hazırlanamaz.
»Çekirdek haznesini Çekirdek haznesi boş. Her
doldurma«
hangi bir kahve çeşidi
hazırlayamazsınız, ancak sıcak su
ve süt hazırlayabilirsiniz.
»Filtre değişimi«
Filtre kartuşu etkisi bitmiş. Filtre
kartuşu artık çalışmıyor.

T Atık su haznesini takın.

»Cihazı temizleme«

S8/S80 temizleme talep ediyor.

T Temizleme yapınız (bölüme bakınız: 5
»Bakım – Cihazı temizleme«).

»Cihazda kireci
giderme«

S8/S80 kireç çözdürme talep
ediyor.

T Kireç çözdürme yapınız (bölüme
bakınız: 5 »Bakım – Cihazda kireç
çözdürme«).

»Cihaz bakım
programı için çok
sıcak«

Bakımprogramı başlatmak için
sistem çok sıcak.

T Sistem soğuyana kadar biraz bekleyin
veya bir kahve veya sıcak su hazırlayın.

Arıza giderme

Problem
Süt köpürtmede çok az
köpük oluşuyor veya
ince köpük başlığı süt
fışkırıyor.

Nedeni/Sonucu
İnce köpük başlığı kirlenmiş.

Kahve hazırlanırken
sadece damlalar halinde
çıkıyor.

Kahve çok ince öğütülmüş ve
sistemi tıkıyor.

T Değirmeni daha kalın öğütme
derecesine ayarlayın (Bölüme
bakınız: 2 »Hazırlama –
Kahve değirmenini ayarlama«).

Su sertliği doğru ayarlanmamış
olabilir.

T Kireç giderme işlemi yapınız
(Bölüme bakınız: 5 »Bakım – Cihazda
kireci giderme«).

Su haznesi şamandırası
sıkışmış.

T Su haznesinin kirecini çözünüz
(Bölüme bakınız: 5 »Bakım – Su
haznesinin kirecini giderme«).

Kahve değirmeninde yabancı
madde bulunuyor.

T Müşteri Hizmetleri ile temasa
geçiniz (Bölüme bakınız: 11 »JURA
Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler«).

T Çekirdek haznesini doldurun (bölüme
bakınız: 1 »Hazırlama ve çalıştırma –
Çekirdek haznesini doldurma«)
T CLARIS Smart filtre kartuşunu
değiştirin (bölüme bakınız: 5 »Bakım –
Filtre değişimi«).

Arıza giderme

»Su haznesini doldurma« bilgisi, su
haznesi dolu olmasına
rağmen ekranda
görünür.
Kahve değirmeni aşırı
ses çıkartıyor.
»Error 2« veya »Error 5«
mesajları
ekranda görünüyor.
Diğer »Error«-mesajları
ekranda görünüyor.

İşlem
T İnce köpük başlığını temizleyin
(Bölüme bakınız: 5 »Bakım – süt
sistemini temizleme«).
T İnce köpük başlığını parçalara ayırın
ve temizleyin (Bölüme bakınız: 5
»Bakım – İnce köpük başlığını
parçalama ve yıkama«).

Cihaz uzun süre soğuk bir
T Cihazın oda sıcaklığında ısınmasını
ortama maruz kalmış ise ısıtma bekleyin.
işlemi emniyet açısından
kitlenmiştir.
–
T S8/S80 cihazını Aç/Kapa Q
düğmesinden kapatınız. Müşteri
Hizmetleri ile temasa geçiniz
(Bölüme bakınız: 11 »JURA Yetkili
kişiler / Yasal Bilgiler«).
EE Arızayı gideremediyseniz Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz (Bölüme bakınız: 11 »JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler«).
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Taşıma ve çevre yönetmelikleri uyarınca elden çıkarma

Taşıma / Sistemi
boşaltma

S8/S80 cihazının ambalajını saklayınız. Nakliye esnasında cihazınızın
korunmasını sağlar.
S8/S80 cihazının taşıma esnasında donmaya karşı korumak için
sistem boşaltılmalıdır.
Koşul: Başlangıç ekranı gösterilir.
T İnce köpük başlığından süt hortumunu çıkartın.
T İnce köpük başlığının altına altına bir kap koyun.
T Tıklayınız: »Süt köpüğü«.
T Su haznesini çıkartıp, boşaltın.
T Miktarı »60 san.«‘ye değiştirin
Sistem boşalanana kadar ince köpük başlığından buhar çıkar.
»Su haznesini doldurma«
T Aç/Kapa düğmesine basın Q.
S8/S80 cihazınız kapanmıştır.

Geri dönüşüm
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Teknik veriler

Teknik veriler
Gerilim
Güç
Uygunluk işareti
Pompa basıncı
Su haznesinin kapasitesi
(Filtresiz)
Çekirdek haznesinin kapasitesi
Telve haznesi kapasitesi
Kablo uzunluğu
Ağırlık
Ölçüler (G × Y × D)

220–240 V ~, 50 Hz
1450 W
A
statik azami 15 bar
1,9 l
280 g
statik 16 porsiyon
tahm. 1,1 m
tahm. 10,0 kg
28,0 × 34,8 × 43,9 cm

Denetleyiciler için bilgilendirme (Testlerin tekrarlanması DIN
VDE0701-0702’ye göre): Merkezi topraklama noktası (CGP) cihaz
arka tarafında şebeke kablosu bağlantısının yakınında bulunmaktadır.

Lütfen, eski makineler çevreye zarar vermeyecek bir şekilde elden
çıkarın.
H
Eski makineler, geri dönüşüme kazandırılması gereken değerli geri
dönüştürülebilir malzemeler içerir. Bu nedenle eski makineler uygun
toplama sistemleri aracılığıyla elden çıkarılmalıdır.
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İndeks

İndeks

Açma 21
Adresler 49
Ana sayfa 10
Arıza giderme 43
Aroma koruma kapağı
Çekirdek haznesi mit
Aroma koruma kapağı 4
Atık su haznesi 4
Ayarlar
Programlama modunda kalıcı ayarlar 24

E

Bakım
Düzenli bakım 22
Günlük bakım 21
Bilgileri sorgulama 31
Cappuccino 17
Cappuccino temizleme
Süt sistemini temizleme 34
Çekirdek haznesi
Aroma koruma kapaklı çekirdek hazne 4
Doldurma 11
Temizleme 41
Çift ürün 17
Cihaz
Kurulum 10
Kapatma 23
Açma 21
Kireç çözme 39
Düzenli bakım 22
Temizleme 38
Yıkama 33
Günlük bakım 21
Devreye alma, ilk 11
Dil 31
Dokunmatik ekran 4, 10
Doldurma
Çekirdek haznesi 11
Su haznesi 21
Dolum hunisi
Öğütülmüş kahve dolum hunisi 5
Döner görünüm 15
Döner seçim 15
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Düğme
Aç/Kapa düğmesi 5
Düzenli bakım 22
Ekran
Dokunmatik ekran 4, 10
Ekran aydınlığı 30
Ekrandaki mesajlar 42
Elektrik bağlantısı
Teknik veriler 45
Elektrik kablosu 4
Emniyet 6
Emniyet talimatları 6
Enerji tasaruf modu 27
Espresso 16
İki Espressi 17
Espresso macchiato 17
Fabrika ayarları
Fabrika ayarlarına dönme 29
Filtre
Takma 36
Değiştirme 37
Fincan alanı 4
Flat White 17
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Geri dönüşüm 44
Günlük bakım 21
Hata
Arıza giderme 43
Hazırlama 15, 17
Düğmeye basarak 15
Cappuccino 17
Espresso 16
Espresso macchiato 17
Flat White 17
Öğütülmüş kahve 18
Yeşil çay 20
Sıcak su 20
Kahve 16
Latte macchiato 17
Süt 18
Sütlü kahve 17

L
M
N

Süt köpüğü 18
Ristretto 16
Döner düğme üzerinden 15
İki Espressi 17
İki kahve 17
İki kahve spesiyalleri 17
İki Ristretti 17
Hazırlama seçenekleri 15
İki ürün 17
İlk çalıştırma 11
İnce köpük başlığı
Profi ince köpük başlığı 4
Internet 10
İşaret tanımı 3

O

P

JURA
Internet 10
Yetkili kişiler 52
Kablosuz bağlantı 14
Kahve 16
İki kahve 17
Kahve başlığı
Yükseklik ayarlı kahve başlığı 4
Kapak
Öğütülmüş kahve dolum hunisi 5
Su haznesi 4
Kapatma 23
Otomatik kapatma 27
Kireç çözme
Cihaz 39
Su haznesi 41
Kısa anlatım 10
Kullanım amacına uygun kullanım 6
Kullanım talimatları 28
Kurulum
Makinenin yerleştirilmesi 10
Latte macchiato 17
Merkezi topraklama noktası 45
Müşteri Hizmetleri 52
Nakliye 44

R
S

İndeks

Öğütme derecesi
Öğütme derecesi ayar düğmesi 5
Kahve değirmenini ayarlama 19
Öğütülmüş kahve 18
Öğütülmüş kahve dozaj kaşığı 5
Öğütülmüş kahve dozaj kaşığı 5
Otomatik kapatma 27
Problemler
Arıza giderme 43
Profi ince köpük başlığı 4
Parçalama ve yıkama 35
Programlama modunda kalıcı ayarlar 24
Program modu 24
Otomatik kapatma 27
Kullanım talimatları 28
Ekran aydınlığı 30
Su miktarı birimi 29
Fabrika ayarlarına dönme 29
Enerji tasaruf modu 27
Bilgileri sorgulama 31
Ürün ayarları 25
Dil 31
Su sertliğini ayarlama 30
Ristretto 16, 17
İki Ristretti 17
Servis 52
Sıcak su 20
Sıcak su başlığı 5
Sıcak süt 18
Sistemi boşaltma 44
Smart Connect 14
Su miktarı birimi 29
Su sertliği
Su sertliğini ayarlama 30
Su sertliğini tespit etme 11
Su haznesi 4
Kireç çözme 41
Doldurma 21
Süt
Sütü bağlama 13
Süt, sıcak 18
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İndeks

Süt köpüğü 18
Süt sistemi
Profi ince köpük başlığı 4
Temizleme 34
Süt sistemi yıkama 34
Sütlü kahve 17
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JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler
JURA Elektroapparate AG
Kahveweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Teknik veriler 45
Telefon 52
Telve haznesi 4
Temizleme
Çekirdek haznesi 41
Cihaz 38
Topraklama noktası 45
Toz kahve
Öğütülmüş kahve 18

@@ Ülkenizdeki iletişim bilgilerini online olarak www.jura.com
adresinde bulabilirsiniz.
@@ Cihazınızın kullanımı için desteğe ihtiyacınız varsa www.jura.
com/service adresinde yardım bulabilirsiniz.
Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Blok A 12B No: 112
34235 Esenler – İstanbul
Telefon: 0 (212) 438 20 22 Faks: 0 (212) 438 22 26

Ürün ayarları 25
Uyarlama 25

W
Y

Web sitesi 10
Yan cihazı bağlayın 14
Yeşil çay 20
Yetkili kişiler 52
Yıkama
Cihaz 33
Yükseklik ayarlı kahve başlığı 4

JURA Hospitality Center - Müşteri Hizmetleri
Kavacık Mahallesi Öge Sokak
No: 55/A Beykoz - İstanbul
Tel : 0 (800) 211 03 33 | Gsm : +90 530 147 92 67
info@hack.com.tr
Direktifler

Teknik değişiklikler
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JURA Yetkili kişiler / Yasal Bilgiler

Makine, aşağıdaki yönetmelikler uyarıncadır:
2014/35/EU – Alçak Gerilim Direktifi
2014/30/EU – Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
2009/125/EG – Eko-tasarım Direktifi
2011/65/EU – Endüstriyel Standartlar Direktifi

UU
UU
UU
UU

TTeknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu kullanım kılavuzunda
kullanılan resimler stilize edilmiştir ve makinenin orijinal renklerini
göstermezler. S8/S80 cihazınızın bazı ayrıntıları sapma gösterebilir.

İletişim

Görüşleriniz bizim için önemli, irtibatımızı kullanarak bizimle
paylaşın www.jura.com.

Telif hakkı

Kullanım Kılavuzu telif hakları tarafından korunan bilgiler içermekte.
JURA Elektroapparate AG’nin önceden yazılı izni olmaksızın, bu
Kullanım Kılavuzunun fotokopisine almak veya başka bir dile
tercüme edilmesine izin verilmez.
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Diğer hususlar
Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine uygundur.
Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır.
Kullanım ile ilgili sorularınızda, arıza durumlarında, yedek parça veya aksesuar ihtiyaçlarınızda
lütfen çağrı merkezimize başvurunuz:
www.hack.com.tr - info@hack.com.tr - 0800 211 03 33 - 0212 438 20 22
Tüketici şikayet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine başvuru
yapabilirsiniz.
Tüketici seçimlik hakları
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme, İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı
da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilden sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri
beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden
indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi
ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar
dikkate alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda
bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut
ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak,
bu Kanunun 58’inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin,
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir.
Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda,
ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine
getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
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