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Bruksanvisning
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Bruksanvisningen till ENA 3 har försetts med den
oberoende tyska provningsanstalten TÜV SÜD:s
kontrollmärkning för lättförståelighet, fullständighet och
säkerhet.
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Symbolbeskrivning
Varningar:

J

OBSERVERA
Följ alltid de anvisningar som är
betecknade med OBSERVERA eller
VARNING och en varningssymbol.
Signalordet VARNING används när det
finns risk för allvarlig personskada och
signalordet OBSERVERA när det finns
risk för mindre allvarliga skador.
OBSERVERA
OBSERVERA gör dig uppmärksam på
förhållanden som kan leda till skador på
maskinen.

sv
Symboler som används:

E

Anvisningar och tips som gör det ännu
lättare för dig att använda din ENA.

T

Uppmaning till åtgärd. Du blir
uppmanad att vidta en åtgärd.

@

Hänvisningar till JURAs webbutbud
med intressant påbyggnadsinformation:
www.jura.com.

it
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Manöverorgan
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Bild: ENA 3 Blossom White
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Vattentank
Rör för förmalt kaffe
Kaffesumpbehållare
Droppbricka
Kopplattform

6
7 l
8
9
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Lock till bönbehållare
Reglage för tillredning av varmvatten
och ånga
Connector System© för utbytbara
munstycken
2-stegs uppskumningsmunstycke
Höjdinställningsbart kaffeutlopp
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1
2

3
4
5

Bild: Öppna locket
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6

7

1
2

Q

3
4 P
5 c

6 g
7
8
9
10
11

Knapp Till/Från
Vridring för inställning av
malningsgraden
Lock
Knapp P
Skötselknapp

Rotary Switch
Display
Profi Cappuccino-skummare
Easy Cappuccino-skummare
2-stegs uppskumningsmunstycke
Vattenmunstycke

it
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Följande munstycken kan köpas hos JURAs återförsäljare och kan sättas på
Connector System©:
8

9

10

en
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Användning för avsett ändamål
Apparaten är utformad och konstruerad för privat
hushållsbruk. Den är enbart avsedd för tillagning
av kaffe och för uppvärmning av mjölk och vatten.
All annan användning anses som icke ändamålsenlig. JURA Elektroapparate AG påtar sig inget
ansvar för följderna av att apparaten har använts
för något annat ändamål än det avsedda.
Läs igenom denna bruksanvisning innan du
använder apparaten och följ anvisningarna.
Ha alltid den här bruksanvisningen om ENA
tillgänglig nära apparaten och lämna den vidare
till nästa användare vid behov.

För din säkerhet
Läs noggrant igenom och följ de viktiga säkerhetsföreskrifterna nedan.
Så här gör du för att inte utsätta dig för livsfara
genom elektriska stötar:
Z Använd aldrig apparaten om den är skadad
eller om nätsladden är trasig.
Z Om du misstänker att apparaten är skadad,
till exempel för att den luktar bränt, måste du
omedelbart dra ut nätsladden och kontakta
JURA Service.
Z Om apparatens nätsladd skadas måste du låta
reparera den antingen direkt hos JURA eller
hos en av JURA auktoriserad serviceverkstad.
Z Var noga med att inte placera din ENA och
nätsladden i närheten av varma ytor.
Z Se till att nätsladden inte är fastklämd eller
skaver mot vassa kanter.
Z Försök aldrig själv att öppna och laga
apparaten. Gör inga ändringar på apparaten
som inte finns beskrivna i bruksanvisningen
till ENA. Apparaten innehåller strömförande
delar. Om du öppnar den utsätter du dig för
livsfara. Reparationer får bara utföras av
serviceverkstäder som använder originalreservdelar och originaltillbehör och som är
auktoriserade av JURA.
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Vid utloppen och munstyckena finns risk för
skållning och brännskador:
Z Placera apparaten utom räckhåll för barn.
Z Vidrör inte varma delar. Använd handtagen.
Z Se till att munstycket är rätt monterat och
rent. Om monteringen inte är rätt eller om
munstycket är igentäppt kan munstycket eller
delar av munstycket lossna.
En skadad apparat är inte säker och kan orsaka
personskador och bränder. Gör så här för att
förhindra skador på apparaten som kan medföra
risk för brand och personskador:
Z Låt aldrig nätsladden hänga löst. Du kan
snubbla på nätsladden eller skada den.
Z Skydda din ENA mot väderlekspåverkan i
form av regn, kyla och direkt solljus.
Z Sänk aldrig ner din ENA, kabeln eller
anslutningarna i vatten.
Z Lägg aldrig din ENA eller någon av dess delar i
diskmaskinen.
Z Stäng av din ENA före rengöring och dra ur
nätsladden. Använd en fuktig, men aldrig våt,
trasa när du torkar av din ENA och skydda den
mot ständiga vattenstänk.
Z Apparaten får endast anslutas till eluttag med
rätt nätspänning enligt typskylten. Typskylten
sitter på undersidan på din ENA. Övriga
tekniska data finns i kapitel 8 »Tekniska data«.
Z Använd enbart originalrengöringsprodukter
från JURA. Om du använder tillbehör som
JURA inte uttryckligen rekommenderar kan
din ENA skadas.
Z Använd inte kaffebönor som är karamelliserade eller behandlade med tillsatser.
Z Använd enbart rent, kallt vatten när du fyller
på vattentanken.
Z Stäng av apparaten om du ska vara borta en
längre tid.
Personer, inklusive barn, som på grund av
Z fysiska, sensoriska eller kognitiva funktionshinder eller på grund av
Z oerfarenhet eller okunskap
inte på ett säkert sätt kan sköta apparaten, får

ENA 3

endast använda den om en ansvarig person ger
anvisningar eller håller uppsikt.

Z

Easy Cappuccino-skummare
U Cappuccino

Z

2-stegs uppskumningsmunstycke
U Cappuccino
U Varm mjölk

Säkerhet vid hantering av filterpatron CLARIS:
Z Förvara filterpatroner utom räckhåll för barn.
Z Förvara filterpatroner torrt i sluten förpackning.
Z Skydda filterpatronerna mot värme och direkt
solljus.
Z Använd inte skadade filterpatroner.
Z Öppna inga filterpatroner.

Hjärtligt välkommen till JURAs värld
JURA på Internet
Besök oss på Internet.

@

en

På vår webbplats www.jura.com hittar du
intressant och aktuell information om din
ENA och kring temat kaffe.

en

Knowledge Builder
Lär känna din ENA via din dator.

@

Z

Varmvattenmunstycke

På vår hemsida www.jura.com kan du
använda vår Knowledge Builder.
Den interaktiva assistenten LEO hjälper dig
och förklarar fördelarna hos din ENA och
hur apparaten används.

it

Connector System©
Tack vare Connector System© kan du använda fyra
olika munstycken:
Z Profi Cappuccino-skummare
U Cappuccino
U Varm mjölk

sv

Klartextdisplay med tre färger
Din ENA har en klartextdisplay som använder tre
färger. Färgerna på displaytexterna har följande
betydelser:
Z Grönt: Din ENA är klar för användning.
Z Rött: ENA begär en åtgärd från användarens
sida.
Z Gult: Du befinner dig i programmeringsläget.
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1

Förberedelser och idrifttagning

I det här kapitlet hittar du de upplysningar som
du behöver för att kunna använda din ENA utan
problem. Du förbereder din ENA steg för steg
inför din första kaffenjutning.

T Fyll på bönbehållaren med kaffebönor.
T Stäng bönbehållaren.
Första idrifttagningen
Knappen Till/Från fungerar också som
huvudströmbrytare. Om ENA stängs av
bryts strömförsörjningen till apparaten helt.

E

Uppställning
Beakta följande när du ställer upp din ENA:
Z Ställ apparaten på ett plant, vattenbeständigt
underlag.
Z Placera ENA så att apparaten är skyddad mot
överhettning.

Påfyllning av vattentanken
För att du ska kunna njuta fullt ut av kaffet
rekommenderar vi att byta vattnet varje dag.
OBSERVERA
Mjölk, mineralvatten eller andra vätskor kan skada
vattentanken eller apparaten.
T Fyll endast på vattentanken med rent, kallt
vatten.

J

VARNING
Det är livsfarligt att använda apparaten om
nätsladden är trasig. Du kan få elektriska stötar.
T Använd aldrig en apparat med skadad
nätsladd.
Förutsättning: Vattentanken är full.
T Sätt i nätsladden i ett eluttag.
Q T Tryck på knappen Till/Från för att sätta på
apparaten.
SPRACHE DEUTSCH (SPRÅK TYSKA)
g T Vrid Rotary Switch tills önskat språk visas.
Till exemple LANGUAGE ENGLISH
(SPRÅK ENGELSKA).

T Ta ur vattentanken och spola den ren med
kallt vatten.

T Fyll på vattentanken med rent, kallt vatten
och sätt i den igen.

Påfyllning av bönbehållaren
k T Tryck på Rotary Switch för att bekräfta
OBSERVERA
Kaffebönor som har behandlats med tillsatser
(t.ex. socker) och förmalt samt frystorkat kaffe
skadar kvarnen.
T Fyll endast på bönbehållaren med
kaffebönor som inte är efterbehandlade.

T Ta bort locket på bönbehållaren.
T Ta bort eventuella smutsrester eller
främmande föremål som kan finnas i
bönbehållaren.
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inställningen av språk.
OK , språket har ställts in.
OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)
T Ställ ett kärl under munstycket.
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l T Vrid reglaget moturs till m.

T Ta ur vattentanken och töm den.
T Fäll upp patronhållaren.
T Sätt i filterpatronen i vattentanken med ett

SYSTEM FILLING (SYSTEMET
FYLLS PÅ)

lätt tryck.

CLOSE TAP (STÄNG KRANEN)

y T Vrid reglaget medurs till läget o.

HEATING (VÄRMER UPP)
PRESS ROTARY (TRYCK PÅ ROTARY)

T Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
sköljningen.

RINSING (SKÖLJER)
READY (KLAR)
E

Efter den första tillredningen av en
kaffespecialitet kan det hända att det står
FILL BEANS (FYLL PÅ BÖNOR) i
displayen, eftersom kvarnen ännu inte är
helt fylld med kaffebönor. Tillaga i så fall
ytterligare en kaffespecialitet.

Installation och aktivering av filter
Om du använder en filterpatron CLARIS behöver
du inte längre avkalka din ENA.
E

E

Genomför förloppet »Installation av filter«
utan avbrott. Så säkerställs att ENA fungerar
optimalt.
Efter två månader är filtret förbrukat. Håll
reda på tiden med hjälp av datumskivan på
patronhållaren.

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
g T Vrid på Rotary Switch tills FILTER –
visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
NO – (NEJ -)
g T Vrid på Rotary Switch tills YES p (JA) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att bekräfta
inställningen.

OK
INSERT FILTER (SÄTT I FILTER)

T Fäll ned patronhållaren. Det hörs ett tydligt
snäpp.

T Fyll på vattentanken med rent, kallt vatten
och sätt i den igen.
T Ställ ett kärl på minst 500 ml under
munstycket.
k T Tryck på Rotary Switch.
OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)
l T Vrid reglaget moturs till m.
FILTER RINSING (FILTER SKÖLJER),
vatten rinner ur munstycket.
E
E

en

en

Filtersköljningen kan avbrytas när som
helst. Vrid då reglaget medurs.
Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär
ingen hälsofara och påverkar inte heller
smaken.

it

Filtersköljningen stannar automatiskt,
CLOSE TAP (STÄNG KRANEN).
y T Vrid reglaget medurs till läget o.
HEATING (VÄRMER UPP)
READY (KLAR)
Filtret är nu aktiverat.

sv

Bestämning och inställning av vattnets
hårdhet

it

Ju hårdare vattnet är, desto oftare måste du
avkalka din ENA. Därför är det viktigt att du ställer
in vattnets hårdhet.
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E

Du kan inte ställa in vattnets hårdhet om
du använder en filterpatron CLARIS och har
aktiverat filtret.
Vattnets hårdhet kan ställas in på ett värde
mellan 1° dH och 30° dH. Funktionen kan
även inaktiveras, vilket innebär att din ENA
inte säger till när apparaten måste avkalkas.

Med de Aquadur®-teststickor som ingår i
leveransen kan du bestämma vattnets hårdhet.
T Håll teststickorna under rinnande vatten i
en sekund.
T Skaka av vattnet.
T Vänta ca en minut.
T Avläs vattnets hårdhetsgrad med hjälp av
Aquadur®-teststickor färgförändring och
beskrivningen på förpackningen.
Nu kan vattnets hårdhetsgrad ställas in.
Exempel: Ändra inställningen av vattnets hårdhet
från 16°dH till 25°dH .
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
g T Vrid på Rotary Switch tills HARDNESS
(HÅRDHET) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.

OBSERVERA
Om du ställer in malningsgraden när kvarnen
står stilla kan du skada reglaget för inställning
av malningsgraden.
T Ställ bara in malningsgraden medan
kvarnen är igång.
Du ser att malningsgraden är rätt inställd när
kaffet rinner jämnt ur kaffeutloppet. Dessutom
uppstår en fin, tät crema.
Vi rekommenderar:
Z En fin malningsgrad för ljusrostat kaffe.
U Om malningsgraden är för fin rinner kaffet
ut ur kaffeutloppet droppvis.

Z

En grov malningsgrad för mörkrostat kaffe.
U Om malningsgraden är för grov rinner
kaffet ut ur kaffeutloppet för snabbt.

16°dH

g T Vrid på Rotary Switch tills 25°dH visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att bekräfta
inställningen.

OK , vattnets hårdhet har ställts in.
HARDNESS (HÅRDHET)
g T Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att gå ur
programmeringsläget.
READY (KLAR)

Kvarninställning
Du kan anpassa kvarnen till kaffets rostningsgrad
steglöst.
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Exempel: Ändra malningsgraden under kaffetillagningen.
T Ställ en kopp under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
kaffetillagningen.
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T Ställ vridringen för inställning av malnings-

E

graden i önskat läge medan kvarnen är
igång.

Knappen Till/Från fungerar också som
huvudströmbrytare. Om ENA stängs av
bryts strömförsörjningen till apparaten helt.

2 Tillredning
1 kopp med ett knapptryck

1 CUP (1 KOPP), den förinställda
vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ställ en kopp under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
kaffetillagningen.
Kaffestyrkan visas under malningsförloppet.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda
vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

en

Igångsättning av apparaten
När du sätter igång din ENA begärs sköljförloppet
automatiskt.

Q T Tryck på knappen Till/Från för att sätta på
ENA.

HEATING (VÄRMER UPP)
PRESS ROTARY (TRYCK PÅ ROTARY)

T Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
sköljningen.

RINSING (SKÖLJER), systemet sköljs.
Förloppet avslutas automatiskt.
READY (KLAR)
Avstängning av apparaten
När du stänger av ENA sköljs systemet automatiskt om du tillagat en kaffespecialitet.

T Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
Q T Tryck på knappen Till/Från.

2 koppar med ett knapptryck
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ställ två koppar under kaffeutloppet.
g T Vrid Rotary Switch tills 2 CUPS
(2 KOPPAR) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
kaffetillagningen.
2 CUPS (2 KOPPAR), den förinställda
vattenmängden rinner ned i kopparna.
Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

it

Förmalt kaffe
Genom att använda röret för förmalt kaffe kan du
använda ytterligare en kaffesort.
E
E

RINSING (SKÖLJER), systemet sköljs.

Förloppet avslutas automatiskt. ENA har
stängts av.

en

E

Fyll aldrig på mer än två strukna doseringsskedar med förmalt kaffe.
Använd inte alltför fint förmalt kaffe. Det
kan sätta igen systemet så att kaffet bara
rinner igenom droppvis.
Om du har fyllt på en för liten mängd
förmalt kaffe visas NOT ENOUGH
POWDER (EJ TILLRÄCKLIGT MED PULVER)
och ENA avbryter förloppet.
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Den önskade kaffespecialiteten måste
tillredas inom ca en minut från det att du
fyllt på förmalt kaffe. Annars avbryter ENA
förloppet och är därefter återigen klar för
användning.

Exempel: Tillaga en kopp kaffe med förmalt kaffe.
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ställ en kopp under kaffeutloppet.
T Öppna kafferöret.
FILL POWDER (FYLL PÅ PULVER)
T Sätt påfyllningstratten för förmalt kaffe på
kafferöret.

Engångsinställningar före och under
tillredningen
Du kan ändra kaffestyrkan före tillagningen eller
under malningsförloppet.
Följande kaffestyrkor kan väljas för läget 1 Kopp:
Z Mild
Z Normal
Z Stark
E
E

Väljer du läget 2 koppar är kaffestyrkan
alltid »mild«.
Du kan ändra den förinställda vattenmängden under bryggningsprocessen genom att
vrida på Rotary Switch.

Engångsinställningarna före och under tillredningen följer alltid det här mönstret. Dessa inställningar sparas inte i minnet.
Exempel: Ändra kaffestyrkan för 1 Kopp från

T Ha en struken doseringssked med förmalt
kaffe i påfyllningstratten.
T Ta bort påfyllningstratten.
T Stäng kafferöret.
1 CUP (1 KOPP)
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
kaffetillagningen.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda
vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)
E

Man kan också tillaga två koppare förmalt
kaffe. Ställ två koppar under kaffeutloppet
och ha två strukna doseringsskedar förmalt
kaffe i påfyllningstratten. Vrid Rotary Switch
till läget 2 CUPS (2 KOPPAR) och starta
kaffetillagningen genom att trycka på
Rotary Switch.

NORMAL till STRONG (STARK) före

tillagningen.
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ställ en kopp under kaffeutloppet.
g T Vrid på Rotary Switch tills STRONG
(STARK) visas.
k T Tryck på Rotary Switch tills STRONG
(STARK) visas.
Kaffestyrkan STRONG (STARK) visas
under malningsförloppet.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda
vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

Anpassa vattenmängden permanent till
koppstorleken
E

Vattenmängden för 1 Kopp kan ställas in
permanent. Vid tillagning av 2 koppar kaffe
rinner samma mängd ned i varje kopp.

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
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T Ställ en kopp under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch och håll ned.

l T Vrid reglaget moturs till m.

Malningsförloppet startar, i displayen visas
kaffestyrkan.
k T Håll fortsatt ned Rotary Switch tills
ENOUGH COFFEE ? (LAGOM MED
KAFFE?) visas.
Kaffet rinner ned i koppen.
k T Tryck på Rotary Switch när lagom mycket
kaffe runnit ned i koppen.
OK , den inställda vattenmängden för en
kopp kaffe sparas permanent.
READY (KLAR)

y T Vrid reglaget medurs till läget o när det

E

Inställningen kan ändras när som helst
genom att man upprepar förloppet.

Cappuccino med
Profi Cappuccino-skummaren
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ta bort skyddslocket från Profi Cappuccinoskummaren.
T Anslut mjölkinsugningsslangen till
munstycket.
T Stoppa ned mjölkinsugningsslangens andra
ände i ett mjölkpaket eller anslut den till en
mjölkbehållare.
T Ställ koppen under munstycket.
T Ställ munstyckets inställningsreglage i läget
för mjölkskum p.

STEAM (ÅNGA), mjölkskummet tillreds.

finns tillräckligt med mjölkskum i koppen.
E

Inom ca 40 sekunder kan man tillreda
mjölkskum igen.

T Ställ en kopp under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
kaffetillagningen.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda
vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen avslutas automatiskt.
Profi Cappuccino-skummaren måste sköljas
och rengöras regelbundet för att den
ska fungera som den ska (se kapitel 4
»Skötsel – Profi Cappuccino-skummaren«).

en

Cappuccino med
Easy Cappuccino-skummaren

en

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ta bort skyddslocket från Easy Cappuccinoskummaren.
T Anslut mjölkinsugningsslangen till
munstycket.
T Stoppa ned mjölkinsugningsslangens andra
ände i ett mjölkpaket eller anslut den till en
mjölkbehållare.
T Ställ koppen under munstycket.

it

sv

g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)
visas.

k T Tryck på Rotary Switch.

it
g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)
visas.

HEATING (VÄRMER UPP)

När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
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k T Tryck på Rotary Switch.

HEATING (VÄRMER UPP)

När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
l T Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), mjölkskummet tillreds.
y T Vrid reglaget medurs till läget o när det
finns tillräckligt med mjölkskum i koppen.
E

Inom ca 40 sekunder kan man tillreda
mjölkskum igen.

T Ställ en kopp under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta

g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)
visas.

k T Tryck på Rotary Switch.

HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
l T Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), mjölken skummas med
hjälp av den varma ångan.
y T Vrid reglaget medurs till läget o när
mjölkskummet har fått önskad konsistens.
E

Inom ca 40 sekunder kan man använda
ånga igen.

kaffetillagningen.

1 CUP (1 KOPP), den förinställda

vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen avslutas automatiskt.
Easy Cappuccino-skummaren måste sköljas
och rengöras regelbundet för att den
ska fungera som den ska (se kapitel 4
»Skötsel – Easy Cappuccino-skummaren«).

Cappuccino med 2-stegs
uppskumningsmunstycket
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Skjut 2-stegs uppskumningsmunstycket till
det nedre läget.
T Ställ en kopp mjölk under 2-stegs uppskumningsmunstycket och sänk ned munstycket
i den.

E
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Lyft koppen om du inte kommer åt med
munstycket.

T Ställ en kopp under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
kaffetillagningen.
1 CUP (1 KOPP), den förinställda
vattenmängden rinner ned i koppen.
Tillagningen avslutas automatiskt.
2-stegs uppskumningsmunstycket måste
sköljas regelbundet för att det ska fungera
som det ska (se kapitel 4 »Skötsel – Isärtagning och sköljning av 2-stegs uppskumningsmunstycket«).

Uppvärmning av mjölk med
Profi Cappuccino-skummaren
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ta bort skyddslocket från Profi Cappuccinoskummaren.
T Anslut mjölkinsugningsslangen till
munstycket.
T Stoppa ned mjölkinsugningsslangens andra
ände i ett mjölkpaket eller anslut den till en
mjölkbehållare.
T Ställ koppen under munstycket.

ENA 3

T Ställ munstyckets inställningsreglage i läget
för mjölk t.

E

Lyft koppen om du inte kommer åt med
munstycket.

g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)
visas.

k T Tryck på Rotary Switch.

g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA) visas.
k T Tryck på Rotary Switch.

HEATING (VÄRMER UPP)

När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
l T Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), varm mjölk tillreds.
y T Vrid reglaget medurs till läget o när det
finns tillräckligt med mjölk i koppen.
E

HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
l T Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), mjölken värms med hjälp
av den varma ångan.
y T Vrid reglaget medurs till läget o när
önskad temperatur har uppnåtts.
E

Uppvärmning av mjölk med 2-stegs
uppskumningsmunstycket
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Skjut 2-stegs uppskumningsmunstycket till
det övre läget.
T Ställ en kopp mjölk under 2-stegs uppskumningsmunstycket och sänk ned munstycket
i den.

en

2-stegs uppskumningsmunstycket måste
sköljas regelbundet för att det ska fungera
som det ska (se kapitel 4 »Skötsel – Isärtagning och sköljning av 2-stegs uppskumningsmunstycket«).

Inom ca 40 sekunder kan man tillreda varm
mjölk igen.
Profi Cappuccino-skummaren måste sköljas
och rengöras regelbundet för att den
ska fungera som den ska (se kapitel 4
»Skötsel – Profi Cappuccino-skummaren«).

Inom ca 40 sekunder kan man använda
ånga igen.

en

Varmvatten
E

Anslut antingen varmvattenmunstycket
eller 2-stegs uppskumningsmunstycket till
Connector System© om du vill tillreda
varmvatten.

it

J

OBSERVERA
Skållningsrisk på grund av utsprutande hett
vatten.
T Undvik direkt hudkontakt.

sv

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ställ koppen under munstycket.
l T Vrid reglaget moturs till m.
WATER (VATTEN), varmt vatten rinner
ned i koppen.
y T Vrid reglaget medurs när tillräckligt med
vatten har runnit ned i koppen.
READY (KLAR)
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3 Permanenta inställningar i
programmeringsläget
Produkter
Följande permanenta inställningar kan göras för
läget 1 Kopp:
Z Vattenmängd: 25 ML – 240 ML
Z Kaffestyrka: MILD, NORMAL , STRONG
(STARK)
Z Temperatur: NORMAL , HIGH (HÖG)
Vid tillredning av två koppar gäller följande:
Z Den inställda vattenmängden för en kopp
rinner ned i varje kopp.
Z Väljer du läget 2 koppar är kaffestyrkan alltid
»mild«.
Z Temperaturen för inställningen 2 Koppar är
samma som för inställningen 1 Kopp.
De permanenta inställningarna i programmeringsläget görs alltid på samma sätt.
Exempel: Ändra kaffestyrkan för 1 Kopp permanent från NORMAL till STRONG (STARK).
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
g T Vrid på Rotary Switch tills PRODUCT
(PRODUKT) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
WATER (VATTEN)
g T Vrid på Rotary Switch tills FLAVOUR
(AROM) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.

NORMAL

g T Vrid på Rotary Switch tills STRONG
(STARK) visas.

k T Tryck på Rotary Switch för att bekräfta
inställningen.

OK , kaffestyrkan har ställts in.
FLAVOUR (AROM)
g T Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
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k T Tryck på Rotary Switch för att gå ur
programpunkten.
PRODUCT (PRODUKT)
g T Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att gå ur
programmeringsläget.
READY (KLAR)

Energisparläge
ENA kan ställas in permanent på ett energisparläge (Energy Save Mode, E.S.M.©).
Programpunkt ENERGY – (ENERGI -) / p:
Z ENERGY – (ENERGI -)
U Din ENA är alltid klar för användning.
U Alla kaffeprodukter och varmvatten kan
tillredas utan väntetid.
Z ENERGY p (ENERGI)
U Din ENA växlar till spartemperatur efter ca
fem minuter och är inte klar för användning
direkt.
U Apparaten värms upp före tillredning av
kaffe och varmvatten.
Exempel: Ändra energisparläge från
ENERGY – (ENERGI -) till ENERGY p
(ENERGI).
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
g T Vrid på Rotary Switch tills ENERGY –
(ENERGI -) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
ECONOMY – (SPARA -)
g T Vrid på Rotary Switch tills ECONOMY p
(SPARA) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att bekräfta
inställningen.
OK , energisparläget har ställts in.
ENERGY p (ENERGI)
g T Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
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k T Tryck på Rotary Switch för att gå ur
programmeringsläget.
READY (KLAR)

P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.

g T Vrid på Rotary Switch tills UNIT (ENHET)
visas.

k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
Automatisk avstängning
Du kan spara energi genom att låta din ENA
stängas av automatiskt.
E

Den programmerbara avstängningstiden
kan ställas in på ett värde mellan 0,5 och
9 timmar eller inaktiveras (--- HRS)
(--- TIM).

Exempel: Ändra avstängningstiden från 1 HRS
(1 TIM) till 2 HRS (2 TIM).
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
g T Vrid Rotary Switch tills OFF AFTER
(AV EFTER) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
1 HRS (1 TIM)
g T Vrid Rotary Switch tills 2 HRS (2 TIM)
visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att bekräfta
inställningen.
OK , avstängningstiden har ställts in.
OFF AFTER (AV EFTER)
g T Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att gå ur
programmeringsläget.
READY (KLAR)

Enhet för vattenmängd
Vattenmängden kan visas i »ml« eller »oz«.
Exempel: Ändra enheten för vattenmängd från
ML till OZ.
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.

programpunkten.

ML

g T Vrid på Rotary Switch tills OZ visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att bekräfta
inställningen.
OK , enheten för vattenmängd har ställts in.
UNIT (ENHET)
g T Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att gå ur
programmeringsläget.
READY (KLAR)

en

Språk
Språket ställdes in vid första idrifttagningen.
Exempel: Ändra språk från DEUTSCH (TYSKA)
till ENGLISH (ENGELSKA).
Förutsättning: Displayen visar BEREIT (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills PFLEGE (SKÖTSEL)
visas.
g T Vrid på Rotary Switch tills SPRACHE
(SPRÅK) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
DEUTSCH (TYSKA)
g T Vrid på Rotary Switch tills ENGLISH
(ENGELSKA) visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att bekräfta
inställningen.
OK , språket har ställts in.
LANGUAGE (SPRÅK)
g T Vrid på Rotary Switch tills EXIT visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att gå ur
programmeringsläget.
READY (KLAR)
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4 Skötsel
Din ENA har följande integrerade rengöringsprogram:
Z Sköljning av apparaten
Z Filterbyte
Z Rengöring av apparaten
Z Avkalkning av apparaten
E

Utför rengöring, avkalkning och filterbyte
när dessa indikeras.

k T Tryck på Rotary Switch för att starta
sköljförloppet.
RINSING (SKÖLJER), sköljningen
avslutas automatiskt.
READY (KLAR)

Filterbyte efter uppmaning
E
E

Skötseltips
Utför följande skötsel dagligen, så att din ENA
håller länge och så att kaffekvaliteten alltid är
optimal:
Z Töm kaffesumpbehållaren och droppbrickan
och skölj dessa med varmt vatten.
Z Skölj vattentanken med rent vatten.
Z Torka av apparatens yta med en fuktig trasa.
Z Skölj munstycket regelbundet om det
använts till att skumma eller värma upp
mjölk.

Manuell sköljning av apparaten
När ENA sätts igång begärs en sköljning efter
uppvärmningen. När du stänger av ENA sköljs
systemet automatiskt om du tillagat en kaffespecialitet.

E

Efter att 50 liter vatten har passerat är filtret
förbrukat. ENA begär ett filterbyte.
Efter två månader är filtret förbrukat. Håll
reda på tiden med hjälp av datumskivan på
patronhållaren.
Om filterpatronen CLARIS inte har
aktiverats får du inte någon uppmaning om
filterbyte.

Förutsättning: Displayen visar kort READY
(KLAR) / FILTER .
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
c T Tryck på skötselknappen.
INSERT FILTER (SÄTT I FILTER)
T Ta ur vattentanken och töm den.
T Fäll upp patronhållaren och ta bort den
gamla patronen.
T Sätt i filterpatronen i vattentanken med ett
lätt tryck.

Förloppet »Sköljning av apparaten« kan startas
manuellt.
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
RINSE (SKÖTSEL)

T Fäll ned patronhållaren. Det hörs ett tydligt
snäpp.

T Fyll på vattentanken med rent, kallt vatten
och sätt i den igen.

T Ställ ett kärl på minst 500 ml under
munstycket.

k T Tryck på Rotary Switch.

OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)
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l T Vrid reglaget moturs till m.

E

FILTER RINSING (FILTER SKÖLJER),
E
E

vatten rinner ur munstycket.

E

Filtersköljningen kan avbrytas när som
helst. Vrid då reglaget medurs.
Vattnet kan vara lätt missfärgat. Det innebär
ingen hälsofara och påverkar inte heller
smaken.

E

Filtersköljningen avslutas automatiskt,

CLOSE TAP (STÄNG KRANEN).

y T Vrid reglaget medurs till läget o.

HEATING (VÄRMER UPP)
READY (KLAR)
Manuellt filterbyte
Förloppet »Filterbyte« kan startas manuellt.
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
RINSE (SKÖTSEL)
g T Vrid på Rotary Switch tills FILTER visas.
k T Tryck på Rotary Switch.
INSERT FILTER (SÄTT I FILTER)
T Fortsätt med den tredje uppmaningen till
åtgärd (som indikeras med T) enligt
beskrivningen i avsnittet »Filterbyte efter
uppmaning«.

Rengöringsprogrammet tar cirka
15 minuter.
Avbryt inte rengöringsprogrammet.
Då blir rengöringskvaliteten sämre.
JURAs rengöringstabletter finns att köpa
hos våra återförsäljare.

Förutsättning: Displayen visar CLEAN
(RENGÖR) / READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
c T Tryck på skötselknappen.
EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen.
PRESS ROTARY (TRYCK PÅ ROTARY)
T Ställ ett kärl under kaffeutloppet.
k T Tryck på Rotary Switch för att starta
rengöringen.
CLEANING (RENGÖRING PÅGÅR),
vatten rinner ut ur kaffeutloppet.
Förloppet avbryts, ADD TABLET
(TILLFÖR TABLETT).
T Öppna röret för förmalt kaffe och tillsätt en
rengöringstablett från JURA.

en

en

it

T Stäng röret för förmalt kaffe.

sv

PRESS ROTARY (TRYCK PÅ ROTARY)

k T Tryck på Rotary Switch.
Rengöring av apparaten efter uppmaning
Efter 180 kaffetillagningar eller 80 sköljningar vid
uppstarten kräver ENA en rengöring.
OBSERVERA
Vid användning av felaktiga rengöringsmedel kan
skador uppstå på apparaten och rester komma ut
i vattnet.
T Använd endast originalrengöringsprodukter
från JURA.

CLEANING (RENGÖRING PÅGÅR),

vatten rinner ut ur kaffeutloppet flera
gånger.
EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen.
READY (KLAR)

it
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Manuell rengöring av apparaten
Förloppet »Rengöring av apparaten« kan startas
manuellt.
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
RINSE (SKÖTSEL)
g T Vrid på Rotary Switch tills CLEAN
(RENGÖR) visas.
k T Tryck på Rotary Switch.
EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)
T Fortsätt med den tredje uppmaningen till
åtgärd (som indikeras med T) enligt
beskrivningen i avsnittet »Rengöring efter
uppmaning«.

Avkalkning av apparaten efter uppmaning
Kalkavlagringar uppstår under användningen av
ENA. Apparaten begär automatiskt en avkalkning.
Mängden kalkavlagringar beror på vattnets
hårdhetsgrad.

J

OBSERVERA
Avkalkningsmedel kan orsaka skador på ömtåliga
ytor.
T Torka bort stänk omedelbart.
E
E
E

Avkalkningsprogrammet tar cirka
40 minuter.
JURAs avkalkningstabletter finns att köpa
hos våra återförsäljare.
Om en aktiverad filterpatron CLARIS
används får du inte någon uppmaning att
avkalka apparaten.

Förutsättning: Displayen visar DE-SCALE
(AVKALKA) / READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
c T Tryck på skötselknappen.
EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen.
AGENT IN TANK (MEDEL I TANK)
T Ta ur vattentanken och töm den.
T Lös upp innehållet i ett blister (3 avkalkningstabletter från JURA) fullständigt i ett
kärl med 500 ml vatten. Det kan ta några
minuter.

OBSERVERA
Avkalkningsmedlet kan verka irriterande på hud
och ögon.
T Undvik hud- och ögonkontakt.
T Skölj bort avkalkningsmedlet med rent
vatten. Sök läkare om du fått avkalkningsmedel i ögonen.
OBSERVERA
Skador på apparaten och rester i vattnet på grund
av fel avkalkningsmedel.
T Använd endast originalrengöringsprodukter
från JURA.
OBSERVERA
Om du avbryter avkalkningsförloppet kan skador
uppstå på apparaten.
T Genomför hela avkalkningsförloppet.
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T Häll lösningen i den tomma vattentanken
och sätt i den.
OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)
T Dra försiktigt av munstycket från Connector
System©.
T Ställ ett kärl på minst 500 ml under
Connector System©.

ENA 3

l T Vrid reglaget moturs till m.

DE-SCALING (AVKALKNING PÅGÅR),

vatten rinner ut ur Connector System© flera
gånger.
CLOSE TAP (STÄNG KRANEN)
y T Vrid reglaget medurs till läget o.
DE-SCALING (AVKALKNING PÅGÅR),
avkalkningen återupptas.
EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)
T Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen.
T Töm kärlet och ställ det under
Connector System© igen.

FILL WATER TANK

g T Vrid Rotary Switch tills DE-SCALE
(AVKALKA) visas.

k T Tryck på Rotary Switch.

EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)

T Fortsätt med den tredje uppmaningen till
åtgärd (som indikeras med T) enligt
beskrivningen i avsnittet »Avkalkning efter
uppmaning«.

Sköljning av Profi Cappuccino-skummaren
För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera
felfritt måste du skölja den med vatten
efter varje mjölktillredning.

(FYLL VATTENTANKEN)

T Ta bort vattentanken, skölj den noggrant,

l T

y T

T
T

fyll på den med rent, kallt vatten och sätt i
den igen.
OPEN TAP (ÖPPNA KRANEN)
Vrid reglaget moturs till m.
DE-SCALING (AVKALKNING PÅGÅR),
vatten rinner ut ur Connector System©.
Förloppet avbryts, CLOSE TAP (STÄNG
KRANEN).
Vrid reglaget medurs till läget o.
DE-SCALING (AVKALKNING PÅGÅR),
avkalkningen återupptas.
EMPTY TRAY (TÖM BRICKA)
Töm droppbrickan och kaffesumpbehållaren och sätt i dem igen.
Sätt fast munstycket i Connector System©
igen.
READY (KLAR)

Manuell avkalkning av apparaten
Förloppet »Avkalkning av apparaten« kan startas
manuellt.
Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
T Öppna locket bakom Rotary Switch.
P T Tryck på P ända tills RINSE (SKÖTSEL)
visas.
k T Tryck på Rotary Switch för att aktivera
programpunkten.
RINSE (SKÖTSEL)

E

Du får ingen uppmaning från din ENA att
skölja Profi Cappuccino-skummaren.

en

T Ta upp mjölkinsugningsslangen ur
mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.

T Fyll ett kärl med rent vatten och sänk ned
mjölkinsugningsslangen.

T Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.
T Ställ munstyckets inställningsreglage i läget
för mjölkskum p eller mjölk t.

en
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g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)
visas.

k T Tryck på Rotary Switch.

HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
l T Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen
sköljs.
y T Vrid reglaget medurs till läget o när
vattnet som rinner ned i kärlet är rent.
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Rengöring av Profi Cappuccino-skummaren
För att Profi Cappuccino-skummaren ska fungera
felfritt bör du rengöra den dagligen om du har
tillrett mjölk.
OBSERVERA
Vid användning av felaktiga rengöringsmedel kan
skador uppstå på apparaten och rester komma ut
i vattnet.
T Använd endast originalrengöringsprodukter
från JURA.
E
E

Du får ingen uppmaning från din ENA
att rengöra Profi Cappuccino-skummaren.
JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa
hos återförsäljaren.

y T Vrid reglaget medurs till läget o när kärlet
med Cappuccino-rengöring är tomt.

T Skölj kärlet noggrant, fyll det med 250 ml

T
g T
k T

l T

y T
T Ta upp mjölkinsugningsslangen ur

rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
Töm kärlet under munstycket och ställ
tillbaka det.
Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)
visas.
Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen
sköljs med rent vatten.
Vrid reglaget medurs till läget o när kärlet
med vatten är tomt.

mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.

T Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll
i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccinorengöring.
T Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
T Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.
T Ställ munstyckets inställningsreglage i läget
för mjölkskum p eller mjölk t.

Isärtagning och sköljning av
Profi Cappuccino-skummaren
T Dra försiktigt av Profi Cappuccino-skummaren från Connector System©.

T Ta isär munstycket i dess beståndsdelar.

T Skölj alla munstyckets delar noggrant
g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)

visas.
k T Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
l T Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen
rengörs.
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under rinnande vatten.

T Sätt fast Profi Cappuccino-skummaren i
Connector System© igen.

Sköljning av Easy Cappuccino-skummaren
För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera
felfritt måste du skölja den med vatten efter varje
mjölktillredning.

ENA 3

E

Du får ingen uppmaning från din ENA att
skölja Easy Cappuccino-skummaren.

T Ta upp mjölkinsugningsslangen ur
mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.

T Fyll ett kärl med 250 ml rent vatten och häll
T Ta upp mjölkinsugningsslangen ur
mjölkpaketet eller mjölkbehållaren.
T Fyll ett kärl med rent vatten och sänk ned
mjölkinsugningsslangen.
T Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.

g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)

visas.
k T Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
l T Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen
sköljs.
y T Vrid reglaget medurs till läget o när
vattnet som rinner ned i kärlet är rent.

Rengöring av Easy Cappuccino-skummaren
För att Easy Cappuccino-skummaren ska fungera
felfritt bör du rengöra den dagligen om du har
tillrett mjölk.

i en kapsyl (max. 15 ml) med Cappuccinorengöring.
T Sänk ned mjölkinsugningsslangen i kärlet.
T Ställ ytterligare ett kärl under munstycket.

visas.

k T Tryck på Rotary Switch.

l T

y T
T

T
g T
k T

OBSERVERA
Vid användning av felaktiga rengöringsmedel kan
skador uppstå på apparaten och rester komma ut
i vattnet.
T Använd endast originalrengöringsprodukter
från JURA.

l T

y T
E
E

Du får ingen uppmaning från din ENA
att rengöra Easy Cappuccino-skummaren.
JURA Cappuccino-rengöring finns att köpa
hos återförsäljaren.

en

g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)

HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen
rengörs.
Vrid reglaget medurs till läget o när kärlet
med Cappuccino-rengöring är tomt.
Skölj kärlet noggrant, fyll det med 250 ml
rent vatten och sänk ned mjölkinsugningsslangen.
Töm kärlet under munstycket och ställ
tillbaka det.
Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)
visas.
Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
Vrid reglaget moturs till m.
STEAM (ÅNGA), munstycket och slangen
sköljs med rent vatten.
Vrid reglaget medurs till läget o när kärlet
med vatten är tomt.
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Isärtagning och sköljning av
Easy Cappuccino-skummaren
T Dra försiktigt av Easy Cappuccino-skummaren från Connector System©.
T Ta isär munstycket i dess beståndsdelar.

T Skölj de tre delarna till munstycket
noggrant under rinnande vatten.

T Sätt ihop munstycket igen och sätt fast det
i Connector System©.

Rengöring av bönbehållaren
Kaffebönor kan vara täckta av ett tunt lager
olja som blir kvar på bönbehållarens väggar.
Dessa rester kan påverka kaffekvaliteten negativt.
Rengör därför bönbehållaren med jämna
mellanrum.

Q T Tryck på knappen Till/Från för att stänga av
T Skölj alla munstyckets delar noggrant
under rinnande vatten.
T Sätt fast Easy Cappuccino-skummaren i
Connector System© igen.

apparaten.

T Dra ur huvudströmkabeln.
T Ta bort locket på bönbehållaren.
T Sug upp kaffebönorna med en dammsugare.

T Rengör bönbehållaren med en torr, mjuk
Isärtagning och sköljning av 2-stegs
uppskumningsmunstycket
För att 2-stegs uppskumningsmunstycket ska
fungera felfritt bör du skölja det regelbundet om
du har använt det för att skumma eller värma
mjölk.

J

OBSERVERA
Du kan bränna dig på det varma munstycket och
Connector System©.
T Låt munstycket svalna innan du gör rent det.

T Dra försiktigt av munstycket från
Connector System©.
T Skruva isär munstycket med hjälp av
öppningen på doseringsskeden för förmalt
kaffe.
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trasa.

T Fyll på med nya kaffebönor i bönbehållaren
och stäng locket.

Avkalkning av vattentanken
Kalkavlagringar kan uppstå i vattentanken.
Avkalka vattentanken då och då för att säkerställa
att apparaten fungerar felfritt.

T Ta bort vattentanken.
T Ta bort filterpatronen CLARIS om du
använder en sådan.

T Avkalka tanken med ett vanligt, milt
avkalkningsmedel enligt tillverkarens
anvisningar.
T Skölj ur vattentanken noggrant.
T Sätt i filterpatronen CLARIS igen om du
använder en sådan.
T Fyll på vattentanken med rent, kallt vatten
och sätt i den igen.
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5 Meddelanden i displayen
Meddelande

Orsak/konsekvens

Åtgärd

FILL WATER TANK

Vattentanken är tom. Du kan
varken tillreda kaffespecialiteter,
varmvatten eller ånga.

T Fyll på vattentanken

EMPTY GROUNDS

Kaffesumpbehållaren är full.
Inga kaffespecialiteter, inget
varmvatten och ingen ånga
kan tillredas.

T Töm kaffesumpbehållaren och

TRAY MISSING

Droppbrickan sitter snett eller
finns inte alls på plats. Du kan
varken tillreda kaffespecialiteter,
varmvatten eller ånga.

T Sätt i droppbrickan.

FILL BEANS

Bönbehållaren är tom. Inga
kaffespecialiteter, inget
varmvatten och ingen ånga
kan tillredas.

T Fyll på bönbehållaren

CLEAN (RENGÖR)

ENA begär en rengöring.

T Genomför rengöringen (se

(FYLL VATTENTANKEN)

(TÖM SUMP)

(BRICKA SAKNAS)

(FYLL PÅ BÖNOR)

(se kapitel 1 »Förberedelser och
idrifttagning – Påfyllning av
vattentanken«).
droppbrickan.

(se kapitel 1 »Förberedelser och
idrifttagning – Påfyllning av
bönbehållaren«).
kapitel 4 »Skötsel – Rengöring
av apparaten efter uppmaning«).

DE-SCALE (AVKALKA)

ENA begär en avkalkning.

FILTER

Efter att 50 liter filtrerats är
filterpatronen CLARIS förbrukad.

T Byt filterpatronen CLARIS (se

NOT ENOUGH POWDER

Du har fyllt på för lite förmalt
kaffe, ENA avbryter förloppet.

T Fyll på mer förmalt kaffe vid

TOO HOT (FÖR VARMT)

Systemet är för varmt för att
ett rengöringsprogram ska
kunna startas.

T Vänta några minuter tills

(EJ TILLRÄCKLIGT MED PULVER)

en

en

T Genomför avkalkningen (se

kapitel 4 »Skötsel – Avkalkning
av apparaten efter uppmaning«).

it

kapitel 4 »Skötsel – Filterbyte
efter uppmaning«).

nästa tillagning (se kapitel 2
»Tillredning – Förmalt kaffe«).

systemet svalnat eller tillred en
kaffespecialitet eller varmvatten.

sv

it
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6 Felavhjälpning
Problem

Orsak/konsekvens

Åtgärd

Mycket högt ljud från
kvarnen.

Det finns främmande
föremål i kvarnen.

T Kontakta kundtjänsten i ditt land. Våra

Det bildas för lite skum vid
mjölkuppskumningen.

Munstycket sitter i fel
läge eller är smutsigt.

T Ställ in munstycket i rätt läge

kontaktuppgifter finns på vår webbplats
www.jura.com.

(se kapitel 2 »Tillredning – Cappuccino«).

T Skölj munstycket (se kapitel 4

»Skötsel – Sköljning av munstycket«).

Kaffet rinner bara droppvis
vid tillagningen.

Kaffet eller det förmalda
kaffet är alltför finmalet
och sätter igen silen.

T Ställ in kvarnen på grövre malning eller

Det går inte att ställa in
vattnets hårdhet.

Filterpatronen CLARIS är
aktiverad.

T Deaktivera filterpatronen CLARIS i

FILL BEANS (FYLL PÅ
BÖNOR) visas trots att
bönbehållaren fyllts på.

Kvarnen är inte helt fylld
med bönor.

T Tillred en kaffespecialitet.

FILL WATER TANK

Flottören i vattentanken
har fastnat.

T Avkalka vattentanken (se kapitel 4

ERROR 2 visas.

Om apparaten utsatts för
kyla under en längre tid
spärras uppvärmningsfunktionen av säkerhetsskäl.

T Värm upp apparaten i rumstemperatur.

(FYLL VATTENTANKEN) visas
trots att vattentanken är full.

Andra felmeddelanden
(ERROR) visas.

använd grövre förmalt kaffe (se kapitel 1
»Förberedelser och idrifttagning – Kvarninställning«).
programmeringsläget.

»Skötsel – Avkalkning av vattentanken«).

–

T Stäng av ENA med knappen Till/Från.

Kontakta kundtjänsten i ditt land. Våra
kontaktuppgifter finns på vår webbplats
www.jura.com.

E
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Kontakta kundtjänsten i ditt land om felet
kvarstår. Våra kontaktuppgifter finns på vår
webbplats www.jura.com.
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7 Transport och miljövänlig
avfallshantering

8 Tekniska data
Spänning

230 V AC, 50 Hz

Spara förpackningen till din ENA. Den skyddar
apparaten under transport.

Uteffekt

1450 W

Säkerhetskontroll

S

För att vid transport skydda din ENA mot
temperaturer under fryspunkten måste systemet
tömmas.

Energiförbrukning

ca 13,5 Wh

Förutsättning: Displayen visar READY (KLAR).
g T Vrid Rotary Switch tills STEAM (ÅNGA)
visas.
k T Tryck på Rotary Switch.
HEATING (VÄRMER UPP)
När ENA är uppvärmd visas READY
(KLAR) igen.
l T Vrid reglaget moturs till m. STEAM
(ÅNGA), varm ånga kommer ut ur munstycket.
T Ta ur vattentanken och töm den.
Ånga strömmar ut ur munstycket ända tills
systemet är tomt.
CLOSE TAP (STÄNG KRANEN)
Q T Tryck på knappen Till/Från för att stänga av
apparaten.
y T Vrid reglaget medurs till läget o.

ECONOMY p

Transport/Tömning av systemet

ECONOMY –
(SPARA -)

Energiförbrukning

E

När du använder apparaten nästa gång
måste du fylla på systemet på nytt (se
kapitel 1 »Förberedelser och idrifttagning –
Första idrifttagningen«).

ca 8 Wh

(SPARA)

Pumptryck

statiskt max. 15 bar

Kapacitet,
vattentank

1,1 l

Kapacitet,
bönbehållare

125 g

Kapacitet,
kaffesumpbehållare

ca 10 portioner

Sladdlängd

ca 1,1 m

Vikt

ca 9,3 kg

Yttermått (B x H x Dj)

23,8 x 36 x 44,5 cm

en

en

it

9 Kontakt
@

Våra kontaktuppgifter finns på vår
webbplats www.jura.com.

sv
Avfallshantering
Begagnade apparater måste omhändertas på ett
miljövänligt sätt.

H
Begagnade apparater innehåller värdefulla
återvinningsbara material som bör återvinnas.
Omhänderta därför begagnade apparater via
lämpliga uppsamlingssystem.

it
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Skötsel 69
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Knowledge Builder 71
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U
Lock
Bönbehållare 68

Uppmaning till åtgärd
Symbolbeskrivning 67
Uppställning 72
Uppvärmning av mjölk
Med 2-stegs uppskumningsmunstycket 79
Med Profi Cappuccino-skummaren 78
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Easy Cappuccino-skummare 86
Profi Cappuccino-skummare 85
Skötsel 82
Avkalkning av apparaten 84
Avkalkning av vattentanken 88
Rengöring av apparaten 83
Rengöring av bönbehållaren 88
Sköljning av apparaten 82
Tips 82
Symbolbeskrivning 67

V
Varmvatten 79
Varmvattenmunstycke 71
Vattenmängd
Permanent inställning 76
Vattentank 68
Avkalkning 88
Påfyllning 72
Vattnets hårdhet
Aquadur®-teststickor 74
Bestämning och inställning 73
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ENA 3

Direktiv
Apparaten uppfyller kraven i följande direktiv:
Z 2006/95/EG – Lågspänningsdirektivet
Z 2004/108/EG – Elektromagnetisk kompatibilitet

Tekniska ändringar
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Bilderna i »Bruksanvisning ENA« visar modellen
ENA 3 Blossom White. Din ENA kan skilja sig från
denna modell i vissa detaljer.

Feedback
Din åsikt är viktig för oss!
Använd kontaktlänken på www.jura.com.

Copyright
Denna bruksanvisning innehåller information
som är skyddad av upphovsrätten. Kopiering
eller översättning till ett annat språk är inte
tillåtet utan föregående skriftligt tillstånd från
JURA Elektroapparate AG.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com
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