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Сфера дії 

 
 
 
 
 

 
Опис символів 

Попередження 

 
 
 
 

 
Даний посібник з експлуатації дійсний для наступних 

моделей: 

U D6 

U D60 

З метою спрощення в посібнику з эксплуатації згадується  

тільки модель «D6». 

J ОБЕРЕЖНО 

J УВАГА 

Обов’язково звертайте увагу на інформацію, яка супроводжується 

сигнальними словами УВАГА чи ОБЕРЕЖНО в поєднанні з 

попереджувальним знаком. Сигнальное слово ОБЕРЕЖНО 

попереджує про ризик отримання важких травм, а сигнальне слово 

УВАГА – про ризик отримання легких травм. 
 

УВАГА  УВАГА  вказує на ситуацію,  при якій  можливе 

пошкодження  пристрою 
 

 

Символи, що використовуються 

T Необхідні дії.  В даному випадку Вам потрібно виконати ту чи іншу дію 
 

E  Вказівки та поради, що полегшують процес користування кавомашиною D6. 

КАВА Індикація на дисплеї 
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Елементи управління 

 

Елементи управління 
 
 

 

1 Кнопка «Увім./Вимк.» Q 

2 Кришка бункеру для води 

3 Бункер для води 

4 Мережевий  шнур (зворотній бік 
машини) 

5 Регульований по висоті дозатор кави 

6 Контейнер для кавових відходів 

7 Піддон для збору залишків води 

8 Підставка для чашок 

9 Кришка воронки для очищуючих 

таблеток 

10 Воронка для очищуючих таблеток 

11 Кришка контейнера для кавових 

зерен 

12 Поворотний перемикач для 

налаштування ступеню помолу 

13 Контейнер для кавових зерен с 

кришкою для зберігання аромату кави 

14 Поворотний перемикач режимів 

приготування гарячою води та молока 

15 Насадка для приготування 

дрібнопористої піни 
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3 4 5 

 

1 Дисплей 

2 Поворотний перемикач 

Rotary Switch 

3 O Символ «P» (програмування) 

4 c Символ «Обслуговування» 

5 n Символ молочной піни 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сервісний інтерфейс  для JURA  Smart  Connect (купується  додатково) (під 

кришкою) 
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Важливі вказівки 

Використання за  
призначенням 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щодо Вашої  
безпеки 

 

 

 

 
Кавомашина призначена і розроблена для 
побутового використання. Вона призначена 
тільки для приготування кави та підігріву 
молока і води. Будь-яке інше використання 
буде розглядатися як використання не за 
призначенням. Компанія JURA Elektroap- 
parate AG не несе відповідальності за 
наслідки, що пов’язані з використанням 
кавомашини  не за призначенням. 
 

Перед використанням кавомашини повністю 
прочитайте цей посібник по експлуатації. На 
пошкодження або дефекти, що виникли 
внаслідок недотримання інструкції по 
експлуатації, гарантія не поширюється. 
Зберігайте цей посібник з експлуатації поряд з 
кавомашиною та передавайте його наступним 
користувачам. 

 Уважно прочитайте та ретельно 
дотримуйтеся  наступних вказівок по техніці 
безпеки. 

 Дотримуючись наступних вказівок, можливо 
попередити небезпеку для життя через 
ураження електричним струмом : 

U в жодному разі не експлуатуйте каво- 
машину з дефектами або з пошкодженим  
 мережевим кабелем; 

U  у випадку появи ознак пошкодження, 
наприклад, запаху горілого негайно 
вимкніть кавомашину з мережі та  
зверніться  в центр сервісного   
обслуговування  в компанії JURA; 

J 
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U при пошкодженні мережевого кабелю 

данної кавомашини його необхідно 
відремонтувати  безпосередньо  в 
компанії JURA або в авторизованону 
центрі сервісного обслуговування 
компанії JURA; 

U слідкуйте за тим, щоб кавомашина D6 та 
мережевий кабель не знаходились 
поблизу гарячих поверхонь; 

U слідкуйте за тим, щоб мережевий кабель 
не був затиснутий та не терся об гострі 
кути; 

U ніколи не відкривайте та не ремонтуйте 

кавомашину самостійно. Не вносіть ніяких 
змін в кавомашину, які не описуються в 
данному посібнику з експлуатації. В 
кавомашині знаходяться струмопровідні 
деталі. При відкритті кавомашини 
виникає небезпека для життя. Будь-який 
ремонт повинен виконуватися виключно 
авторизованими центрами сервісного 
обслуговування компанії JURA з 
використанням оригінальних запчастин  
та обладнання. 

U для повного та надійного видімкнення 
кавомашини D6 від мережі 
електропостачання спочатку вимкніть її  за 
допомогою  кнопки «Увім./Вимк.». Тільки 
після цього виймайте мережевий штекер з  
розетки. 

        Існує небезпека обваритися чи отримати 

        опік від дозаторів та насадки для  

       приготування дрібнопористої піни: 

U використовуйте кавомашину в місці, яке є 
недоступним для дітей; 
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U не торкайтесь до гарячих деталей. 

Використовуйте передбачені для цього 
ручки; 

U слідкуйте за тим, щоб відповідна насадка 
для приготування дрібнопористої піни 
була чистою та правильно встановленою. 
При неправильному встановленні або 
засміченні насадка для приготування 
дрібнопористої піни чи її деталі можуть 
від’єднатися. 

Пошкоджена кавомашина может стати 
причиною отримання травм чи пожежі. Щоб 
уникнути пошкоджень, можливих травм і 
небезпеки загоряння: 

U ніколи не залишайте звисаючим 
мережевий кабель. Ви можете 
спіткнутись от нього, чи пошкодити його; 

U  не допускайте впливу на кавоварку D6 

таких погодних факторів, як дощ, мороз і 
прямі сонячні промені; 

U не опускайте кавомашину D6, її 
мережевий кабель та патрубки у воду; 

U не мийте кавомашину D6 чи її окремі 
деталі у посудомийній машині; 

U перед очищенням кавомашини D6 

вимикайте її за допомогою кнопки 
«Увім./Вимк.». Завжди протирайте 
кавоварку D6 вологою, але не мокрою 
тканиною та не допускайте потрапляння 
на кавоварку бризок води; 

U підключайте кавомашину тільки до 
електромережі з напругою, яка вказана    
на заводській табличці. Заводська табличка 
знаходиться на 
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нижньому боці кавомашини D6. 
Додаткові технічні дані приведені в даному 
посібнику з експлуатації (див. Розділ 9 
«Техничні дані»).  

U під’єднуйте кавомашину D6 
безпосередньо до побутової розетки. При 
використанні багатоконтактної розетки чи 
подовжуючого кабелю існує небезпека 
перегріву 

U використовуйте виключно оригінальні 
засоби для обслуговування від компанії 
JURA. 
Застосування засобів, нерекомендованих 
компанією JURA, може призвести до 
ушкодження кавомашини; 

U не використовуйте карамелізованні кавові 
зерна чи зерна с домішками, а також 
зелені необсмажені зерна кави; 

U в бункер для води завжди заливайте свіжу 
холодну воду; 

U на час довготривалої відсутності 
вимикайте кавомашину за допомогою 
кнопки «Увім./Вимк.» та виймайте 
мережевий штекер з розетки; 

U Дітям а також особам, котрі внаслідок 
фізичних, сенсорних чи психічних 
порушень або відсутності досвіду та знань  
у поводженні з кавомашиною не здатні 
безпечно користуватися нею, дозволено 
користуватися кавомашиною виключно 
під контролем або курівництвом 
досвідченої особи. 

 U не дозволяйте, щоб діти гралися з каво 
машиною; 

U завжди слідкуйте за дітьми, якщо вони 

знаходяться поряд з кавомашиною. 



Важные указания 

10
 

 

 

 

Безпека при використанні змінного фільтру 
CLARIS : 

U зберігайте змінні фільтрі в недосяжному 
для детей місці; 

U зберігайте змінні фільтри в сухому месті в 
закритій упаковці; 

U не зберігайте змінні  фільтры  поблизу 

джерел тепла и не допускайте попадання 
на них прямих сонячних  променів; 

U не використовуйте пошкоджені змінні 
фільтри; 

U не відкривайте змінні фільтри. 
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1 Підготовка та початок експлуатації 
 

JURA в Інтернеті 

 
 
 
 
 
 
 
 

Встановлення 
кавомашини 

 

 

 
Заповнення контейнера 

для кавових зерен 

 

Увага 

Відвідайте нашi сторінки в Інтернеті. С веб-сторінок компанії 

JURA (www.jura.com, www.ua.jura.com) можливо 

завантажити короткий посібник з експлуатації Вашої 

кавомашини. Також Ви знайдете тут цікаві  та актуальні дані про  

Вашу кавомашину D6 та дізнаєтесь чимало нового про каву. 

Якщо Вам знадобиться допомога в користуванні  

кавомашиною, подивіться довідкову інформацію в розділі 

www.jura.com/service. 

 
При встановленні кавомашини D6 дотримуйтесь наступного: 

U встановіть кавомашину D6  на  горизонтальну водостійку 

поверхню;  

U виберіть місце  встановлення кавомашини D6  так,  щоб не 

допустити її перегріву. Слідкуйте за тим, щоб 
вентиляційні щілини не були закриті. 

 
 
 
 

 
Контейнер для кавових зерен оснащений кришкою для 
зберігання аромату кави. Це дозволяє довго зберігати аромат 
кавових зерен. 

 
 

Кавові зерна з добавками (наприклад, з цукром), мелена кава, 
а також сублімована розчинна  кава пошкоджують 
кавомолку. 

T В контейнер для кавових зерен засипайте тільки 
обсмажені кавові зерна без додаткової обробки. 

 
 

T ВІдкрийте кришку контейнера для кавових зерен та 
зніміть кришку для зберігання аромату кави. 

T Прочистіть контейнер для кавових зерен та видаліть з 
нього  сторонні предмети, якщо такі там знаходяться. 

T Засипте кавові зерна в контейнер для кавових зерен та 
закрийте кришку для  зберігання аромату кави, а також 
кришку самого контейнера. 
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Визначення ступеню 

жорсткості води 

 
 
 
 
 

 

 
Початок експлуатації 

кавомашини. 

J ОБЕРЕЖНО 

 
 
 

УВАГА  

 

Під час  початку   експлуатації кавомашини  варто налаштувати 

ступінь жорсткості води. Якщо Ви не знаєте ступінь жорсткості  

води, яку використовуєте, його можливо попередньо 

виявити. Використайте для цього  тест-смужку Aquadur®, що 

входить в комплект поставки. 

T Протримайте тест-смужку недовго (1 секунду) у воді, 

яку збираєтесь використовувати. Струсіть з неї воду. 

T Зачекайте близько 1 хвилини. 

T Користуючись описом на упаковці, визначте ступінь 

жорсткості  води за зміною кольору тест-смужки 

Aquadur®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Небезпека для життя через удар електричним струмом при 

експлуатації кавомашини з пошкодженим мережевим 

кабелем. 

T Ні в якому разі не використовуйте кавоварку з дефектами 

або з пошкодженим мережевим кабелем. 
 

 

Потрапляння в бункер для води молока, газованої міне- 

ральной води або інших рідин може призвести до 

пошкодження бункера або кавомашини. 

T В бункер для води завжди заливайте тільки свіжу холодну 

воду. 
 

 

 

Умова: контейнер для кавових зерен заповнений. 

T Вставте мережевий штекер в мережеву розетку.  

T Для включення кавомашини D6 написніть кнопку 

«Увім./Вимк.» Q. 

На дисплеї з’явиться напис SPRACHE DE. 

T Крутіть поворотний перемикач Rotary Switch, доки не 

з’явиться назва потрібної мови, наприклад ЯЗЫК 

RU. 
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T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch, щоб 

підтвердити налаштування. 

На дисплеї ненадовго з’явиться напис OK. 

ЖЕСТК-ТЬ, 16 °dH 

E Якщо Ви не знаєте ступіню жорсткост води, яку 

використовуєте, його можливо  попередньо виявити  

(див. Розділ 1 «Підготовка та початок експлуатації – 

Визначення ступеню жорсткості води»). 

T Для зміни налаштування ступеню жорсткості води 

поверніть поворотний перемикач Rotary Switch, 

наприклад, на 25 °dH. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch. На 

дисплеї ненадовго з’явиться напис OK. 

ФИЛЬТР ВСТАВИТЬ 

T Відкрийте кришку бункеру для води. 

T Зніміть бункер для води та промийте його холодною 

водою. 

T Відкрийте тримач фільтру. 

T Злегка натиснувши,  встановіть  змінний фільтр CLARIS 

Smart в бункер для води. 

T Закрийте тримач фільтру. Ви почуєте клацання. 

T Наповніть бункер свіжою холодною водою та  

встановіть його  в кавомашину. 

E Кавомашина автоматично разпізнає встановлення 

змінного фільтру. 

На дисплеї ненадовго з’явиться OK. 

КРАН ОТКРЫТЬ, повідомить елемент, що світиться на 

поворотному перемикачі режимів приготування 

гарячої води та пару. 

T Поставте ємність (мін. 500 мл) під насадку для 

приготування дрібнопористої піни та дозатор кави. 

T Для цього варто відкрити поворотний перемикач для 

приготування гарячої води та пару в положення . 

ФИЛЬТР ПРОМЫВКА, з насадки для приготування 

дрібнопористої піни витікає вода. 

 

 

n nnnnnn n 
 
 
 
 
 

O c n 
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E Промивання фільтру можливо зупинити у будь-який 

момент. Для цього поверніть поворотний перемикач 

режимів приготування гарячої води та пару в вихідне 

положення . Для продовження процесу промивання 

фильтру поверніть поворотний перемикач режимів 

приготування гарячої води та пару у відповідне 

положення. 

E Вода може злегка змінити колір. Це не шкідливо  для здо- 

ров’я  та не шкодить смаку напоїв. 

Процес промивання фільтру автоматично зупиняється. 

КРАН ЗАКРЫТЬ 

T Для цього варто закрити поворотний перемикач для 

приготування горячої води та пару в положення °. 

СИСТЕМА ЗАПОЛНЕНА., виконується 

заповнення системи водою. 

ОЧИСТИТЕ ПОДДОН 

T Очистіть піддон для збору залишків води та контей- нер 

для кавових відходів, та встановіть їх в кавомашину  

T Поставте ємність під дозатор кави. 

НАГРЕВ 

ПРОМЫВКА, виконується промивка системи. З доза- 

тору кави витікає вода.  Процес промивання автомати- 

чно зупиняється. На дисплеї з’являється напис 

КАПУЧИНО. Кавомашина D6/D60 знаходиться в 

станы готовносты до роботи.
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Підключення подачі 

молока 

Ваша кавомашина D6 приготує дрібнопористу ніжну молочну 

піну ідеальної кремової консистенції. Основним критерієм для 

спінення молока є температура молока: 4–8 °C. Тому ми 

рекомендуємо використовувати охолоджувач молока або 

контейнер для молока. 

T Зніміть захисний колпачок з насадки для приготування 

дрібнопористої піни. 

 
 
 
 

 
T Приєднайте до насадки для приготування 

дрібнопористої піни молочний шланг. 

T Другий кінець молочного шлангу приєднайте до кон- 

тейнера для молока або до охолоджувача молока. 
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2 Приготування 
 

Основна інформація про приготування: 

U Під час процесу помелу можна вибрати ступінь міцності 

кави для окремих напоїв, повертаючи поворотний 
перемикач Rotary Switch: 

СЛАБАЯ, НОРМАЛЬН, СИЛЬНАЯ або МАКС.КР.; 

U Під час приготування можна змінити попередньо настроєну 

кількість (наприклад, кількість води та молочної піни), 
повертаючи поворотний перемикач Rotary Switch; 

U Процес приготування  можна зупинити  в  будь-який 
момент. Для цього необхідно натиснути поворотний 
перемикач Rotary Switch (при приготуванні кавового 
напою) або повернути поворотний перемикач режимів 
приготування гарячої води та пару за годинниковою 
стрілкою (при приготуванні молочної піни і гарячої води); 

U На дисплеї завжди відображається останній 
приготований напій, навіть якщо кавомашина D6 була 
тимчасово вимкнена. 

 

Кава має найкращий смак, коли вона гаряча. Холодна 

фарфорова чашка знижує температуру напою і, відповідно, 

погіршує його смакові властивості. Тому ми рекомендуємо 

попередньо підігрівати чашки. Тільки у попередньо підігрітих 

чашках кавовий аромат розкривається повністю. Підігрівач 

чашок виробництва JURA можна придбати в найближчому 

спеціалізованому магазині. 

В режимі програмування можна виконати довготривалі 

налаштування приготування для будь-яких напоїв (див. Розділ 

4 «Довготривалі налаштування в режимі програмування – 

Налаштування приготування напою»). 
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Еспресо і кава 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Два кавових напою 

натисканням кнопки 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для приготування еспресо і кави дійте за описаним нижче 

прикладом. 

Приклад: приготування однієї порції кави. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Поставте чашку під дозатор кави. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться КОФЕ. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch. 

Процес приготування запускається. Відображається 

КОФЕ та ступінь міцності кави. В чашку подається 

кільківть кави, що відповідає попередньо 

налаштованій кількості води. 

Процес приготування автоматично зупиняється. На 

дисплеї з'являється КОФЕ. 

 
При приготуванні двох порцій кавового напою 

використовуються налаштування кількості води на одну 

чашку, дійсні для приготування однієї порції відповідного 

напою. 

Для приготування двох порцій еспресо та двох порцій кави 

дійте за описаним далі прикладом. 

Приклад: приготування двох порцвй еспресо. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Встановіть дві чашки для еспресо під дозатор кави. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться ЭСПРЕССО. 

T Двічи натисніть поворотний перемикач Rotary Switch 

(на протязі 2 секунд), щоб запустити процес 

приготування двох порцій еспресо. 

2 ПОРЦІЇ 

Процес приготування запускається. В чашки подається 

кількість еспресо, що відповідає попередньо 

налаштованій кількості води. 

Процес приготування автоматично зупиняється. На 

дисплеї з'являється ЭСПРЕССО. 
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Капучино 
 

Лише одне натиснення кнопки – і кавомашина D6 приготує для 

Вас капучино. Переставляти чашку при цьому не потрібно. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО. Забезпечена 

подача молока до насадки для приготування дрібнопористої 

піни. 
 

T Поставте одну чашку під дозатор кави і насадку для 

приготування дрібнопористої піни. 

E Перевірте, щоб рівень молока в ємності не був вищій рівня 

під'єднання молочного шлангу до насадки для 

приготування дрібнопористої піни. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch. 

КАПУЧИНО 
НАГРЕВ 

По завершенні нагріву кавомашини на дисплеї 

з'являється КРАН ОТКРЫТЬ, горить елемент, шо 

світиться на поворотному перемикачі режимів 

приготування гарячої води та пару. 

T Для цього слід відкрити поворотний перемикач для 

приготування гарячої води та пару в положення . 

Виконується приготування молочної піни. Процес 

приготування автоматично зупиняється після подачі 

попередньо налаштованої кількості молочнойї піни. 

КРАН ЗАКРЫТЬ 

T Для цього слід закрити поворотний перемикач для 

приготування гарячої води та пару в положення °. 

Запускається процес приготування кави. В чашк у 

подається кількість еспресо, що відповідає 

попередньо налаштованій кількості води. 

Процес приготування автоматично зупиняється. На 

дисплеїї з'являється КАПУЧИНО. 

Якщо Ви використовуєте функцію приготування молока, то для забезпечення бездоганного 

функціонування насадки для приготування дрібнопористої піни обов'язково необхідно 

щоденно проводити її очистку (див. Розділ 5 «Обслуговування-Очистка насадки для 

приготування дрібнопористої піни»). 
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2 Приготування 
 

Молочна піна 
Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

Забезпечена подача молока до насадки для приготування 

дрібнопористої піни. 

T Встановіть чашку під насадку для приготування 

дрібнопористої піни. 

E Перевірте, щоб рівень молока в ємності не був вищій за 

рівень під'єднання молочного шлангу до насадки для 

приготування дрібнопористої піни. 

 

T Торкніться символу «Молочна піна» n. 

НАГРЕВ / МОЛОКА 

По завершенні нагріву кавомашини на дисплеї 

з`являється МОЛОКА / ГОТОВО, горить елемент, що 

світиться на поворотному перемикачеві режимів 

приготування гарячої води і пари.  

T Для цього слід відкрити поворотний перемикач для 

приготування гарячої води і пари в положенні . 

Виконується приготування молочної піни. 

Процес приготування автоматично зупиняється після 

подачі попередньо настроєної кількості молочної піни. 

T Поверніть поворотний перемикач режимів 

приготування гарячої води та пару за годинниковою 

стрілкою в положення °. 

МОЛОКА / ГОТОВО 

E Протягом приблизно 40 секунд можна продовжити 

приготування молочної піни без необхідності повторного 

нагріву кавомашини. 

Якщо Ви користуєтеся функцією приготування молока, то для 

забезпечення бездоганного функціоннування насадки для 

приготування дрібнопористої піни обов`язково необхідно 

щоденно проводити її очистку (див. Розділ 5 «Обслуговування 

– Очистка насадки для приготування дрібнопористої піни»). 
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2 Приготування 
 

Довготривале 

налаштування 

кількості води за 

розміром чашок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ви маєте змогу легко виконати довготривале налаштування 

кількості води за розміром чашки для приготування будь-якого 

виду кавових напоїв. Як показано в нижченаведеному 

прикладі, кількість води налаштовується один раз. В 

подальшому при приготуванні завжди буде 

використовуватися налаштована кількість води. 

Для виконання довготривалого налаштування кількості води 

за розміром чашки для приготування будь-яких кавових напоїв 

дійте за описаним далі прикладом. 

Приклад: виконання довготривалого налаштування кількості 

води для приготування однієї порції кави. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Встановіть чашку під дозатор кави. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch до 

тих пір, поки на дисплеї не відобразиться КОФЕ. 

T Для цього натисніть і утримуйте поворотний 

перемикач Rotary Switch натиснутим, доки на дисплеї 

не з`явиться ДОВОЛЬНО КОФЕ?. 

T Відпустіть поворотний перемикач Rotary Switch. 

Процес приготування запускається, і  в  чашку подається 

кава. 

T Натисніть поворотний перемичач Rotary Switch, як 

тільки в чашці буде достатня кількість кави. 

Процес приготування зупиняється. На дисплеї 

ненадовго з`являєтся OK. Довготривале налаштування 

кількості води для приготування однієї порції кави 

збережено в пам`яті. На дисплеї з`являється КОФЕ. 

E Дане налаштування можна змінити в будь-який момент, 

повторивши цей процес. 

E Довготривале налаштування кількості води для 

приготування будь-яких кавових напоїв можна виконати 

також в режимі програмування (див. Розділ 4 

«Довготривалі налаштування в режимі програмування – 

Налаштування приготування напою»). 
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2 Приготування 
 

 

Регулювання 

кавомолки 

 
 

 
УВАГА 

Можливе налаштування кавомолки відносно ступеня 

обжарки кави, що використовується. 
 

 

Якщо налаштовувати ступінь помелу, коли кавомолка не 

працює, можна пошкодити поворотний перемикач для 

налаштування ступеня помелу. 

T Виконуйте налаштування ступеня помелу тільки під час 

роботи кавомолки. 
 

 

 

При правильному налаштуванні ступеня помелу подача кави 

з дозатору виконується рівномірно. Крім того, кавова піна 

виходить густою та ніжною. 

Приклад: зміна ступіню помелу під час приготування еспресо. 

T Поставте чашку під дозатор кави. 

T Відкрийте кришку контейнеру для кавових зерен і 

зніміть кришку для збереження аромату кави. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch до 

тих пір, поки на дисплеї не відобразиться 

ЭСПРЕССО. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch, щоб 

запустити процес приготування. 

T Встановіть поворотний перемикач для налаштування 

ступеня помелу в потрібне положення під час роботи 

кавомолки. 

В чашку подається кількість кави, яка відповідає 

попередньо налаштованій кількості води. Процес 

приготування автоматично зупиняється. 
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2 Приготування 
 

Гаряча вода 

J УВАГА 

 
 
 
 
 

 

 

Будьте обережні! Можна ошпаритися бризками гарячої  води. 

T Уникайте попадання води на шкіру. 
 

 

 

Приклад: приготування гарячої води. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Поставте чашку під насадку для приготування 

дрібнопористої піни. 

T Для цього потрібно відкрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення . 

ВОДА, з насадки для приготування дрібнопористої 

піни витікає вода. 

Процес приготування автоматично зупиняється після 

подачі попередньо налаштованої кількості води. 

T Поверніть поворотний перемикач режимів 

приготування гарячої води та пару за годинниковою 

стрілкою в положення °. 

На дисплеї з`являється КАПУЧИНО (приклад). 



23   

3 Щоденна експлуатація 
 

3 Щоденна експлуатація 
 

Наповнення бункеру 

для води 

 

 
УВАГА 

 
 
 
 
 
 

 
Вмикання 

 

 

Щоденне обслуговування кавомашини і дотримання правил 

гігієни при поводженні з молоком, кавою та водою є 

визначальними факторами для якості приготованої кави. 

Тому слід щоденно міняти воду. 
 

 

Попадання в бункер для води молока, газованої мінеральної 

води або інших рідин може призвести до пошкодження 

бункеру або кавомашини. 

T В бункер для води завжди заливайте свіжу холодну воду. 
 

 

T Відкрийте кришку бункеру для води. 

T Зніміть бункер для води і промийте його холодною 

водою. 

T Наповніть бункер свіжою холодною водою і встановіть 

його в кавомашину. 

T Закрийте кришку бункеру для води. 

 
 
 
 

T Поставте ємність під дозатор кави. 

T Для включения кавомашини D6 натисніть кнопку 

«Увім./ Вимк.» Q. 

НАГРЕВ 

ПРОМЫВКА, виконується промивка системи. Процес 

промивки автоматично зупиняється. На дисплеї 

з`являється КАПУЧИНО (приклад). Кавомашина D6 

знаходится в стані готовності до роботи. 
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3 Щоденна експлуатація 

 

Щоденне 

обслуговування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Регулярне
 

обслуговування
 

 
 

Якщо Ви хочете, щоб Ваша кавомашина D6 служила довго і 

завжди забезпечувала відмінну якість кави, обов`язково 

проводьте її щоденне ослуговування. 

T Вийміть піддон для збору залишкової води. 

T Почистіть контейнер для кавових відходів і піддон для 

збору залишкової води. Промийте їх теплою водою. 

E Спустошуйте контейнер для кавових відходів лише при 

увімкнутій кавомашині. Тільки в цьому випадку 

виконується скидання значень лічильника кавових 

відходів. 

T Встановіть контейнер для кавових відходів і піддон для 

збору залишкової води. 

T Промийте бункер для води чистою водою. 

T Очистіть насадку для приготування дрібнопористої 

піни (див. Розділ 5 «Обслуговування – Очистка насадки 

для приготування дрібнопористої піни»). 

T Зніміть молочний шланг і ретельно його промийте під 

проточною водою. 

T Розберіть і промийте насадку для приготування 

дрібнопористої піни (див. Розділ 5 «Обслуговування – 

Розборка і промивка насадки для приготування 

дрібнопористої піни»). 

T Протріть поверхню кавомашини чистою м`якою 

вологою тканиною (наприклад, мікроволоконною 

серветкою).  
Виконуйте наступні операції по обслуговуванню регулярно 

або при необхідності: 

U  З міркувань гігієни ми рекомендуємо регулярно 
замінювати молочний шланг і змінний дозатор молока 

(приблизно раз на 3 місяці). Їх можна придбати в 

спеціалізованих магазинах; 

U  Очистіть внутрішні стінки бункеру для води, 

наприклад, за допомогою щітки. Додаткову інформацію 

щодо бункера для води дивіться в інструкції з 

експлуатації (див. Розділ 5 «Обслуговування – Видалення 

вапняних відкладень солей зі стінок бункеру для води»); 
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U На  верхній і нижній сторонах  підставки для чашок можуть 

осідати залишки молока і кави. При їхній  наявності 
очистіть підставку для чашок. 

 

Вимкнення 

кавомашини 

При вимкненні кавомашини D6 промивка системи відбувається 

автоматично, якщо була використана функція приготування 

кавового напою. Якщо була використана функція 

приготування молока, кавомашина додатково видає запит на 

очистку системи приготування молока. 

T Поставте по одній ємності під насадку для приготування 

дрібнопористої піни і під дозатор кави. 

T Натисніть кнопку «Увім./Вимк.» Q. 

E Якщо була використана функція приготування молока, 

кавомашина видає запит на очистку системи 

приготування молока (ОЧИСТИТЬ КАПУЧ-Р?). 

Натиском на поворотний перемикач Rotary Switch можно 

запустити очистку системи приготування  молока.  Через 

10 секунд кавомашина автоматично продовжує процес 

відключення. 

Якщо була використана функція приготування молока, 

але очистка системи приготування молока не була 

запущена, спочатку з`являється запит на промивку 

системи приготування молока (ОЧИСТКА). 

КРАН ОТКРЫТЬ 

T Для цього потрібно відкрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положенні . 

ПРОМЫВКА, виконується промивка системи 

приготування молока. 

Процес промивки автоматично зупиняється. 

КРАН ЗАКРЫТЬ 

T Для цього потрібно закрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положенні °. 

ПРОМЫВКА, виконується промивка системи. Процес 

промивки автоматично зупиняється. Кавомашина D6 

вимкнена. 

 
 
 
 
 

  



  26  

4 Довготривалі налаштування в режимі програмування 
 

4 Довготривалі налаштування в режимі програмування 
 

В режимі програмування можна виконати довготривалі 

налаштування. Шляхом простого повороту та натискання 

поворотного перемикача Rotary Switch Ви можете 

переглянути і виконати програмні пункти та зберегти потрібні 

довготривалі налаштування в пам`яті. За допомогою 

поворотного перемикача Rotary Switch можна виконати 

наступні налаштування: 

Програмний 

пункт 

Підпункт Пояснення 

ОБСЛУЖ-Е ОЧИСТКА, 

М-ОЧИСТ. , 

ПРОМЫВКА, 

T Виберіть необхідну програму обслуговування. 

 ЧИСТКА,  

 ДЕКАЛЬЦ.  

НАПИТКИ  T Виберіть налаштування для приготування 

  кавових напоїв. 

ЖЕСТК-ТЬ 1 °dH – 30 °dH T Налаштуйте жорсткість води, що 
використовується. 

АВТОВЫКЛ 15 МИН., 30 МИН., 

1 ЧАСА – 9 ЧАСА 
T Налаштуйте час, по закінченні котрого 

кавомашина D6 буде автоматично 

  Вимикатися. 

ЕД.ИЗМЕР МЛ, УНЦИЯ T Виберіть одиниці виміру кількості 

  води.  

ЯЗЫК  T Виберіть мову. 

ВЫХОД  T Виконайте вихід з режиму програмування. 

   

 
E Ви можете в будь-який час вийти з режиму 

програмування. Для цього торкніться до символу «P» та 

утримуйте його близько 2 секунд. 
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Налаштування 

приготування напою 

В програмному пункті НАПИТКИ можна виконати 

індивідуальні довготривалі налаштування приготування для 

будь-яких напоїв: 
 

Напій Кількість Ступінь міцності кави Температура 

Капучино Вода: 

25 МЛ – 240 МЛ 

Молочна піна: 

СЛАБАЯ, НОРМАЛЬН, 

СИЛЬНАЯ, МАКС.КР. 

СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ 

 3 СЕК. – 60 СЕК.   

Еспресо Вода: 

15 МЛ – 80 МЛ 
СЛАБАЯ, НОРМАЛЬН, 

СИЛЬНАЯ, МАКС.КР. 

СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ 

Кава Вода: 

25 МЛ – 240 МЛ 
СЛАБАЯ, НОРМАЛЬН, 

СИЛЬНАЯ, МАКС.КР. 

СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ 

Молочна Молочна піна: – – 

піна 3 СЕК. – 60 СЕК.   

Гаряча Вода: – – 

вода 25 МЛ – 450 МЛ   

2 чашки При приготуванні двох порцій кавового напою використовуються 

налаштування температури і кількості води на одну  чашку, дійсні для 

приготування однієї порції відповідного  напою. 
 

 
Довготривалі налаштування в режимі програмування завжди 

виконуються на наступному прикладі. 

Приклад: зміна ступеню міцності кави для однієї порції кави з 

НОРМАЛЬН на СИЛЬНАЯ. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Торкніться символу «P» та утримуйте його близько 

2 секунд, поки на дисплеї не з`явится ОБСЛУЖ-Е. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться НАПИТКИ. 

T Для входу в програмний пункт натисніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

ЭСПРЕССО 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться КОФЕ. 
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T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch. 

КОЛИЧ-ВО 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться КРЕПОСТЬ. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch. 

НОРМАЛЬН 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться СИЛЬНАЯ. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch, щоб 

підтвердити налаштування. 

На дисплеї ненадовго з`является OK. 

КРЕПОСТЬ 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться ВЫХОД. 

T Для виходу з програмного пункту натисніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

КОФЕ 

T Для виходу з режиму програмування натисніть 

символ «Р». 

КАПУЧИНО (приклад) 
 

Налаштування 

ступіню жорсткості 

води 

Чим жорсткіша вода, тим частіше потрібно видаляти вапняні 

відкладення солей в кавомашині D6. Тому велике значення має 

правильне налаштування ступіня жорсткості води. 

Ступінь жорсткості води налаштовіється при першому введені в 

експлуатацію. Це налаштування можна змінити в будь-який 

момент. 

Можливе плавне налаштування ступеня жорсткості води в 

діапазоні від 1 ° до 30 ° за німецькою шкалою (dH). 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Торкніться символа «P» та утримуйте його близько 

2 секунд, поки на дисплеї не з`явится ОБСЛУЖ-Е. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться ЖЕСТК-ТЬ. 
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T Для входу в програмний пункт натисніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

16 °dH  

T Для зміни налаштування поверніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch, щоб 

підтвердити налаштування. 

На дисплеї ненадовго з`является OK. 

ЖЕСТК-ТЬ 

T Для виходу з режиму програмування натисніть 

символ «Р». 

КАПУЧИНО (приклад) 
 

Автоматичне 

вимкнення 

Функція автоматичного вимкнення кавомашини D6 дозволяє 

економити електроененргію. Якщо ця функція активована, то 

по завершеню останньої операції кавомашина D6 

автоматично вимикається після закінчення настроєного часу. 

Час автоматичного вимкнення  можна  настроїти  на  15 

хвилин, 30 хвилин або на означений в діапазоні від 1 до 9 годин. 

Умова: на дисплеї відображаєьбся КАПУЧИНО (приклад). 

T Торкніться символу «P» та утримуйте его близько 

2 секунд, поки на дисплеї не з`явиться ОБСЛУЖ-Е. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться АВТОВЫКЛ. 

T Для входу в програмний пункт натисніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

30 МИН. 

T Для зміни налаштування поверніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch, щоб 

підтвердити налаштування. 

На дисплеї ненадовго з`являєтся OK. 

АВТОВЫКЛ 

T Для виходу з режиму програмування натисніть символ 

«Р». 

КАПУЧИНО (приклад) 
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Одиниці 

вимірювання 

кількості води 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мова 

В програмному пункті ЕД.ИЗМЕР можна налаштувати одиницю 

вимірювання кількості води. 

Приклад: зміна одиниць вимірювання кількості води з МЛ 

на УНЦИЯ. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Торкніться символу «P» і утримуйте його близько 

2 секунд, поки на дисплеї не з`явиться ОБСЛУЖ-Е. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться ЕД.ИЗМЕР. 

T Для входу в програмний пункт натисніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

МЛ 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться УНЦИЯ. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch, щоб 

підтвердити налаштування. 

На дисплеї ненадовго з`являється OK. 

ЕД.ИЗМЕР 

T Для виходу з режиму програмування натисніть 

символ «Р». 

КАПУЧИНО (приклад) 

 
В програмному  пункті ЯЗЫК можна встановити мову 

відображення тексту на дисплеї кавомашини D6. 

Приклад: зміна мови з RU на EN. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Торкніться символу «P» і утримуйте його близько 

2 секунд, поки на дисплеї не з`явиться ОБСЛУЖ-Е. 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться ЯЗЫК. 

T Для входу в програмний пункт натисніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

RU 
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T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, доки 

на дисплеї не відобразиться EN. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch, щоб 

підтвердити налаштування. 

На дисплеї ненадовго з`являється OK. 

LANGUAGE 

T Для виходу з режиму програмування натисніть символ 

«Р». 

CAPPUCC. (приклад) 
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5 Обслуговування 
 

Кавомашина D6 оснащена наступними встроєними 

програмами обслуговування: 

U Очистка насадки для приготування дрібнопористої піни 
(М-ОЧИСТ.) 

U очистка кавомашини (ЧИСТКА) 

U видалення вапняних відкладень солей в кавомашині 

(ДЕКАЛЬЦ.) 

E Виконуйте програми обслуговування після відображення 

відповідного запиту. 

E В режимі програмування (програмний пункт 

ОБСЛУЖ-Е) в будь-який момент можна 

активувати програми обслуговування. 
 

Промивка насадки для 

приготування 

дрібнопористої піни 

 
 

 

Через десять хвилин після приготування молока кавомашина 

D6 видає запит на промивку системи приготування молока. 

Умова: на дисплеї від обра жається ОЧИСТКА / КАПУЧИНО 

(приклад). 

T Поставте ємність під насадку для приготування 

дрібнопористої піни. 

T Доторкніться до символа «Обслуживание» c 

утримуйте його прибл. 2 секунди, поки на дисплеї не 

з`явиться КРАН ОТКРЫТЬ. 

T Для цього потрібно відкрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення . 

Виконується промивка насадки для приготування 

дрібнопористої піни. 

КРАН ЗАКРЫТЬ 
T Для цього потрібно закрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положенні °. 

КАПУЧИНО (приклад) 
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Очищення насадки для 

виготовлення 

дрібнопористої піни 

 

УВАГА 

Якщо Ви користуєтесь функцією приготування молока, то для 

забезпечення бездоганного функціонування насадки для 

виготовлення дрібнопористої піни обов`язково необхідно 

щоденно проводити її очистку. 
 

 

Використання невідповідного чистячого засобу може нанести 

шкоду кавомашині, а також призвести до появи осаду у воді. 

T Використовуйте тільки оригінальні засоби для 

обслуговування від компанії JURA. 
 

 

 

E Засіб для очистки системи приготування молока від 

компанії JURA можна придбати в спеціалізованих 

магазинах. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Торкніться символу «P» та утримуйте його близько 

2 секунд, поки на дисплеї не з`явиться ОБСЛУЖ-Е. 

T Для входу в програмний пункт натисніть поворотний 

перемикач Rotary Switch. 

ОЧИСТКА 

T Повертайте поворотний перемикач Rotary Switch, 

доки на дисплеї не відобразиться М-ОЧИСТ.. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch. 

ОЧИСТКА / ВОДА 

T Витягніть молочний шланг з контейнера для молока 

або охолоджувача молока. 

T Залийте в ємність 250 мл свіжої води та додайте 1 мірний 

колпачок засобу для очистки системи приготування 

молока. 

T Опустіть молочний шланг в ємність. 

T Поставте ємність під насадку для приготування 

дрібнопористої піни. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch. 

М-ОЧИСТ. , КРАН ОТКРЫТЬ, горить елемент що 

світиться на поворотному перемикачеві режимів 

приготування гапячої води та пару. 
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T Для цього потрібно відкрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення . 

Виконується очистка насадки для приготування 

дрібнопористої піни та молочного шлангу. 

КРАН ЗАКРЫТЬ 

T Для цього потрібно закрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води іта пару в положення°. 

ВОДА 

T Ретельно промийте ємність, залийте в неї 250 мл свіжої 

води та опустіть в неї молочний шланг. 

T Спорожніть другу ємність і знову поставте її під насадку 

для приготування дрібнопористої піни. 

T Натисніть поворотний перемикач Rotary Switch. 

КРАН ОТКРЫТЬ 

T Для цього потрібно відкрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення . 

Виконується промивка насадки для приготування 

дрібнопористої піни і молочного шлангу свіжою водою. 

КРАН ЗАКРЫТЬ 

T Для цього потрібно закрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення °. 

КАПУЧИНО (приклад) 
 

Розбирання та 

промивання насадки 

для приготування 

дрібнопористої піни 

Якщо використовується функція приготування молока, для 

забезпеченні бездоганного функціонування насадки для 

приготування дрібнопористої піни, а також з міркувань гігієни 

насадку обов`язково необхідно щоденно розбирати та 

промивати. Кавомашина D6 не видає запит на розборку і 

промивку насадки для приготування дрібнопористої піни. 

T Зніміть молочний шланг і ретельно його промийте під 

проточною водою. 

T Легким обертальним рухом обережно від`єднайте 

насадку для приготування дрібнопористої піни від 

системи змінних насадок Connector System©. 
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T Розберіть насадку для приготування дрібнопористої 

піни на окремі деталі. 

T Промийте всі деталі під струєю проточної води. При 

наявності сильно усохлих залишків молока спочатку 

помістіть окремі деталі в розчин з 250 мл холодної води і 

1 мірного ковпачка засобу для очистки системи 

приготування молока компанії JURA. Після чого 

ретельно промийте окремі деталі. 

T Знову зберіть насадку для приготування дрібнопористої 

піни. 

E Для забезпечення оптимального функціонування 

насадки для приготування дрібнопористої піни 

прослідкуйте, щоб всі окремі деталі були правильно і 

надійно з`єднані одна з одною. 

T Міцно вставте насадку для приготування 

дрібнопористої піни в систему змінних насадок 

Connector System©. 

 

Встановлення/заміна 

фільтра 

Очистка кавомашини D6 від вапняних відкладень солей не 

знадобиться, якщо використовувати змінний фільтр CLARIS 

Smart. 

E Із закінченням строку дії змінного фильтру (залежить від 

настроеного ступеня жорсткості води) кавомашина D6 

видає запит на заміну змінного фільтра. 

E Змінні фільтри CLARIS Smart можно придбати в 

спеціалізованих магазинах. 

Умова: на дисплеї відображається ФИЛЬТР / КАПУЧИНО 

(приклад). 

T Відкрийте кришку бункера для води. 

T Зніміть бункер для води та вилийте з нього воду. 

T Відкрийте тримач фільтру і  вийміть використаний 

змінний фільтр CLARIS Smart. 
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T Злегка натиснувши, вставіть новий змінний фільтр 

CLARIS Smart в бункер для води. 

T Закрийте тримач фільтра. Ви почуєте клацання. 

T Наповніть бункер свіжою холодною водою і встановіть 

його в кавомашину. 

Кавомашина автоматично розпізнала зроблену заміну 

змінного фільтра. 

КРАН ОТКРЫТЬ, горить елемент, що світиться на 

поворотному перемикаці режимів приготування 

горячої води и пари. 

T Поставте ємність під насадку для приготування 

дрібнопористої піни. 

T Для цього потрібно відкрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення . 

ФИЛЬТР ПРОМЫВКА, з насадки для приготування 

дрібнопористої піни витікає вода. 

Процес промивки фільтру автоматично зупиняється. 

КРАН ЗАКРЫТЬ 

T Для цього потрібно закрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення °. 

КАПУЧИНО (приклад) 
 

Очищення
кавомашини

 

 

УВАГА 

Після приготування 180 порцій напоїв або ппісля 80 циклів 

промивки кавомашина D6 видає запит на очистку. 
 

 

Використання невідповідного чистячого засобу може нанести 

шкоду кавомашині, а також призвести до появи осаду в воді. 

T Використовуйте тільки оригінальні засоби для 

обслуговування від компанії JURA. 
 

 

 

E Програма автоматичної очистки продовжується 

близько 20 хвилин. 

E Не переривайте програму автоматичної очистки. Інакше 

погіршується якість очистки. 
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E Таблетки для очистки від компанії JURA можна придбати в 

спеціалізованих магазинах. 

Умова: на дисплеї відображається ЧИСТКА / КАПУЧИНО 

(приклад). 

T Торкніться символа «Обслуживание» c і утримуйте 

його близько 2 секунд. 

На дисплеї з`являється ОЧИСТИТЕ ПОДДОН. 

T Очистіть піддон для збору залишкової води і контейнер 

для кавових відходів і встановіть їх в кавомашину. 

НАЖМИТЕ ПРОМЫВКУ 

T Поставте ємність під дозатор кави. 

T Торкніться символу «Обслуживание» c. 

ОЧИСТКА, з дозатора кави витікає вода. 

Процес переривається, ДОБАВЬТЕ 

ТАБЛЕТКУ. 

T Відкрийте кришку воронки для таблетки для очистки. 

 

 
T Киньте в воронку одну таблетку для очистки від 

компанії JURA. 

T Закрийте кришку воронки для молотої кави. 

T Торкніться до символа «Обслуживание» c. 

ОЧИСТКА, з дозатора кави порційно витікає вода. 

Процес автоматично зупиняється. 

ОЧИСТИТЕ ПОДДОН 

T Очистіть піддон для збору залишкової води і контейнер 

для кавових відходів і встановіть їх в кавомашину. 

КАПУЧИНО (приклад) 
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Видалення вапняних 

відкладень солей в 

кавомашині 

 

 
J УВАГА 

 
 
 
 
 

 
УВАГА 

 
 
 
 

УВАГА 

 
 
 

УВАГА 

 

В процесі використання в кавомашині D6 утворюються вапняні 

відкладення солей, на видалення яких кавомашина 

автоматично видає запит. Кількість вапняних відкладень 

солей залежить від ступеню жорсткості води, що 

використовується.  
 

 

При попаданні на шкіру або в очі засіб для видалення 

вапняних відкладень солей може  викликати роздратування. 

T Уникайте попадання засобу на шкіру або в очі. 

T При попаданні засобу для видалення вапнякових 

відкладень солей на шкіру або в очі промийте уражену 

ділянку чистою водою. При попаданні засобу в очі 

зверніться до лікаря. 
 

 

Використання невідповідного засобу для видалення 

вапнякових відкладень солей може нанести збиток 

кавомашині, а також призвести до появи осаду в воді. 

T Використовуйте тільки оригінальні засоби для 

обслуговування від компанії JURA. 
 

 

Переривання процесу видалення вапнякових відкладень солей 

може призвести до пошкодження кавомашини. 

T Почекайте, поки процес видалення вапнякових 

відкладень солей не завершиться. 
 

 

Засіб для  видалення вапнякових відкладень солей при 

попаданні на чутливі поверхні (наприклад, мармурові) може 

їх пошкодити. 

T Зразу ж видаляйте бризки з кавомашини. 
 

 

 

E Програма автоматичного видалення вапнякових 

відкладень солей продовжується близько 45 хвилин. 

E Таблетки для видалення вапнякових відкладень солей 

від компанії JURA можна придбати у спеціалізованих 

магазинах. 
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Умова: на дисплеї відображається ДЕКАЛЬЦ. / КАПУЧИНО 

(приклад). 

T Торкніться символу «Обслуживание» c та утримуйте 

його близько 2 секунд. 

На дисплеї з`являється ОЧИСТИТЕ ПОДДОН. 

T Очистіть піддон для збору залишкової води і контейнер 

для кавових відходів і встановіть їх в кавомашину. 

РАСТВОР В БУНКЕР 

T Зніміть бункер для води та вилийте з нього воду. 

T Повністю розчиніть 3 таблетки для видалення 

вапнякових відкладень солей від компанії JURA в 

ємності, наповненій 500 мл води. Це може зайняти 

кілька хвилин. 

T Залийте розчин в пустий бункер для води та встановіть 

бункер в кавомашину. 

КРАН ОТКРЫТЬ, горить елемент, що світиться на  

поворотному перемикачі режимів приготування 

гарячої води та пару. 

T Поставьте ємність под насадку для приготування 

дрібнопористої піни. 

T Для цього потрібно відкрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення . 

ДЕКАЛЬЦ., з насадки для приготування 

дрібнопористої піни порційно витікає вода. При 

виконанні процесу видалення вапнякових відкладень 

солей мигає символ «Обслуживание» c. 

Процес переривається, КРАН ЗАКРЫТЬ. 

T Для цього потрібно закрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення °. 

ДЕКАЛЬЦ., продовжується процес видалення 

вапнякових відкладень солей. 

Процес переривається, ОЧИСТИТЕ ПОДДОН. 

T Очистіть піддон для збору залишкової води і контей- 

нер для кавових відходів і встановіть їх в кавомашину. 

ДОБАВЬТЕ ВОДИ 
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T Спорожніть ємність і поставте її під дозатор кави та  

насадку для приготування дрібнопористої піни. 

T Зніміть бункер для води і ретельно його промийте. 

T Наповніть бункер свіжою холодною водою і встановіть 

його в кавомашину. 

КРАН ОТКРЫТЬ, горить елемент, що світиться на  

поворотному перемикачі режимів приготування 

гарячої води та пару. 

T Для цього потрібно відкрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення . 

ДЕКАЛЬЦ. 

Процес переривається, КРАН ЗАКРЫТЬ. 

T Для цього потрібно закрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення °. 

ДЕКАЛЬЦ. 

Процес переривається, ДЕКАЛЬЦ.. 

З дозатора кави витікає вода. 

ОЧИСТИТЕ ПОДДОН 

T Очистіть піддон для збору залишкової води і контейнер 

для кавових відходів і встановіть їх в кавомашину. 

КАПУЧИНО (приклад) 

E У випадку ненавмисного переривання процесу 

видалення вапнякових відкладень солей ретельно 

промийте бункер для води. 

 

Очищення контейнера 

для кавових зерен 

На стінках контейнера для кавових зерен з часом утворюється 

масляна плівка від кавових зерен. Ця плівка може погіршити 

якість приготованої кави. З цієї причини час від часу проводьте 

очистку контейнера для кавових зерен. 

Умова: на дисплеї відображається ДОБАВЬТЕ КОФЕ. 

T Для вимкнення кавомашини D6 натисніть кнопку «Увім./ 

Вимк.» Q. 
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T Відкрийте кришку контейнера для кавових зерен і 

зніміть кришку для збереження аромату кави. 

T Протріть контейнер для кавових зерен сухою м`якою 

тканиною. 

T Засипте кавові зерна в контейнер для кавових зерен і 

закрийте кришку для збереження аромату кави. 

T Закрийте кришку контейнера для кавових зерен. 
 

Видалення 

вапнякових 

відкладень солей зі 

стінок бункера для 

води 

На стінках бункера для води можуть утворюватися вапнякові 

відкладення солей. Для забезпечення бездоганної роботи час від 

часу необхідно очищати бункер для води від таких відкладень. 

T Зніміть бункер для води. 

T Якщо Ви використовуєте змінний фільтр CLARIS Smart, 

то вийміть його. 

T Розчиніть 3 таблетки для видалення вапнякових 

відкладень солей від компанії JURA в повністю 

заповненому бункері для води. 

T Залиште в бункері для води засіб для видалення 

вапнякових відкладень солей на кілька годин 

(наприклад, на ніч). 

T Опорожніть бункер для води і ретельно його 

промийте. 

T Якщо Ви використовуєте змінний фільтр CLARIS Smart, 

то знову встановіть його на місце. 

T Наповніть бункер свіжою холодною водою і встановіть 

його в кавомашину. 
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6 Повідомлення на дисплеї  
Повідомлення Причина/наслідок Заходи, що вживаються 

ДОБАВЬТЕ ВОДИ Бункер для води пустий. 
Будь-який процес 
приготування неможливий. 

T Наповніть бункер для води 

(див. Розділ 3 «Щоденна 

експлуатація – Наповнення бункера 

для 
  води»). 

ОЧИСТИТЕ Піддон для сбору 
надлишкової 

T Очистить контейнер для кавових 
відходів 

ПОДДОН води повний. Неможливо 

приготувати ніяких кавових 

напоїв. 

Можливе приготування 

гарячої води і молочної 

і піддон для сбору надлишкової 

води (див. Розділ 3 

«Щоденна експлуатація – Щоденне 

обслуговування»). 

 піни.  

ПОДДОН ВЫНУТ Піддон для збору 

надлишкової води 

встановлено 

невірно або відсутній. 

T Встановіть піддон для збору 

надлишкової води. 

 Будь-який процес 
приготування 

 

 неможливий.  

ДОБАВЬТЕ КОФЕ Контейнер для кавових 

зерен пустий. Неможливо 

приготування ніяких кавових 

напоїв. 

Можливе приготування 

гарячої води і молочної 

піни. 

T Заповніть контейнер для 

кавових зерен (див.Розділ 1 

«Підготовка і запуск в 

експлуатацію – Заповнення 

контейнера для кавових зерен»). 

T Натисніть поворотний перемикач 
Rotary Switch, щоб підтвердити 

  процес заповнення контей- 

  нера для кавових зерен. 

НАЖМИТЕ Кавомашина D6 видає T торкніться символа «Обслужива- 

ПРОМЫВКУ запит на продовження 

виконання початої програми 

обслуговування. 

ние» c, щоб продовжити 

виконання початої програми 

обслуговування. 

ФИЛЬТР / Строк дії змінного T Замініть змінний фільтр 

КАПУЧИНО фільтра вичерпано. CLARIS Smart (див. Розділ 5 
Обслуговування- 

(приклад)  – Встановлення/заміна фільтра»). 
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Повідомлення Причина/наслідок Заходи, що вживаються 

ЧИСТКА / Потрібна очистка T Виконайте очистку (див. Розділ 5 

КАПУЧИНО кавомашини D6. «Обслуговування – Очистка 

(приклад)  кавомашини»). 

ДЕКАЛЬЦ. / Потрібне видалення 
вапнякових 

T Виконайте видалення вапнякових 

КАПУЧИНО відкладень солей в відкладень солей (див. Розділ 5 

(приклад) кавомашині D6. «Обслуговування – Видалення 

  вапнякових відкладень солей в 

  кавомашині»). 

ПЕРЕГРЕВ Система занадто нагріта для 

запуска програми 

обслуговування. 

T Почекайте кілька хвилин, доки 

система не остигне, та 

приготуйте порцію кавового 

  напою або гарячої води. 
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7 Усунення несправностей 

7 Усунення несправностей  
Проблема Причина/наслідки Заходи, що вживаються 

Мало піни при спіненні Забруднена насадка для T Очистіть насадку для 

молока, або молоко 
розбризкується 

приготування 
дрібнопористої 

приготування дрібнопористої 

з насадки для приготування

 

дрібнопористої

 

піни.

 піни.

 піни (див. Розділ 5 

«Обслуговування – Очистка 

насадки для приготування 

дрібнопористої 
  піни»). 

  T Розберіть і промийте насадку 

  для приготування 
дрібнопористої 

  піни (див. Розділ 5 
«Обслуговування 

   – Розборка і промивка 

  насадки для приготування 

  дрібнопористої піни»). 

В процесі приготування Занадто мілкий помол T Налаштуйте кавомолку на 

кава подаєтся з дозатора кави, в результаті чого більш крупний помол 

краплями. забруднюється система. (див. Розділ 2 «Приготування – 

  Регулювання кавомолки»). 

 Можливо, неправильно 

налаштована ступінь 

жорсткості води. 

T Виконайте видалення 

вапнякових відкладень солей 

(див. Розділ 5 «Обслуговування –
   Видалення вапнякових 

відкладень 
  солей в кавомашині»). 

На дисплеї відображається Поплавок бункера для T Видаліть вапнякові 
відкладення 

ДОБАВЬТЕ ВОДИ, не 

дивлячись на те, що 

бункер для води повний. 

води застряг. солей зі стінок бункера для 

води (див. Розділ 5 

«Обслуговування – Видалення 

вапнякових 
  відкладень солей зі стінок 

  бункера для води»). 

Кавомолка сильно шумить. У кавомолці є 

сторонні предмети. 
T Зверніться в службу технічної 

підтримки у  Вашій країні 

 

 
 (див. Розділ 11 «Контакти з 

  компанією JURA/правова 

  інформація»). 
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7 Усунення несправностей 
 

 
 

 
 

Проблема Причина/наслідки Заходи, що вживаються 

На дисплеї відібражається 

ERROR 2 або ERROR 5. 

Якщо кавомашина 

довгий час 

знаходилась в умовах 

пониженої 

температури, в цілях 

безпеки 

може заблокуватися 

функція нагріву. 

T Почекайте до тих пір, поки 

кавомашина не нагріється до 

кімнатної температури. 

На дисплеї 

відображаються інші 

повідомлення ERROR. 

– T Вимкніть кавомашину за 

допомогою кнопки 

«Увім./Вимк.» Q. Зверніться в 

службу технічної підтримки у 

Вашій країні (див. Розділ 11 

«Контакти з компанією JURA / 

правова інформація»). 

 
E Якщо Ви не можете усунути несправність, зверніться в 

службу технічної підтримки у Вашій країні (див. Розділ 11 

«Контакти з компанією JURA/правова інформація»). 
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8 Транспортування та утилізация  у відповідності  з екологічними  вимогами  

8 Транспортування та утилізация  у відповідності  з екологічними  вимогами 

Транспортування / 

осушення системи 

Зберігайте упаковку кавомашины D6. Вона послужить 

захистом при транспортуванні. 

Щоб захистити кавомашину D6 від дії морозу при 

транспортуванні, необхідно осушити систему. 

Умова: на дисплеї відображається КАПУЧИНО (приклад). 

T Від`єднайте молочний шланг від насадки для 

приготування дрібнопористої піни. 

T Поставьте ємність під насадку для приготування 

дрібнопористої піни. 

T Торкніться символа «Молочная пена» n. 

НАГРЕВ / МОЛОКА 

По завершенні нагріву кавомашини на дисплеї 

з`являється МОЛОКА / ГОТОВО, горить елемент, що 

світиться на поворотному переключателі режимів 

приготування гарячої води та пару. 

T Для цього слід відкрити поворотний перемикач для 

приготування гарячої води та пару в положення . 

МОЛОКА, з насадки для приготування дрібнопористої 

піни виходить гарячий пар. 

T Зніміть бункер для води и вилийте з нього воду. 

T Змініть кількість на 60 СЕК.. 

Пар буде виходити з насадки для приготування 

дрібнопористої піни, доки система не спорожніє. 

КРАН ЗАКРЫТЬ 

T Для цього потрібно закрити поворотний перемикач 

для приготування гарячої води та пару в положення °. 

ДОБАВЬТЕ ВОДИ 

T Натисніть кнопку «Увім./Вимк.» 

Q. Кавомашина D6 вимкнена. 

Утилизація 

 

Утилізуйте старе обладнання відповідно до екологічних вимог. 

H 

Старе обладнання містить цінні матеріали, що придатні для 

переробки і вторинного використання. З цієї причини 

утилізуйте старе обладнання за допомогою відповідних 

систем збору відходів. 
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9 Технічні дані 

 

9 Технічні дані 
 

Напруга 220–240 В ~, 50 Гц 
 

Потужність 1450 Вт 

Знак відповідності A 
 

Тиск насоса статичний до 15 бар 

Місткість бункера для води 1,9 л 
 

Місткість контейнера для 

кавових зерен  

Місткість контейнера для 

кавових відходів 

200 г 

 
макс. 16 порцій 

Довжина мереживного шнура прибл. 1,1 м 

Маса прибл. 8,7 кг 
 

Розміри (Ш � В � Г) 28 � 34,5 � 41,5 см 
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11 Контакти компанії JURA/правова інформація 

 

11 Контакти компанії JURA/правова інформація 
 

JURA Elektroapparate AG 

Kaffeeweltstrasse 10 

CH-4626 Niederbuchsiten 

Тел. +41 (0)62 38 98 233 

@ Контактні дані, для Вашої країни, див. на інтернет-

сторінці www.jura.com. 

@ Якщо Вам знадобиться допомога в експлуатації 

кавомашини, зверніться до довідкової інформації на 

сайті www.jura.com/service. 

 

Директиви 

 
 
 
 
 
 
 
 

Технічні зміни 

 
 
 
 

 
Відгуки 

 

 
Авторське право 

Кавомашина відповідає вимогам наступних директив: 

U 2014/35/ЕС – Директива по низковольтному 

обладнанню; 

U 2014/30/ЕС – Директива по електромагнітній 
сумісності; 

U 2009/125/EG – Директива по енергоспоживанню; 

U 2011/65/ЕС – Директива по обмеженню використання 
певних небезпечніх речовин. 

 
Права на технічні зміни зберігаються. В даному керівництві з 

експлуатації використовуються стилізовані малюнки, які не 

відповідають оригінальному кольору кавомашини. Ваша 

кавомашина D6 може відрізнятися тими чи іншими деталями. 

 
Ваша думка важлива для нас! Скористайтесь можливістю 

зв`язатися з нами на сторінці www.jura.com. 

 
Дане керівництво з експлуатації містить інформацію, яка 

захищена авторським правом. Фотокопіювання або переклад 

керівництва іншою мовою не дозволяється без попереднього 

письмового дозволу компанії JURA Elektroapparate AG. 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48

