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Simbolu paskaidrojumi
Brīdinājumi

J UZMANĪBU
J BRĪDINĀ-
JUMS

Vienmēr pievērsiet uzmanību informācijai, kas atzīmēta ar  vārdiem UZMANĪBU vai 
BRĪDINĀJUMS un brīdinājuma zīmi! Zīme BRĪDINĀJUMS tiek lietota, ja pastāv iespēja 
gūt nopietnas traumas, bet zīme UZMANĪBU tiek lietota, ja pastāv iespēja gūt 
vieglākas traumas.

Izmantotie simboli

T Aicinājums veikt darbību. Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiekat aicināts veikt kādu konkrētu 
darbību.

E Informācija un padomi, kas atvieglos Jūsu Cool Control lietošanu.

Jūsu Cool Control
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Vadības elementi

1 Cool Control
2 Nerūsējošā tērauda tvertne ar silikona gredzenu
3 Vāks
4 Metāla caurulīte
5 Adapteris

6 Savienotājs
7 Piena caurulīte
8 Spraudkontaktu elektrības kabelis
9 Iekārtas pārsegs

1 Piena līmeņa displejs
2 Temperatūras displejs
3 Kalibrēšanas taustiņš

4 Bezvadu raidītāja saskarne
5 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  Q
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Svarīga informācija

Pareiza lietošana

Šī iekārta (auksto dzērienu dozators) 
paredzēta lietošanai mājās un līdzī-
gos apstākļos, piemēram, viesnīcās, 
moteļos un citās dzīvojamās ēkās 
to var izmantot klienti, un veikalos, 
birojos un citos darba apstākļos – 
darbinieki. Paredzēts lietot tikai, 
lai pievienotajā nerūsējošā tērauda 
tvertnē pienu saglabātu vēsu. Lieto-
šana citiem mērķiem tiks uzskatīta 
par nepareizu. JURA neuzņemas 
nekādu atbildību par sekām, kas 
rodas iekārtas nepareizas lietošanas 
rezultātā.

Pirms iekārtas lietošanas uzsākšanas 
uzmanīgi un pilnībā izlasiet šo lie-
tošanas instrukciju un ievērojiet tajā 
sniegtos norādījumus. Bojājumiem 
un defektiem, kas radušies lietoša-
nas instrukciju neievērošanas dēļ, 
garantijas remonts netiek piemē-
rots. Glabājiet šo lietošanas instruk-
ciju iekārtas tuvumā un nododiet to 
nākamajam lietotājam.

Jūsu drošībai

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievēro-
jiet tālāk minēto svarīgo drošības 
informāciju. Lai izvairītos no, iespē-

jams, nāvējoša elektriskās strāvas 
trieciena, ievērojiet šādus norādīju-
mus:
 U Nekādā gadījumā nelietojiet 

bojātu iekārtu vai iekārtu ar 
bojātu elektrības kabeli.

 U Nekādā gadījumā neieslēdziet 
iekārtu ar slapjām rokām.

 U Pirms iekārtas ieslēgšanas pārlie-
cinieties, ka elektrības kabelis ir 
sauss.

 U Lai pievienotu iekārtu maiņstrā-
vas tīklam, izmantojiet tikai 
standarta komplektā iekļauto 
elektrības kabeli.

 U Iekārtas bojājumu gadījumā, 
piemēram, ja sajūtat deguma 
smaku, nekavējoties atvienojiet 
to no elektrotīkla un sazinieties 
ar JURA servisa centru.

 U Ja iekārtas elektrības kabelis ir 
bojāts, tas jāaizvieto ar īpašu 
elektrības kabeli, kas pieejams 
tieši pie JURA vai pilnvarotos 
JURA servisa centros.

 U Pārliecinieties, ka Cool Control 
un elektrības kabelis neatrodas 
karstu virsmu vai atklātu liesmu 
tuvumā.

 U Rūpīgi pārliecinieties, ka elektrī-
bas kabelis nav saspiests un 
neķeras aiz asiem stūriem.

 U Nekādā gadījumā neatveriet 
iekārtu un nemēģiniet to pašro-
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cīgi remontēt. Nepārveidojiet 
iekārtu veidos, kas nav minēti 
šajā lietošanas instrukcijā. Iekārtā 
atrodas strāvas avoti. Iekārtas 
remontu atļauts veikt tikai 
pilnvarotos JURA servisa centros, 
izmantojot oriģinālās rezerves 
daļas un aksesuārus.

Bojāta iekārta nav droša lietošanai, 
jo var izraisīt traumas vai uguns-
grēku. Lai izvairītos no traumām vai 
ugunsgrēka iespējamības, lūdzu, 
ievērojiet šādus norādījumus:
 U Nodrošiniet, ka ventilācijas 

atveres nav aizsegtas.
 U Nekādā gadījumā neļaujiet 

elektrības kabelim brīvi nokarā-
ties. Aiz elektrības kabeļa var 
aizķerties un paklupt vai tas var 
tikt sabojāts.

 U Aizsargājiet savu Cool Control no 
apkārtējās vides ietekmes, 
piemēram, lietus, sala un tiešiem 
saules stariem.

 U Nemērciet Cool Control, elektrī-
bas kabeli vai tā savienojumus 
ūdenī.

 U Nemazgājiet Cool Control trauku 
mazgājamā mašīnā.

 U Pirms tīrīšanas izslēdziet Cool 
Control un atvienojiet elektrības 
kabeli. Vienmēr tīriet Cool Con-
trol ar mitru nevis slapju drānu, 

un sargiet to no ilgstošas saska-
res ar ūdeni.

 U Nelejiet dzesējamo pienu tieši 
iekārtā. Izmantojiet komplektā 
iekļauto nerūsējošā tērauda 
tvertni.

 U Neuzglabājiet šajā iekārtā tādas 
sprādzienbīstamas vielas kā 
aerosola baloniņus, kas satur 
ugunsbīstamus propelentus.

 U Pieslēdziet iekārtu strāvas pade-
vei tikai saskaņā ar tehniskajiem 
datiem  vērtību tabulā. Vērtību 
tabula atrodas Cool Control 
apakšpusē. Detalizētāki tehniskie 
parametri sniegti šajā lietošanas 
instrukcijā (skatiet 6. nodaļu 
„Tehniskie parametri“).

 U Dodoties prom uz ilgāku laiku, 
Izslēdziet iekārtu.

 U Darbinot iekārtu, to nedrīkst 
atstāt bez uzraudzības.

 U Bērni nedrīkst bez uzraudzības 
veikt iekārtas tīrīšanu vai apkopi.

 U Neļaujiet bērniem spēlēties ar 
iekārtu.

 U Bērni vecumā no 8 gadiem un 
cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, 
maņu vai garīgajām spējām vai 
cilvēki, kas ir nepieredzējuši vai 
kuriem trūkst nepieciešamo zinā-
šanu, var izmantot šo iekārtu, ja 
tiek uzraudzīti vai apmācīti drošā 
iekārtas izmantošanā un saprot 
ar lietošanu saistītos apdraudēju-
mus.



 Sagatavošana darbam un 
pirmā lietošanas reize

Uzstādīšana un pievienošana
Uzstādot Cool Control, lūdzu, ievērojiet šādus 
norādījumus:

 U Novietojiet iekārtu uz cietas, horizontālas 
virsmas, kas ir ūdens izturīga. Iebūvētie svari 
piena līmeņa noteikšanai darbosies tikai uz 
cietas virsmas.

 U Cool Control uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas 
ir pasargāta no pārkaršanas. Nodrošiniet, ka 
ventilācijas atveres nav noslēgtas.

 U Higiēnas nolūkos pirms iedarbināšanas ar 
mitru drānu jāiztīra gan jaunās iekārtas 
iekšpuse, gan ārpuse. Rūpīgi izskalojiet 
nerūsējošā tērauda tvertni.

J
Ja iekārta tiek lietota ar bojātu elektrības kabeli, 
pastāv, iespējams, nāvējoša elektriskā strāvas 
trieciena risks.

T  Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu iekārtu 
vai iekārtu ar bojātu elektrības kabeli.

T Pievienojiet elektrības kabeli Cool Control.
T Ievietojiet elektrības kabeli kontaktligzdā.

Piena līmeņa displeja kalibrēšana
Piena līmenis tiek aprēķināts, balstoties uz svaru. 
Tādēļ jākalibrē iebūvētie svari.

T  Izņemiet Cool Control nerūsējošā tērauda 
tvertni ar visu vāku.

T Atveriet iekārtas vāku.
T Lai ieslēgtu Cool Control, piespiediet 

ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  Q.
T Piespiediet un apt

piespiestu kalibrēšanas taustiņu, līdz atskan 
skaņas signāls.

Nerūsējošā tērauda tvertnes 
sagatavošana darbam

T Ievietojiet metāla caurulīti adapterī.

T Novietojiet adapteri uz nerūsējošā tērauda 
tvertnes malas.

 Piena dzesēšana
T Piepildiet nerūsējošā tērauda tvertni ar 

aukstu pienu.
T Ievietojiet nerūsējošā tērauda tvertni Cool 

Control.
T Izmantojiet vāku, lai aizvērtu nerūsējošā 

tērauda tvertni.
T Pievienojiet kafijas automāta piena caurulīti 

adapterim.

 E Lai pareizi savienotu piena caurulīti un 
adapteri, caurulītei jāpiestiprina savienotājs.
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T Lai ieslēgtu Cool Control, piespiediet 
ieslēgšanas/izslēgšanas pogu  Q.

 E Lai taupītu enerģiju, dzesēšana tiek 
pārtraukta, tiklīdz nerūsējošā tērauda tvertne 
tiek izņemta no Cool Control.

 E Lai izslēgtu Cool Control, piespiediet 
ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu Q.

 E Ja vēlaties pilnībā izslēgt iekārtu, atvienojiet 
elektrības kabeli no kontaktligzdas.

Informācija par Cool Control 
izmantošanu

 E Nenovietojiet neko virsū uz Cool Control. Tas 
traucēs iebūvēto piena līmeņa noteikšanas 
svaru darbību.

Piena temperatūra:

 U
apkārtējās vides temperatūras, bet tempera-

sasalt.

 U Zem iekārtas vāka atrodas piena  temperatūras 
displejs. Varat izvēlēties starp °C un °F. Lai 
pārslēgtos starp abiem displejiem, piespiediet 

nas/izslēgšanas pogu Q.

Pēc pagatavošanas atskanēs skaņas signāls un 
piena līmeņa displejs iedegsies sarkanā krāsā:

 U Ielejiet nerūsējošā tērauda tvertnē aukstu 
pienu.

Informācija par higiēnu, darbojoties ar pienu:

 U Tvertni nevajag nepārtraukti uzpildīt ar pienu. 
Piens, kas ilgstoši atradies tvertnē, var saskābt.

 U Ja tvertnē pēc izmantošanas vēl ir piens, 
uzglabājiet to citā traukā, nevis nerūsējošā 
tērauda tvertnē.

 U Iesakām katru dienu iztukšot un iztīrīt 
nerūsējošā tērauda tvertni.

Pēc izvēles– Cool Control (bezvadu) savienošana ar 
kafijas automātu:

 U Lai izveidotu Cool Control bezvadu savieno-
jumu Jūsu kafijas automātam jābūt aprīkotam 
ar JURA Smart Connect. Šis aksesuārs ir 
pieejams pie specializētiem izplatītājiem.

 U Ja nerūsējošā tērauda tvertne ir tukša, tas tiek 
parādīts kafijas automāta displejā.

 U Lūdzu, ievērojiet, ka kafijas automātam ar 
Smart Connect varat pievienot vai nu Cool 
Control, vai tikai vienu JURA lietotni.

 Tīrīšana un apkope
 E Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet raupjus vai 

abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai cietus 
priekšmetus. Tā var sabojāt iekārtu, 
nerūsējošā tērauda tvertnes turētāja 
pārklājumu un nerūsējošā tērauda tvertni.

 E Nerūsējošā tērauda tvertni, silikona 
gredzenu, vāku, adapteri un metāla caurulīti 
var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

T Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet elektrības 
kabeli no kontaktligzdas.

T Iztīriet iekārtas iekšpusi ar mitru drānu.
T Notīriet iekārtas ārpusi ar mitru drānu.
T Noņemiet silikona gredzenu no nerūsējošā 

tērauda tvertnes un izņemiet metāla 
caurulīti no adaptera.

T Rūpīgi zem tekoša ūdens noskalojiet visas 
atsevišķās detaļas.

 Piena līmeņa displeja kalibrē-
šana

Piena līmenis tiek aprēķināts, balstoties uz svaru. Ja 
piena uzpildes tilpums vairs netiek parādīts pareizi, 

vošana darbam un pirmā lietošanas reize –Piena 
līmeņa displeja kalibrēšana“).



 Transportēšana un videi drau-
dzīga utilizācija

Transportēšana

Saglabājiet Cool Control iepakojumu. Tas jāiz-
manto, lai transportēšanas laikā aizsargātu iekārtu. 
Pirms transportēšanas notīriet nerūsējošā tērauda 
tvertni.

Utilizācija

Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas videi draudzīgā 
veidā.
H
Veco iekārtu sastāvā ir vērtīgi, pārstrādājami 
materiāli, kurus būtu vēlams nodot otrreizējai 
pārstrādei. Tādēļ, lūdzu, veiciet veco iekārtu 
utilizāciju, izmantojot atbilstošas atkritumu 
savākšanas sistēmas pakalpojumus.

 Tehniskie parametri

Atbilstība 
marķējums

4003523

A

Jauda

Nerūsējošā 
tērauda tvertnes 
tilpums

Svars

Izmēri
(P × A × D)

Klimata klase T (apkārtējai temperatūrai 

zem apkārtējās temperatūras, 
bet temperatūra nevar būt 

 JURA kontaktinformācija / 
juridiskā informācija

JURA Elektroapparate AG

Papildu kontaktinformāciju par savas valsts pār-

Importētājs
Rickman Trade Latvijas filiāle
Mūkusalas 25, Rīga, Latvija, LV-1004
Tālr. +371 6200 4005
rickman@rickman.lv

stāvi Jūs atradīsiet www.jura.com.

Direktīvas
Iekārta atbilst šādām direktīvām:

 Z
 Z
 Z
 Z
 Z

Tehniskās izmaiņas
Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šīs 
lietošanas instrukcijas attēli ir paredzēti tikai ilustra-
tīviem mērķiem un neatspoguļo iekārtas patiesās 
krāsas. Jūsu iekārta var nedaudz atšķirties.

Atsauksmes
Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Izmantojiet 
kontaktinformāciju no www.jura.com.




