
GIGA X3 Professional lietošanas instrukcija

JURA Type 726

K
Oriģinālā lietošanas instrukcija.

Pirms iekārtas lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
E

Lietošanas instrukcija ir saņēmusi Vācijas Tehniskās Inspekcijas aģentūras 

TÜV SÜD apstiprinājuma zīmi kā viegli saprotamā stilā sastādīta, pilnīga 

un drošības aspektus atspoguļojoša instrukcija.



JURA kafijas un espresso 
automātu starptautiskā garantija

Cien. klient!
Pateicamies Jums, ka iegādājaties JURA 
espresso un kafijas automātu! Ceram, ka esi 
esat apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja 
Jūsu JURA espresso un kafijas automātam ir 
nepieciešams garantijas remonts, lūdzam 
sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, 
JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem 
izplatītājiem (skat. www.jura.com). Lai nerastos 
liekas neērtības un pārpratumi, iesakām 
rūpīgi izlasīt visus nosacījumus, pirms vērsties 
pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes 
darbinieka.

Garantija
Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā 
periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies 
materiālu vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. 
Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam 
radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu 
lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā 
ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA 
oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki 
vai izplatītāji salabos vai aizvietos preci vai 
tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un 
rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija 
minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir 
papildinājums garantijas saistībām, kas ir 
spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums 
tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, 
gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek 
oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces 
netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno 
biroju Šveicē.

Nosacījumi
I. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar 

bojāto preci tiek uzrādīts pavadzīmes vai 
pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts 
pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā 
izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības 
atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, 
ja augstāk minētie dokumenti netiek 
uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir 
nepilnīga vai nesalasāma.

II. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ 
tomēr ne vairāk kā 36 000 kafijas 
pagatavošanas ciklu).

III. Garantija nav spēkā gadījumos, kad preci 
nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, 
lai automāts darbotos kādā citā valstī, 
izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika 
projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, 
kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, 
ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

IV. Garantija nesedz šādus punktus:
a. Regulāra apkope (tīrīšana un 

katlakmens noņemšana), kā arī remonts 
vai detaļu maiņa, kas vajadzīga parasta 
nodiluma dēļ;

b. Preces pielāgošana vai mainīšana ar 
mērķi izmantot to citam nolūkam nekā 
norādīts lietošanas pamācībā;

c. Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti 
saistīti transporta izdevumi, ar 
izsaukumu saistīti transporta izdevumi 
un visi transporta riski;

d. Kaitējumi, kas radušies no:
1. Nepareizas lietošanas, tai skaitā 

(bet ne tikai):
1.1. Lietojot preci tai neparedzētiem 

nolūkiem vai nesekojot JURA 
lietošanas un apkopes instrukcijām;



1.2. Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, 
kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;

1.3. Lietojot nevis JURA, bet citas 
katlakmens noņemšanas vai 
tīrīšanas tabletes;

1.4. Ja kafijas pupiņās ir nonākuši 
svešķermeņi (akmentiņi, koka 
gabaliņi, saspraudes);

1.5. Uzstādot vai, lietojot preci JURA 
kafijas automātus tādā veidā, 
kas nav saskaņā ar valsts, kurā 
prece tiek lietota, spēkā esošajiem 
tehniskajiem un drošības 
standartiem. (No citām valstīm 
ievedot preces valstīs, kur saskaņā 
ar likumu ir nepieciešams vietējais 
akcepts, klients rīkojas uz savu 
atbildību, un vajadzētu paturēt 
prātā, ka šāda rīcība var būt 
pretrunā ar likumu.);

2. Remonta, ko klients ir veicis pats 
vai atļāvis veikt vietās, kas nav 
pilnvarotās apkopes darbnīcas vai 
pārstāvniecības;

3. Negadījuma, zibens spēriena, 
ūdens, uguns, nepareizas 
ventilācijas vai kāda cita JURA 
pakļautībā neesoša faktora.



2

Saturs

Jūsu GIGA X3 Professional

Vadības elementi 4
Svarīga informācija  6

Pareiza lietošana ............................................................................................................................................6
Jūsu drošībai ...................................................................................................................................................6

1 Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize 10
JURA informācija internetā .........................................................................................................................10
JURA servisa tehniķu iestatījumi ................................................................................................................10
Iekārtas iestatīšana ......................................................................................................................................10
Ūdens tvertnes piepildīšana .......................................................................................................................10
Pupiņu tvertnes piepildīšana ......................................................................................................................11
Pirmā lietošanas reize ...................................................................................................................................11
Ūdens cietības pakāpes noteikšana ..........................................................................................................15
Piena tvertnes pievienošana ......................................................................................................................15

2 Dzērienu pagatavošana 16
Kafija, latte macchiato utt. – dzērienu pagatavošanas veidi ................................................................16
Pagatavošana, piespiežot vienu pogu ...................................................................................................... 17
Pagatavošana, izmantojot produktu selektoru .......................................................................................18
Malta kafija ....................................................................................................................................................18
Ieskats baristas receptēs .............................................................................................................................19
Baristas recepšu pagatavošana .................................................................................................................20
Krūzītes tilpuma sākotnējā iestatīšana ....................................................................................................20
Karsts ūdens ..................................................................................................................................................21

3 Ikdienas lietošana  22
Ieslēgšana ..................................................................................................................................................... 22
Ikdienas apkope  .......................................................................................................................................... 22
Regulāra apkope .......................................................................................................................................... 23
Izslēgšana ..................................................................................................................................................... 23

4 Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā 24
Iespējamie iestatījumi programmēšanas režīmā ..................................................................................24
Produktu iestatījumi ...................................................................................................................................25
Produktu iestatījumu pielāgošana ...........................................................................................................25
Produkta pārsaukšana ................................................................................................................................ 27
Produktu pievienošana sākuma ekrānā ..................................................................................................28
Maluma konsistences iestatījumi .............................................................................................................29
Apkopes iestatījumi  ...................................................................................................................................30
Ūdens cietības pakāpes iestatīšana ..........................................................................................................31
Enerģijas taupības režīms ...........................................................................................................................31
Laiks un datums  ......................................................................................................................................... 32
Taimeris ......................................................................................................................................................... 33
Automātiskā izslēgšana ..............................................................................................................................34
Ūdens daudzuma mērvienības ................................................................................................................35
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ...........................................................................................................35
Valoda  ...........................................................................................................................................................36



3

Saturs

Brīdinājumi

J 
BRĪDINĀJUMS

J 
UZMANĪBU

Vienmēr ņemiet vērā jebkuru informāciju, kura ir marķēta ar uzrakstiem 
UZMANĪBU vai BRĪDINĀJUMS un brīdinājuma zīmi. Uzraksts BRĪDINĀJUMS Jūsu 
uzmanību pievērš nopietna savainojuma bīstamības iespējai, bet UZMANĪBU – 
neliela ievainojuma iegūšanas iespējai

UZMANĪBU Uzraksts UZMANĪBU  Jūsu uzmanību pievērš potenciālai iekārtas bojājumu 
rašanās iespējai.

Pielietotie simboli

T Pieprasa rīkoties. Šis simbols nozīmē to, ka Jūs tiekat aicināts veikt kādu 
konkrētu darbību.

E Informācija un padomi, kas vienmēr ļaus vienkāršāk lietot Jūsu GIGA

‘Espresso’ Informācija displejā

Simbolu atšifrējums

Displeja iestatījumi .....................................................................................................................................36
Fons ............................................................................................................................................................... 37
Baristas recepšu deaktivizēšana ...............................................................................................................38
Informācijas aplūkošana ............................................................................................................................38

5 Apkope 40
Kafijas sistēmas skalošana  ........................................................................................................................40
Piena sistēmas skalošana  ...........................................................................................................................41
Piena sistēmas tīrīšana  ...............................................................................................................................41
Dubultā kafijas padeves krāna izjaukšana un skalošana ......................................................................42
Filtra ievietošana un aktivizēšana .............................................................................................................45
Filtra nomaiņa  .............................................................................................................................................46
Iekārtas tīrīšana ...........................................................................................................................................47
Iekārtas atkaļķošana   .................................................................................................................................48
Pupiņu tvertnes tīrīšana .............................................................................................................................50
Ūdens tvertnes atkaļķošana .......................................................................................................................51

6 Displeja paziņojumi 52
7 Problēmu risināšana 54
8 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija 55

Transportēšana / Sistēmas iztukšošana ...................................................................................................55
Utilizācija .......................................................................................................................................................55

9 Tehniskie parametri 56
10 Alfabētiskais rādītājs 57
11 JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija 60



4

Vadības elementi

Vadības elementi

4
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3

1

1 Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta 
aizsargvāku

2 Ūdens tvertnes vāks
3 Ūdens tvertne
4 Strāvas padeves slēdzis un tīkla vads 

(iekārtas aizmugurē)
5 Kafijas biezumu tvertne
6 Notekpaplāte
7 Krūzītes paliktnis

8 Maltas kafijas uzpildes piltuve
9 Ventilācijas atveres
10 Uzglabāšanas nodalījuma vāks
11 Maltas kafijas mērkarote
12 Dubultais kafijas padeves krāns ar 

regulējamu augstumu un platumu
13 Šļakstu aizsargs
14 Karstā ūdens padeves krāns ar 

regulējamu augstumu
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Vadības elementi

1

4

5

32

Iekārtas augšdaļa
1 Q  1 Iesl. / izsl. poga
2 g  Daudzfunkcionālais slēdzis
3 O  P poga (programmēšana)

Priekšpuse
4 Displejs
5 Daudzfunkcionālās pogas (pogas funk-

cijas ir atkarīgas no displejā parādītās 
informācijas)

1

2

3
4

Iekārtas aizmugure
1 Apkopes vāks (atveras, piespiežot ar pirkstu)
2 Slēdzenes mehānisms

3 Aizspiednis
4 Strāvas ligzda (zem vāka)
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Vadības elementi

Svarīga informācija

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai speciālistiem vai 
apmācītam personālam uzņēmumos, vieglās 
rūpniecības un lauksaimniecības aprīkojumā vai 
komerciālai izmantošanai nekvalificētam 
personālam. Tā ir paredzēta tikai kafijas 
pagatavošanai un piena vai ūdens sildīšanai. 
Lietošana citiem mērķiem tiks uzskatīta par 
nepareizu lietošanu. JURA Elektroapparate AG 
neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas 
lietošanas sekām.

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet zemāk 
norādīto svarīgo drošības informāciju.

Lai izvairītos no nāvējoša elektriskā trieciena riska:
 U Nekad nelietojiet bojātu iekārtu vai, ja tai ir 

bojāts barošanas vads.
 U Ja parādās bojājuma pazīmes, piemēram, 

deguma smaka, nekavējoties atvienojiet 
iekārtu no elektrotīkla un sazinieties ar JURA 
servisu.

 U Ja ir bojāts iekārtas barošanas vads, tā remontu 
var veikt tieši JURA vai autorizēts JURA servisa 
centrs.

 U Pārliecinieties, ka GIGA un barošanas vads nea-
trodas karstu virsmu tuvumā.  

 U Pārliecinieties, ka barošanas vads nav saspiests 
un ka tas nerīvējas gar asām virsmām.

 U Nekad paši neatveriet iekārtu un neveiciet tās 
remontu. Neveiciet jebkādas iekārtas 
modifikācijas, kas nav aprakstītas šajā 
lietošanas instrukcijā. Iekārtā ir sastāvdaļas, 

Pareiza lietošana

Jūsu drošībai

J
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Vadības elementi

kuras pakļautas spriegumam. Ja iekārta tiek 
atvērta, pastāv risks iegūt nāvējošu ievaino-
jumu. Remontus drīkst veikt tikai autorizētos 
JURA servisa centros, lietojot oriģinālās rezer-
ves daļas un piederumus.

 U Lai pilnībā un droši iekārtu atslēgtu no 
elektrobarošanas avota, vispirms izslēdziet 
GIGA ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pēc 
tam ar strāvas padeves slēdzi. Tikai tad drīkst 
izņemt kontaktdakšu no tīkla rozetes.

Pieskaršanās krāniem var radīt applaucējumus vai 
apdegumus.

 U Iekārta jānovieto bērniem nesasniedzamā 
vietā.

 U Nepieskarieties jebkādām karstām virsmām. 
Lietojiet komplektācijā iekļautos rokturus.

Bojāta iekārta nav droša un var radīt ievainojumu 
vai aizdegties. Lai izvairītos no bojājumiem, jebkādu 
ievainojumu gūšanas vai aizdegšanās iespējas:

 U Iekārtu drīkst pieslēgt tikai pie tāda elektrotīkla, 
kura parametri norādīti datu plāksnītē. Datu 
plāksnīte atrodas Jūsu GIGA apakšdaļā. Pārējie 
tehniskie dati ir norādīti šajā lietošanas 
instrukcijā (skat. 9. nodaļu “Tehniskie  
parametri”).

 U Savienojiet GIGU tieši ar kontaktligzdu. 
Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var 
radīt pārkaršanu.

 U Neļaujiet barošanas vadam brīvi nokarāties. 
Aiz barošanas vada var paklupt vai to sabojāt.

 U Sargājiet GIGA no tādas apkārtējās vides ietek-
mes kā lietus, sala un tiešiem saules stariem.
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Vadības elementi

 U Neiegremdējiet GIGA iekārtu, barošanas vadu 
vai savienojumus ūdenī.

 U Neievietojiet GIGA iekārtu vai jebkuras tās 
atsevišķas daļas trauku mazgājamā mašīnā.

 U Pirms jebkuras tīrīšanas operācijas Jūsu GIGA ir 
jāizslēdz ar strāvas padeves slēdzi.  GIGA 
vienmēr jāslauka ar mitru, nevis slapju lupatiņu, 
kā arī jāaizsargā no ilgstošas nošļakstīšanās ar 
ūdeni.

 U GIGA nav piemērota novietošanai uz virsmas, 
kur var būt izmantots ūdensmetējs.

 U Iekārtu nedrīkst mazgāt ar ūdensmetēju.
 U Lūdzu, lietojiet oriģinālos JURA kopšanas 

līdzekļus. Produktu lietošana, kurus JURA skai-
dri neiesaka lietot, var radīt GIGA bojājumus.

 U Nelietojiet kafijas pupiņas ar piedevām vai 
karamelizētas kafijas pupiņas

 U Ūdens tvertnē iepildiet tikai svaigu, aukstu 
ūdeni.

 U Ja ilgstoši iekārtu nelietosiet, iekārtu izslēdziet 
ar strāvas padeves slēdzi.

 U Bērni nedrīkst veikt iekārtas tīrīšanas vai apko-
pes darbus, ja tos nepārrauga atbildīgās perso-
nas.

 U Neļaujiet bērniem spēlēties ar iekārtu.
 U Neļaujiet bērniem līdz 8 gadu vecumam  

piekļūt iekārtai, vai arī tos nepārtraukti  
uzraugiet.

 U Iekārtu  bez uzraudzības var darbināt tikai 
bērni, kas ir 8 gadus veci un vecāki, ja viņi ir 
instruēti, kā droši lietot iekārtu.

 U Bērniem jāzina un jāsaprot potenciālie riski, 
kas rodas, nepareizi lietojot iekārtu.
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Vadības elementi

Cilvēkus, tajā skaitā arī bērnus,
 U kuriem nav pietiekamu fizisku, sensoro vai 

prāta spēju droši lietot iekārtu vai
 U kuriem nav pieredzes vai pietiekamu zināšanu, 

par to, kā droši lietot iekārtu,
lietošanas laikā jāuzrauga atbildīgajai personai vai 
jāsniedz norādes par pareizu lietošanu.

Drošība, lietojot CLARIS Blue filtra kārtridžu:
 U Filtra  kārtridži  jāglabā  bērniem  nesasniedzamā  

vietā .
 U Filtra kārtridži jāglabā sausā vietā hermētiskā 

iepakojumā.
 U Kārtridži jāsargā no siltuma un tiešiem saules 

stariem.
 U Nelietojiet bojātus filtra kārtridžus.
 U Neatveriet filtra kārtridžus.
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2 Dzērienu pagatavošana

2 Dzērienu pagatavošana

 E Produkta pagatavošanas procesu var apturēt jebkurā laikā. Lai 
to izdarītu, nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi k vai  
‘’ pogu.

 E Pagatavošanas laikā, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi, var 
mainīt iestatītos daudzumus (piem., piena putu vai ūdens 
daudzumu). g.

 E Dzēriena pagatavošanas aktuālā stāvokļa informācija tiks 
parādīta displejā.

Kafija vislabāk garšo tad, ja tā ir karsta. Vēsa porcelāna tasīte atdzesē 
dzērienu un pasliktina garšu. Mēs iesakām lietot uzsildītas krūzītes. 
Pilnīgs kafijas aromāts spēj atraisīties tikai uzsildītās krūzītēs. Pie 
sava JURA izplatītāja Jūs varat iegādāties krūzīšu sildītāju.

Jūs varat ievadīt sākotnējos iestatījumus visiem produktiem 
programmēšanas režīmā (skat. 4. nodaļa “Sākotnējie iestatījumi 
programmēšanas režīmā – Produktu iestatījumi”).

GIGA piedāvā divus kafijas, piena vai karstā ūdens pagatavošanas 
veidus.

 U Ar vienu pogas nospiešanu: Vienkārši nospiediet attiecīgo 
displejā (sākuma ekrānā) redzamā produkta, ko vēlaties 
pagatavot, pagatavošanas pogu.

 U Produktu selektora lietošana (daudzfunkcionālais slēdzis): 
Starta ekrānā parādīti tikai daži no produktiem, ko iespējams 
pagatavot. Tiklīdz Jūs pagriezīsiet daudzfunkcionālo slēdzi, 
produktu selektorā tiks parādīti vairāki produkti.

 U Lai izvēlētos nepieciešamo produktu, pagrieziet slēdzi. 
Uzsāciet pagatavošanu. Šim nolūkam nospiediet 
daudzfunkcionālo slēdzi vai ‘Prepare’ (“Pagatavot”) pogu.

 U Produktu izvēlnes skats pazūd pēc 5 sekundēm automātiski, 
ja pagatavošana netiek uzsākta.

Divas pagatavošanas iespējas būs detalizēti aprakstītas turpmākajās 
sadaļās.

Kafija, latte macchiato 
utt. – dzērienu 
pagatavošanas veidi
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2       Dzērienu pagatavošana

Displejā (sākuma ekrāns), Jūs redzēsiet  astoņus produktus, kurus var 
pagatavot, vienkārši nospiežot atbilstošo pogu.

Īpaša kafija sākuma ekrānā tiek vienmēr pagatavota pēc vienas 
shēmas.

Piemērs: Sekojiet instrukcijām, lai pagatavotu vienu kafijas porciju.

Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.

T  Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
T Nospiediet ‘Coffee’ („Kafija”) pogu.
 Sākas kafijas pagatavošana. Tasītē ietecēs iestatītajam ūdens 

daudzumam atbilstošs gatavās kafijas daudzums. Kafijas 
pagatavošana tiks pārtraukta automātiski. Displejā tiks 
parādīts ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”).

Divas īpašas kafijas porcijas var vienmēr pagatavot pēc vienas 
shēmas: Nospiediet vajadzīgo pagatavošanas pogu divreiz divu 
sekunžu laikā.

Jūsu GIGA pagatavos latte macchiato, kapučīno un citus kafijas 
dzērienus ar pienu ar vienu pogas nospiešanu, bez nepieciešamības 
kustināt krūzi vai tasi.

Piemērs:  Lai pagatavotu vienu latte machiatto, rīkojieties šādi:

Precondition: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) 
tiek parādīts displejā, piens ir pievienots dubultajam padeves 
krānam.

T  Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet glāzi.
T  Nospiediet ‘Latte macchiato’ pogu.

‘Latte macchiato’ iepriekš noteiktais piena un piena putu daudzums 
ietek glāzē.

Sākas kafijas pagatavošana. Iepriekšnoteiktais ūdens 
daudzums espresso pagatavošanai ietek glāzē. Pagatavošana 
tiks pārtraukta automātiski.

Displejā tiks parādīts  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, 
izvēlieties produktu”).

Pagatavošana ar vienu 
pogas nospiešanu

Īpaša kafija ar vienu pogas 
nospiešanu

Divas īpašas kafijas porcijas 
ar vienu pogas nospiešanu

Kafija ar pienu ar vienu 
pogas nospiešanu
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2 Dzērienu pagatavošana

Tiklīdz Jūs pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, vairāk produktu tiek 
parādīti produktu selektorā.

 E Produktu selektora skats pazūd automātiski pēc 5 sekundēm, 
ja nav sākusies pagatavošana.

 E Piemērs: Lai pagatavotu caffe latte, izmantojot produktu 
selektoru, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”) 
tiek parādīts displejā, piens ir pievienots dubultajam padeves krānam.

T  Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apskatītu selektoru.
  g  T  Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr parādās 

‘Caffè latte’ produkts.
  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi, lai uzsāktu dzēriena 

pagatavošanu. Tiek pagatavota caffe latte.
Pagatavošana tiks pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts 

‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”).

Jūs varat izvēlēties otru kafijas veidu, piemēram, bezkofeīna kafiju ar 
maltas kafijas uzpildes piltuvi.

 E Nekad neberiet vairāk kā divas mērkarotes maltas kafijas.

 E Nelietojiet pārāk smalka maluma kafiju. 

 E Ļoti smalka maluma kafija var nosprostot sistēmu un kafija no 
tās nāks ārā tikai pilienu veidā.

 E Ja iekārtā netiks ievietots pietiekams maltas kafijas daudzums, 
displejā parādīsies ‘Not enough ground coffee’ (“Nepietiekams 
maltas kafijas daudzums”) un GIGA apturēs darbību.

 E Izvēlētā īpašā kafija tiks pagatavota aptuveni vienas minūtes 
laikā pēc maltas kafijas piepildīšanas. Pretējā gadījumā GIGA 
apturēs darbību un atkal būs gatava lietošanai.

Visas maltas kafijas porcijas tiek pagatavotas šādā secībā.

Piemērs: Lai pagatavotu kafijas porciju no maltas kafijas, rīkojieties 
šādi: 

Pagatavošana, 
izmantojot produkta 
selektoru

Īpašas kafijas pagatavošana, 
izmantojot produktu 

selektoru

Malta kafija
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2       Dzērienu pagatavošana

Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.

T  Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
T  Atveriet maltas kafijas uzpildes piltuves vāku. ‘Please add 

ground coffee.’ (“Lūdzu, iepildiet malto kafiju”).
T  Uzpildes piltuvē ieberiet vienu mērkaroti maltās kafijas.
T  Aizveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”), visi 
speciālās kafijas veidi, kurus Jūs varat pagatavot no maltās 
kafijas, tiek parādīti displejā.

T  Nospiediet ‘Coffee’ (“Kafija”) pogu. Sākas kafijas 
pagatavošana. Uzraksts ‘Coffee’ (“Kafija”) un uzpildes 
tilpums tiek parādīti displejā. Krūzītē ietecēs iestatītajam 
ūdens daudzumam atbilstošs gatavās kafijas daudzums.
Pagatavošana tiks pārtraukta automātiski. Displejā tiek 
parādīts  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”).

Tagad Jūs varat kļūt par profesionālu baristu! Izmantojot 
daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varat izvēlēties 12 garšīgu kafijas 
meistardarbu receptes no produktu selektora.  GIGA Jūs izvedīs cauri 
katram pagatavošanas procesa solim ar viegli saprotama teksta 
palīdzību un attēliem. Izvēlieties:

 U Marocchino

 U Pepresso

 U White Cool

 U Latte macchiato ar garšas piedevām

 U Īru kafija*

 U Café mélange

 U Vīnes kafija

 U Winter Magic

 U Shakerato

 U Mango Lassi

 U Red Cool*

 U Summer Fire
Šīs receptes ir izveidotas, lai priecētu gan acis, gan garšas kārpiņas! 
(Receptes, kas atzīmētas ar *, satur alkoholu). 

Barista receptes īsumā
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2 Dzērienu pagatavošana

Visas baristas receptes tiek pagatavotas šādā secībā.

 E Produktu izvēlnes skats pazūd pēc 5 sekundēm automātiski, 
ja pagatavošana netiek uzsākta.

Piemērs: Lai pagatavotu White Cool kafiju, rīkojieties šādi:
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apskatītu produktu 

selektoru.
  g  T  Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi, kamēr parādās 

‘White Cool’ produkts.
  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzsāktu 

pagatavošanu.
T  Sekojiet displejā redzamajām instrukcijām un apstipriniet, 

nospiežot ‘Next’ („Nākamais”) pogu.

 E Jūs jebkurā brīdī varat pārtraukt pagatavošanas procesu, 
nospiežot ‘’ pogu.

 E Baristas receptēm Jūs nevarat veikt sākotnējos iestatījumus. 
Tomēr pagatavošanas laikā, pagriežot daudzfunkcionālo 
slēdzi, Jūs varat mainīt kafijas stiprumu un daudzumu f.

Nepieciešamā daudzuma (ūdens, piena, utt.) iestatīšana visiem 
produktiem atbilstoši tasītes tilpumam ir ļoti vienkārša. Daudzumu 
regulējiet tā, kā norādīts šajā piemērā. Katru reizi, kad turpmāk 
pagatavosiet dzērienu, tiks lietots šis ūdens daudzums.

Sākotnējie tasītes tilpuma pielāgotie iestatījumi visiem produktiem 
(izņemot caffè latte) atbilst šādam modelim.

Piemērs:  Lai veiktu sākotnējo ūdens daudzuma iestatīšanuvienai 
kafijas porcijai, rīkojieties šādi:.
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.

T  Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
T  Nospiediet un turiet ‘Coffee’ („Kafija”) pogu. Uzraksts  

‘Coffee’ („Kafija”) un iestatītais tilpums tiks parādīts displejā.
T  Turiet nospiestu ‘Coffee’ („Kafija”) pogu tik ilgi, kamēr 

parādās uzraksts ‘Enough coffe? Press button’ (“Pietiekami 
daudz kafijas? Nospiediet pogu.”) tiks parādīts displejā

T  Atlaidiet ‘Coffee’ („Kafija”) pogu.

Baristas recepšu 
pagatavošana

Krūzītes tilpuma 
sākotnējā iestatīšana
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2       Dzērienu pagatavošana

   Sāksies pagatavošana, un kafija ietecēs krūzītē.
Preparation starts and the coffee flows into the cup.
T  Tiklīdz krūzītē ir pietiekams kafijas daudzums, nospiediet 

jebkuru pogu. Kafijas pagatavošana tiks pārtraukta. ‘Saved’ 
(“Saglabāts”) uz īsu brīdi parādīsies displejā. Iestatītais vienai 
kafijas porcijai nepieciešamais ūdens tiks saglabāts atmiņā .

 E Atkārtojot iepriekš aprakstīto procedūru, Jūs varat mainīt šo 
iestatījumu.

 E Tilpumu tasītes izmēram var pielāgot arī produktiem, kas 
atrodas produktu selektorā. Lai to paveiktu, nospiediet un 
turiet daudzfunkcionālo slēdzi, k līdz parādīsies uzraksts 
‘Enough coffee? Press button’ (“Pietiekami daudz kafijas? 
Nospiediet pogu”) tiks parādīts displejā.

 E Visus kafijas, piena un karstā ūdens porciju iestatījumus Jūs 
varat veikt programmēšanas režīmā (skat. 4. nodaļu 
“Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā - Produktu 
iestatījumi”).

 E Lai pagatavotu karstu ūdeni, iespējams izvēlēties šādus 
temperatūras režīmus: ‘Low’ („Zems”), ‘Normal’ („Normāls”), 
‘High’ („Augsts”)

Pastāv iespēja applaucēties ar karsta ūdens šļakstiem.
T  Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.

Priekšnosacījums:  : ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.

T  Zem karstā ūdens padeves krāna novietojiet krūzīti.
T  Nospiediet ‘Hot water’ („Karsts ūdens”) pogu. Uzraksts ‘Hot 

water’ (“Karsts ūdens”) un temperatūra tiek parādīti displejā.

 E Spiežot ‘+’ vai ‘–’ pogu (aptuveni 2 sekunžu laikā) Jūs varat 
iestatīt temperatūru pēc Jūsu personīgas izvēles. Iestatījums 
netiek saglabāts.

‘Hot water’, karstais ūdens tek krūzītē.
Pagatavošana tiks pārtraukta automātiski, kad tiek sasniegts 
iestatītais ūdens daudzums. Displejā tiek parādīts ‘Please select 
product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”).

Karsts ūdens

J UZMANĪBU
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1 Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē

1 Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē

Apmeklējiet mūsu interneta vietni. JURA mājaslapā (www.jura.com) 
Jūs atradīsiet interesantu jaunāko informāciju par Jūsu GIGA iekārtu, 
kā arī visu nepieciešamo informāciju par kafiju.

Tikai JURA servisa tehniķis var veikt šādus iestatījumus:

 U Produktu selektora skata atslēgšanu (skat. 2. nodaļu “ Dzērienu 
pagatavošana - Pagatavošana, izmantojot produktu  
selektoru “).

 U Pirms pagatavošanas funkcijas izslēgšana katrai īpašas kafijas 
porcijai.

 U Kodi: var pievienot četrus kodus. Katram kodam var definēt 
pieejamos vai atspējotos  programmēšanas elementus. Katrs 
kods atbilst par dažādām atļaujām. Piemēram, Jūs varat 
noteikt, ka apkopes programmas uzsākšana ir atspējota, 
izmantojot kodu.

 U „Krūzītes tilpuma sākotnējā iestatīšanas” funkcijas bloķēšana.

 U Dubultu produktu pagatavošanas bloķēšana, divreiz nospiežot 
attiecīgos produktus.

 U Noteikt, ka aicinājums iztīrīt notekpaplāte neparādās pēc 
tīrīšanas.

No JURA servisa partneriem Jūs savai GIGA varat iegūt šādus papildu 
piederumus:

 U Pilienu drenāžas komplektu

 U Kafijas biezumu utilizācijas funkcijas komplektu

Veicot GIGA iestatīšanu lūdzu ievērot sekojošo:

 U Novietojiet GIGA uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.

 U Savai GIGA iekārtai izvēlieties vietu, kurā tā būs pasargāta  
no pārkaršanas. Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav 
aizsegtas.

 U Iekārtas ikdienas apkope un higiēna ir galvenie 
priekšnosacījumi, lietojot pienu, kafiju un ūdeni. Lai katru reizi 
rezultātā sanāk ideālas kafijas krūzīte, ūdens ir jāmaina katru 
dienu. 

JURA Internetā

Iekārtas JURA servisa 
tehniķu iestatījumi

Iekārtas iestatīšana

Ūdens tvertnes
piepildīšana
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1       Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni 
vai iekārtu.

T  Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.

T  Atveriet ūdens tvertnes vāku.
T  Noņemiet ūdens tvertni un noskalojiet to ar aukstu ūdeni.
T  Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un uzstādiet 

ūdens tvertni atpakaļ.
T  Close the water tank cover.

Pupiņu tvertnes vākam ar aromāta aizsargvāks. Šādi Jūsu kafijas 
pupiņu aromāts saglabāsies daudz ilgāk.

Kafijas pupiņas, kuras ir apstrādātas ar piedevām (piem., cukuru), 
malta kafija vai sasaldēta, atūdeņota kafija var sabojāt dzirnaviņas.

T  Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšanai lietojiet tikai 
neapstrādātas kafijas pupiņas.

T  Atveriet pupiņu tvertnes vāku un izņemiet aromāta 
aizsargvāku.

T  No tvertnes iekšienes izņemiet jebkurus netīrumus un 
svešķermeņus.

T  Piepildiet kafijas tvertni ar kafijas pupiņām, aizveriet aromātu 
saglabājošo vāku un pupiņu tvertnes vāku.

Pirmās lietošanas reizes laikā Jūs varat izvēlēties starp ‘Quick 
installation’ (“Ātra instalācija”) un ‘Standard installation’ (“Standarta 
instalācija”) (programmēšanas ‘Programming’ režīmā):

 U ‘Quick installation’ (“Ātra instalācija”): Pēc laika un datuma 
iestatīšanas Jūsu GIGA ir gatava lietošanai.

 U ‘‘Standard installation’ (“Standarta instalācija”) 
(programmēšanas ‘Programming’ režīmā): Jūs varat izvēlēties, 
vai lietot GIGA ar vai bez CLARIS Pro filtra kārtridža. Ja ūdens 
cietība ir 10° dH vai lielāka, mēs iesakām lietot filtra kārtridžu. 
Ja Jums nav zināma ūdens cietība, tā vispirms ir jānoskaidro 

UZMANĪBU

Pupiņu tvertnes 
piepildīšana

UZMANĪBU

Pirmā lietošanas reize
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1 Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē

(skat. 1. nodaļu „Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas 
reize – Ūdens cietības noteikšana”).

 U ‘Use filter’  / ‘Active’(‘Izmantot filtru’ / ‘Aktīvs’): Jūs varat 
pielāgot CLARIS Pro filtra kārtridžu. Atkaļķošana vairs nebūs 
nepieciešama.

 U ‘Use filter’ / ‘Inactive’ (‘Izmantot filtru’ / ‘Neaktīvs’): Jūs varat 
iestatīt lietotā ūdens cietības pakāpi. Šī iestatījuma 
uzstādīšana nosaka to, kad Jūsu GIGA iekārta ieteiks veikt 
atkaļķošanu.

Ja iekārta tiek lietota ar bojātu barošanas vadu, pastāv nāvējoša 
elektriskā trieciena risks.

T  Nekad nelietojiet bojātu iekārtu vai tad, ja tai ir bojāts 
barošanas vads

Priekšnosacījums: Ūdens tvertnei un pupiņu tvertnēm ir jābūt  
piepildītām.

T  Pievienojiet barošanas vadu iekārtai.
T  Ievietojiet kontaktdakšu tīkla ligzdā.

  3  T  Ieslēdziet GIGA ar tīkla slēdzi, kurš atrodas iekārtas 
mugurpusē.

  Q  T  Lai ieslēgtu GIGA, nospiediet ‘On/Off’ (“’Iesl./Izsl.”’) pogu.
   Displejā parādīsies ‘Welcome to JURA’ (“Laipni lūgti JURA”). 

Displejā tiks parādītas valodas, kuras iespējams izvēlēties.

 E Lai parādītu vairāk valodas, nospiediet ‘Next’ (“Tālāk”) pogu 
(apakšā pa labi).

T  Nospiediet pogu, kura atbilst Jums nepieciešamajai valodai, 
piemēram, ‘English’ (“Angļu”).

Uz īsu brīdi displejā parādās ‘Saved’ (“’Saglabāts”’) un apstiprina 
izdarīto iestatījumu.

 E Tagad izvēlēties vai nu ‘Quick installation’ (“Ātrā instalācija”), 
vai ‘Standard installation’ (“Standarta instalācija”) 
(programmēšanas ‘Programming’ režīmā).

T Nospiediet ‘Quick installation’ (“Ātrā instalācija”) pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘ –’ , lai iestatītu stundas.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

J BRĪDINĀJUMS

Ātra instalācija
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1       Sagatavošanās un lietošana pirmajā lietošanas reizē

T  Spiediet  ‘+’ vai ‘ –’ pogu, lai iestatītu minūtes.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
Uz īsu brīdi displejā parādās ‘Saved’ (“Saglabāts”).
‘Date’ (“Datums”)
T  Spiediet ‘+’ vai ‘ –’ pogu, lai iestatītu gadu.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Spiediet‘+’ vai ‘ –’pogu, lai iestatītu mēnesi.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘ –’ pogu, lai iestatītu dienu.
T  Spiediet ‘Save’ button.

    Uz īsu brīdi displejā parādās ‘Saved’ (“Saglabāts”).
    ‘Machine is heating.’ (‘Iekārta uzsilst’).
    ‘Press the Rotary Switch.’, (“Nospiediet daudzfunkcionālo  
    slēdzi”), daudzfunkcionālais slēdzis iedegas.

  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
‘Machine is rinsing’, notiek iekārtas skalošana. Ūdens plūst 
cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta 
automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product:’ 
(“Lūdzu, izvēlieties produktu”). Tagad GIGA ir gatava  
darbam.

T  Nospiediet ‘Programming’ (“Programmēšana”) pogu.‘Time’ 
(“Laiks”).

T  Spiediet ‘+’ vai ‘ –’ pogu, lai iestatītu stundas.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘ –’ pogu, lai iestatītu minūtes.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Date’ (“Datums”)
T  Spiediet ‘+’ vai ‘ –’ pogu, lai iestatītu gadu.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘ –’ pogu, lai iestatītu mēnesi.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘ –’ pogu, lai iestatītu dienu.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
Uz īsu brīdi displejā parādās ‘Saved’ (“Saglabāts”).

Standarta instalācija
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     ‘Use filter’  (‘Izmantojiet filtru’)

 E Jūs varat izvēlēties, vai lietot GIGA ar vai bez CLARIS Pro filtra 
kārtridža.

T  Nospiediet ‘Active’ („Aktīvs”) pogu..
T  Nospiediet ‘Save’ („Saglabāt”) pogu.
Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi, slēdzis iedegas.

  k  T  ‘System is filling’, notiek sistēmas piepildīšana ar ūdeni. Šī 
darbība tiek pārtraukta automātiski. ‘Insert filter’/ ‘Press the 
Rotary Switch’ („Ievietojiet filtru” / „Nospiediet 
daudzfunkcionālo slēdzi”)

T  Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
T  Atveriet filtra turētāju un, pielietojot nedaudz spēka. 

ievietojiet filtra kārtridžu ūdens tvertnē.
T  Aizveriet filtra turētāju. Tam nofiksējoties, Jūs dzirdēsiet 

klikšķi.
T Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un nolieciet 

to atpakaļ vietā.
  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.

  ‘Filter is being rinsed.’, filtrs tiek skalots. Filtra skalošana  
    apstājas automātiski. Uz ekrāna parādās ‘Empty drip tray.’  
    („Iztukšojiet notekpaplāti”).

T  ‘Filter’ / ‘Filter rinsing complete.’ („Filtrs” / „Filtra skalošana 
pabeigta”). ‘Machine is rinsing’, notiek iekārtas skalošana. 
Ūdens plūst cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība 
tiek pārtraukta automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please 
select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”). Tagad GIGA 
ir gatava darbam.

T  Nospiediet ‘Inactive’ („Neaktīvs”) pogu.
T  Nospiediet ‘Save’ („Saglabāt”) pogu. ‘Water hardness’ 

(„Ūdens cietība”).

 E Ja Jūs nezināt sava ūdens cietības pakāpi, Jums vajag no 
sākuma to uzzināt (skat. 1. nodaļa “Sagatavošanās un lietošana 
pirmajā lietošanas reizē – Ūdens cietības pakāpes noteikšana”).

T Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai iestatītu ūdens cietības pakāpi..
T  Nospiediet ‘Save’ („Saglabāt”) pogu.

Filtra aktivizēšana

Filtra deaktivizēšana
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   Uz īsu brīdi ekrānā parādās ‘Saved’ („Saglabāts”).
    ‘Press the Rotary Switch.’, (“Nospiediet daudzfunkcionālo  
    slēdzi”), daudzfunkcionālais slēdzis iedegas.

  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.
‘System is filling’, notiek sistēmas piepildīšana ar ūdeni. Šī 

darbība tiek pārtraukta automātiski.
‘Machine is rinsing’, notiek iekārtas skalošana. Ūdens plūst 
cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta 
automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product:’ 
(“Lūdzu, izvēlieties produktu”). Tagad GIGA ir gatava  
darbam.

Ūdens cietību Jūs varat noteikt ar Aquadur® testa sloksnīti, kura 
iekļauta standarta komplektācijā.

T  Testa sloksnīti uz īsu brīdi (uz 1 sekundi) paturiet zem tekoša 
ūdens. Nokratiet ūdeni.

T  Nogaidiet aptuveni minūti.
T  Jūs varēsiet uzzināt ūdens cietības pakāpi pēc tā, kā Aquadur® 

sloksnīte iekrāsosies un salīdzināt ar aprakstu uz iepakojuma.

Jūsu GIGA rada lieliskas, vieglas, perfektas krēmveida konsistences 
piena putas. Putošanas vissvarīgākā prasība ir piena temperatūra 
(4-8 ° C). Tādēļ mēs ieteiktu izmantot piena dzesētāju (piem., JURA 
Compressor Cooler Pro, kas ir pieejams pēc Jūsu izvēles).

T  Savienojiet piena cauruli ar kafijas padeves krānu. Lai to 
izdarītu, pievienojiet piena caurules galu ar konektoru, kas 
atrodas padeves krāna labajā pusē.

T  Savienojiet otro piena caurules galu ar piena dzesētāju.

Ūdens cietības pakāpes 
noteikšana
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3 Ikdienas lietošana

Kad GIGA iekārta tiek ieslēgta, tā automātiski pieprasīs ieslēgt 
skalošanu. Darbības uzsākšanas skalošanu uzsāk, nospiežot 
daudzfunkcionālo slēdzi k. Programmēšanas režīmā šo iestatījumu 
var mainīt, un iekārta var pati veikt automātisku skalošanas palaišanu 
(skat. 4. nodaļu “Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – 
Apkopes iestatījumi”).

Priekšnosacījums:  Jūsu GIGA jābūt ieslēgtai ar strāvas padeves 
slēdzi.

T  Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
  Q  T  Lai ieslēgtu GIGA, nospiediet Iesl./Izsl. pogu.
Displejā parādīsies ‘Welcome to JURA’ . Iekārta uzsilst.

‘Machine is rinsing’, notiek iekārtas skalošana. Ūdens plūst 
cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta 
automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product:’ 
(“Lūdzu, izvēlieties produktu”). Tagad GIGA ir gatava darbam

Lai nodrošinātu ilgu un uzticamu GIGA kalpošanas laiku un garantētu 
optimālu kafijas kvalitāti, iekārtai ir nepieciešama ikdienas apkope.

T  Izvelciet otekpaplāti.
T  Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un paplāti. Noskalojiet tos 

ar siltu ūdeni.

 E Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni, kad iekārta ir 
izslēgta. Tikai šādi rīkojoties, ir iespējams atiestatīt kafijas 
biezumu skaitītāju.

T  Novietojiet kafijas biezumu tvertni un paplāti tiem 
paredzētajās vietās.

T  Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru, vēsu ūdeni.
T  noņemiet piena cauruli uz kārtīgi to izskalojiet zem tekoša 

ūdens.

Ieslēgšana

Ikdienas kopšana
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T  Izjauciet un izskalojiet dubulto kafijas padeves krānu (lūdzu 
skat. 5. nodaļu “Apkope – Dubultā kafijas padeves krāna 
izjaukšana un skalošana”).

T  Iekārtas virsmu noslaukiet ar tīru, mīkstu un mitru lupatiņu 
(piem., mikrošķiedru lupatiņu).

Regulāri vai pēc nepieciešamības veiciet šādas apkopes darbības:

 U Higiēnas nolūkos piena caurulīte regulāri jāmaina (aptuveni ik 
pēc 3 mēnešiem). Rezerves caurulītes ir iespējams iegādāties 
pie specializētajiem izplatītājiem (JURA putotāju oriģinālo 
piederumu komplekts).

 U Notīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar birsti. Tālāka 
informācija par ūdens tvertni ir sniegta šajās lietošanas 
instrukcijās (skat. 5. nodaļu “Apkope – Ūdens tvertnes 
atkaļķošana.”).

 U Piena un kafijas paliekas var pielipt pie krūzīšu paliktņa 
virsmas. Ja tā notiek, notīriet krūzīšu paliktni.

Pēc Jūsu GIGA izslēgšanas, dubultais kafijas padeves krāns tiek 
izskalots.

Priekšnosacījums:  ‘‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.

T  Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
  Q  T  Nospiediet ‘On/Off’ (“Iesl./Izsl.”) pogu.

‘Machine is rinsing’, ‘Milk system is being rinsed’(ja esat pagatavojis 
kafiju ar pienu). Notiek iekārtas skalošana. Šī darbība tiek pārtraukta 
automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product:’ (“Lūdzu, 
izvēlieties produktu”). Tagad GIGA ir izslēgta

 E Kad GIGA ir izslēgta ar ‘On /Off’ (“Iesl./Izsl.”) pogas palīdzību, 
tā gaidīšanas režīmā patērē mazāk nekā 0,1 W enerģijas. 
Iekārta būs pilnībā atslēgta no elektrobarošanas, ja to izslēgs 
ar barošanas slēdzi..

Regulāra apkope

Izslēgšana
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4 Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā

Lai ieietu programmēšanas režīmā, nospiediet “P” pogu. Pagriežot 

daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs varat pārvietoties starp programmējamiem 

elementiem un ar daudzfunkcionālo pogu palīdzību veikt sākotnējo 

iestatījumu saglabāšanu. Iespējams veikt sekojošus iestatījumus:

Saistītie elementi Skaidrojums
‘Maintenance 
status (1/5)’ 
(“Apkopes 
stāvoklis”)’

‘Clean’ (“tīrīšana”),
‘Change the filter’, (“Filtra 
nomaiņa”) 
‘Descale’ (“Atkaļķošana”),(tikai 
tad, ja filtrs ir aktivizēts),
‘Rinse the milk system’ Piena 
sistēmas skalošana”),
‘Rinse the coffee system’ (“Kafijas 
sistēmas skalošana”),
‘Clean the milk system’ (“Piena 
sistēmas tīrīšana”)

T Startējiet nepieciešamo apkopes 
programmu.

'Product settings 
(2/5)' ("Produkta 
iestatījumi")

‘Programming’ 
(“Programmēšana”)
‘Classic-library’ (“Bibliotēka”)
‘Set consistency of grind’ 
(“Iestatiet maluma  
konsistenci”)

TIzvēlieties Jūsu iestatījumus speciālajai 
kafijai, pienam un karstam ūdenim.
T Aizvietojiet produktus sākuma ekrānā 
un produktu selektora skatā ar saviem 
iecienītākajiem produktiem, vai tieši 
pagatavojiet izvēlēto produktu.
T Noregulējiet maluma konsistenci abās 

dzirnaviņās izmantotajām kafijas pupiņām..
'Machine settings 
(3/5)' ("Iekārtas 
iestatījumi")

‘‘Maintenance settings’ 
(“Apkopes iestatījumi”) (filtrs, 
ūdens cietības pakāpe, 
ieslēgšanas skalošana, piena 
sistēmas skalošana),
‘Time / date’ (“Laiks/Datums”)
‘‘Timer’ (“Taimeris”),
‘Save energy’ (“Taupīt enerģiju”),
‘Units’ (“Mērvienības”),’,
‘Factory setting’ (“Rūpnīcas 
iestatījumi”)

T estatiet ūdens cietības pakāpi vai 
aktivizējiet filtru.
T Izmainiet iestatījumus ieslēgšanas 
skalošanai un piena sistēmas skalošanai.
T Iestatiet GIGA automātiskās 
izslēgšanas laiku.
T Izvēlieties enerģijas taupošo režīmu.
T Izvēlieties ūdens daudzuma 
mērvienību. 
T Atiestatiet iekārtu vai sākotnējos 
produktu daudzuma rūpnīcas 
iestatījumus.

Iespējamie iestatījumi 
programmēšanas režīmā
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Saistītie elementi Skaidrojums
‘Machine settings 
(4/5)’ (“Iekārtas 
iestatījumi”)

‘Choose language’ (“Izvēlieties 
valodu”),
‘Display’ (“Displejs”),
‘Colour scheme’ (“Krāsu 
gamma”),
‘Barista recipes’ („Baristas 
receptes”)

T Izvēlieties valodu.
T Izmainiet displeja iestatījumus.
T Aktivizējiet vai deaktivizējiet baristas 
receptes.

‘Information (5/5)’ 
(“Informācija”)

‘Product counter’ (“Produktu 
skaitītājs”),
‘Day counter’ („Dienu skaitītājs”),
‘Maintenance counter’ (“Apkopes 
skaitītājs”),
‘Version’ (“Versija”)

T Sekojiet līdzi pagatavotajiem 
produktiem un apskatiet izpildīto 
apkopes programmu skaitu.

Programmējamajā elementā ‘Product settings (2/5)’ (“Produkta 
iestatījumi”) Jūs varat veikt šādus iestatījumus::

 U ‘Programming’ (“Programmēšana”).

 U Jūs varat veikt individuālus iestatījumus visām kafijas, piena 
un karstā ūdens porcijām (skat. 4. nod. “Sākotnējie 
iestatījumi programmēšanas režīmā – Produktu iestatījumu 
pielāgošana”).

 U Jūs varat nomainīt produktu nosaukumus (skat. 4. nod. 
“Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produktu 
pārsaukšana”).

 U ‘Classic-library’ (“Bibliotēka”)

 U Atrodiet visus Jūsu GIGA iekārtā saglabātos produktus un 
pagatavojiet tos.

 U Aizvietojiet produktus sākuma ekrānā un produktu selektora 
skatā ar saviem iecienītākajiem produktiem (skat. 4. nod. 
“Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produktu 
pievienošana sākuma ekrānam”).

Programmējamajā elementā ‘Product settings (2/5)/ ‘Programming 
‘ (“Produkta iestatījumi (2/5)/”Programmēšana”) Jūs varat veikt 
šādus iestatījumus:

Produktu iestatījumi

Produktu iestatījumu 
pielāgošana
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Product Coffee strength Amount More settings
Ristretto,
Espresso,
Kafija*

; ((īpaši maiga),
;; (maiga),
;;; (normāla),
;;;; (stipra),
;;;;; (īpaši stipra)

Kafijas daudzums: 
25 ml – 290 ml

Temperatūra (zema, 
normāla, augsta),
Produkta nosaukums

2 ristretto,
2 espreso,
2 kafijas

– Kafijas daudzums:
25 ml – 290 ml (viena 
krūzīte)

Temperatūra (zema, 
normāla, augsta),
Produkta nosaukums

Kapučīno*,
Espresso macchiato*,
Latte macchiato,
Flat white

; (īpaši maiga),
;; (maiga),
;;; (normāla),
;;;; (stipra),
;;;;; (īpaši stipra)

Kafijas daudzums: 
25 ml – 290 ml
Piens: 0 sek. – 120 sek. 
Piena putas: 0 sek. – 120 sek.
Intervāls: 0 sek. – 120 sek.

Temperatūra (zema, 
normāla, augsta),
Produkta nosaukums

2 kapučīno,
2 baltas kafijas,
2 espreso macchiato,
2 latte macchiato,
2 flat whites

– Kafijas daudzums: 
25 ml – 290 ml
Piens: 0 sek. – 120 sek. 
Piena putas: 0 sek. – 120 sek. 
(viena krūzīte)
(per cup)
Intervāls: 0 sek. – 120 sek.

Temperatūra (zema, 
normāla, augsta),
Produkta nosaukums

Caffè latte* ; (īpaši maiga),
;; (maiga),
;;; (normāla),
;;;; (stipra),
;;;;; (īpaši stipra)

Kafijas daudzums: 
25 ml – 290 ml
Piens: 0 sek. – 120 sek. 
Piena putas: 0 sek. – 120 sek.

Temperatūra (zema, 
normāla, augsta),
Produkta nosaukums

Piena putu porcija, 
Piena porcija*

– Piens: 0 sek. – 120 sek.
Piena putas: 0 sek. – 120 sek.

Produkta nosaukums

2 piena putu porcijas,
2 piena porcijas

– Piens: 0 sek. – 120 sek.
Piena putas: 0 sek. – 120 sek. 
(viena krūzīte)

Produkta nosaukums
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Product Coffee strength Amount More settings
Kanniņa,
Kanniņa 2

; (īpaši maiga),
;; (maiga),
;;; (normāla),
;;;; (stipra),
;;;;; (īpaši stipra)

Kafijas daudzums:  
25 ml – 290 ml (viena reize)

Temperatūra (zema, 
normāla, augsta),
Produkta nosaukums
Reižu skaits (1-5; 
pagatavošanas laikā 
skaits ir norādīts 
ekrānā),
Produkta nosaukums

Karsts ūdens * – Ūdens: 25 ml – 450 ml Temperatūra (zema, 
normāla, augsta)
Produkta nosaukumus

(Produkti, kas atzīmēti ar *, ir pieejami arī ‘large’ (‘lielajā’) tilpumā).

 E Papildu iestatījumu sarakstam, Jūs varat atiestatīt visu 
produktu vienības atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem. 

Piemērs: Lai eksperta režīmā izmainītu latte macchiato nepieciešamo 
piena daudzumu laikā no ‘4 sek.’ uz ‘6 sek.’, piena putu daudzumu 
laikā no ‘12 sek.’ uz ‘14 sek.’ un ūdens daudzumu no ‘45 ml’ uz ‘40 
ml’, rīkojieties šādi:

Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Product settings (2/5)’ (“Produkta iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Expert mode’ (“Eksperta režīms”) pogu.
‘Expert mode’ (“Eksperta režīms”)

 E Pēc tam izvēlieties to produkta pogu, kurai veiksiet 
iestatījumus. Šajā brīdī neviens produkts netiek pagatavots.

 E Jūs varat arī izvēlēties produktus produktu selektorā. Lai to 
izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apskatītu 
produktu selektoru.

T  Nospiediet ‘Latte macchiato’ pogu.
T  Nospiediet ‘Amount of milk’ (“Piena daudzums”) pogu.
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T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai izmainītu piena daudzuma 
iestatījumu uz ‘6 sek.’.

T Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Nospiediet ‘Amount of milk foam’ (“Piena putu daudzums”) 

pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai izmainītu piena putu daudzumu 

uz ‘14 sek.’.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Nospiediet ‘Volume’ (“Tilpums”) pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai izmainītu ūdens daudzumu uz 

‘40 ml’.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.
‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)’

Programmējamajā elementā ‘Product settings (2/5)/ ‘Programming 
‘ (“Produkta iestatījumi (2/5)/”Programmēšana”) Jūs varat pārsaukt 
visus produktus.

Piemērs: Lai nomainītu ‘Espresso’ uz ‘My espresso’ („Mans espreso”), 
rīkojieties šādi:.
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Product settings (2/5)’ (“Produkta iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Programming’ („Programmēšana”) pogu.

‘Programming’ („Programmēšana”)
T  Nospiediet ‘Espresso’ („Espresso”) pogu.
T  Nospiediet ‘Product name’ („Produkta nosaukums”) pogu.

Ekrānā parādās pieejamie burti, cipari un īpašie simboli.
T  Turpiniet spiest ‘<’ pogu,  līdz visi burti ir izdzēsti.

 E Nospiežot ‘ ^ ’ pogu, Jūs varat pārslēgties starp lielajiem un 
mazajiem burtiem.

  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz izgaismojas ‘M’ 
burts.

  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi, lai apstiprinātu ‘M’.
T  Nospiediet ‘ ^ ’ pogu, lai pārslēgtos uz mazajiem burtiem.

Produkta pārsaukšana
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  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz izgaismojas ‘y’ 
burts.

  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi, lai apstiprinātu ‘y’.
T  Turpiniet, līdz ekrānā redzams ‘My espresso’ („Mans 

espreso”).
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu..

Uz īsu brīdi displejā parādās ‘Saved’ (“Saglabāts”).
‘My espresso’ („Mans espreso”).
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Programmējamajā elementā ‘Product settings (2/5)/ ‘Classic-library’ 
(“Produkta iestatījumi (2/5)/”Bibliotēka”) Jūs varat atrast visus 
standarta produktus, kas saglabāti Jūsu GIGA iekārtā. Jūs varat 
pārvietot jebkurus no šiem produktiem uz sākuma ekrānu vai 
produkta selektora skatu, un padarīt vienu no tiem par savu 
iecienītāko produktu.
Piemērs:  Lai sākuma ekrāna apakšējā labajā stūrī novietotu „2 
espresso”, rīkojieties šādi:
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Product settings (2/5)’ (“Produkta iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Classic-library’ (“Bibliotēka”) pogu.

‘Classic-library’ (“Bibliotēka”)

 E Nospiediet tā produkta pogu, ko Jūs vēlaties pārvietot uz 
sākuma ekrānu. Šajā brīdī netiek pagatavots dzēriens.

T  Nospiediet ‘2 espressi’ (“2 espresso”) pogu.
‘2 espressi’ (“2 espresso”)
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Nospiediet ‘Add to favourites’ (“Pievienot favorītiem”) pogu.
‘Select position’ (“Izvēlieties pozīciju”).
T  Nospiediet pogu apakšā pa labi (‘Milk’ („Piens”)).
‘Do you want to replace the current product?’ (“Vai vēlaties 

aizvietot šo produktu?”).

Produkta pievienošana 
sākuma ekrānam
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T  Nospiediet ‘Yes’ („Jā”) pogu.
Uz īsu brīdi displejā parādās ‘Saved’ (“Saglabāts”).
‘Classic-library’ (“Bibliotēka”)
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Programmēšanas elementā ‘Product settings (2/5)’ / ‘Set consistency 
of grind’ (“Produkta iestatījumi”/”Iestatīt maluma konsistenci”) Jūs 
varat atsevišķi pielāgot abas dzirnaviņas Jūsu kafijas grauzdējuma 
pakāpei. Maluma konsistence ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst 
no dubultā kafijas padeves krāna. Papildus izveidojas augstas 
kvalitātes, bieza putu kārta.
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Product settings (2/5)’ (“Produkta iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Set consistency of grind’ (“Iestatīt maluma 

konsistenci”) pogu.
‘Set consistency of grind’ (“Iestatīt maluma konsistenci”).

T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai mainītu maluma konsistences 
iestatījumu.

T  Nospiediet ‘Save’ („Saglabāt”) pogu
Uz īsu brīdi ekrānā parādās ‘Saved’ („Saglabāts”).
 ‘Set consistency of grind’ („Iestatīt maluma konsistenci”).
  O  T  Nospiediet “P” pogu, lai izietu no programmēšanas režīma.

‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Programmējamajā elementā ‘Machine settings (3/5)’ / ‘Maintenance 
settings’ (“Iekārtas iestatījumi”/”Apkopes iestatījumi”) Jūs varat veikt 
šādus iestatījumus:

 U ‘Filter’ („Filtrs”)

 U Aktivizēt CLARIS Pro filtra kārtridžu (skat. 5. nodaļu „Apkope 
- Filtra ievietošana un aktivizēšana”).

 U ‘Water hardness’ (“Ūdens cietība”)’

 U Ja Jums nav filtra kārtridža, Jums būs nepieciešami iestatīt 
ūdens cietības pakāpi (skat. 4. nod. “Sākotnējie iestatījumi 

Maluma konsistences 
iestatījumi

Apkopes iestatījumi
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programmēšanas režīmā – Ūdens cietības pakāpes 
iestatīšana’).

 U ‘Switch-on rinse’ / ‘Manual’ (“Ieslēgt skalošanu”/”Manuāli”)

 U Skalošanas uzsākšana notiek manuāli.

 U ‘Switch-on rinse’ / ‘Automatic’ (“Ieslēgt 
skalošanu”/”Automātiski”)

 U Skalošanas uzsākšana notiek automātiski.

 U ‘Rinse the milk system’ / ‘Manual after 10 min.’ (“Piena sistēmas 
skalošana”/”Manuāli pēc 10 min.”)

 U Jūs tiekat aicināti izskalot piena sistēmu 10 minūtes pēc 
kafijas ar pienu pagatavošanas.

 U ‘Rinse the milk system’ / ‘Manual immediate’ (“Piena 
sistēmas skalošana”/”Manuāli uzreiz”)

 U Jūs tiekat aicināti izskalot piena sistēmu uzreiz pēc kafijas ar 
pienu pagatavošanas.

 U ‘Rinse the milk system’ / ‘Automatic after 10 min.’ (“Piena 
sistēmas skalošana”/”Automātiski pēc 10 min.”)

 U Piena sistēmas skalošana tiek uzsākta automātiski 10 
minūtes pēc kafijas ar pienu pagatavošanas.

 U ‘Rinse the milk system’ / ‘Automatic immediate’ (“Piena 
sistēmas skalošana”/”Automātiski uzreiz”)

 U Piena sistēmas skalošana tiek uzsākta automātiski aptuveni 
30 sekundes pēc kafijas ar pienu pagatavošanas.

Piemērs: Lai panāktu to, ka iekārta aicina Jūs izskalot piena sistēmu 
uzreiz pēc tam, kad ir pagatavota kafija ar pienu, rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, kamēr displejā parādās 

‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Maintenance settings’ (“Apkopes iestatījumi”) 

pogu.
T  Nospiediet ‘Rinse the milk system’ („Piena sistēmas 

skalošana”) pogu. 
‘Rinse the milk system’ (“Piena sistēmas skalošana”)
T  Nospiediet ‘Manual immediate’ (“Manuāli uzreiz”) pogu..
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
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‘‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Maintenance settings’

    T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu..
‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk jāveic GIGA atkaļķošana. Tādēļ pareiza 
ūdens cietības noteikšana ir ļoti svarīga. Ūdens cietības parametrus 
ir iespējams regulēt robežās no 1° dH līdz 30° dH..
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā..
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Maintenance settings (3/5)’ (“Apkopes iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Maintenance settings’ (“Apkopes iestatījumi”) 

pogu. 
Nospiediet ‘Maintenance settings’ (“Apkopes iestatījumi”) 
pogu.

T  Nospiediet ‘Water hardness’ (“Ūdens cietība”) pogu.
 ‘Water hardness’ (“Ūdens cietība”).
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai iestatītu ūdens cietības pakāpi.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Maintenance settings’
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Programmējamajā elementā ‘Machine settings (4/7)’ (“Iekārtas 
iestatījumi”) / ‘Save energy’ (“Enerģijas taupīšana”) Jūs varat veikt 
enerģijas taupīšanas režīma (Energy Save Mode, E.S.M.©) sākotnējos 
iestatījumus::

 U ‘Save No’ (“Netaupīt”)

 U Visas kafijas porcijas, kafijas porcijas ar pienu un karsts ūdens 
tiek pagatavots bez gaidīšanas.

 U ‘Save Level 1’ (“Taupīšanas līmenis Nr.1”)

 U Pēc ieslēgšanas Jūsu GIGA vienmēr ir gatava kafijas un karsta 
ūdens pagatavošanai. Iekārtai ir jāuzsilst, pirms tā var 
pagatavot kafiju ar pienu.

Setting the water 
hardness

Enerģiju taupošs režīms
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 U Drīz pēc pēdējās pagatavošanas reizes GIGA pārtrauc 
uzsilšanuPēc aptuveni 5 minūtēm ekrānā parādās ‘Energy 
save’ („Enerģijas taupīšana”).

 U ‘Save Level 2’ (“Taupīšanas līmenis Nr.2”)

 U Pēc ieslēgšanas Jūsu GIGA vienmēr ir gatava īpašas kafijas ar 
vai bez piena, kā arī karsta ūdens pagatavošanai.

 U Drīz pēc pēdējās pagatavošanas reizes GIGA pārtrauc 
uzsilšanu. Apmēram pēc 5 minūtēm displejā tiks parādīts 
paziņojums ‘Energy Save’ (“Enerģijas taupīšana”)

Piemērs: Lai enerģijas taupīšanas režīmu pārslēgtu no ‘Save Level 1’ 
līmeņa uz ‘Save Level 2’ līmeni, rīkojieties šādi..
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O T  Nospiediet “P” pogu.

‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Save energy’ (“Taupīt enerģiju”) pogu.
 ‘Save energy’ (“Taupīt enerģiju”)
T  Nospiediet ‘Save Level 2’ (“Taupīšanas līmenis Nr.2”) pogu..
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”)
    T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Jūs jau iestatījāt laiku un datumu pirmās lietošanas reizes laikā. Jūs 
varat mainīt šo iestatījumu.

 E Jūs varat izvēlēties vai nu 24 stundu, vai AM / PM laika formātu 
(skat. 4. nod. “Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā 
– Ūdens daudzumu mērvienības”).

Piemērs: Lai mainītu laika iestatījumus, rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)’
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).

Laiks un datums
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T  Nospiediet ‘Time / date’ (“Laiks / Datums”) pogu.
 ‘Time / date’ (“Laiks / Datums”)
T  Nospiediet ‘Time’ (“Laiks”) pogu.
‘Time’ (“Laiks”)
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai iestatītu stundas..
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai iestatītu minūtes.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.
 ‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Time / date’

  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.
‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Programmēšanas elementā ‘Machine settings (3/5)’ / ‘Timer’ 
(“Iekārtas iestatījumi”/”Taimers”) Jūs varat iestatīt atsevišķus 
ieslēgšanas un izslēgšanas laikus katrai dienai.

 E Automātiskā ieslēgšana strādā tikai tad, ja iekārta ir ieslēgta ar 
barošanas slēdža palīdzību.

 E Jūs varat izvēlēties vai nu 24 stundu, vai AM / PM laika formātu 
(skat. 4. nod. “Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā 
– Ūdens daudzumu mērvienības”).

Piemērs:  Lai iestatītu Jūsu GIGA ieslēgšanu un izslēgšanu Jūs 
noteiktajā laikā katru nedēļas dienu, rīkojieties šādi.

Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
    T  Nospiediet “P” pogu
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz displejā parādās 

‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Timer’ (“Taimeris”) pogu.

 ‘Timer’
T  Nospiediet ‘Monday’ (“Pirmdiena”) (piemērs).
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai iestatītu stundas („Iekārtas 

ieslēgšana” funkcijai).
T  Nospiediet. ‘ ’ pogu.
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai iestatītu minūtes (“Iekārtas 

ieslēgšana” funkcijai).
T  Nospiediet ‘ ’ pogu.

Taimeris
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T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai iestatītu stundas (“Iekārtas 
izslēgšana” funkcijai).

T  Press the ‘ ’ button.
T   Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai iestatītu minūtes (“Iekārtas 

izslēgšana” funkcijai).
T  Nospiediet ‘Every weekday’ (“Katru darba dienu”) pogu.

 ‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
Jūsu iestatītie ieslēgšanas un izslēgšanas laiki tiek piemēroti katrai 
darbdienai.‘Timer’ („Taimeris”)
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Iestatot automātisko izslēgšanu Jūsu GIGA, ir iespējams samazināt 
enerģijas patēriņu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, GIGA noteiktajā 
iestatītajā laikā pēc pēdējās veiktās darbības izslēgsies.

Automātiskās izslēgšanās laiku var iestatīt uz 15 minūtēm vai no 30 
minūtēm līdz 15 stundām.
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā..
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
 Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Timer’ (“Taimeris”) pogu.
T  Nospiediet ‘Next’ (“Tālāk”) pogu.
T  Nospiediet ‘Switch off after’ (“Izslēgt pēc tam”) pogu.

 ‘Switch off after’ (“Izslēgt pēc tam”)
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai izmainītu iestatījumu.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Timer’ („Taimeris”)
  O  T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Irogrammēšanas elementā ‘Machine settings (3/5)’ / ‘Units’ (“Iekārtas 
iestatījumi” / “Mērvienības”) Jūs varat veikt sekojošus iestatījumus:

 U Ūdens daudzuma mērvienība: ‘ml’ vai ‘oz’’

 U Laika formāts: ‘24 stundu.’ vai ‘AM / PM’

Automātiskā izslēgšana

Ūdens daudzuma 
mērvienības
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Piemērs: Lai izmainītu ūdens daudzuma mērvienību no ‘ml’ uz ‘oz’, 
rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Units’ (“Mērvienības”) pogu.
 ‘Units’ (“Mērvienības”)
T  Nospiediet ‘oz’ pogu.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Machine settings (3/5)’ („Iekārtas iestatījumi”).
   O T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Programmējamajā elementā ‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas 
iestatījumi”)/ ‘Factory setting’ (“Rūpnīcas iestatījumi”) iespējama 
dažādu iestatījumu atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem:

 U ‘All products’ (“Visi produkti”)

 U Katra produkta iestatījumi (ūdens daudzums, kafijas 
stiprums, temperatūra u.c.) tiks atiestatīti uz rūpnīcas 
iestatījumiem.

 U ‘Machine’ (“Iekārta”)

 U Visi lietotāja veiktie iestatījumi (izņemot filtra un ūdens 
cietības iestatījumus) tiks atiestatīti uz rūpnīcas 
iestatījumiem. Pēc tam GIGA izslēgsies.

 U ‘Empty system’ (“Iztukšojiet sistēmu”)

 U Sistēma tiek iztukšota. Pēc tam Jūsu GIGA izslēgsies.

Piemērs:  Lai iestatījumus atiestatītu uz rūpnīcas iestatījumiem, 
rīkojieties kā norādīts zemāk.
Priekšnosacījums:  Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Machine settings (3/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).

Rūpnīcas iestatījumu 
atjaunošana
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T  Nospiediet ‘Factory setting’ pogu.
 ‘Factory setting’ (“rūpnīcas iestatījumi”)

T  Nospiediet ‘All products’ (“Visi produkti”) pogu.
 ‘All products’ / ‘Reset all products to the factory settings?’ 

(“Visi produkti”/”Vai visu produktu iestatījumus atiestatīt uz 
rūpnīcas iestatījumiem?”)

T  Nospiediet ‘Yes’ (“Jā”) pogu.
‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Factory setting’ (“Rūpnīcas iestatījumi”)
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Šajā programmējamajā elementā Jūs varat izvēlēties GIGA lietojamo valodu.
Piemērs: Lai valodu no ‘English’ (“Angļu”) nomainītu uz ‘Deutsch’ 
(“Vācu”), rīkojieties tā, kā aprakstīts zemāk.
Priekšnosacījums:  ‘‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
’Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Machine settings (4/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Choose language’ (“Izvēlieties valodu”) pogu.

‘Choose language’ (“Izvēlieties valodu”).

 E Lai parādītu vairāk valodu, nospiediet pogu ‘Next’ (“Tālāk”) 
(apakšā pa labi).

T  Nospiediet ‘Deutsch’ pogu.
‘Gespeichert’ uz īsu brīdi parādīsies displejā.
‘Geräteeinstellungen (4/5)’
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Bitte wählen Sie Ihr Produkt:’

Programmējamajā elementā ‘Machine settings (4/5)’ / ‘Display’ 
(“Iekārtas iestatījumi”/”Displejs”) Jūs varat veikt šādus iestatījumus:

 U ‘Brightness’ („Spilgtums”) (procentos)

 U ‘Contrast’ (“Kontrasts) (augsts, normāls, zems)

 U ‘Backlight’ (“Pagaismošana”) (procentos)

Piemērs: Lai mainītu displeja spilgtumu, rīkojieties šādi:
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 

Valoda

Displeja iestatījumi
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produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
 ’Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Machine settings (4/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Display’ (“Displejs”) pogu.
T  Nospiediet ‘Brightness’ (“Spilgtums”).
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai mainītu iestatījumu.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

 ‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Šajā programmējamajā elementā Jūs varat noteikt GIGA displeja fonu.

 E Iestatīts fons parādās tikai sākuma ekrānā.

Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
 ‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Machine settings (4/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
T  Nospiediet ‘Colour scheme’ (“Krāsu gamma”) pogu.
‘Colour scheme’ (“Krāsu gamma”).
T  Spiediet ‘+’ vai ‘–’ pogu, lai mainītu iestatījumu..
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

 ‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi..
 ‘Machine settings (4/5) (“Iekārtas iestatījumi”).’
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Programmējamajā elementā ‘Machine settings (4/5)’ („Iekārtas 
iestatījumi) Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt baristas receptes.  Kad 
baristas receptes ir deaktivizētas, tās vairs netiek parādītas produktu 
izvēlnē.
Piemērs: Lai deaktivizētu baristas receptes, rīkojieties šādi:
Priekšnosacījums:  Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)

Fons

Baristas recepšu 
deaktivizēšana
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  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 
parādās ‘Machine settings (4/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).

T  Nospiediet ‘Barista recipes’ („Baristas receptes”) pogu.
T  Nospiediet ‘Inactive’ („Neaktīvs”) pogu.
T  Nospiediet ‘Save’ (“Saglabāt”) pogu.

 ‘Saved’ (“Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
 ‘Machine settings (4/5)’ (“Iekārtas iestatījumi”).
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Programmējamajā elementā ‘Information (5/5)’ (“Informācija”) Jūs 
varat aplūkot šādu  informāciju:

 U ‘Product counter’ (“Produktu skaitītājs”): Pagatavoto kafijas 
porciju skaits, kafijas ar pienu un karstā ūdens porciju skaits.

 U ‘Product counter’ (“Produktu skaitītājs”): Pagatavoto kafijas 
porciju skaits, kafijas ar pienu un karstā ūdens porciju skaits..

 U ‘Maintenance counter’ (“Apkopes skaitītājs”): Paveikto apkopes 
programmu skaits (tīrīšana, atkaļķošana, filtru maiņa u.t.t.)

 U ‘Version’ (“Versija”): Programmatūras versija

Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
 ‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās ‘Information (5/5)’ (“Informācija”).
T  Nospiediet ‘Product counter’ (“Produktu skaitītājs”) pogu.

 ‘Product counter’ (“Produktu skaitītājs”) un pagatavoto pro 
 duktu skaits tiek parādīts displejā.

 E Jūs arī varat apskatīt produktu selektorā pagatavoto produktu 
skaitu. Lai to izdarītu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi. 
Nospiediet  ‘’ , lai izietu no produktu selektora skata.

T  Lai izietu no programmēšanas elementa, nospiediet jebkuru 
pogu vai daudzfunkcionālo slēdzi.

 ‘Information (5/5)’ (“Informācija”)
  O  T  Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet “P” pogu.

Informācija aplūkošana
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Jūsu GIGA iekārtā ir iekļautas šādas apkopes programmas:

 U Iekārtas skalošana ‘Rinse the coffee system’ (“Kafijas sistēmas 
skalošana”)

 U Dubultā kafijas padeves krāna skalošana ‘Rinse the milk 
system’ (“Piena sistēmas skalošana”)

 U Dubultā kafijas padeves krāna tīrīšana ‘Clean the milk system’ 
(“Piena sistēmas tīrīšana”)

 U Filtra nomaiņa ‘Change the filter’ (“Filtra nomaiņa”)

 U Iekārtas tīrīšana ‘Clean’ (“Tīrīšana”)

 U Iekārtas atkaļķošana ‘Descale’ (“Atkaļķošana”) (tikai, ja filtrs 
nav aktivizēts).

 E Pēc aicinājuma veiciet iekārtas atkaļķošanu, piena sistēmas 
skalošanu vai filtra nomaiņu.

 E Lai aplūkotu apkopes programmu sarakstu, nospiediet “P” 
pogu (‘Maintenance status (1/5)’(“Apkopes stāvoklis”)). Kad 
indikators būs pilnībā iekrāsots sarkanā krāsā, GIGA Jūs aicinās 
veikt atbilstošu apkopes programmu.

 E Higiēnas nolūkos piena sistēma jāskalo katru dienu, kad 
veikta piena pagatavošana.

Kafijas sistēmas skalošana
Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.

T  Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet trauku.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)

T  Nospiediet Rinse the coffee system’ (“Kafijas sistēmas 
skalošana”) pogu.
‘Machine is rinsing’, notiek iekārtas skalošana. Ūdens plūst 
cauri dubultajam padeves krānam. Šī darbība tiek pārtraukta 
automātiski. Displejā tiek parādīts ‘Please select product:’ 
(“Lūdzu, izvēlieties produktu”). Tagad GIGA ir gatava 
darbam..

Kafijas sistēmas 
skalošana
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Atkarībā no programmēšanas režīma iestatījuma, GIGA aicinās Jūs 
izskalot piena sistēmu vai automātiski veiks skalošanu pēc piena 
pagatavošanas.
Piemērs:Rīkojieties šādi, lai veiktu piena sistēmas skalošanu, kad 
tiekat aicināti.
Priekšnosacījums:  Displejā tiek parādīts ‘Rinse the milk system.’ 
(“Piena sistēmas skalošana”) un c simbols.

T  Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet trauku.
  O  T  Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)

T  Nospiediet ‘Rinse the milk system’ (“Piena sistēmas 
skalošana”) pogu.

Milk system is being rinsed.’ (“Piena sistēma tiek skalota”), ūdens 
izplūst no kafijas padeves krāna.

Procedūra tiek pārtraukta automātiski.Displejā tiek parādīts 
‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”).

Lai nodrošināto to, ka dubultais kafijas padeves krāns vienmēr 
darbojas pareizi, tas katru dienu, kad ir gatavots piens, ir jātīra. 

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tik bojāta un/vai 
līdzekļa paliekas var palikt ūdenī.

T  Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

 E JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie 
specializētiem izplatītājiem.

Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ (“Apkopes stāvoklis”)

T  Nospiediet ‘Clean milk system’ (“Piena sistēmas tīrīšana”) 
pogu.

T  Nospiediet ‘Start’ (“Sākt”) pogu.
T  Atkārtoti nospiediet ‘Start’ (“Sākt”) pogu 
 ‘Cleaning agent for milk system.’ (“Piena sistēmas tīrīšanas 

līdzeklis”).

Piena sistēmas skalošana

Piena sistēmas tīrīšana

J UZMANĪBU
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T  Ielejiet traukā 250 ml tīra ūdens un pievienojiet vienu vāciņu 
(maks. 15 ml) Cappuccino Cleaner līdzekļa.

T  Piena caurulīti iegremdējiet traukā.
T  Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet citu trauku.
T  Nospiediet ‘Next’ (“Tālāk”) pogu.

Milk system is being cleaned.’ (“Notiek piena sistēmas tīrīšana”), 
ūdens izplūst no dubultā kafijas padeves krāna.
‘Water for cleaning milk system.’ (“Ūdens piena sistēmas tīrīšanai”)

T  Rūpīgi izskalojiet trauku, piepildiet to ar 250 ml tīra ūdens un 
ūdenī iegremdējiet piena caurulīti.

T  Iztukšojiet otru trauku un atkal to novietojiet zem dubultā 
kafijas padeves krāna.

T  Nospiediet ‘Next’ (“Tālāk”) pogu.
‘Milk system is being cleaned.’ (“Notiek piena sistēmas tīrīšana”), 
dubultais kafijas padeves krāns un caurulīte tiek skaloti ar tīru ūdeni.
Šī darbība tiks pārtraukta automātiski. Uz ekrāna īsu brīdi parādās  
‘Milk system cleaning complete.’ (“Piena sistēmas skalošana 
pabeigta”)
‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties produktu”)

Lai nodrošinātu pareizu dubultā kafijas padeves krāna darbību, kā arī 
higiēnas nolūkos, tas katru dienu jāizjauc un jāizskalo, ja šajā dienā 
ir notikusi piena pagatavošana.

T  Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi to izskalojiet zem tekoša 
ūdens.

T  Nospiediet atbrīvojošos mehānismus un pavelciet kafijas 
padeves krāna vāku uz augšu un noņemiet to.

Dubultā kafijas padeves 
krāna izjaukšana un 
skalošana
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T  Rūpīgi izvelciet piena sistēmas apakšdaļu.

T  Noņemiet piena sistēmu no dubultā kafijas padeves krāna.

T  Noņemiet gaisa ieplūdes caurulīti.

T  Izjauciet piena sistēmu atsevišķās sastāvdaļās.
T  Zem ūdens noskalojiet visas detaļas. Ja ir novērojamas īpaši 

piekaltušas piena paliekas, vispirms atsevišķās sastāvdaļas 
iemērciet JURA piena sistēmas tīrītāja šķīdumā un rūpīgi 
noskalojiet.

T  Salieciet piena sistēmu. Veicot to, ievērojiet bultiņas (attēlā 
apvilkts ar bultiņu) virs detaļām.
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T Ievietojiet gaisa ieplūdes caurulīti.

T  Ievietojiet saliktās sastāvdaļas dubultā kafijas padeves krānā 
un stingri piespiediet.

T  Pievienojiet piena sistēmas apakšdaļu jau pieliktai daļai no 
apakšas.

T  Pievienojiet piena sistēmas apakšdaļu jau pieliktai daļai no 
apakšas.

T  Ielieciet piena caurulīti dubultā kafijas padeves krānā.
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Jūsu GIGA vairs nevajadzēs atkaļķot, ja Jūs izmantojiet CLARIS Pro 
filtra kārtridžu. Ja ūdens cietības pakāpe ir 10° dH vai lielāka, mēs 
iesakām izmantot filtra kārtridžu. Ja Jums nav zināma ūdens cietība, 
tā vispirms ir jānoskaidro (skat. 1. nodaļu „Sagatavošana darbam un 
pirmā lietošanas reize – Ūdens cietības noteikšana”).

Ja Jūs neaktivizējāt filtra kārtridžu pirmajā iekārtas lietošanas reizē, 
Jūs varat to izdarīt šādi.

 E Veiciet „filtra uzstādīšanas” procedūru bez jebkādiem 
pārtraukumiem. Tas vienmēr nodrošinās vislabākos Jūsu GIGA 
darbības rezultātus.

Priekšnosacījums:  ‘Please select product:’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”) tiek parādīts displejā..
  O  T  Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ („Apkopes iestatījumi”)
  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 

parādās programmēšanas sadaļa ‘Maintenance settings’ 
(‘3/5’) („Apkopes iestatījumi”).

T  Nospiediet ‘Maintenance settings’ („Apkopes iestatījumi”) pogu.
T  Nospiediet ‘Filter’ („Filtrs”) pogu.
T  Nospiediet ‘Active’ („Aktīvs”) pogu.
T  Nospiediet ‘Save’ („Saglabāt”) pogu.

‘Saved’ („Saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Insert filter’ („Ievietojiet filtru”) / ‘Press the Rotary Switch.’ 
(„Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi”).

T  Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
T  Atveriet filtra turētāju un, nedaudz uzspiežot, ievietojiet 

filtra kārtridžu ūdens tvertnē.
T  Aizveriet kārtridža turētāju. Tam nofiksējoties, Jūs dzirdēsiet klikšķi.
T  Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet 

to atpakaļ vietā.
  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.
Filter is being rinsed.’, filtrs tiek skalots. Filtra skalošana apstājas 
automātiski. Uz ekrāna parādās ‘Empty drip tray.’ („Iztukšojiet 
notekpaplātes savācēju”).

T  Iztukšojiet notekpaplāti un maltās kafijas tvertni, un 
novietojiet tās atpakaļ vietā.

‘Filter’  / ‘Filter rinsing complete.’ ’ („Filtrs” / „Filtra skalošana 
pabeigta”).

Filtra ievietošana un 
aktivizēšana
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Iekārta uzsilst. Displejā tiek parādīts ‘Please select product’ 
(“Lūdzu, izvēlieties produktu”). GIGA atkal ir gatava darbam.

 E Pēc diviem mēnešiem vai pēc tam, kad caur filtru ir iztecējuši 
100 litri, filtrs pārstās darboties. Jūsu GIGA automātiski Jūs 
aicinās nomainīt filtru.

 E Ja CLARIS Pro filtra kārtridžs nav aktivizēts programmēšanas 
režīmā, iekārta Jūs neaicinās nomainīt filtru.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai veiktu filtra nomaiņu, kad tiekat aicināti.
Priekšnosacījums:   ‘Change the filter’ (“Nomainiet filtru”) un  c  
simbols tiks parādīti displejā. 
  O  T  Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ („Apkopes iestatījumi”)

T  Nospiediet ‘Change the filter’ (“Nomainiet filtru”) pogu.
T  Nospiediet ‘Start’ (“Sākt”) pogu.
T  Atkal nospiediet ‘Start’ (“Sākt”) pogu.
 ‘Change filter.’ / ‘Press the Rotary Switch.’ (“Nomainiet 

filtru”/”Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi “).
T  Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
T  Atveriet filtra turētāju un izņemiet veco CLARIS Pro filtra 

kārtridžu.
T  Nedaudz uzspiežot, ievietojiet filtra kārtridžu ūdens tvertnē.
T  Aizveriet kārtridža turētāju. Tam nofiksējoties, Jūs dzirdēsiet 

klikšķi.
T  Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet 

to atpakaļ vietā.
  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.
‘Filter is being rinsed.’, filtrs tiek skalots. Filtra skalošana apstājas 
automātiski. Uz ekrāna parādās ‘Empty drip tray.’ („Iztukšojiet 
notekpaplāti”).

T  Iztukšojiet notekpaplāti un maltās kafijas tvertni, un 
novietojiet tās atpakaļ vietā.
‘Change the filter’ / ‘Filter rinsing complete.’ („Nomainiet 
filtru ” / „Filtra skalošana pabeigta”).Iekārta uzsilst. Displejā 
tiek parādīts ‘Please select product’ (“Lūdzu, izvēlieties 
produktu”).

Filtra nomaiņa
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Pēc 220 pagatavošanas vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm GIGA 
Jūs aicinās veikt tīrīšanu.

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tikt bojāta, un/
vai tā paliekas var palikt ūdenī.

T  Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

 E Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.

 E Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. Ja programma tiks 
pārtraukta, samazināsies tīrīšanas kvalitāte.

 E JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie oficiālajiem izplatītājiem.
Piemērs: Rīkojieties šādi, lai veiktu tīrīšanu, kad tiekat aicināti.
Priekšnosacījums: Displejā tiek parādīts ‘Clean machine.’ (“Iekārtas 
tīrīšana”) un c simbols.
  O  T  Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status (1/5)’

T  Nospiediet ‘Clean’ (“Tīrīšana”) pogu.
T  Nospiediet ‘Start’ (“Sākt”) pogu.
T  Atkal nospiediet ‘Start’ (“Sākt”) pogu.
 ‘Empty coffee grounds container.’ (“Iztukšojiet kafijas 

biezumu tvertni”)
T  Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un 

novietojiet atpakaļ iekārtā. ‘Press the Rotary Switch.’ 
(“Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi “).

T  Zem dubultā kafijas padeves krāna novietojiet trauku.
  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.
‘Machine is being cleaned.’, (“Notiek iekārtas tīrīšana”), ūdens izplūst 
no dubultā kafijas padeves krāna.
Procedūra tiek pārtraukta automātiski, ‘Add cleaning tablet’ 
(“Ievietojiet tīrīšanas tableti”).

T  Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
T  Uzpildes piltuvē ievietojiet JURA tīrīšanas tableti.
T  Aizveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
 ‘Press the Rotary Switch.’ (“Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi”)

  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.
‘Machine is being cleaned.’, (“Notiek iekārtas tīrīšana”), ūdens izplūst 
no kafijas padeves krāna. Procedūra tiek pārtraukta automātiski, 
‘Empty coffee grounds container’ (“Iztukšojiet kafijas biezumu 
tvertni”).

Iekārtas tīrīšana

J UZMANĪBU
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T  Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un 
novietojiet atpakaļ iekārtā.

 ‘Clean’ / ‘Cleaning complete.’ (“Tīrīšana” / “Tīrīšana pabeigta”)
Tīrīšana ir pabeigta. Tagad GIGA atkal ir gatava darbam.

Laika gaitā iekārtā uzkrājas nosēdumi un kaļķakmens, un GIGA, kad 
ir iespējams, automātiski Jūs aicinās veikt atkaļķošanu. Apkaļķošanās 
pakāpe ir atkarīga no Jūsu izmantotā ūdens cietības.

 E Ja Jūs lietojat CLARIS Pro Blue filtra kārtridžu un tas nav 
aktivizēts, iekārta neaicinās veikt atkaļķošanu.

 Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar ādu vai acīm, tas var radīt 
kairinājumu.

T  Izvairieties no tiešas saskares ar ādu vai acīm.
T  Atkaļķošanas līdzekli noskalojiet ar tīru ūdeni. Ja jebkura veida 

atkaļķošanas līdzeklis nonāk Jūsu acīs, meklējiet ārsta palīdzību.

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tikt bojāta, un/
vai tā paliekas var palikt ūdenī.

T  Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

Ja atkaļķošanas procedūra tiek pārtraukta, var rasties iekārtas 
bojājumi.

T  Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz tās beigām.

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar jutīgām virsmām (piem., 
marmoru), bojājums var būt neatgriezenisks.

T  Ja līdzeklis ir nokļuvis uz citām virsmām, tas nekavējoties 
jānotīra.

 E Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 50 minūtes.
 E JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie oficiālajiem 

izplatītājiem.

Piemērs: Rīkojieties šādi, lai veiktu atkaļķošanos, kad tiekat aicināti.
Priekšnosacījums:  ‘Decalcify machine’ (“Atkaļķojiet iekārtu”) un 
simbols c  tiks parādīti displejā.
  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’

T  Nospiediet ‘Descale’ (“Atkaļķot”) pogu.

Iekārtas atkaļķošana

J UZMANĪBU
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T  Nospiediet ‘Start’ (“Sākt”) pogu.
T  Atkārtoti nospiediet ‘Start’ (“Sākt”) pogu 
 ‘Empty drip tray.’ (“Iztukšojiet notekpaplāti”).
T  Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un 

novietojiet tos atpakaļ iekārtā. ‘Pour descaling agent into 
water tank.’ (“Ielejiet ūdens tvertnē atkaļķošanās līdzekli”)

T  Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
T  Pilnībā izšķīdiniet  viena blistera (4 JURA atkaļķošanas 

tabletes) saturu traukā ar 800 ml ūdens. Līdzeklis izšķīdīs pēc 
dažām minūtēm.

T  Ielejiet šķīdumu tukšā ūdens tvertnē, tvertni ievietojiet 
iekārtā.

‘Press the Rotary Switch.’ ’ („Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.”)

T  Novietojiet vienu trauku zem dubultā kafijas padeves krāna 
un otru zem karstā ūdens padeves krāna.

  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.
‘Machine is being descaled.’, (“Notiek iekārtas atkaļķošana”), ūdens 
atkārtoti izplūst no dubultā kafijas padeves krāna un karstā ūdens padeves 
krāna. Darbība tiks pārtraukta automātiski. ‘Empty drip tray.’ (“Iztukšojiet 
notekpaplāti”) parādās uz displeja.

T  Iztukšojiet traukus.
T  Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un 

novietojiet atpakaļ iekārtā.
‘Fill water tank.’ (“Uzpildiet ūdens tvertni”).

T  Noņemiet ūdens tvertni un to kārtīgi izskalojiet.
T  Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet 

to atpakaļ iekārtā.‘Press the Rotary Switch.’ (“Nospiediet 
daudzfunkcionālo slēdzi “)

T  Atkal novietojiet traukus zem dubultā kafijas padeves krāna 
un karstā ūdens padeves krāna.

  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.
Machine is being descaled.’ (“Notiek iekārtas atkaļķošana”), ūdens 
izplūst no dubultā kafijas padeves krāna un karstā ūdens padeves.
Darbība tiks pārtraukta automātiski. ‘Empty drip tray.’ (“Iztukšojiet 
notekpaplāti”) parādās uz displeja.

T  Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un 
novietojiet atpakaļ iekārtā.‘Descale’  / ‘Descaling complete.’ 
(“Atkaļķošana”/”Atkaļķošana pabeigta”)
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Atkaļķošana ir pabeigta. Tagad GIGA atkal ir gatava darbam.

 E Ja atkaļķošana tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar plānu eļļas plēvīti, kura var palikt 
uz pupiņu tvertnes sieniņām. Šīs pēdas negatīvi ietekmē 
pagatavojamās kafijas kvalitāti. Šī iemesla dēļ pupiņu tvertne ir 
regulāri jātīra.
Priekšnosacījums: ‘Fill bean container’ (“Piepildiet pupiņu tvertni”) 
tiek parādīts displejā..
  Q  T  Izslēdziet iekārtu ar ‘On/Off’ (“Iesl./Izsl.”) pogu.
  3  T  Izslēdziet iekārtu ar barošanas slēdzi.

T  Atveriet apkopes vāku iekārtas mugurpusē, piespiežot JURA 
logo.

T  Piespiediet sarkano aizspiedni pilnīgi līdz galam un aiztaisiet 
pupiņu tvertni.

T  Pagrieziet zilo slēdzeni uz ārpusi.
T  Noņemiet pupiņu tvertni
T  Noņemiet aromāta aizsargvāku.
T  Iztukšojiet pupiņu tvertni.
T  Pupiņu tvertni iztīriet ar mīkstu, sausu lupatiņu.
T  Uzstādiet pupiņu tvertni.

T  Pagrieziet zilo slēdzeni uz iekšpusi.
T  Pavelciet sarkano aizspiedni pilnībā uz priekšu.
T  Ievietojiet apkopes vāku atpakaļ un nofiksējiet to, piespiežot 

JURA logo. Tam nofiksējoties, Jūs dzirdēsiet klikšķi.
T  Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet 

aromāta aizsargvāku.

Pupiņu tvertnes tīrīšana
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 Ūdens tvertnē var izveidoties kaļķakmens nosēdumi. Lai nodrošinātu 
pareizu iekārtas funkcionēšanu, ūdens tvertne regulāri jāatkaļķo.

T  Noņemiet ūdens tvertni.
T  Ja lietojat CLARIS Pro filtra kārtridžu, tas jānoņem.
T  Pilnībā piepildiet ūdens tvertni un tajā izšķīdiniet 3 JURA 

atkaļķošanas tabletes.
T  Uz dažām stundām atstājiet šķīdumu ūdens tvertnē (piem., 

uz nakti).
T  Iztukšojiet un rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.
T  Ja lietojat CLARIS Pro filtra kārtridžu, novietojiet to tam 

paredzētajā vietā.
T  Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, aukstu ūdeni un tvertni 

novietojiet tai paredzētajā vietā.

Ūdens tvertnes 
atkaļķošana
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Paziņojums Cēlonis/Rezultāts Veicamā darbība
‘Fill water tank.’ 
(„Uzpildiet ūdens 
tvertni”)

Ūdens tvertne ir tukša. Citus 
produktus nav iespējams 
pagatavot.

T Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni 
(skat. 1. nodaļa “Sagatavošanās un 
lietošana pirmajā lietošanas reizē 
– Ūdens tvertnes piepildīšana”)

‘‚Empty coffee grounds 
container.‘ („Iztukšojiet 
kafijas biezumu tvertni“).

Kafijas biezumu tvertne ir pilna. 
Citus produktus nav iespējams 
pagatavot..

T Iztukšojiet kafijas biezumu 
tvertni un notekpaplāti (skat. 3. 
nodaļu - “Ikdienas lietošana - 
Ikdienas apkope”).

‚Coffee grounds 
container not fitted.‘ 
(„Kafijas biezumu tvertne 
neatrodas savā vietā“).

Kafijas biezumu tvertne nav 
uzstādīta. Citus produktus nav 
iespējams pagatavot.

T Ievietojiet kafijas biezumu 
tvertni.

‘Empty drip tray.’ 
(„Iztukšojiet 
notekpaplāt1”).

Notekpaplāte ir pilna. Citus 
produktus nav iespējams 
pagatavot.

T Iztukšojiet notekpaplāti.
T Notīriet un nosusiniet metāla 
kontaktus notekpaplātes 
aizmugurē..

‚Drip tray not fitted.‘ 
(„Notekpaplāte nav 
uzstādīta“)

Notekpaplāte uzstādīta 
nepareizi vai vispār nav 
uzstādīta.Citus produktus nav 
iespējams pagatavot.

TUzstādiet notekpaplāti.

‚Press the Rotary Switch.‘ 
(„Nospiediet 
daudzfunkcionālo slēdzi 
„).

Sistēma jāpiepilda ar ūdeni vai 
GIGA Jūs lūgs turpināt iesākto 
apkopes programmu.

TLai turpinātu apkopes 
programmu vai piepildītu sistēmu, 
pagrieziet daudzfunkcionālo 
slēdzi.

‚Fill bean container.‘, 
(„Piepildiet pupiņu 
tvertni“).
Pupiņu tvertnes statusa 
indikators mirgo.

Pupiņu tvertne ir tukša. Jūs 
nevarat pagatavot nevienu no 
īpašās kafijas veidiem, bet Jūs 
varat pagatavot karstu ūdeni 
vai pienu.

T Piepildiet pupiņu tvertni (skat. 1. 
nod. “Sagatavošanās un lietošana 
pirmajā lietošanas reizē – Pupiņu 
tvertnes piepildīšana “).

‘Rinse the milk system.’ 
(„Piena sistēmas 
skalošana“).

GIGA Jūs aicinās veikt piena 
sistēmas skalošanu.

T Nospiediet P pogu un pēc tam 
‘Rinse the milk system’ („Piena 
sistēmas skalošana”) pogu, lai 
uzsāktu  piena sistēmas skalošanu.
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Paziņojums Cēlonis/Rezultāts Veicamā darbība
‘Clean machine.’ („Iztīriet 
iekārtu“).

GIGA Jūs aicinās iztīrīt iekārtu. TVeiciet iekārtas tīrīšanu (skat. 5. 
nod. “Apkope – Iekārtas tīrīšana”)..

‚Decalcify machine.‘ 
(„Atkaļķojiet iekārtu“)

GIGA Jūs aicinās atkaļķot 
iekārtu.

T Veiciet iekārtas atkaļķošanu (skat. 
5. nod. “Apkope – Iekārtas 
atkaļķošana”).

‘Change filter.’ 
(„Nomainiet filtru“).

Pēc diviem mēnešiem vai pēc 
tam, kad caur filtru ir iztecējuši 
100 litri, CLARIS Pro filtra 
kārtridžs pārstās darboties.

T Nomainiet CLARIS Pro filtra 
kārtridžu (skat. 5. nodaļu “Apkope 
- Filtra nomaiņa”).

‚Spout is not fitted.‘ 
(„Padeves krāns nav 
uzstādīts“)

Dubultais kafijas padeves krāns 
vai tā vāks nav uzstādīts pareizi.

TUzstādiet dubulto kafijas padeves 
krānu vai tā vāku pareizi.

‘‚Not enough ground 
coffee.‘ („Malta kafija 
nepietiekamā 
daudzumā“).

Iekārtā ir nepietiekams maltas 
kafijas daudzums; GIGA apturēs 
darbību.

T Nākamajā dzēriena 
pagatavošanas reizē pievienojiet 
vairāk maltās kafijas (skat. 2. nod. 
“Pagatavošana – Maltā kafija”).
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Problēma Cēlonis/Rezultāts Veicamās darbības
Piena putošanas laikā 

veidojas nepietiekams putu 

daudzums, vai no dubultā 

kafijas padeves krāna tiek 

izsmidzināts piens.

TDubultais kafijas padeves 
krāns ir netīrs.

T Noskalojiet un iztīriet dubulto kafijas 
padeves krānu (skat. 5. nod. “Apkope 
– Dubultā kafijas padeves krāna 
izjaukšana un skalošana”).

Pagatavošanas laikā 
kafija iztek pilienu veidā.

Kafija vai maltā kafija ir samalta 

pārāk smalki, kā rezultātā 

sistēma ir nobloķēta. Iespējams, 

viens un tas pats filtra kārtridžs 

ir izmantots vairākas reizes vai 

programmēšanas režīmā 

norādīta nepareiza ūdens 

cietības pakāpe.

T Nomainiet dzirnaviņu iestatījumu uz 
rupjāku malumu vai lietojiet rupjāka 
maluma malto kafiju (skat. 2. nod. 
„Sagatavošana darbam un pirmā 
lietošanas reize – Dzirnaviņu 
regulēšana”).
T Veiciet atkaļķošanu (skat. 5. nod. 
„Apkope – Iekārtas atkaļķošana”).

‚Fill bean container.‘ 
(„Piepildiet pupiņu 
tvertni“) netiek parādīts, 
neskatoties uz to, ka 
pupiņu tvertne ir tukša.

Pupiņu kontroles ierīce ir 
netīra.

T Iztīriet pupiņu tvertni (skat. 5. nodaļu 
“Apkope - Pupiņu tvertnes tīrīšana”).

‚Empty drip tray.‘ 
(„Iztukšojiet 
Notekpaplāti“) tiek 
parādīts displejā visu 
laiku.

Pilienu tvertnes metāla 
kontakti ir netīri vai mitri.

T Notīriet un nosusiniet Notekpaplātes 
aizmugurē esošos metāla kontaktus.

‘Fill water tank.’ („Piepildiet 

tvertni”) tiek 

parādīts,neskatoties uz to, 

ka ūdens tvertne ir pilna.

Ūdens tvertnes pludiņš ir 
iesprūdis.

T Atkaļķojiet ūdens tvertni (skat. 5. nod. 
„Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana”).

‘‚Error 2‘ tiek parādīts 
displejā.

Ja iekārta ilgu laiku atradusies 

aukstumā, drošības apsvērumu 

dēļ sildīšana var būt bloķēta.

T Ļaujiet iekārtai uzsilt istabas 
temperatūrā.

Displejā tiek parādīti citi 
kļūdu paziņojumi ‘Error’.

– T Izslēdziet GIGA. Sazinieties ar klientu servisu 

Jūsu valstī (skat. 11. nodaļu “JURA 

kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

 E Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu servisu 
Jūsu valstī (skat. 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā 
informācija”).
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8 Transportēšana un videi draudzīga utilizācija

 Lai Jūsu GIGA iekārtu transportēšanas laikā pasargātu no sala, 
sistēma ir jāiztukšo.

Priekšnosacījums: ‚Please select product:‘ („Lūdzu, izvēlieties 
produktu“) tiek parādīts displejā.

T  Novietojiet vienu trauku zem dubultā kafijas padeves krāna 
un otru zem karstā ūdens padeves krāna.

  O  T  Nospiediet “P” pogu.
‘Maintenance status (1/5)’ („Apkopes stāvoklis“)

  g  T  Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā 
parādās ‘Machine settings (3/5) (“Iekārtas iestatījumi”).

T  Nospiediet ‘Factory setting’ pogu.
‘Factory setting’ („Rūpnīcas iestatījumi“)
T  Nospiediet ‘Empty system’ (“Iztukšojiet sistēmu”) pogu.
‚Empty system‘ („Iztukšojiet sistēmu“)  / ‚Remove the water 

tank.‘ („Noņemiet ūdens tvertni“)
T  Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
 ‘Press the Rotary Switch.’, (“Nospiediet daudzfunkcionālo 

slēdzi”)
  k  T  Nospiediet daudzfunkcionālo  slēdzi.

‚System is emptying.‘ („Notiek sistēmas iztukšošana“), 
neliels ūdens daudzums izplūst no dubultā kafijas padeves 
krāna un karstā ūdens padeves krāna.

Šī darbība tiek pārtraukta automātiski. Pēc tam Jūsu GIGA 
izslēgsies.

 Lūdzu, vecas iekārtas utilizējiet videi draudzīgā veidā. H

Vecas iekārtas satur vērtīgus, pārstrādājumus materiālus, kurus var 
atkārtoti pārstrādāt. Tādēļ, lūdzu, nododiet vecas iekārtas utilizācijai 
specializētos atkritumu pārstrādes uzņēmumos.

Transportēšana / sistēmas 
iztukšošana

Utilizācija
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Spriegums 220–240 V ~, 50 Hz
Jauda 2300 W
Gaisā emitētā trokšņa līmenis LP < 70 dB (A)
Ārējās vides apstākļi Maks. mitrums. 80%

Ārējā temperatūra 10 – 35°C
Atbilstības zīme A

Enerģijas patēriņš 
‚Save energy‘ / ‚Save No‘ režīmā 

Aptuveni 30 Wh

Enerģijas patēriņš 
‚Save energy‘ / ‚Save Level 1‘ 
režīmā

Aptuveni 12 Wh

Enerģijas patēriņš 
‚Save energy‘ / ‚Save Level 2‘ 
režīmā

Aptuveni 15 Wh

Sūkņa spiediens Statisks, maks. 15 ba
Ūdens tvertnes ietilpība 5 l
Pupiņu tvertnes ietilpība 1000 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība maks. 40 porcijas
Barošanas vada garums Aptuveni 1.1 m
Svars Aptuveni 18.3 kg
Izmēri (P × A × D) 37 × 55 × 49.6 cm

Informācija pārbaužu veicējiem (atkārtojiet pārbaudi saskaņā ar DIN 
VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts (CGP) atrodas iekārtas 
priekšā zem JURA logo (noņemiet apkopes vāku un pagrieziet JURA 
logo pretēji pulksteņrādītāja virzienam).
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A
Adreses  60
Aromāta aizsargvāks
Automātiska izslēgšanās  33, 34
Automātiska ieslēgšanās  33 
Atkaļķošana

Iekārta  48
Ūdens tvertne  51

Ātrā instalācija  12
Apkopes vāks  5
Apkope   40

Ikdienas apkope  22
Regulāra apkope  23

Aizspiednis  5
Apkopes iestatījumi  30

B
Baristas receptes  19

Deaktivizēšana  38
Pagatavošana  20
Programmēšanas režīms  38

C
CLARIS Pro filtra kārtridžs

Maiņa  46
Filtra ievietošana un aktivizēšana  45

D
Datums  32
Displejs  5
Displeja ziņojumi  52
Displeja iestatījumi  36, 37
Divi produkti  17
Dubultais kafijas padeves krāns

Izjaukšana un tīrīšana  42
Dubultais kafijas padeves krāns ar 
regulējamu augstumu un platumu  4

Divi produkti  17
Daudzfunkcionālais slēdzis  5
Dzirnaviņas

Maluma pakāpes iestatīšana  29
Drošība   6
Drošības informācija  6

E
Enerģiju taupošs režīms  31
Espreso  16
Eksperta režīms  25

F
Fons  37 
Filtrs

Maiņa  46
Filtra ievietošana un aktivizēšana  45

I
Izslēgšana

Iekārta  23
Ieslēgšana

Iekārta  22
Izslēgšana

Automātiskā izslēgšanās  33, 34
Izslēgšanās laiks  33
Ieslēgšana

Automātiskā Ieslēgšana  33
Ieslēgšanas laiks  33 
Iestatījumi

Apkopes iestatījumi  30
Sākotnējie iestatījumi programmēšanas 
režīmā  24

Iekārta  47 
Tīrīšana  47
Atkaļķošana  48
Regulāra apkope  23
Kafijas sistēmas skalošana  40
Iestatīšana  10
Izslēgšana  23
Ieslēgšana  22

Informācijas tālrunis  60
Indikators 

Tehniskie parametri  56
Internets  10

J
JURA

Kontaktinformācija  60
Internets  10
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K
Kafijas padeves krāns

Karstā ūdens padeves krāns ar regulējamu 
augstumu   4
Dubultais kafijas padeves krāns ar 
regulējamu augstumu un platumu  4

Kafija
Malta kafija  18

Karsts ūdens  21
Kafijas sistēmas skalošana  40
Karstā ūdens padeves krāns

Karstā ūdens padeves krāns  4
Kapučīno  16
Kapučīno putotāja tīrīšana

Piena sistēmas tīrīšana  41
Kapučīno putotāja skalošana

Piena sistēmas skalošana  41
Kafija   16
Kafija à la carte  16
Kafijas biezumu tvertne  4
Kontaktinformācija 60
Krūzītes paliktnis  4
Klientu atbalsts  60

Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta 
aizsargvāku  4

Kļūdas
Problēmu risināšana  54

L
Laiks  32
Laika formāts

Programmēšanas režīms   35
Lietošana pirmajā reizē  11 
Latte macchiato  16

M
Mājaslapa  10 
Malta kafija  18

Maltas kafijas mērkarote  4
Maluma pakāpe

Maluma pakāpes iestatīšana  29 
Maltas kafijas mērkarote  4

N
Notekpaplāte  4
Nosaukuma mainīšana  27

P
Piens

Piena pieslēgums  15
Piena sistēma

Tīrīšana   41
Skalošana  41 

Produktu pievienošana sākuma ekrānam  28 
Produktu iestatījumu pielāgošana  25 
Poga

On/Off poga  5
P poga (programmēšana)  5 

Krūzītes tilpuma sākotnējā iestatīšana  20
Pupiņu tvertne

Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta 
aizsargvāku  4
Tīrīšana  50

Produktu izvēlne  16
Produktu izvēlne  18

Piepildīšana  11 
Pagatavošana  16

Nospiežot vienu pogu  17
Baristas receptes  20
Kapučīno   16
Kafija   16
Espreso   16
Malta kafija   18
Karsts ūdens   21
Latte macchiato  16
Ristretto  16
Divas īpašas kafijas porcijas  17
Produktu izvēlnes lietošana  18

Pagatavošanas iespējas  16
Nospiežot vienu pogu  17
Produktu izvēlnes lietošana  18

Problēmas
Problēmu risināšana   54

Produktu izvēlne   16, 18
Produkta iestatījumi   25

Pielāgošana  25
Pogai piesaistītā produkta mainīšana  28
Pareiza lietošana  38
Piepildīšana

Pupiņu tvertne  11
Ūdens tvertne  10

Produktu pārsaukšana  27
Programmēšanas režīms  24

Produktu pievienošana sākuma ekrānam  28
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Automātiskā izslēgšanās  34
Fons  37
Baristas receptes  38
Displeja iestatījumi  36
Enerģiju taupošs režīms  31
Valoda  36
Apkopes iestatījumi  30
Produkta iestatījumi   25
Informācijas aplūkošana  38
Produktu pārsaukšana  27
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana  35
Maluma pakāpes iestatīšana  29
Ūdens cietības pakāpes iestatīšana  31
Laiks un datums  32
Taimeris  33
Ūdens daudzuma mērvienības  35

Problēmu risināšana  54

R
Rūpnīcas iestatījumi

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana  35 
Receptes

Baristas receptes  19
Regulāra apkope  23
Ristretto  16

S
Sākotnējie iestatījumi programmēšanas 

režīmā  24
Strāvas padeves slēdzis  4 
Slēdzene  5
Sistēmas iztukšošana  55 
Standarta produkti  25
Strāvas ligzda  5
Šļakstu aizsargs  4
Standarta instalācija  13
Simbolu atšifrējums  3

T
Tīkla vads  4
Tīrīšana

Pupiņu tvertne  50
Tehniskie parametri  56
Tālrunis  60
Taimeris  33
Transportēšana  55

U
Uzstādīšana

Iekārtas uzstādīšana  10
Uzpildes piltuve

Maltas kafijas uzpildes piltuve  4
Ūdens daudzuma mērvienības  35
Utilizācija  55
Ūdens cietības pakāpe

Ūdens cietības pakāpes noteikšana  15
Ūdens cietības pakāpes iestatīšana  31

Ūdens tvertne  4
Atkaļķošana  51
Piepildīšana  10

V
Valoda  36
Ventilācijas atveres  4 
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Jūsu JURA servisa partneris

Iekārta atbilst šādām direktīvām:

 U
 U
 U
 U

ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas. Šajā instrukcijā 
lietotās diagrammas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem un 
neatspoguļo iekārtas oriģinālās krāsas. Dažas Jūsu GIGA detaļas var 
atšķirties.

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Lietojiet saziņas formu, kas 
atrodas www.jura.com.

Šī instrukcija satur informāciju, ko aizsargā autortiesības. Šīs 
instrukcijas pavairošana, lietošana vai tulkošana citā valodā bez 
rakstiskas JURA Elektroapparate AG atļaujas ir aizliegta.

Direktīvas

Tehniskās izmaiņas

Atsauksmes

Autortiesības

J71716/GIGA X3/en/201405

Ražotājs
JURA Elektroapparate AG

www.jura.com

Importētājs
Rickman Trade Latvijas filiāle

rickman@rickman.lv
www.jura.com 


