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Kumanda elemanları
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1 Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi
2 Su haznesi kapağı
3 Su haznesi
4 Güç anahtarı ve fişli elektrik kablosu  

(makinenin arkasında)
5 Telve haznesi
6 Damlama tepsisi
7 Fincan ızgarası

8 Çekilmiş kahve için doldurma hunisi
9 Havalandırma kanalları
10 Eşya gözü kapağı
11 Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı
12 Yükseklik ve genişlik ayarlı çift musluk
13 Sıçrama koruması
14 Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu

1

4

5

32

Makinenin üstü
1 Q  Aç/Kapa düğmesi
2 g  Döner düğme
3 O  P düğmesi (Programlama)

Ön
4 Ekran
5 Çok işlevli düğmeler (düğme işlevi ekranda 

gösterilenlere bağlıdır)

1

2

3
4

Makinenin arkası
1 Servis kapağı  

(parmağınızla basarak açın)
2 Kilit birimi

3 Sürgü
4 Servis soketi (kapağın altında)
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Önemli bilgiler

Bu makine, işletmelerde, hafif endüstri ve tarım 
tesislerinde uzman veya eğitimli personel tarafından 
veya profesyonel olmayanların ticari kullanımı için 
tasarlanmıştır. Sadece kahve hazırlama ve süt ve 
suyu ısıtmak için kullanılmalıdır. Başka bir amaç için 
kullanılması uygun görülmeyecektir. JURA Elek-
troapparate AG, uygunsuz kullanımın sonuçlarından 
herhangi bir sorumluluk kabul edemez.

Makineyi kullanmadan önce bu talimatları baştan 
sona dikkatlice ve tamamen okuyun ve içerdikleri 
talimatlara uyun. Kullanım kılavuzuna 
uyulmamasından kaynaklanan hasar veya arızalar 
için garanti servisi geçerli değildir. Bu kullanım 
talimatlarını makineye yakın tutun ve bir sonraki 
kullanıcıya aktarın.

GIGA sadece eğitimli kişiler tarafından kullanılabilir. 
Kullanım sırasında profesyonel olmayanlar 
denetlenmelidir.

Lütfen aşağıda belirtilen önemli güvenlik bilgilerini 
dikkatlice okuyun ve uygulayın.

Elektrik çarpması sonucu hayati tehlike şu şekilde 
önlenebilir:

 U Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı 
elektrik kablosu ile çalıştırmayınız.

 U Hasar olduğuna dair işaretler olduğunda 
(örneğin yanık kokusu), makineyi hemen 
şebekeden ayırıp ve Jura Servisine başvurunuz.

 U Makinenin elektrik kablosu hasar gördüğünde, 
doğrudan JURA’da veya yetkili JURA Servisinde 
onarılmalıdır.

Amacına uygun 
kullanım

Güvenliğiniz için

J

 U GIGA ve elektrik kablosunun sıcak yüzeylerin 
yakınında bulunmamasına dikkat ediniz.

 U Elektrik kablosunun sıkışmamasına veya sivri 
kenarlarda aşınmamasına dikkat ediniz.

 U Makineyi asla kendiniz açıp onarmayınız. Mak-
inede kullanım kılavuzunda belirtilmeyen 
değişiklikler yapmayınız. Makine, akım taşıyan 
parçalar içerir. Açılması halinde hayati tehlike 
söz konusudur. Onarımlar yalnızca yetkili JURA 
Servisleri tarafından orijinal yedek parçalar ve 
aksesuarlarla yapılabilir.

 U Makineyi güç kaynağından tamamen ve 
güvenli bir şekilde çıkarmak için, önce Aç / 
Kapa Q düğmesini kullanarak GIGA’yı kapatın. 
Sadece o zaman elektrik fişini prizden çek-
melisiniz.

Çıkış muslukları üzerinde yanma veya yanma riski 
vardır.

 U Çıkış muslukları üzerinde yanma veya yanma 
riski vardır.

 U Makineyi çocukların erişemeyeceği bir yere 
yerleştirin.

Hasarlı bir makine güvenli değildir ve yaralanma-
lara ya da yangına neden olabilir. Hasarları ve 
böylece meydana gelebilecek yaralanmaları ve 
yangın tehlikelerini önlemek için:

 U Makineyi yalnızca elektrik etiketindeki bilgilere 
göre şebeke gerilimine bağlayın. Tip etiketi, 
GIGA’nızın altında bulunur. Bu kullanım 
kılavuzunda daha fazla teknik bilgi verilmekte-
dir.(bölüme bakınız: 9 ‘Teknik veriler’).
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 U GIGA’yı doğrudan bir prize bağlayın. Çok 
soketli adaptörlerin veya uzatma kablolarının 
kullanılması aşırı ısınmaya neden olabilir.

 U Şebeke kablosunun gevşek şekilde 
kapanmasına asla izin vermeyin. Elektrik 
kablosu takılma tehlikesi oluşturabilir veya 
hasar görebilir.

 U GIGA’yı yağmur, don ve doğrudan güneş ışığı 
gibi çevresel etkilerden koruyun.

 U GIGA’yı, şebeke kablosunu veya bağlantıları 
suya batırmayın.

 U GIGA’yı veya herhangi bir parçayı bulaşık mak-
inesinde yıkamayın.

 U Herhangi bir temizlik işleminden önce 
GIGA’nızı güç şalterinden kapatın. GIGA’yı her 
zaman ıslak bir bez yerine nemli bir bezle silin 
ve uzun süre su sıçramasına maruz bırakmaktan 
koruyun.

 U GIGA, su jeti kullanılabilecek bir yüzeye montaj 
için uygun değildir.

 U Makine su jeti ile temizlenmemelidir.
 U Lütfen sadece orijinal JURA bakım ürünlerini 

kullanın. JURA tarafından açıkça önerilmeyen 
ürünlerin kullanımı GIGA’ya zarar verebilir.

 U Katkı maddesi veya karamelize kahve çekird-
ekleri ile işlemden geçirilmiş kahve çekirdekleri 
kullanmayın.

 U Su haznesini sadece taze ve soğuk su ile dol-
durun.

 U Makineyi uzun süre kullanmayacaksanız, mak-
ineyi güç şalterinden kapatın.

 U Sorumlu bir kişi tarafından denetlenmedikçe 
çocuklar makineyi temizleyemez veya kullan-
amazlar.

 U Çocukların makine ile oynamalarına izin ver-
meyin.

 U 8 yaşın altındaki çocukları makineden uzak 
tutun veya sürekli denetleyin.

 U 8 yaş ve üstü çocuklar sadece makineyi 
çalıştırabilir güvenli bir şekilde nasıl kullanılacağı 
konusunda bilgilendirilmişlerse, denetimsiz 
olarak. Çocuklar, yanlış kullanımdan kaynakla-
nan potansiyel tehlikeleri tanıyıp anlayabilme-
lidir.

Makineyi güvenli bir şekilde kullanmak için
 U fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri 

bulunmayan veya
 U makineyi güvenli bir şekilde kullanma konu-

sunda deneyimsiz veya bilgi sahibi olmayan
çocuklar da dahil olmak üzere, bu kişilerin kullanımı 
sırasında sorumlu bir kişi tarafından denetlenmesi 
veya nasıl doğru kullanılacağını gösterilmesi ve 
öğretilmesi gereklidir.

Güvenlik when handling the CLARIS Pro Blue filtre 
kartuşu:

 U Filtre kartuşlarını çocukların erişemeyeceği 
yerlerde saklayınız.

 U Filtre kartuşlarını kapalı ambalajları içerisinde 
kuru bir şekilde depolayınız.

 U Filtre kartuşlarını ısı ve doğrudan güneş 
ışınlarına karşı koruyunuz.

 U Hasarlı filtre kartuşları kullanmayınız.
 U Filtre kartuşlarını açmayınız.
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1 İlk kez hazırlama ve kullanma

İnternette bizi ziyaret edin. JURA web sitesinde (www.jura.com), 
GIGA’nız ve kahvenin her yönü hakkında ilginç ve güncel bilgiler 
bulacaksınız.

Aşağıdaki ayarlar sadece JURA servis teknisyeni tarafından yapılabilir:

 U Ürün seçici görünümünü devre dışı bırakma (bölüme bakınız: 
2 ‘Hazırlama – Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama’)

 U Her özel kahve için makineyi kapatma

 U Kodlar: Dört kod atanabilir. Her kod için hangi program 
öğelerinin kullanılabilir veya devre dışı olduğunu 
belirleyebilirsiniz. Her kod farklı yetkilendirmelere karşılık gelir. 
Örneğin, bakım programlarının başlatılmasının bir kod 
kullanılarak devre dışı bırakıldığını tanımlayabilirsiniz.

 U Fincan büyüklüğü için su miktarını kalıcı olarak ayarlama 
’işlevini engelleme

 U İkili ürün hazırlama seçeneğini uygun tekli ürüne iki kez 
basarak bloke etmek

 U Damlama tepsisini boşaltma isteminin temizlemeden sonra 
görünmediğini

GIGA’nız için aşağıdaki isteğe bağlı aksesuarları JURA servisinden 
alabilirsiniz:

 U Damla tahliye seti

 U Telve tahliye seti

GIGA’nızı ayarlarken lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

 U GIGA’yı suya duyarlı olmayan yatay bir yüzeye yerleştirin.

 U GIGA’nız için, makineyi aşırı ısınmaya karşı koruyan bir nokta 
seçin. Havalandırma kanatlarının kapalı olmadığından emin 
olun.

Makinenin günlük bakımı ve süt, kahve ve su ile çalışırken hijyen, 
bardağın her seferinde mükemmel bir kahve elde etmenin 
anahtarıdır. Bu nedenle suyu günlük olarak değiştirmelisiniz.

İnternette JURA

JURA servis teknisyeni 
tarafından yapılan ayarlar

Makineyi kurma

Su haznesini doldurma

Süt, köpüklü maden suyu veya diğer sıvılar su deposuna veya 
makineye zarar verebilir.

T  Su haznesini sadece taze ve soğuk su ile doldurun.

T  Su haznesi kapağını açın.
T  Su haznesini çıkarın ve soğuk suyla yıkayın.
T  Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.
T  Su haznesi kapağını kapatın.

Çekirdek haznesinin bir aroma koruyucu kapağı vardır. Bu, kahve 
çekirdeklerinin aromasını daha uzun süre korumasını sağlar.

Katkı maddesi (örneğin şeker), öğütülmüş kahve veya dondurularak 
kurutulmuş kahve ile işlenen kahve çekirdekleri öğütücüye zarar 
verebilir.

T  Çekirdek haznesini doldurmak için sadece kavrulmuş, 
işlenmemiş kahve çekirdekleri kullanın.

T  Aroma koruma kapağını çıkarın.
T  Çekirdek haznesinin içindeki kiri veya yabancı maddeleri 

temizleyin.
T  Çekirdek haznesini kahve çekirdekleriyle doldurun ve aroma 

koruyucu kapağı kapatın.

İlk kullanım sırasında ‘Hızlı kurulum’ ile ‘standart kurulum’ 
(‘Programlama’) arasında seçim yapabilirsiniz:

 U ‘Hızlı kurulum’: Saat ve tarihi ayarladıktan sonra, GIGA’nız 
kullanıma hazırdır.

 U ‘Standart kurulum’ (‘Programlama’): Burada, GIGA’nızı CLARIS 
Pro filtre kartuşuyla mı yoksa kartuşsuz olarak mı çalıştırmak 
istediğinize karar verebilirsiniz. Su sertliği 10° dH veya daha 
fazla ise, filtre kartuşunu kullanmanızı öneririz. Suyunuzun 
sertliğini bilmiyorsanız önce bunu öğrenmelisiniz. (bölüme 
bakınız: 1 ‘İlk kez hazırlama ve kullanma – Su sertliğini tespit 
etme’).

DİKKAT

Çekirdek haznesini 
doldurma

DİKKAT

İlk kullanım
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 U ‘Filtre kullan’ / ‘Aktif’: Burada CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu 
takabilirsiniz. Kireç çözme artık gerekli olmayacak.

 U ‘Filtre kullan’ / ‘Aktif değil’: Burada, kullanılan suyun sertliğini 
ayarlayabilirsiniz. Bu ayar GIGA’nız sizden kireç çözme işlemi 
yapma isteme süresini etkiler.

Makine arızalı bir şebeke kablosuyla çalıştırılıyorsa, ölümcül elektrik 
çarpması tehlikesi vardır.

T  Makineyi asla hasarlı bir şekilde veya hasarlı elektrik kablosu 
ile çalıştırmayınız.

Ön koşul: Su haznesi ve çekirdek haznesi dolduruldu.
T  Şebeke kablosunu makineye bağlayın.
T  Şebeke fişini prize takın.

  3  T  Makinenin arkasındaki güç düğmesini kullanarak GIGA’yı 
açın.

  Q  T GIGA’yı açmak için Aç / Kapa düğmesine basın.
‘JURA’ya hoşgeldiniz’ ekranda belirir. Ekran daha sonra 
seçebileceğiniz dilleri gösterir.
Daha fazla dil görüntülemek için ‘Sonraki’ düğmesine basın. 
(sağ alt).

T  İstediğiniz dile karşılık gelen düğmeye basın., örneğin 
‘English’.
‘Hafızaya alındı’ ayarı onaylamak için kısa süre belirir.
‘İlk kullanım’

 E Şimdi ‘Hızlı kurulum’ ve ‘standart kurulum’ (‘Programlama’) 
arasından seçim yapın.

T  ‘Hızlı kurulum’ düğmesine basın.
   ‘Zaman’
T  Saati ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  Dakikayı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
   ‘Tarih’
T  Yılı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.

J UYARI

Hızlı kurulum

T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  Ayı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  Günü ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
   ‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
   ‘Makine ısınıyor.’
   ‘Döner düğmeye basın.’, Döner düğmesi yanar.

  k  T  Döner düğmeye basın.
  ‘Sistem doluyor’, sistem su ile doldurulur. İşlem otomatik 

olarak durur.
  ‘Makine yıkanıyor.’, Makine yıkanır. İkili musluktan su akar. 

İşlem otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürün seçiniz:’ ekranda 
belirir. GIGA’nız kullanıma hazır.

T  ‘Programlama’ düğmesine basın.
   ‘Zaman’
T  Saati ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  Dakikayı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
   ‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
   ‘Tarih’
T  Yılı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  Ayı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  Günü ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
   ‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
   ‘Filtre kullan’

 E Şimdi GIGA’nızı CLARIS Pro Blue filtre kartuşuyla mı yoksa 
kartuşsuz mu çalıştırmak istediğinize karar verin.

T  ‘Aktif’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

Standart kurulum

Filtrenin çalıştırılması
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‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Döner düğmeye basın.’, Döner düğmesi yanar.

  k  T  Döner düğmeye basın.
‘Sistem doluyor’, sistem su ile doldurulur. İşlem otomatik 
olarak durur.
‘Filtreyi takın.’ / ‘Döner düğmeye basın.’

T  Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
T  Filtre tutucuyu açın ve hafif bir basın.ç uygulayarak filtre 

kartuşunu su haznesine yerleştirin.
T  Filtre tutucuyu kapatın. İşitilebilir bir şekilde yerine 

yerleşecektir.
T  Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.

  k  T  Döner düğmeye basın.
‘Filtre yıkanıyor.’, filtre yıkanır. Filtrenin yıkanması otomatik 
olarak durur. ‘Boş damlama tepsisi.’ ekranda belirir.

T  Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar 
makineye koyun.
‘Filtre’ / ‘Filtre yıkama tamamlandı.’
‘Makine yıkanıyor.’, Makine yıkanır. İkili musluktan su akar. 
İşlem otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürün seçiniz:’ ekranda 
belirir. GIGA’nız kullanıma hazır.

T  ‘Aktif değil’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Su sertliği’

 E Suyunuzun sertliğini bilmiyorsanız önce bunu öğrenmeniz 
gerekir. (bölüme bakınız: 1 ‘İlk kez hazırlama ve kullanma – Su 
sertliğini tespit etme’).

T  Su sertliğini ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Döner düğmeye basın.’, Döner düğmesi yanar.

  k  T  Döner düğmeye basın.
‘Sistem doluyor’, sistem su ile doldurulur. İşlem otomatik 
olarak durur.

Filtrenin devreden 
çıkarılması

‘Makine yıkanıyor.’, Makine yıkanır. İkili musluktan su akar. 
İşlem otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürün seçiniz:’ ekranda 
belirir. GIGA’nız kullanıma hazır.

Su sertliğinin ne olduğunu standart olarak verilen Aquadur® test 
şeridi kullanarak öğrenebilirsiniz.

T  Test şeridini akan suyun altında kısa bir süre (1 saniye 
boyunca) tutun. Salayarak suyu atın.

T  Yaklaşık 1 dakika bekleyin.
T  Su sertliği derecesini Aquadur® test şeridinin renk 

değiştirmesinden ve ambalaj üzerindeki tanımdan 
okuyabilirsiniz.

GIGA’nız mükemmel ve tutarlı bir şekilde ince, kremsi, tüy gibi hafif 
süt köpüğü oluşturur. Süt köpürtme için en önemli gereksinim, 4-8 
° C’lik bir süt sıcaklığıdır. Bu nedenle bir süt soğutucusu kullanmanızı 
tavsiye ederiz (isteğe bağlı olarak mevcut olan JURA Kompresör 
Soğutucu Pro).

T  Süt borusunu çift musluğa bağlayın. Bunu yapmak için, süt 
borusunun ucunu çift musluğun sağ tarafındaki konnektöre 
takın.

T Süt borusunun diğer ucunu bir süt soğutucusuna bağlayın.

Su sertliğini tespit etme

Sütü bağlama
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2 Hazırlama

 E Bir ürün hazırlanırken, hazırlığı istediğiniz zaman 
durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için, Döner düğmeye k veya  
‘’ düğmesine basın.ız.

 E Döner düğmesini g çevirerek hazırlık sırasında önceden 
belirlenmiş miktarları (süt köpüğü veya su miktarı) 
değiştirebilirsiniz.

 E Hazırlık güncel durumunu ekranda takip edebilirsiniz.

Kahve tadı en iyi sıcak servis edilir. Soğuk bir porselen fincan içeceği 
soğutur - tadı bozar. Bu nedenle bardakların ön ısıtılmasını tavsiye 
ediyoruz. Dolu kahve aroması sadece önceden ısıtılmış bardaklarda 
gelişebilir. Bir JURA fincan ısıtıcıyı uzman bayinizden satın alabilirsiniz.

Programlama modunda tüm ürünler için kalıcı ayarlar yapabilirsiniz. 
(bölüme bakınız: 4 ‘Programlama modunda kalıcı ayarlar – Ürün 
ayarlarının yapılması’).

GIGA size özel bir kahve, süt veya sıcak su hazırlamak için iki seçenek 
sunar.

 U Bir düğmeye dokunarak hazırlama: İstediğiniz ürünü 
ekranda (başlangıç ekranında) gösterilen ürün için ilgili hazırlık 
düğmesine basmanız yeterlidir.

 U Ürün seçiciyi kullanarak hazırlama (Döner seçimi): Sadece 
hazırlayabileceğiniz ürünlerden bazıları başlangıç ekranında 
gösteriliyor. Döner düğmesini çevirir çevirmez, ürün seçicide 
daha fazla ürün görüntüleniyor.

 U İstediğiniz ürünü odak noktasına getirmek için Döner 
düğmesini çevirin. Döner düğmesine veya ‘Hazırla’ 
düğmesine basarak hazırlığa başlayın.

 U Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra 
otomatik olarak kaybolur.

İki hazırlık seçeneği şimdi aşağıdaki bölümlerde daha ayrıntılı olarak 
açıklanacaktır.

Kahve, latte macchiato 
vb. – hazırlık için 
seçenekler

Ekranda (başlangıç ekranı) ilgili tuşa basarak hazırlayabileceğiniz 
çeşitli ürünler göreceksiniz.

Başlangıç ekranında görüntülenen özel kahve her zaman aynı 
moduli izleyerek hazırlanır.

Örnek: Bir kahve hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.

T  İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
T  ‘Kahve’ düğmesine basın.

Hazırlama başlar. ‘Kahve’ ve doldurma hacmi görüntülenir. 
Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar.
Hazırlama otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürünü seçin:’ 
ekranda belirir.

İki özel kahve her zaman aynı şekilde hazırlanabilir: İstediğiniz 
hazırlama düğmesine iki saniye içinde iki kez basın.

GIGA’nız latte macchiato, cappuccino ve diğer sütlü özel kahveleri 
bir düğmeye basarak hazırlar. Fincan veya bardağı hareket ettirmeye 
gerek yoktur.

Örnek: Bir latte macchiato hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.
Ön koşul:  ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir, süt çift musluğa 
bağlanır.

T  İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
T  ‘Latte macchiato’ düğmesine basın.

‘Latte macchiato’, önceden ayarlanmış miktarda süt ve süt 
köpüğü bardağa akar.
Kahve hazırlığı başlar. Espresso için önceden ayarlanmış su 
miktarı cama akar. Hazırlama otomatik olarak durur. ‘Lütfen 
ürünü seçin:’ ekranda belirir.

İkili musluktaki süt sisteminin daima düzgün çalışmasını sağlamak 
için günlük olarak temizlemelisiniz (bölüme bakınız: 5 ‘Bakım – Süt 
sistemini temizleme’).

Bir düğmeye dokunarak 
hazırlama

Bir düğmeye dokunarak özel 
kahveler

Bir düğmeye dokunarak iki 
özel kahveler

Bir düğmeye dokunarak 
sütlü özel kahveler
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Döner düğmesini çevirir çevirmez, ürün seçicide daha fazla ürün 
görüntüleniyor.

 E Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra 
otomatik olarak kaybolur.

Örnek:  Ürün seçiciyi kullanarak bir kahve latte hazırlamak için 
aşağıdaki işlemleri yapın.
Ön koşul:  ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir, süt çift musluğa 
bağlanır.

T  İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
  g  T  Ürün seçiciyi görüntülemek için döner düğmesini çevirin.
  g  T  Döner düğmeyi ‘Caffè latte’ ürünü odaklanana kadar çevirin.
  k  T  Hazırlık işlemini başlatmak için döner düğmesine basın.

Caffè latte hazırlanır.
Hazırlama otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürünü seçin:’ 
ekranda belirir.

Öğütülmüş kahve için filtre hunisi ile başka bir kahve çeşidini, 
örneğin kafeinsiz kahveyi kullanmayı seçebilirsiniz.

 E Asla iki seviyeden fazla ölçüm kaşığı öğütülmüş kahve 
eklemeyin.

 E Çok ince çekilmemiş öğütülmüş kahve kullanın. Çok ince 
kahve sistemi tıkayabilir, böylece kahve sadece damlama 
halinde çıkar.

 E Makineyi yeterli miktarda öğütülmüş kahve ile 
doldurmadıysanız, ‘Yeterince öğütülmemiş kahve’ 
görüntülenir ve GIGA işlemi durdurur.

 E İstenen özel kahve, çekilmiş kahve ile doldurulduktan sonra 
yaklaşık bir dakika içinde hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, GIGA 
işlemi durdurur ve bir kez daha kullanıma hazırdır.

Öğütülmüş kahve içeren tüm özel kahveler her zaman aynı moduli 
izleyerek hazırlanır.

Ürün seçiciyi kullanarak 
hazırlama

Ürün seçiciyi kullanarak özel 
bir kahvenin hazırlanması

Öğütülmüş kahve

Örnek:  Öğütülmüş kahve kullanarak bir kahve hazırlamak için 
aşağıdaki işlemleri yapın.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.

T  İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
T  Çekilmiş kahve için doldurma hunisinin kapağını açın.

‘Lütfen çekilmiş kahve ekleyin.’
T  Bir seviye öğütülmüş kahve kaşığı doldurma hunisine koyun.
T  Doldurma hunisinin kapağını kapatın.

‘Lütfen ürünü seçin:’, öğütülmüş kahve ile hazırlayabileceğiniz 
özel kahveler görüntülenir.

T  ‘Kahve’ düğmesine basın.
Hazırlama başlar. ‘Kahve’ ve doldurma hacmi görüntülenir. 
Kahve için önceden ayarlanmış su miktarı fincana akar.
Hazırlama otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürünü seçin:’ 
ekranda belirir.

Şimdi siz de profesyonel bir barista olabilirsiniz! Döner düğmeyi 
kullanarak ürün seçiciden 12 enfes kahve kreasyonu tarifini 
seçebilirsiniz. GIGA, hazırlığı kolay metin ve resimlerle hazırlık 
işleminin her aşamasında size rehberlik edecektir. İçinden şunları 
seçebilirsiniz:

 U Marocchino

 U Pepresso

 U White Cool

 U Flavoured latte macchiato

 U Irish coffee*

 U Café mélange

 U Viennese coffee

 U Winter Magic

 U Shakerato

 U Mango Lassi

 U Red Cool*

 U Summer Fire
Damak tadına ve aynı zamanda göze hitap etmek için geliştirildi!  
(*işaretli tarifler alkol içerir.)

Bir bakışta Barista 
tarifleri
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Tüm barista tarifleri daima aynı modul izlenerek hazırlanır.

 E Hazırlık başlatılmazsa, ürün seçici görünümü 5 saniye sonra 
otomatik olarak kaybolur.

Örnek: White Cool hazırlamak için aşağıdaki işlemleri yapın.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  g  T  Ürün seçiciyi görüntülemek için döner düğmesini çevirin.
  g  T  Döner düğmesini ‘White Cool’ ürün odaklanana kadar 

çevirin.
   k    T Hazırlık işlemini başlatmak için döner düğmesine basın.

T  Ekrandaki talimatları izleyin ve ‘Sonraki’ düğmesine basarak 
onaylayın.

 E Hazırlamayı istediğiniz an ‘’ düğmesine basarak 
durdurabilirsiniz.

 E Barista tarifleri için kalıcı ayarlar yapamazsınız. Hazırlık 
sırasında, döner düğmesini f çevirerek kahvenin gücünü ve 
miktarını değiştirebilirsiniz.

Caffè latte hariç tüm ürünler için fincanın büyüklüğüne göre (su 
miktarı, süt miktarı vb.) kalıcı ayarlar yapmak kolaydır. Aşağıdaki 
örnekte gösterildiği gibi miktarı bir kez ayarlayın. Gelecekte bir 
içecek hazırladığınızda, bu miktar aktarılacaktır.

Tüm ürünler için miktarları bardak boyutuna uyarlamak için kalıcı 
ayarlar her zaman aynı moduli izler.

Örnek:  Bir kahve için su miktarını kalıcı olarak ayarlamak üzere 
aşağıdaki işlemleri yapın.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.

T  İkili musluğun altına bir bardak yerleştirin.
T  ‘Kahve’ düğmesini basılı tutun.

‘Kahve’ ve doldurma hacmi görüntülenir.
T  ‘Yeterli kahve? Düğmeye bas’ görünene kadar ‘Kahve’ 

düğmesine basın.
T  ‘Kahve’ düğmesini bırakın.

Hazırlama başlar ve kahve fincana akar.

Barista tarifleri hazırlama

Fincan büyüklüğü için 
kalıcı ayar miktarları

T  Bardakta yeterli kahve olur olmaz herhangi bir düğmeye 
basın.
Hazırlama durur. ‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir. Bir 
kahve için ayarlanan su miktarı kalıcı olarak saklanır. ‘Lütfen 
ürünü seçin:’ ekranda belirir.

 E Bu işlemi istediğiniz zaman yukarıdaki prosedürü tekrarlayarak 
değiştirebilirsiniz.

 E Ürün seçicisinde de gösterilen ürünler için miktar fincan 
ölçülerine kalıcı olarak ayarlanabilir. Bunu yapmak için k  
düğmesine basın. ve ‘Yeterince kahve? düğmeye basın.’ 
görünene kadar tutun. 

 E Ayrıca tüm özel kahveler, süt ve sıcak su için miktarı kalıcı 
olarak ayarlayabilirsiniz. (bölüme bakınız: 4 ‘Programlama 
modunda kalıcı ayarlar – Ürün ayarlarının yapılması’).

Sıcak su hazırlamak için aşağıdaki sıcaklıklar seçilebilir: ‘Düşük’, 
‘Normal’, ‘Yüksek’.

Sıcak su sıçramalarından kaynaklanan haşlanma tehlikesi vardır.
T  Cilt ile doğrudan temastan kaçının.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
T  Sıcak su musluğunun altına bir bardak yerleştirin.
T  ‘Sıcak su’ düğmesine basın.

‘Sıcak su’ ve sıcaklık görüntülenir.

 E ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basarak (yaklaşık 2 saniye) sıcaklığı 
kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu ayar kaydedilmez.

‘Sıcak su’, sıcak su fincana akar. Önceden ayarlanmış su 
miktarına ulaşıldığında hazırlama otomatik olarak durur. 
‘Lütfen ürünü seçin:’ ekranda belirir.

Sıcak su

J DİKKAT
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3 Günlük çalıştırma

GIGA açıldığında, durulama işlemi otomatik olarak başlatılır. 
Programlama modunda bu ayarı değiştirerek makinenin açma 
yıkama işlemini döner düğmeye k basarak yapmanızı isteyecek 
şekilde değiştirebilirsiniz.  (bölüme bakınız: 4 ‘Programlama 
modunda kalıcı ayarlar – Bakım ayarları’).

Ön koşul: GIGA’nız güç anahtarında açık.
T  İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.

  Q  T GIGA’yı açmak için Aç / Kapa düğmesine basın.
‘JURA’ya hoşgeldiniz’ ekranda belirir. Makine ısınır.
‘Makine yıkanıyor.’, makine yıkanıyor. İkili musluktan su 
akıyor. İşlem otomatik olarak durur. ‘Lütfen ürünü seçin:’ 
ekranda belirir.

GIGA’nızdan yıllarca güvenilir hizmet almanızı sağlamak ve optimum 
kahve kalitesini garanti etmek için makine günlük bakım gerektirir.

T  Damlama tepsisini dışarı çekin.
T  Kahve tozu haznesini ve damlama tepsisini boşaltın. İkisini 

de ılık suyla durulayın.

 E Makine açıldığında kahve tozu haznesini daima boşaltın. 
Kahve tozu sayacını sıfırlamanın tek yolu budur.

T  Kahve tozu haznesine ve damlama tepsisine tekrar yerleştirin
T  Su haznesini temiz suyla çalkalayın.
T  Süt borusunu çıkarın ve akan su altında iyice durulayın.
T  İkili musluğu sökün ve durulayın (bölüme bakınız: 5 ‘Bakım 

- İkili çıkış musluğun sökülmesi ve yıkanması’).
T  Makinenin yüzeyini temiz, yumuşak, nemli bir bezle silin 

(mikrofiber bez).

Makinenin çalıştırılması

Günlük bakım

Aşağıdaki bakım işlemlerini düzenli olarak veya gerektiği  
şekilde yapın:

 U Hijyen açısından, süt hortumunu düzenli aralıklarla 
değiştirmenizi öneririz (yaklaşık her 3 ayda bir). Yedek 
hortumlar uzman satıcılardan temin edilebilir (köpürtücüler 
için orijinal JURA aksesuar seti).

 U Su haznesinin içini bir fırça ile temizleyin. Su haznesi hakkında 
daha fazla bilgi bu kullanım kılavuzunda verilmiştir. (bölüme 
bakınız: 5 ‘Bakım – Su tankının kireç çözmesi’).

 U Süt ve kahvenin izleri fincan ızgarasının üstüne ve altına 
yapışabilir. Bu durumda, fincan ızgarasını temizleyin.

GIGA’nızı kapattığınızda, çift musluğu otomatik olarak yıkanır.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
T  İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.

  Q  T  Aç/Kapa düğmesine basın.ız.
‘Makine yıkanıyor.’, ‘Süt sistemi yıkanıyor.’ (sütlü özel bir 
kahve hazırladıysanız). Sistem kendini yıkar. İşlem otomatik 
olarak durur. GIGA’nız kapanır.

 E GIGA Aç / Kapa düğmesi ile kapatıldığında, makine 0,1 W’tan 
daha az bekleme enerjisi tüketir. Makine, güç düğmesini 
kullanarak güç kaynağından tamamen ayrılabilir.

Düzenli bakım

Makineyi kapatma
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4 Programlama modunda kalıcı ayarlar

Programlama moduna girmek için P düğmesine basın. Döner 
düğmelerini çevirerek ve çok işlevli düğmeleri kullanarak program 
öğelerinde gezinebilir ve gerekli ayarları kalıcı olarak kaydedebilirsiniz. 
Aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

Program adımı Alt öğe Açıklama
‘Bakım durumu 
(1/5)’

‘Temiz’,
‘Filtreyi değiştir’,
‘Kireç çöz’ (sadece filtre 
aktif değilse),
‘Süt sistemini yıkayın’,
‘Kahve sistemini yıkayın’,
‘Süt sistemini yıkayın’

T Gerekli bakım programını buradan başlatın.

‘Ürün ayarları 
(2/5)’

‘Programlama’,
‘Klasik kütüphane’,
‘Öğütme derecesi ayarı’

T Özel kahveler, süt ve sıcak su için ayarlarınızı 
seçin.
T Başlangıç ekranında ve ürün seçicisindeki 
ürünleri sık kullanılanlarınızla değiştirin, veya 
seçtiğiniz ürünü doğrudan hazırlayın.
T Öğütme derecesini kullanılan kahve çekird-
eklerine göre ayarlayın.

‘Makine ayarları 
(3/5)’

‘Bakım ayarları’ (filtre, su 
sertliği, yıkamanın 
açılması, süt sistemi 
yıkama),
‘Zaman / tarih’,
‘Zaman’,
‘Enerji tasarrufu’,
‘Birimler’,
‘Fabrika ayarları’

T Su sertliğini ayarlayın veya filtreyi etkinleştirin.
T Yıkama ve süt sistemi yıkamasının 
başlatılmasının ayarlarını değiştirin.
T GIGA’nın otomatik olarak kapanacağı süreyi 
ayarlayın.
T Enerji tasarrufu modu seçin.
T Su miktarı için birim seçin.
T Makineyi veya tüm ürünlerin kalıcı olarak 
ayarlanan değerlerini fabrika ayarlarına sıfırlayın.

‘Makine ayarları 
(4/5)’

‘Dil seçin’,
‘Ekran’,
‘Renk şeması’,
‘Barista reçeteleri’

T Dilinizi seçiniz.
T Ekran ayarlarını değiştirin.
T Barista tariflerini etkinleştirin veya devre dışı 
bırakın.

‘Bilgilendirme 
(5/5)’

‘Ürün sayacı’,
‘Gün sayacı’,
‘Gün sayacı’,
‘Sürüm’

T Hazırlanan tüm ürünleri takip edin ve 
gerçekleştirilen bakım programlarının sayısını 
görüntüleyin.

Programlama modunda 
olası ayarlar

Program adımı ‘Ürün ayarları (2/5)’ de aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

 U ‘Programlama’

 U Tüm özel kahveler, süt ve sıcak su için kişisel ayarları yapın 
(bölüme bakınız: 4 ‘Programlama modunda kalıcı ayarlar – 
Ürün ayarlarının yapılması’).

 U Tek tek ürünlerin adlarını değiştirin (bölüme bakınız: 4 
‘Programlama modunda kalıcı ayarlar – Bir ürünü yeniden 
adlandırma’).

 U ‘Klasik kütüphane’

 U GIGA’nızda standart olarak depolanan tüm ürünleri bulun ve 
bunları doğrudan hazırlayın.

 U Başlangıç ekranında ve ürün seçicisindeki ürünleri sık 
kullanılanlarınızla değiştirin (bölüme bakınız: 4 ‘Programlama 
modunda kalıcı ayarlar – Başlangıç ekranına ürün ekleme’).

Aşağıdaki ayarlar yapılabilir. ‘Ürün ayarları (2/5)’ /  ‘Programlama’:

Ürün Kahve koyuluğu Miktar Daha fazla ayar
Ristretto,
Espresso,
Kahve*

; (Ekstra açık),
;; (hafif),
;;; (normal),
;;;; (sert),
;;;;; (ekstra-sert)

Kahve miktarı: 
25 ml – 290 ml

Sıcaklık  
(düşük, normal, 
yüksek),
Ürün ismi

2 ristretti,
2 espressi,
2 kahve

– Kahve miktarı: 
25 ml – 290 ml
(fincan başına)

Sıcaklık  
(düşük, normal, 
yüksek),
Ürün ismi

Cappuccino*,
Espresso macchiato*,
Latte macchiato,
Flat white

; (Ekstra açık),
;; (hafif),
;;; (normal),
;;;; (sert),
;;;;; (ekstra-sert)

Kahve miktarı: 
25 ml – 290 ml
Süt: 0 san. – 120 san.
Süt köpüğü: 
0 san. – 120 san.
Aralık: 0 san. – 120 san.

Sıcaklık  
(düşük, normal, 
yüksek),
Ürün ismi

Ürün ayarları

Ürün ayarlarının 
yapılması
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Ürün Kahve koyuluğu Miktar Daha fazla ayar
2 cappuccini,
2 caffè latte,
2 espressi macchiati,
2 latte macchiati,
2 flat whites

– Kahve miktarı: 
25 ml – 290 ml
Süt: 0 san. – 120 san.
Süt köpüğü: 
0 san. – 120 san.
(fincan başına)
Aralık: 0 san. – 120 san.

Sıcaklık  
(düşük, normal, 
yüksek),
Ürün ismi

Caffè latte* ; (Ekstra açık),
;; (hafif),
;;; (normal),
;;;; (sert),
;;;;; (ekstra-sert)

Kahve miktarı: 
25 ml – 290 ml
Süt: 0 san. – 120 san.
Süt köpüğü: 
0 san. – 120 san.

Sıcaklık  
(düşük, normal, 
yüksek),
Ürün ismi

Süt köpüğü 
porsiyonu,
Süt porsiyonu*

– Süt: 0 san. – 120 san.
Süt köpüğü: 
0 san. – 120 san.

Ürün ismi

2 Süt köpüğü 
porsiyonu,
2 süt porsiyonu

– Süt: 0 san. – 120 san.
Süt köpüğü: 
0 san. – 120 san.
(fincan başına)

Ürün ismi

Fincan
2 fincan

; (Ekstra açık),
;; (hafif),
;;; (normal),
;;;; (sert),
;;;;; (ekstra-sert)

Kahve miktarı: 
25 ml – 290 ml
(dolum başına)

Sıcaklık  
(düşük, normal, 
yüksek),
Dolum sayısı (1–5; 
Hazırlama sırasında 
ayarlanan numara 
görüntülenir),
Ürün ismi

Sıcak su* – Su: 25 ml – 450 ml Sıcaklık  
(düşük, normal, 
yüksek),
Ürün ismi

(* işaretli ürünlere “büyük” boyutta da ulaşılabilir.)

 E Listelenen ayarlara ek olarak, tüm ürünlerin değerlerini 
fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

Örnek: Bir latte macchiato sütünün miktarını ‘4 san.’dan ‘6 san.’a  
çıkartmak, süt köpüğü miktarını ‘12 san.’dan ‘14 san.’a, su miktarını 
‘45 ml’den ‘40 ml’e değiştirmek için ‘Uzman modunda’ alttaki 
adımları izleyin.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  ‘Ürün ayarları (2/5)’ program adımı görüntülenene kadar 

döner düğmeyi çevirin.
T  ‘Uzman modu’ düğmesine basın.

‘Uzman modu’

 E Ardından, ayarları yapmak istediğiniz ürünün düğmesini 
seçin. Bu noktada ürün hazırlanmamıştır.

 E Ürünleri ürün seçiciden de seçebilirsiniz. Bunu yapmak için, 
ürün seçiciyi seçin.

T  ‘Latte macchiato’ düğmesine basın.
T  ‘Süt miktarı’ düğmesine basın.
T  Süt miktarı ayarını ‘6 san.’ olarak değiştirmek için ‘+’ veya ‘-’ 

düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  ‘Süt köpüğü miktarı’ düğmesine basın.
T  Süt köpüğü miktarını ‘14 san’a çevirmek için ‘+’ veya ‘-’ 

tuşlarına basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  ‘Miktar’ düğmesine basın.
T  Dolum hacmi ayarını ‘40 ml’ye değiştirmek için ‘+’ veya ‘-’ 

düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

‘Ürün ayarları (2/5)’ / ‘Programlama’ programlama adımında tüm 
ürünlerin adlarını yeniden adlandırabilirsiniz.
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Örnek:  Ürün adını ‘Espresso’ dan ‘Espresso’m’ya değiştirmek için 
aşağıdaki adımları takip edin.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  ‘Ürün ayarları (2/5)’ program adımı görüntülenene kadar 

döner düğmeyi çevirin.
T  ‘Programlama’ düğmesine basın.

‘Programlama’
T  ‘Espresso’ düğmesine basın.
T  ‘Ürün ismi’ düğmesine basın.

Mevcut harfler, sayılar ve özel karakterler ekranda görünür.
T  Tüm harfler silinene kadar ‘<’ düğmesine basmaya devam 

edin.

 E ‘ ^ ’ Düğmesine basarak küçük ve büyük harfler arasında geçiş 
yapabilirsiniz.

  g  T  Döner düğmesini ‘M’ vurgulanıncaya kadar çevirin.
  k  T ‘M’ harfini onaylamak için döner düğmeye basın.

T  Küçük harfe geçmek için ‘ ^ ’ düğmesine basın.
  g  T  Döner düğmeyi ‘y’ vurgulanıncaya kadar çevirin.
  k  T ‘y’ harfini onaylamak için döner düğmeye basın.

T  ‘Espresso’m’ görüntülenene kadar devam edin.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Espresso’m’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

‘Ürün ayarları (2/5)’ / ‘Klasik kütüphane’ program adımında  
GIGA’nızda standart olarak depolanan tüm ürünleri bulacaksınız. Bu 
ürünlerden herhangi birini başlangıç ekranında veya ürün seçicisinde 
tercih ettiğiniz konuma taşıyabilir ve favorilerinizden biri haline 
getirebilirsiniz.

Örnek: “2 espressi” ürününü başlangıç ekranının sağ alt köşesinde 
görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin.

Başlangıç ekranına ürün 
ekleme

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  ‘Ürün ayarları (2/5)’ program adımı görüntülenene kadar 

döner düğmeyi çevirin.
T  ‘Klasik kütüphane’ düğmesine basın.

‘Klasik kütüphane’

 E Sonra, başlangıç ekranına taşımak istediğiniz ürünün 
düğmesini seçin. Bu noktada ürün hazırlanmamıştır.

T  ‘2 espressi’ düğmesine basın.
‘2 espressi’

T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  ‘Favorilere ekle’ düğmesine basın.

‘Konum seç’
T  Sağ alttaki düğmeye basın. (‘Süt’).

‘Mevcut ürünü değiştirmek istiyor musunuz?’
T  ‘Evet’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Klasik kütüphane’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

‘Ürün ayarları (2/5)’ / koyuluğu ayarla’ programlama adımında 
değirmeni kahvenizin kavrulma derecesine göre ayarlayabilirsiniz.

Kahve, çift ağız muslukdan düzenli olarak akarsa öğütme kıvamı 
doğrudur. Ek olarak, hafif, kalın bir krem tabaka oluşur.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  ‘Ürün ayarları (2/5)’ program adımı görüntülenene kadar 

döner düğmeyi çevirin.
T  ‘Öğütme derecesi ayarı’ düğmesine basın.

‘Öğütme derecesi ayarı’
T  Öğütme derecesini ayarını değiştirmek için ‘+’ veya ‘-’ 

düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

Öğütme yoğunluğunu 
ayarlama
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‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Öğütme derecesi ayarı’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

’Makine ayarları (3/5)’ / ‘Bakım ayarları’ program adımında aşağıdaki 
ayarları yapabilirsiniz:

 U ‘Filtre’

 U CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu etkinleştirin (bölüme 
bakınız: 5 ‘Bakım – Filtrenin takılması ve aktifleştirilmesi’).

 U ‘Su sertliği’

 U Filtre kartuşunuz yoksa, su sertliğini ayarlamanız gerekir. 
(bölüme bakınız: 4 ‘Programlama modunda kalıcı ayarlar – 
Su sertliğini ayarlama’).

 U ‘Yıkamayı aç’ / ‘Manuel’

 U Yıkamanın açılması manuel olarak başlatılmalıdır.

 U ‘Yıkamayı aç’ / ‘Otomatik’

 U Yıkama otomatik başlar.

 U ‘Süt sistemini yıkayın’ / ‘10 dakika sonra manuel.’

 U Sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından 10 dakika sonra süt 
sisteminin yıkayın istenir.

 U ‘Süt sistemini yıkayın’ / ‘Hemen acil’

 U Sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından hemen sonra süt 
sisteminin yıkayın istenir.

 U ‘Süt sistemini yıkayın’ / ‘10 dakika sonra otomatik’

 U Süt sistemi yıkaması, sütlü özel bir kahvenin hazırlanmasından 
10 dakika sonra otomatik olarak başlatılır.

 U ‘Süt sistemini yıkayın’ / ‘Otomatik anında’

 U Süt sisteminin yıkanması otomatik olarak sütlü özel bir 
kahvenin hazırlanmasından yakl. 30 saniye sonra.

Örnek:  Stlü bir kahve hazırladıktan sonra makinenin sizden süt 
yıkanmasını istemesi durumunda hemen süt sistemini yıkayın.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 

döner düğmeyi döndürün.
T  ‘Bakım ayarları’ düğmesine basın.

Bakım ayarları

‘Bakım ayarları’
T  ‘Süt sistemini yıkayın’ düğmesine basın.

‘Süt sistemini yıkayın’
T  ‘Hemen acil’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Bakım ayarları’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

Su ne kadar sertse, GIGA’nın kireç çözme o kadar sık olur. Su sertliğini 
doğru ayarlamak önemlidir.

Su sertliği 1° dH ve 30° dH arasında sürekli bir skala üzerinden 
ayarlanabilir.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 

döner düğmeyi döndürün.
T  ‘Bakım ayarları’ düğmesine basın.

‘Bakım ayarları’
T  ‘Su sertliği’ düğmesine basın.

‘Su sertliği’
T  Su sertliğini ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Bakım ayarları’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ / ‘Enerji tasarrufu’da enerji 
tasarrufu modunu (Energy Save Mode, E.S.M.©) kalıcı olarak 
ayarlayabilirsiniz:

 U ‘Hayır kaydet’

 U Tüm özel kahveler, sütlü ve sıcak su içeren özel kahveler 
beklemek zorunda kalmadan hazırlanabilir.

 U ‘1. seviyeyi kaydet’

Su sertliğini ayarlama

Enerji tasarrufu modu
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 U Açtıktan sonra, GIGA’nız kahveler ve sıcak su için hazırdır. 
Sütlü özel bir kahve hazırlayabilmeniz için önce makinenin 
ısınması gerekir.

 U Son hazırlıktan sonra, GIGA ısınmayı durdurur, yaklaşık 5 
dakika sonra ‘Enerji Tasarrufu’ mesajı görüntülenir.

 U ‘2. seviyeyi kaydet’

 U Açtıktan sonra, GIGA’nız sıcak su yanı sıra sütlü ve sütsüz 
tüm özel kahveler için kullanıma hazırdır.

 U Son hazırlıktan sonra, GIGA ısınmayı durdurur, yaklaşık 5 
dakika sonra ‘Enerji Tasarrufu’ mesajı görüntülenir.

Örnek: Enerji tasarrufu modunu ‘1. seviyeyi kaydet’den ‘2. seviyeyi 
kaydet’e değiştirmek için aşağıdaki gibi devam edin.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 

döner düğmeyi döndürün.
T  ‘Enerji tasarrufu’ düğmesine basın.

‘Enerji tasarrufu’
T  ‘2. seviyeyi kaydet’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Makine ayarları (3/5)’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

İlk kullanım sırasında saati ve tarihi zaten ayarladınız. Bu ayarı 
değiştirebilirsiniz.

 E Saat biçimi için ‘24 saat‘ ile ’AM / PM‘ arasında seçim 
yapabilirsiniz (bölüme bakınız: 4 ‘Programlama modunda 
kalıcı ayarlar – Birimler’).

Örnek: Saati değiştirmek için aşağıdaki gibi devam edin.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’

Zaman ve tarih

  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 
döner düğmeyi döndürün.

T  ‘Zaman / tarih’ düğmesine basın.
‘Zaman / tarih’

T  ‘Zaman’ düğmesine basın.
‘Zaman’

T  Saati ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.
T  Dakikayı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Zaman / tarih’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ / ‘Zaman’da haftanın her günü 
için kişisel bir açılış ve kapanma saati ayarlayabilirsiniz.

 E Otomatik açma yalnızca makine güç anahtarında açıldığında 
çalışır.

 E Saat biçimi için ‘24 saat‘ ile ’AM / PM‘ arasında seçim 
yapabilirsiniz (bölüme bakınız: 4 ‘Programlama modunda 
kalıcı ayarlar – Birimler’).

Örnek:  GIGA’nızı haftanın her günü tarafınızdan tanımlanan bir 
zamanda açılıp kapanacak şekilde ayarlamak için aşağıdaki adımları 
izleyin.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 

döner düğmeyi döndürün.
T  ‘Zaman’ düğmesine basın.

‘Zaman’
T  ‘Pazartesi’ düğmesine basın. (Örnek).

‘Pazartesi’
T  Saati ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın. (‘Makineyi 

aç’ için).
T  ‘ ’ düğmesine basın.

Timer
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T  Dakikayı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın. 
(‘Makineyi aç’ için).

T  ‘ ’ düğmesine basın.
T  Saati ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın. (‘Makineyi 

kapa’ için).
T  ‘ ’ düğmesine basın.
T  Dakikayı ayarlamak için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın. 

(‘Makineyi kapa’ için).
T  ‘Her hafta günü’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir. Açma ve kapatma 
zamanları haftanın her günü için ayarlanmıştır.
‘Zaman’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

GIGA’nıza otomatik olarak kendisini kapatmasını söyleyerek enerji 
tüketiminizi azaltabilirsiniz. Bu fonksiyon aktifse, GIGA’nız önceden 
ayarlanan süreden sonra otomatik olarak kapanır.

Otomatik kapanma süresini 15 dakika veya 0,5-15 saat aralığında 
ayarlayabilirsiniz.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 

döner düğmeyi döndürün.
T  ‘Zaman’ düğmesine basın.
T  ‘Sonraki’ düğmesine basın.
T  ‘Sonra kapat’ düğmesine basın.

‘Sonra kapat’
T  Ayarı değiştirmek için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Zaman’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

Otomatik kapanma

’Makine ayarları (3/5)’ / ‘Birimler’ program adımı içinde aşağıdaki 
ayarları yapabilirsiniz:

 U Su miktarı Birimi: ‘ml’ veya ‘oz’

 U Saat biçimi: ‘24 saat’ veya ‘AM / PM’

Örnek: Su miktarını ‘ml’den ‘oz’a değiştirmek için aşağıdaki adımları 
takip edin.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 

döner düğmeyi döndürün.
T  ‘Birimler’ düğmesine basın.

‘Birimler’
T  ‘oz’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Makine ayarları (3/5)’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

’Makine ayarları (3/5)’ / ‘Fabrika ayarları’ program adımı içerisinde 
çeşitli ayarları fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz:

 U ‘Tüm ürünler’

 U Tüm ürünlerin ayarları (su miktarı, kahve gücü, sıcaklık vb.) 
fabrika ayarlarına sıfırlanır.

 U ‘Makine’

 U Tüm kullanıcı ayarları (‘filtre’, ‘su sertliği’ ve saat ve tarih 
ayarları hariç) fabrika ayarlarına sıfırlanır. GIGA daha sonra 
kapanır.

 U ‘Boş sistem’

 U Sistem boşaltıldı. GIGA’nız sonra kapanır.

Örnek: Tüm ürünlerin değerlerini fabrika ayarlarına sıfırlamak için 
aşağıdaki adımları takip edin.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’

Birimler

Fabrika ayarlarını geri 
yükleme
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  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 
döner düğmeyi döndürün.

T  ‘Fabrika ayarları’ düğmesine basın.
‘Fabrika ayarları’

T  ‘Tüm ürünler’ düğmesine basın.
‘Tüm ürünler’ / ‘Tüm ürünler fabrika ayarlarına sıfırlansın mı?’

T  ‘Evet’ düğmesine basın.
‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Fabrika ayarları’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

Bu programda adımında GIGA’nız tarafından kullanılan dili 
belirleyebilirsiniz.

Örnek:  Dili ‘English’den ‘Deutsch’a değiştirmek için aşağıdaki 
adımları takip edin.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (4/5)’ görüntülenene kadar 

döner düğmesini çevirin.
T  ‘Dil seçin’ düğmesine basın.

‘Dil seçin’

 E Daha fazla dil görüntülemek için ‘Sonraki’ düğmesine basın. 
(sağ alt).

T  ‘Deutsch’ düğmesine basın.
Kaydedildi’ ekranda kısa süre belirir.
‘Cihaz ayarları (4/5)’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürününüzü seçin:’

’Makine ayarları (4/5)’ / ‘Ekran’ program adımında aşağıdaki ayarları 
yapabilirsiniz:

 U ‘Parlaklık’ (yüzde olarak)

 U ‘Kontrast’ (yüksek, normal, düşük)

 U ‘Arka Işık’ (yüzde olarak arka aydınlatma)

Dil

Ekran ayarları

Örnek: Ekranın parlaklığını değiştirmek için aşağıdaki adımları takip 
edin.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (4/5)’ görüntülenene kadar 

döner düğmesini çevirin.
T  ‘Ekran’ düğmesine basın.

‘Ekran’
T  ‘Parlaklık’ düğmesine basın.
T  Ayarı değiştirmek için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Ekran’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

Bu programda GIGA’nızın ekran arkası görüntülenmesini 
ayarlayabilirsiniz.

 E Ayarlanan arka plan yalnızca başlangıç ekranında görüntülenir.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (4/5)’ görüntülenene kadar 

döner düğmesini çevirin.
T  ‘Renk şeması’ düğmesine basın.

‘Renk şeması’
T  Ayarı değiştirmek için ‘+’ veya ‘-’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Makine ayarları (4/5)’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.

Arka fon
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‘Lütfen ürünü seçin:’

’Makine ayarları (4/5)’ program adımında barista tariflerini 
etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Barista tarifleri artık 
ürün seçicide görünmez.

Örnek: Barista tariflerini devre dışı bırakmak için aşağıdaki işlemleri 
yapın.
Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (4/5)’ görüntülenene kadar 

döner düğmesini çevirin.
T  ‘Barista reçeteleri’ düğmesine basın.

‘Barista reçeteleri’
T  ‘Aktif değil’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Makine ayarları (4/5)’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’

’Bilgilendirme (5/5)’ program adımında aşağıdaki bilgilendirmeyi 
görebilirsiniz:

 U ‘Ürün sayacı’: Hazırlanan özel kahveler, sütlü ve sıcak su içeren 
özel kahveler

 U ‘Gün sayacı’: Hazırlanan özel kahvelerin sayısı, sütlü ve sıcak su 
içeren özel kahveler. Bu sayaç sıfırlanabilir.

 U ‘Gün sayacı’: Yapılan bakım programı sayısı (temizlik, kireç 
çözme vb.)

 U ‘Sürüm’: Yazılım sürümü

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  ‘Bilgilendirme (5/5)’ program adımı görüntülenene kadar 

döner düğmesini çevirin.
T  ‘Ürün sayacı’ düğmesine basın.

Barista tariflerini devre 
dışı bırakma

Bilgi sorgulama

‘Ürün sayacı’ ve hazırlanan ürün sayısı görüntülenir.

 E Böylece ürün seçicide hazırlanan ürün sayısını görebilirsiniz. 
Bunu yapmak için, debab düğmesini çevirin. Ürün seçim 
görünümünden tekrar çıkmak için ‘’ düğmesine basın.

T  Programdan çıkmak için herhangi bir tuşa veya döner 
düğmeye basın.
‘Bilgilendirme (5/5)’

  O  T  Programlama modundan çıkmak için P düğmesine basın.
‘Lütfen ürünü seçin:’
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GIGA’nız aşağıdaki entegre bakım programlarına sahiptir:

 U Kahve sistemini yıkama (‘Kahve sistemini yıkayın’)

 U İkili muslukta süt sistemi yıkama (‘Süt sistemini yıkayın’)

 U İkili muslukta süt sistemi temizleme (‘Süt sistemini temizle’)

 U Filtrenin değiştirilmesi (‘Filtreyi değiştir’)

 U Makinenin temizlenmesi (‘Temiz’)

 U Makinenin kireç çözmesi (‘Kireç çöz’) (sadece filtre aktif 
değilse)

 E Makineyi temizleyin ya da kireç giderin, makineyi yıkayın ya da 
sizden istendiğinde filtreyi değiştirin.

 E Bakım programlarının bir listesini görüntülemek için P 
düğmesine basın. (‘Bakım durumu (1/5)’). Çubuk tamamen 
kırmızı renkle doldurulduğunda, GIGA’nız uygun bakım 
programını derhal size göstermek ister.

 E Hijyenik gereksimden dolayı süt hazırlamışsanız süt sistemi-
nin günlük temizleyin.

İstediğiniz zaman kahve sistemi yıkama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
T  İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.

  O  T  P düğmesine basın.
‘Bakım durumu (1/5)’

T  ‘Kahve sistemini yıkayın’ düğmesine basın.
‘Makine yıkanıyor.’, çift muslukdan su akar.
Yıkama otomatik durur. ‘Lütfen ürünü seçin:’ ekranda belirir.

Kahve sistemini yıkama

Programlama modundaki ayara bağlı olarak, GIGA sizden süt sis-
temini yıkamanızı ister veya süt hazırlığına takiben otomatik olarak 
yıkama yapar.

Örnek: Süt sistemini yıkayın istendiğinde aşağıdaki adımları takip 
edin.
Ön koşul: ‘Süt sistemini yıkayın.’ ve c işareti görüntülenir.

T  İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
T  ‘Süt sistemini yıkayın’ düğmesine basın.

‘Süt sistemi yıkanıyor.’, çift muslukdan su akar.
Yıkama otomatik durur. ‘Lütfen ürünü seçin:’ ekranda belirir.

Eğer süt ürünleri hazırlamışsanız ve ikili musluktaki süt sisteminin 
daima düzgün çalışmasını sağlamak için günlük olarak temizle-
melisiniz.

Yanlış temizlik maddesi kullanılırsa, makine zarar görebilir ve / veya 
izler suda geride kalabilir.

T  Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

 E JURA süt sistemi temizleyicisi uzman satıcılardan temin edile-
bilir.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
T  ‘Süt sistemini temizle’ düğmesine basın.
T  ‘Start’ düğmesine basın.
T  ‘Start’ düğmesine tekrar basın.

‘Süt sistemi için temizlik maddesi.’
T  Bir hazneye 250 ml taze su dökün ve bir bardak süt sistemi 

temizleyicisi ekleyin.
T  Süt borusunu kaba daldırın.
T  İkili musluğun altına başka bir kap yerleştirin.

Süt sistemini yıkama

DİKKAT
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T  ‘Sonraki’ düğmesine basın.
‘Süt sistemi temizleniyor.’, çift muslukdan su akar.
‘Süt sisteminin temizliği için su.’

T  Hazneyi iyice yıkayın, 250 ml taze su ile doldurun ve süt hor-
tumunu suya yatırın.

T  Diğer kabı boşaltın ve tekrar çift musluğun altına yerleştirin.
T  ‘Sonraki’ düğmesine basın.

‘Süt sistemi temizleniyor.’, çift musluk ve hortum temiz 
suyla yıkanır.
İşlem otomatik olarak durur. ‘Süt sistemi temizliği 
tamamlandı.’ ekranda kısa süre belirir.
‘Lütfen ürünü seçin:’

Hijyenik sebeplerden dolayı, eğer süt kullanılmışsa ve çift musluğun 
her zaman mükemmel çalışması isteniyorsa çift musluk her gün 
sökülüp, yıkanması gerekir.

T  Süt borusunu çıkarın ve akan su altında iyice yıkayın.

T  Serbest bırakma aygıtlarına basın. ve çift musluğun kapağını 
yukarı ve aşağı çekin.

İkili çıkış musluğun 
sökülmesi ve yıkanması

T  Süt sisteminin alt kısmını dikkatlice aşağı ve dışarı doğru 
çekin.

T  İkili musluktan süt sistemini çıkarın.

T  Hava giriş borusunu çıkarın.

T  Süt sistemini parçalarına ayırın.
T  Tüm parçaları akan su altında yıkayın. Çok miktarda kurumuş 

süt artıkları varsa, her zaman tek tek parçaları 250 ml soğuk 
su ve bir kapak JURA süt sistemi temizleyici çözeltisine 
koyun. Sonra parçaları iyice yıkayın.

T  Süt sistemini tekrar monte edin Bunu yaparken, münferit 
parçaların üzerindeki oklara dikkat edin (resimde kırmızı ren-
kle gösterilmiştir).
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T  Hava giriş hortumunu takın.

T  Birleştirilen parçaları çift ağızlığa geri yerleştirin ve sıkıca 
bastırın.

T  Süt sisteminin alt kısmını, alttan yerleştirilmiş olan kısma 
takın.

T  İkili musluğun kapağını takın. İşitilebilir bir tıklama duyulur.

T  Süt hortumunu çift musluğa takın.

CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu kullanıyorsanız, GIGA’nızda artık 
kireç çözmenize gerek kalmaz. Su sertliği 10° dH veya daha fazla ise, 
filtre kartuşunu kullanmanızı öneririz. Suyunuzun sertliğini 
bilmiyorsanız önce bunu öğrenmelisiniz. (bölüme bakınız: 1 ‘İlk kez 
hazırlama ve kullanma – Su sertliğini tespit etme’).

Makineyi ilk kez kullanırken filtre kartuşunu etkinleştirmediyseniz, 
şimdi aşağıdaki gibi yapabilirsiniz.

 E ‘Filtrenin takılması’ işlemini herhangi bir kesinti olmadan 
gerçekleştirin. Bu GIGA her zaman elinden gelenin en iyisini 
yapar.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 

döner düğmeyi döndürün.
T  ‘Bakım ayarları’ düğmesine basın.
T  ‘Filtre’ düğmesine basın.

‘Filtre’
T  ‘Aktif’ düğmesine basın.
T  ‘Hafızaya al’ düğmesine basın.

‘Hafızaya alındı’ ekranda kısa süre belirir.
‘Filtreyi takın.’ / ‘Döner düğmeye basın.’

T  Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
T  Filtre tutucuyu açın ve hafif bir basınç uygulayarak filtre 

kartuşunu su haznesine yerleştirin.
T  Filtre tutucuyu kapatın. İşitilebilir bir şekilde yerine 

yerleşecektir.
T  Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.

  k  T  Döner düğmeye basın.
‘Filtre yıkanıyor.’, filtre yıkanır. Filtrenin yıkanması otomatik 
olarak durur. ‘Boş damlama tepsisi.’ ekranda belirir.

T  Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar mak-
ineye koyun.
‘Filtre’ / ‘Filtre yıkama tamamlandı.’
Makine ısınır. ‘Lütfen ürünü seçin:’ ekranda belirir. GIGA’nız 
bir kez daha kullanıma hazır.

Filtrenin takılması ve 
aktifleştirilmesi
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 E 100 litre su aktıktan veya iki ay sonra, filtre çalışmayı bırakacaktır. 
GIGA’nız sizden filtreyi değiştirmenizi isteyecektir.

 E CLARIS Pro Blue filtre kartuşu Program modunda 
etkinleştirilmemişse, filtreyi değiştirmeniz istenmez.

Örnek:  İstendiğinde filtreyi değiştirmek için aşağıdaki adımları 
izleyin:.
Ön koşul: ‘Filtreyi değiştir’ ve c işaret görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
T  ‘Filtreyi değiştir’ düğmesine basın.
T  ‘Start’ düğmesine basın.
T  ‘Start’ düğmesine tekrar basın.

‘Filtreyi değiştir.’ / ‘Döner düğmeye basın.’
T  Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
T  Filtre tutucusunu açın ve eski CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu 

çıkarın.
T  Yeni filtreyi su haznesine yerleştirin ve hafif bir basın.ç 

uygulayın.
T  Filtre tutucuyu kapatın. İşitilebilir bir şekilde yerine 

yerleşecektir.
T  Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.

  k  T  Döner düğmeye basın.
‘Filtre yıkanıyor.’, filtre yıkanır. Filtrenin yıkanması otomatik 
olarak durur. ‘Boş damlama tepsisi.’ ekranda belirir.

T  Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar mak-
ineye koyun.
‘Filtreyi değiştir’ / ‘Filtre yıkama tamamlandı.’
Makine ısınır. ‘Lütfen ürünü seçin:’ ekranda belirir.

Filtrenin değiştirilmesi 220 hazırlığın veya 80 yıkama çalıştırma ardından, GIGA temizle-
menizi istiyor.

Yanlış temizlik maddesi kullanılırsa, makine zarar görebilir ve / veya 
izler suda geride kalabilir.

T  Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

 E Temizleme programı yaklaşık 20 dakika sürer.
 E Temizleme programını yarıda kesmeyin. Bunu yaparsanız, 

temizlik kalitesi düşecektir.
 E JURA temizleme tabletleri uzman satıcılardan temin edilebilir.

Örnek:  Sizden istendiğinde temizlemek için aşağıdaki işlemleri 
yapın.
Ön koşul: ‘Makineyi temizleyin.’ ve c işareti görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
T  ‘Temiz’ düğmesine basın.
T  ‘Start’ düğmesine basın.
T  ‘Start’ düğmesine tekrar basın.

‘Kahve telvesi kabını boşaltın.’
T  Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar mak-

ineye koyun.
‘Döner düğmeye basın.’

T  İkili musluğun altına bir kap yerleştirin.
  k  T  Döner düğmeye basın.

‘Makine temizleniyor.’, çift muslukdan su akar.
İşlem kesintiye uğrar, ‘Temizleme tableti ekle.’.

T  Çekilmiş kahve için doldurma hunisinin kapağını açın.

T  Doldurma hunisine bir JURA temizleme tableti yerleştirin.
T  Doldurma hunisinin kapağını kapatın.

‘Döner düğmeye basın.’
  k  T  Döner düğmeye basın.

‘Makine temizleniyor.’, çift muslukdan defalarca su akar.
İşlem kesintiye uğrar, ‘Kahve telvesi kabını boşaltın.’.

T  Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar mak-
ineye koyun.

Makinenin temizlenmesi

DİKKAT
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‘Temiz’ / ‘Temizlik tamamlandı.’
Temizlik şimdi tamamlandı. GIGA’nız bir kez daha kullanıma 
hazır.

GIGA’da zamanla kireç tortusu birikintileri oluşturur ve gerektiğinde 
otomatik olarak kireç gidermenizi ister. Kireçlenme derecesi suyunu-
zun sertliğine bağlıdır.

 E Bir CLARIS Pro Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız ve bu 
etkinleştirilmişse, kireç çözmeniz istenmez.

Kireç çözücünün cilt veya gözlerle teması halinde tahrişe neden ola-
bilir.

T  Cilt veya gözlerle temastan kaçının.
T  Kireç çözücüyü temiz suyla çalkalayın. Gözünüze kireç çözücü 

bir madde alırsanız, bir doktora görünün.

Yanlış bir kireç çözücü kullanılırsa, makine zarar görebilir ve/veya 
suda kalıntılar kalabilir.

T  Sadece orijinal JURA bakım ürünlerini kullanın.

Kireç çözme işlemi kesintiye uğrarsa, makine zarar görebilir.
T  Kireç çözme programının sonuna kadar çalışmasına izin
       verin.

Kireç çözücünün hassas yüzeyler (örneğin mermer) ile temas etmesi 
halinde, hasar göz ardı edilemez.

T  Hemen sıçrayanları temizleyin.

 E Kireç çözme programı yaklaşık 50 dakika sürer.
 E JURA kireç çözme tabletleri uzman JURA satıcılarından temin 

edilebilir.

Örnek:  İstendiğinde kireç çözme işlemini gerçekleştirmek için 
aşağıdaki işlemleri yapın.
Ön koşul: ‘Kireç çöz.’ ve işaret c görüntülenir.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
T  ‘Kireç çöz’ düğmesine basın.
T  ‘Start’ düğmesine basın.
T  ‘Start’ düğmesine tekrar basın.

Makinenin kireç çözmesi 
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‘Boş damlama tepsisi.’
T  Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar mak-

ineye koyun.
‘Kireç çözücüyü su haznesine atın.’

T  Su haznesini çıkarın ve boşaltın.
T  4 JURA kireç çözme tabletini 800 ml su dolu bir kap içinde 

tamamen çözün. Bu birkaç dakika sürebilir.
T  Solüsyonu boş su haznesine boşaltın ve hazneyi makineye 

yerleştirin.
‘Döner düğmeye basın.’

T  Çift musluğun altına ve diğer sıcak su musluğunun altına bir 
kap yerleştirin.

  k  T  Döner düğmeye basın.
‘Makine kireç çözülüyor.’, çift musluğundan ve sıcak su 
musluğundan su akar.
İşlem otomatik olarak durur. ‘Boş damlama tepsisi.’ ekranda 
belirir.

T  İki kabıda boşaltın.
T  Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar mak-

ineye koyun.
‘Su haznesini doldurun.’

T  Su haznesini çıkarın ve iyice yıkayın.
T  Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.

‘Döner düğmeye basın.’
T  Kapları, sıcak su musluğunun ve çift musluğun arkasına 

yerleştirin.
  k  T  Döner düğmeye basın.

‘Makine kireç çözülüyor.’, çift muslukdan ve sıcak su 
musluğundan su akar.
İşlem otomatik olarak durur. ‘Boş damlama tepsisi.’ ekranda 
belirir.

T  Damlama tepsisini ve telve haznesini boşaltın ve tekrar mak-
ineye koyun.
‘Kireç çöz’ / ‘Kireç çözme tamamlandı.’
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Kireç çözme şimdi tamamlandı. GIGA’nız bir kez daha 
kullanıma hazır.

 E Kireç çözme işlemi beklenmedik bir şekilde durursa, su hazne-
sini iyice yıkayın.

Kahve çekirdekleri zamanla çekirdek haznesi duvarlarında ince bir 
yağ tabakası oluşabilir. Bu kalıntılar kahve sonucunu olumsuz yönde 
etkileyebilir. Bu nedenle çekirdek kabı zaman zaman temizlenme-
lidir.

Ön koşul: ‘Çekirdek haznesini doldur.’ ekranda görünür.
  Q  T  Aç / Kapa düğmesi ile makineyi kapatın.
  3  T  Makineyi güç düğmesinden kapatın.

T  Makinenin arkasındaki servis kapağını, JURA logosunun 
üstüne basarak açın.

T  Kırmızı kayan sürgüyü tamamen çekirdek kabının arkasına 
doğru itin.

T  Mavi kilitleme parçasını dışa doğru çevirin.
T  Çekirdek haznesini çıkartın.
T  Aroma koruma kapağını çıkarın.
T  Çekirdek haznesini boşaltın.
T  Çekirdek haznesini yumuşak ve kuru bezle temizleyin.
T  Çekirdek haznesini yerleştirin.

T  Mavi kilitleme parçasını içeriye doğru çevirin.
T  Kırmızı kayan sürgüyü tamamen ileri doğru çekin.
T  Servis kapağını yerine takın ve JURA logosunun üstüne 

basarak sabitleyin. İşitilebilir bir tıklama sesi duyulur.
T  Çekirdek haznesini kahve çekirdekleriyle doldurun ve aroma 

koruyucu kapağı kapatın.

Çekirdek haznesinin 
temizlenmesi

Su haznesinde zamanla kireç birikintileri oluşabilir. Makinenin doğru 
çalışmasını sağlamak için, su tankının kireçini zaman zaman çözün.

T  Su haznesini çıkartın.
T  Bir CLARIS Pro Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız, bunu 

çıkarın.
T  Su haznesini tamamen doldurun ve içinde 3 JURA kireç 

çözücü tableti çözün.
T  Su haznesini birkaç saat boyunca kireç çözücü solüsyon ile 

bırakın (örneğin gece boyunca).
T  Su haznesini boşaltın ve iyice yıkayın.
T  Bir CLARIS Pro Blue filtre kartuşu kullanıyorsanız, bunu tekrar 

takın.
T  Su haznesini temiz, soğuk suyla yeniden doldurun.

Su tankının kireç çözmesi
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6 Ekran mesajları

Mesaj Nedeni / Sonucu Eylem
‚Su haznesini 
doldurun.‘

Su haznesi boş. Herhangi bir ürün 
hazırlayamazsınız.

TSu haznesini doldurun (bölüme 
bakınız: 1 ‘İlk kez hazırlama ve 
kullanma – Su haznesini doldurma’).

‘Kahve telvesi 
kabını boşaltın.‘

Kahve telvesi kabı dolu. Herhangi 
bir ürün hazırlayamazsınız.

T Damlama tepsisindeki telve 
haznesini boşaltın (bölüme bakınız: 3 
‘Günlük çalıştırma – Günlük bakım’).

‘Telve haznesi 
takılı değil.’

Kahve telvesi haznesi takılı değil. 
Herhangi bir ürün hazırlayamazsınız.

T Kahve telve haznesini yerleştirin.

‘Boş damlama 
tepsisi.’

Damlama tepsisi dolu. Herhangi bir 
ürün hazırlayamazsınız.

T Damlama tepsisini boşaltın.
T Damlama tepsisinin arkasındaki 
metal temas noktalarını temizleyin ve 
kurulayın.

‘Damlama tepsisi 
takılı değil.’

Damlama tepsisi doğru takılmamış 
veya hiç takılmamış. Herhangi bir 
ürün hazırlayamazsınız.

T Damlama tepsisini yerleştirin.

‘Döner düğmeye 
basın.’

Sistem su ile doldurulmalı veya 
GIGA sizden başlatılmış bir bakım 
programına devam etmenizi ister.

T Bakım programına devam etmek 
veya sistemi doldurmak için döner 
düğmeyi çevirin.

‘Çekirdek 
haznesini doldur.‘

Çekirdek haznesi boş. 
Herhangi bir özel kahve 
hazırlayamazsınız, ancak sıcak su ve 
süt hazırlayabilirsiniz.

T Çekirdek haznesini doldurun 
(bölüme bakınız: 1 ‘İlk kez hazırlama ve 
kullanma – Çekirdek haznesini 
doldurma’).

‘Süt sistemini 
yıkayın.’

GIGA sizi süt sistemini yıkamaya 
davet ediyor.

T Süt sisteminin yıkamasını başlatmak 
için P düğmesine ve ardından ‘Süt 
sistemini yıkama’ düğmesine basın.

‘Makineyi 
temizleyin.’

GIGA sizi temizlemeye davet ediyor. T Temizleyin (bölüme bakınız: 5 ‘Bakım 
– Makinenin temizlenmesi’).

‘Kireç çöz.’ GIGA sizi kireç çözmeye davet 
ediyor.

T Kireç çözün (bölüme bakınız: 5 
‘Bakım – Makinenin kireç çözmesi ’).

‘Filtreyi değiştir.‘ CLARIS Pro Blue filtre kartuşundan 
100 litre su aktıktan sonra veya iki ay 
çalıştıktan sonra çalışmayı bırakır. 
GIGA bir filtre değişikliği ister.

T CLARIS Pro Blue filtre kartuşunu 
değiştirin (bölüme bakınız: 5 ‘Bakım-
nance – Filtrenin değiştirilmesi’).

Mesaj Nedeni / Sonucu Eylem
‘Musluk takılı 
değil.’

İkili musluk veya ikili musluğun 
kapağı doğru takılmamış.

T İkili musluğu veya ikili musluğun 
kapağını doğru takın.

‘Yeterli 
öğütülmüş kahve 
yok.’

Makinede yetersiz öğütülmüş kahve 
yok; GIGA işlemi durdurur.

T Bir dahaki sefere içecek 
hazırladığınızda daha fazla çekilmiş 
kahve ekleyin (bölüme bakınız: 2 
‘Hazırlama – Öğütülmüş kahve’).
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Problem Nedeni / Sonucu Eylem
Süt köpürtülürken 
yetersiz köpük üretilir 
veya çift ağızdan süt 
püskürür.

İkili musluk kirli. T İkili musluğu yıkayın ve temizleyin 
(bölüme bakınız: 5 ‘Bakım – Süt 
sistemini temizleme’).

Kahve sadece 
hazırlanırken damlar 
halinde çıkar.

Kahve veya çekilmiş kahve 
çok ince öğütülmüş ve 
sistemi tıkıyor.
Aynı filtre kartuşu defalarca 
kullanılmış olabilir veya 
programlama modunda su 
sertliği yanlış ayarlanmış 
olabilir.

T Değirmeni daha kaba bir öğütme 
ayarına getirin veya daha kaba çekilmiş 
kahve kullanın: 4 ‘Programlama 
modunda kalıcı ayarlar – Öğütme 
yoğunluğunu ayarlama’).
T Kireç çözün (bölüme bakınız: 5 
‘Bakım – Makinenin kireç çözmesi’).

‚Çekirdek haznesini 
doldur.‘ Çekirdek haznesi 
boş olmasına rağmen 
görüntülenmiyor.

Çekirdek monitörü kirli. T Çekirdek haznesini temizleyin 
(bölüme bakınız: 5 ‘Bakım – Çekirdek 
haznesinin temizlenmesi’).

‘Boş damlama tepsisi.’ 
sürekli görüntüleniyor.

Damlama tepsisinin metal 
kontaktları kirli veya ıslak.

T Damlama tepsisinin arkasındaki 
metal temas noktalarını temizleyin ve 
kurulayın.

‚Su haznesini doldurun.‘ 
su deposu dolu 
olmasına rağmen 
ekranda görünür.

Su haznesi şamandırası 
sıkışmış.

T Su haznesinin kireçini çözün (bölüme 
bakınız: 5 ‘Bakım – Su tankının kireç 
çözmesi’).

‘Error 2’ ekranda 
görünür.

Makine uzun süre soğuğa 
maruz kalırsa, güvenlik 
nedeniyle ısıtma devre dışı 
bırakılır.

T Makineyi oda sıcaklığında ısıtın.

Diğer ‘Hata’ mesajları 
görüntülenir.

– T GIGA’yı güç düğmesinden kapatın. 
Ülkenizdeki müşteri desteğiyle iletişim 
kurun (bölüme bakınız: 11 ‘JURA iletişim 
bilgileri / Yasal bilgiler’).

 E Sorunu çözemediyseniz, ülkenizdeki müşteri desteğine 
başvurun. (bölüme bakınız: 11 ‘JURA iletişim bilgileri / Yasal 
bilgiler’).
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8 Nakliye ve çevre dostu imha

GIGA’nın taşıma sırasında donmaya karşı korunması için sistem 
boşaltılmalıdır.

Ön koşul: ‘Lütfen ürünü seçin:’ görüntülenir.
T  Çift musluğun altına ve diğer sıcak su musluğunun altına bir 

kap yerleştirin.
  O  T  P düğmesine basın.

‘Bakım durumu (1/5)’
  g  T  Program adımı ‘Makine ayarları (3/5)’ görüntülene kadar 

döner düğmeyi döndürün.
T  ‘Fabrika ayarları’ düğmesine basın.

‘Fabrika ayarları’
T  ‘Boş sistem’ düğmesine basın.

‚Boş sistem‘ / ‘Su haznesini çıkartın.’
T  Su haznesini çıkarın ve boşaltın.

‘Döner düğmeye basın.’
  k  T  Döner düğmeye basın.

‘Sistem boş.’, çift muslukdan ve sıcak su musluğundan su 
akar.
İşlem otomatik olarak durur. GIGA’nız kapandı.

Lütfen eski makineleri çevreye zarar vermeden elden çıkarın.
H
Eski makineler geri dönüştürülmesi gereken değerli, geri 
dönüştürülebilir malzemeler içermektedir. Lütfen bu nedenle eski 
makineleri uygun toplama sistemleri aracılığıyla atın.

Sistemi Taşıma / 
Boşaltma

İmha etme



56

9 Teknik veriler

9 Teknik veriler

Voltaj 220–240 V ~, 50 Hz
Güç 2300 W
Havadan yayılan gürültü LP < 70 dB (A)
Çevre koşulları Nem oranı azami 80%

Ortam sıcaklığı 
10–35 °C

Uygunluk işareti A

Enerji tüketimi
‘Enerji tasarrufu’ / ‘Hayır kaydet’

tahm. 30 Wh

Enerji tüketimi
‘Enerji tasarrufu’ / ‘1. seviyeyi 
kaydet’

tahm. 12 Wh

Enerji tüketimi
‘Enerji tasarrufu’ / ‘2. seviyeyi 
kaydet’

tahm. 15 Wh

Pompa basın.cı statik, azami 15 bar
Su haznesi kapasitesi 5 l
Çekirdek haznesi kapasitesi 1000 g
Telve haznesi kapasitesi azami 40 porsiyon
Kablo uzunluğu tahm. 1.1 m
Ağırlık tahm. 18.3 kg
Ebatlar (E × Y × D) 37 × 55 × 49.6 cm

Testçiler için bilgilendirme (DIN VDE 0701-0702 uyarınca testi 
tekrarlayın): Merkezi topraklama noktası (CGP), makinenin önünde 
JURA logosunun altında bulunur (JURA logosunu saat yönünün ter-
sine çevirin)).
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10 İndeks

10 İndeks

A
à la carte kahve  16
Açma

Otomatik açma  33
Açma zaman  33
Adresler  60
Amacına uygun kullanım  6
Arka fon  37
Aroma koruma kapağı

Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi  
4

Ayarlar
Bakım ayarları  30
Programlama modunda kalıcı ayarlar  24

B
Bakım  40

Düzenli bakım  23
Günlük bakım  22

Bakım ayarları  30
Barista reçeteleri  19

Devre dışı bırakma  38
Hazırlama  20
Programlama modu  38

Başlangıç ekranına ürün ekleme  28
Bilgi sorgulama  38 
Bir düğmeye atanan ürünü değiştirme  28
Bir ürünü yeniden adlandırma  27
Birimler  35
Busbar

Teknik veriler  56

C
Cappuccino  16
Cappuccino köpürtücü temizleme

Süt sistemini temizleme  41
Cappuccino köpürtücü yıkama

Süt sistemini yıkama  41
CLARIS Pro Blue filtre kartuşu

Değiştirme  46
Filtrenin takılması ve aktifleştirilmesi  45

Çekirdek haznesi
Aroma koruyucu kapaklı çekirdek haznesi  
4
Dolum  11
Temizleme  50

Çift ürün  17

D
Damlama tepsisi  4
Danışma hattı  60
Değirmen

Öğütme yoğunluğunu ayarlama  29
Dil  36
Doldurma hunisi

Çekilmiş kahve için doldurma hunisi  4
Dolum

Çekirdek haznesi  11
Su haznesi  10

Döner düğme  5
Döner seçimi  16

Ürün seçici  18
Düğme

Aç/Kapa düğmesi  5
P düğmesi (Programlama)  5

Düzenli bakım  23

E
Ekran  5
Ekran ayarları  36, 37
Ekran mesajları  52
Enerji tasarrufu modu  31
Espresso  16

F
Fabrika ayarları

Fabrika ayarlarını geri yükleme  35
Filter

Değiştirme  46
Filtrenin takılması ve aktifleştirilmesi  45

Fincan büyüklüğü için kalıcı ayar miktarları  
20

Fincan ızgarası  4

G
Güç anahtarı  4
Güvenlik  6
Güvenlik bilgilendirme  6

H
Hatalar

Sorun giderme  54
Havalandırma kanalları  4
Hazır kahve



58 59

10 İndeks 10 İndeks

Öğütülmüş kahve  18
Hazırlama  16

Barista reçeteleri  20
Bir düğmeye dokunarak  17
Cappuccino  16
Espresso  16
İki özel kahve  17
Kahve  16
Latte macchiato  16
Öğütülmüş kahve  18
Ristretto  16
Sıcak su  21
Ürün seçiciyi kullanma  18

Hazırlama seçenekleri  16
Bir düğmeye dokunarak  17
Ürün seçiciyi kullanma  18

Hızlı kurulum  12

I
Internet  10
İki ürün  17
İkili musluk

Sökme ve temizleme  42
Yükseklik ve genişlik ayarlı ikili  
musluk  4

İletişim bilgileri  60
İlk kullanım  11
İmha etme  55
İsim değiştirme  27

J
JURA

İletişim bilgileri  60
Internet  10

K
Kahve  16
Kahve sistemini yıkama  40
Kapak

Depolama bölümü  4
Servis kapağı  5
Su haznesi  4

Kapama
Otomatik kapanma  33, 34

Kapama zaman  33
Kilit birimi  5
Kireç çözme

Makine  48
Su haznesi  51

Klasikler  25
Kurulum

Makineyi kurma  10

L
Latte macchiato  16

M
Makine

Düzenli bakım  23
Kahve sistemini yıkama  40
Kireç çözme  48
Kurulum  10
Makinenin çalıştırılması  22
Makineyi kapatma  23
Temizleme  47

Makinenin çalıştırılması
Makine  22

Makineyi kapatma
Makine  23

Mesajlar, ekran  52
Musluk

Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu  
4
Yükseklik ve genişlik ayarlı ikili  
musluk  4

Müşteri hizmetleri  60

N 
Nakliye  55

O 
Otomatik açma  33
Otomatik kapanma  33, 34
Öğütme yoğunluğu

Öğütme yoğunluğunu ayarlama  29
Öğütülmüş kahve  18

Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı  4
Öğütülmüş kahve için ölçü kaşığı  4

P
Problemler

Sorun giderme  54
Programlama modu  24

Arka fon  37
Bakım ayarları  30

Barista reçeteleri  38
Başlangıç ekranına ürün ekleme  28
Bilgi sorgulama  38
Bir ürünü yeniden adlandırma  27
Birimler  35
Dil  36
Ekran ayarları  36
Enerji tasarrufu modu  31
Fabrika ayarlarını geri yükleme  35
Otomatik kapanma  34
Öğütme yoğunluğunu ayarlama  29
Su sertliğini ayarlama  31
Timer  33
Ürün ayarları  25
Zaman ve tarih  32

Programlama modunda kalıcı ayarlar  24

R
Ristretto  16

S
Işaret tanımı  3
Servis kapağı  5
Servis soketi  5
Sıcak su  21
Sıcak su musluğu
Sıçrama koruması  4
Sistemin boşaltılması  55
Sorun giderme  54
Standart kurulum  13
Su haznesi  4

Dolum  10
Kireç çözme  51

Su sertliği
Su sertliğini ayarlama  31
Su sertliğini tespit etme  15

Sürgü  5
Süt

Sütü bağlama  15
Süt sistemi

Temizleme  41
Yıkama  41

Şebeke kablosu  4

T
Tarifler

Barista reçeteleri  19
Tarih  32
Teknik veriler  56
Tel  60
Telve haznesi  4
Temizleme

Çekirdek haznesi  50
Makine  47

Timer  33

U
Uzman modu  25
Ürün ayarları  25

Ayar  25
Ürün ayarlarının yapılması  25
Ürün seçici  16, 18

W
Web sitesi  10

Y 
Yüksekliği ayarlanabilir sıcak su musluğu  4 

Z 
Zaman  32
Zaman formatı

Programlama modu  35
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JURA servis ortağınız

JURA Hospitality Center 
Kavacık Mahallesi, Öge Sokak,
 Yavuz Apt. No: 55/A
34810 Beykoz / İstanbul
tr.jura.com/tr
info@hack.com.tr
0800 211 03 33
0530 147 92 67

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233
www.jura.com

Makine aşağıdaki direktiflere uygundur:

 U 2006/42/EC – Makine direktifi

 U 2004/108/EC –Elektromanyetik uyumluluk

 U 2009/125/EC – Ecodesign Direktifi

 U 2011/65/EU – RoHS Direktifi

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır! Bu kullanım talimatlarında 
kullanılan diyagramlar/resimler yalnızca açıklama amaçlıdır ve mak-
inenin orijinal renklerini göstermez. GIGA’nızın bazı ayrıntıları 
değişebilir

Fikriniz bizim için önemlidir! www.jura.com adresindeki iletişim 
bilgilerini kullanın.

Kullanım talimatları telif hakları ile korunan bilgilendirme içerir. JURA 
Elektroapparate AG’nin önceden yazılı izni olmadan bu kullanım 
talimatlarının fotokopisinin alınması veya başka bir dile çevrilmesi 
yasaktır.

Direktifler

Teknik değişiklikler

Geri bildirim

Telif hakkı

J71716/GIGA X3/en/201405

Bu cihaz T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının EEE Yönetmeliğine 
uygundur.
Bu cihazın teknik ömrü en az 10 yıldır.
Tüketici şikayet ve itirazları için tüketici mahkemelerine ve tüketici 
hakem heyetlerine başvuru yapabilirsiniz.

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

Hack Endüstriyel Temsilcilik Ltd. Şti.
Tekstilkent Koza Plaza, A Blok Kat: 11 No: 40, 34235
Esenler – İstanbul
Telefon: 0212 438 20 22
Faks: 0212 438 22 26
www.hack.com.tr

Kullanım ile ilgili sorularınızda, arıza durumlarında, yedek parça veya 
aksesuar ihtiyaçlarınızda lütfen çağrı merkezimize başvurunuz:
www.hack.com.tr info@hack.com.tr
0800 211 03 33 - 0530 147 92 67

Üretici

İthalatçı Firma

Teknik servis

Yönetmelikler
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Tüketiciye sağlanan seçimlik hakları:

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 a.  Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 b.  Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 c.  Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın
     ücretsiz onarılmasını is ateme,
 İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından  
 birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşıda 
kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı 
müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden 
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri 
beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden 
indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi 
ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi 
hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda 
bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut 
ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu 
Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, 
tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine 
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği duru larda, 
ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı 
yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.


