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Inhoudsopgave

Uw Cool Control

Beschrijving van de symbolen
Waarschuwingen

J VOORZICHTIG
J WAARSCHUWING

Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of WAARSCHUWING 
met waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het signaalwoord WAARSCHU-
WING wijst u op mogelijk gevaar voor ernstige verwondingen, het signaal-
woord VOORZICHTIG wijst u op mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.

Gebruikte symbolen

T Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

E Aanwijzingen en tips om het gebruik van uw Cool Control nog makkelijker te maken.
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Bedieningselementen

2

1

4

5

3

6
7

8 9 10

11

12

1 Cool Control
2 Afdekking
3 Roestvrijstalen houder
4 Bedrijfsindicatie
5 Netvoeding met netsnoer
6 Q Toets Aan/Uit
7 Aansluitbus

8  Verbindingsstuk (kan variëren, afhankelijk 
van de volautomaat en de bijbehorende  
cappuccinatore)

9 Melkslang
10 Verbindingsstuk
11 Adapter
12 Metalen buis
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Belangrijke aanwijzingen

Belangrijke aanwijzingen

Eigenlijk gebruik

Het apparaat is ontwikkeld en 
geconstrueerd voor huishoudelijk 
gebruik. Het is uitsluitend bedoeld 
om melk in de meegeleverde roest-
vrijstalen houder af te koelen en 
vers te houden. Ieder ander gebruik 
wordt beschouwd als oneigenlijk 
gebruik. JURA kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de gevolgen 
van oneigenlijk gebruik.

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór 
gebruik van het apparaat volledig 
door en neem de aanwijzingen in 
acht. De garantie vervalt bij bescha-
digingen of gebreken die resulteren 
uit het niet in acht nemen van de 
gebruiksaanwijzing. Bewaar deze 
gebruiksaanwijzing in de nabijheid 
van het apparaat en geef deze door 
aan volgende gebruikers.

Voor uw veiligheid

Lees de onderstaande belangrijke 
veiligheidsaanwijzingen aandach-
tig door en neem deze in acht. Zo 
voorkomt u levensgevaar door een 
elektrische schok:
 U Neem nooit een beschadigd 

apparaat of een apparaat met 
beschadigd netsnoer in gebruik.

 U Neem het apparaat nooit met 
natte handen in gebruik.

 U Controleer vóór de inbedrijfstel-
ling of het netsnoer droog is.

 U Sluit het apparaat uitsluitend 
met het tot de leveringsomvang 
behorende netsnoer op het 
wisselstroomnet aan.

 U Zijn er tekenen die duiden op 
beschadigingen, bijvoorbeeld 
brandlucht, trek dan onmiddellijk 
de stekker uit het stopcontact en 
neem contact op met de JURA 
service.

 U Als het netsnoer van dit apparaat 
beschadigd wordt, moet het 
direct bij JURA of bij een geauto-
riseerd JURA servicecenter wor-
den gerepareerd.

 U Zorg ervoor dat de Cool Control 
en het netsnoer zich niet in de 
buurt van hete oppervlakken of 
open vuur bevinden.

 U Zorg ervoor dat het netsnoer 
niet wordt afgeklemd of langs 
scherpe randen schuurt.

 U Open en repareer het apparaat 
nooit zelf. Breng geen wijzigin-
gen aan het apparaat aan die 
niet in de gebruiksaanwijzing zijn 
beschreven. Het apparaat bevat 
stroomvoerende onderdelen. 
Reparaties mogen uitsluitend 
door geautoriseerde JURA ser-
vicecenters met originele onder-
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delen en accessoires worden 
uitgevoerd.

Een beschadigd apparaat is niet 
veilig en kan verwondingen en 
brand veroorzaken. Om schade en 
mogelijk gevaar voor verwonding 
en brandgevaar te voorkomen:
 U Zorg ervoor dat de ventilatieope-

ningen niet afgedekt worden.
 U Laat het netsnoer nooit los naar 

beneden hangen. Het netsnoer 
kan een struikelblok vormen of 
beschadigd raken.

 U Bescherm de Cool Control tegen 
weersinvloeden zoals regen, 
vorst en direct zonlicht.

 U Dompel de Cool Control, het 
netsnoer en de aansluitingen 
nooit in water.

 U Plaats de Cool Control en de 
afzonderlijke onderdelen niet in 
de vaatwasser.

 U Schakel uw Cool Control vóór 
reinigingswerkzaamheden uit en 
trek de netstekker uit het stop-
contact. Veeg de Cool Control 
altijd vochtig, echter nooit nat af 
en bescherm het apparaat tegen 
constant spatwater.

 U Vul de melk die u wilt koelen niet 
direct in het apparaat. Gebruik 
de tot de leveringsomvang 
behorende roestvrijstalen hou-
der.

 U Het apparaat alleen aansluiten 
op netspanning zoals aangege-
ven op het typeplaatje. Het 
typeplaatje bevindt zich aan de 
onderzijde van uw Cool Control. 
Overige technische gegevens 
vindt u in deze gebruiksaanwij-
zing  
(zie Hoofdstuk 4 “Technische 
gegevens”).

 U Schakel het apparaat uit als u het 
gedurende langere tijd niet 
gebruikt.

 U Gebruik het apparaat uitsluitend 
onder toezicht.

Personen, inclusief kinderen, die 
vanwege hun
 U fysieke, zintuiglijke of verstande-

lijke vaardigheden of
 U onervarenheid of onwetendheid

niet in staat zijn het apparaat veilig 
te gebruiken, mogen het apparaat 
niet zonder toezicht of instructie 
van een verantwoordelijke persoon 
gebruiken.
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1 Voorbereiden en in gebruik nemen

1 Voorbereiden en in gebruik 
nemen

Opstellen en aansluiten

Neem bij het opstellen van uw Cool Control de 
volgende punten in acht:

 U Plaats het apparaat op een horizontaal, voor 
water ongevoelig oppervlak.

 U Kies de plaats voor de Cool Control zodanig 
dat het apparaat tegen oververhitting 
beschermd is. Zorg ervoor dat de ventilatie-
openingen niet afgedekt worden.

 U Alvorens het nieuwe apparaat in bedrijf te 
stellen dient u het om hygiënische redenen 
zowel van binnen als van buiten met een 
vochtige doek te reinigen. Spoel de roestvrij-
stalen houder grondig uit.

J  WAARSCHUWING
Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik 
met een defect netsnoer.

T  Neem nooit een beschadigd apparaat of een 
apparaat met beschadigd netsnoer in 
gebruik.

T Steek het netsnoer van de netvoeding in de 
aansluitbus van de Cool Control.

T Steek de netstekker in een stopcontact.
T Steek de metalen buis in de adapter.

T Plaats de adapter in de afdekking.

T Steek één kant van de melkslang in de 
adapter.

Melk koelen
T Vul de roestvrijstalen houder met melk.
T Sluit de roestvrijstalen houder met de 

afdekking.
T Plaats de roestvrijstalen houder in de Cool 

Control.
T Sluit de melkslang met de cappuccinatore 

op uw volautomaat aan.

 E Neem in acht dat het verbindingsstuk, 
afhankelijk van de volautomaat en de 
bijbehorende cappuccinatore, kan variëren.

Q  T  Druk op de toets Aan/Uit.
De bedrijfsindicatie brandt en het apparaat 
begint te koelen.

 E Uw JURA Cool Control houdt de melk altijd 
in een optimaal temperatuurbereik. De melk 
kan niet bevriezen.

 E Als u de koeling wilt beëindigen, drukt u op 
de toets Aan/Uit Q.

 E Als u het apparaat buiten bedrijf wilt stellen, 
trekt u de netstekker uit het stopcontact.

2 Reiniging en onderhoud

 E Gebruik voor de reiniging geen scherpe, 
schurende reinigingsmiddelen of harde 
voorwerpen. Deze kunnen het apparaat, de 
coating van de opening voor de roestvrijsta-
len houder en de roestvrijstalen houder 
beschadigen.
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T Trek de netstekker vóór iedere reiniging van 
het apparaat uit het stopcontact.

T Reinig het apparaat van binnen met een 
vochtige doek.

T Reinig de buitenkant van het apparaat met 
een vochtige doek.

T Spoel de roestvrijstalen houder en de 
afzonderlijke onderdelen grondig schoon 
onder stromend water.

 E Neem in acht dat alleen de roestvrijstalen 
houder en de metalen buis geschikt zijn 
voor de vaatwasser – alle andere onderdelen 
(afdekking, adapter enz.) niet.

3 Transport en milieuvriendelijke 
afvoer

Transport
Bewaar de verpakking van de Cool Control. Deze 
dient ter bescherming tijdens het transport. Reinig 
de roestvrijstalen houder vóór het transport.

Afvoer
Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.
H
Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare 
materialen die moeten worden gerecycled. Voer 
oude apparaten daarom af via daarvoor bedoelde 
inzamelpunten.

4 Technische gegevens

Spanning 100–240 V ~, 50–60 Hz

Veiligheidscontrole                         

Vermogen 25 W

Temperatuurbereik Koelt tot 25 °C onder de 
omgevingstemperatuur, 
echter niet onder 4 °C

Inhoud roestvrijstalen 
houder

0,6 l

Snoerlengte Ca. 1,8 m

Gewicht 1,5 kg

Afmetingen (b × h × d) 14,4 × 15,6 × 23 cm

Klimaatklasse N (voor omgevingstem-
peratuur van + 16 °C tot 
+ 32 °C)

5 JURA contacten / Juridische 
informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 62 38 98 233

 @ Meer contactgegevens van uw land staan 
online op www.jura.com.

Richtlijnen
Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

 U 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn

 U 2014/30/EU – elektromagnetische compatibili-
teit

 U 2009/125/EG – richtlijn ecodesign

Technische wijzigingen
Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze 
gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn 
gestileerd en geven niet de originele kleuren van 
het apparaat weer. Uw apparaat kan in details 
afwijken.

Feedback
We stellen uw mening zeer op prijs! Geef uw bevin-
digen door via de contactlink op www.jura.com.

Copyright
De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door 
het copyright is beschermd. Fotokopiëren of 
vertalen in een andere taal is zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van JURA Elektroappa-
rate AG niet toegestaan.
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