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Smart Connect   חיבור  ערכת - Bluetooth מדריך הפעלה  
 

 

 

1 LED ר ו מצב ערכת החיב: מראה את 
 

ביזרים אחרים שניתן  ערכת החיבור לא תכפתור איתחול: כדי לחבר א 2
 לקשר בצורה אלחוטית.  
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 מחבר: יש להכניס לצורך שקע השירות שבמכונת הקפה. 

       התקנה 

שקע השירות שבמכונת הקפה. השקע מצוי לרוב בחלק העליון של מכונה או בגב שלה,    יש להכניס את ערכת החיבור לתוך

ם החנות ממנה רכשתם את המכונה או בידקו באתר  מצליחים לאתר את שקע השירות, צרו קשר ע  אם אינכם  .מתחת למכסה

www.jura.com  . 

  שקע השירות שבמכונת הקפה ערכת החיבור לתוך חברו את .   
 ערכת החיבור תידלק אוטומטית. 

 ה. פקהמכונת מטרים מ  3כדי להפעיל את המכשיר, האביזר צריך להיות במרחק של עד  

   . mW 1 -מתחת לתמסורת ל ש  תקסימלי מ  עוצמהוב  2.4GHzעשה שימוש ברוחב פס נ קישור האלחוטי ב

 LED  נורית  חיווי

 .  לערכת החיבור  חשמל אין אספקתלא נדלקת: מכונת הקפה כבויה; הנורית  ◼

 זר.  ערכת החיבור ובין האביהנורית דולקת: נוצר קישור בין  ◼

   : ניסיון ליצור קישור אלחוטי. הנורית מהבהבת ◼

       ם חיבור למכשירים אחרי

 (.  מערכת גבייה Cool Control / רר לחלב  כגון מק )   JURAשל    וטיים אלח ה אביזרים  ל ניתן להשתמש בערכת החיבור כדי להתחבר  

 ( מ' 0.5במרחק של כל היותר ל יש למקם את האביזר בסמוך למכונת הקפה) . 

   .הדליקו את האביזר ואת מכונת הקפה 

  (רייש להיעזר בסיכה או באטב ני האיתחול של ערכת החיבור )כפתור לחצו על  . 

 ( שניות 30בתוך אז)   קישור ראה שנוצר ת לד תידלק ו, עד שנורית החול שעל האביזרקש האיתמ עללחצו לחיצה ארוכה  . 

 אם אחד המכשירים נכבה ואז נדלק, החיבור נוצר מחדש באופן אוטומטי.  

 יש פונקציה של חיבור אוטומטי.  JURA מכונות הקפה של מדגמי בחלק 

 

        איפוס ערכת החיבור 

   באופן הבא:  להגדרות המפעל יצירת חיבור, אפשר לאפס את ערכת החיבור אם יש בעיה ב

  שניות.   5פתור האיתחול במשך לחצו על כ 

 פעמים כדי לאשר את האיפוס.   5נורית הלד תהבהב  
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