
Handleiding koffie-apparaat Jura We6 

 
 

1. Druk op de aan/uit-knop achteraan rechts. Wacht tot het apparaat opgewarmd is. Alle 
info verschijnt op het schermpje.  
 

2. Koffie zetten (één of twee tassen) 
- Druk op het knopje naast de gewenste koffie (espresso, ristretto, koffie en 

speciaal → je kan geen cappuccino maken met dit toestel) 
- De koffie staat standaard ingesteld op één matig straffe koffie van 135 ml. Dit 

kan per individuele tas gewijzigd worden. Tijdens het maken van de tas 
verschijnt een reeks koffieboontjes en kan je via de pijltjes (knopjes links en 
rechts) bepalen of je je koffie straffer of milder wilt. Nadien verschijnt het 
volume (135 ml), dit kan je ook verhogen of verlagen, door op knoppen naast 
de pijltjes te drukken 

- Je kan de twee ‘pijpjes’ waar de koffie uitkomt naar boven of naar beneden 
schuiven (ook nodig bij het legen van de residubak) 

- Je kan ook twee koffies in één keer maken: druk hiervoor twee keer na elkaar 
op het knopje naast ‘koffie’. 

 
3. Warm water (voor thee) 

- Draai de draaiknop naar links/naar onder. De tas warm water staat standaard 
ingesteld op 220 ml. Dit kan per individuele tas gewijzigd worden (druk op de 
pijltjes naast het volume) 

 
4. Mogelijke foutmeldingen (verschijnt op het schermpje): 

- waterreservoir bijvullen: voeg water toe in het reservoir links (je kan het hele 
reservoir eruit tillen) 

- residubak legen: schuif de rooster met het bakje met het koffiegruis naar 
voren, giet het vuile water en het koffiegruis weg (tip: goed voor de planten). 
(Indien de pijpjes te laag staan, schuif ze naar boven) 

- rode filter: de filter in het waterreservoir moet vervangen worden. Je kan 
echter ook perfect koffie zetten zonder de filter (het apparaat zal dan gewoon 
sneller moet gekuist worden) 



- rode druppeltjes rechts onderaan/apparaat reinigen: volg de stappen die 
aangegeven worden en voeg een kuistablet toe. Na de melding, kan je nog 
een 50-tal tassen zetten, dus je hoeft niet meteen het apparaat te kuisen. 
 

5. Zet het apparaat uit na gebruik (knop achteraan rechts) en wacht tot het apparaat 
gereinigd is voor het uit het stopcontact te trekken. Het apparaat schakelt zichzelf uit 
(en reinigt zichzelf) na 1 uur geen gebruik.  
 

6. Na het gebruik het koffie-apparaat reinigen: giet al het water weg en leeg het 
koffiegeruisbakje en ga met een doekje over de machine.  


