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Ovládacie prvky
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Kryt násypky na mletú kávu
Odkladacia plocha na šálky
Nádržka na vodu s ukazovateľom
Prehľad ukazovateľov údržby
Filter CLARIS
Dýza na horúcu vodu

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Odmerka na mletú kávu
Čistiace tablety JURA
Odkvapkávač
Mriežka odkvapkávača
Čistiaci prostriedok JURA Cappuccino
Zásobník na kávový odpad
Výškovo nastaviteľný výtok na kávu
Dýza Easy Auto Cappuccino s hadičkou na nasávanie mlieka
Connector System® pre vymeniteľné dýzy
Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
Zásobník na zrnkovú kávu s krytom na ochranu arómy

Displej symbolov:
1 Displej symbolov
2 Otočné tlačidlo Rotary Switch
3 Svetelné segmenty
4 Symboly
1 espresso
2 espressá
1 káva
P
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Obslužné pole:
Indikátor údržby
Dvierka
Obslužné pole
Indikátory
Nádržka na vodu
Zásobník na kávový odpad
Zásobník na zrnkovú kávu

2 kávy
Programovanie

Tlačidlo Čistenie
Tlačidlo Odvápnenie

Údržba
Mletá káva
Para

Tlačidlo Filter

Používanie v zhode s určením
Tento prístroj je vyvinutý a skonštruovaný pre používanie v domácnosti. Slúži výhradne na
prípravu kávy a ohrievanie mlieka či vody. Akékoľvek iné využitie sa nezhoduje s pôvodným
určením prístroja. Spoločnosť JURA Elektrogeräte AG nenesie zodpovednosť za následky
spôsobené využívaním, ktoré nebolo v súlade s určením.
Pred začiatkom používania prístroja si dôkladne a úplne prečítajte návod. Tento návod ku
kávovaru IMPRESSA C5 majte vždy poruke a v prípade potreby ho dajte ďalšiemu užívateľovi.

Pre Vašu bezpečnosť

Pozorne si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce dôležité bezpečnostné pokyny.
Predídete tak nebezpečenstvu smrti následkom zasiahnutia elektrickým prúdom:
§ Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým
káblom.
§ Pri akomkoľvek podozrení na poškodenie, napr. zápach spálenín, bezodkladne
odpojte prístroj od elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
§ Ak sa sieťový kábel tohto prístroja poškodí, treba ho dať opraviť buď priamo
v spoločnosti JURA alebo v autorizovanom servisnom mieste JURA.
§ Dbajte o to, aby sa Váš IMPRESSA C5 i sieťový kábel nenachádzali v blízkosti
horúcich povrchov.
§ Dbajte o to, aby sieťový kábel nebol stlačený a nedrhol sa o ostré hrany.
§ Nikdy sami neotvárajte a neopravujte prístroj. Nevykonávajte na prístroji zmeny,
ktoré nie sú uvedené v tomto návode. Prístroj obsahuje súčasti vodiace elektrický
prúd. Po jeho otvorení sa vystavujete riziku smrti. Opravy smú vykonávať
výhradne servisné miesta autorizované spoločnosťou JURA, a to pomocou
originálnych náhradných dielov a príslušenstva.

Výtoky a dýzy môžu spôsobiť popálenia či obarenia:
§ Postavte preto prístroj vždy mimo dosahu detí.
§ Nedotýkajte sa horúcich dielov. Používajte na to určené držiaky.
§ Dbajte o to, aby bola dýza správne nasadená a čistá. Pri nesprávnej montáži alebo
zapchatí sa môže dýza alebo jej časti uvoľniť.
Poškodený prístroj nie je bezpečný a môže spôsobiť zranenia alebo požiar. Ak chcete zabrániť
škodám a s nimi spojenými možnými zraneniami alebo nebezpečenstvu požiaru:
§ Nenechajte sieťový kábel nikdy voľne visieť, pretože sa oň môžete potknúť alebo ho
poškodiť.
§ Chráňte prístroj IMPRESSA C5 pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, mrazom
a priamym slnečným žiarením.
§ Prístroj, kábel či prípojky nikdy neponárajte do vody.
§ Prístroj IMPRESSA C5 ani jeho jednotlivé časti nedávajte do umývačky riadu.
§ Pred čistením prístroj vypnite. Prístroj IMPRESSA C5 utierajte vždy vlhkou utierkou,
nikdy nie mokrou, chráňte ho taktiež pred trvalo striekajúcou vodou.
§ Prístroj pripájajte len k sieti s takým napätím, aké udáva typový štítok. Typový štítok
nájdete na spodnej strane Vášho prístroja. Viac technických údajov nájdete v kapitole
10 Technické údaje.
§ Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA. Príslušenstvo
neodporučené spoločnosťou JURA môže Váš prístroj IMPRESSA C5 poškodiť.
§ Nepoužívajte karamelizované či inak upravované kávové zrná.
§ Nádržku na vodu napĺňajte výlučne chladnou a čerstvou vodou.
§ Pri dlhšej neprítomnosti prístroj vypnite.
Osoby, vrátane detí, ktoré na základe svojich
§ fyzických, senzorických alebo psychických vlastností alebo
§ neskúsenosti či neznalosti
nie sú v stave bezpečne obsluhovať prístroj, ho nesmú ovládať bez dozoru či pokynov
zodpovednej osoby.
Bezpečnosť pri zaobchádzaní s filtrami CLARIS:
§ Filter uchovávajte mimo dosahu detí.
§ Filter CLARIS uchovávajte v suchu v uzatvorenom obale.
§ Filtre chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.
§ Nepoužívajte poškodené filtre CLARIS.
§ Filtre CLARIS nerozoberajte.

Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA C5
V rukách držíte návod k Vášmu kávovaru IMPRESSA C5. Bude Vám oporou pri spoznávaní Vášho
kávovaru bezpečne, rýchlo a v celej škále jeho možností.
Kapitola 2 Príprava a uvedenie do prevádzky krok za krokom sprostredkúva umiestnenie
a prípravu kávovaru IMPRESSA.
Kapitolu 3 Spoznajte možnosti obsluhy Vám odporúčame predovšetkým vo fáze zoznamovania
sa s kávovarom IMPRESSA. Pomôže Vám pri aktívnom objavovaní pestrej palety možností
individuálneho pôžitku z kávy.
Káva a kávové špeciality stoja v stredobode pozornosti spoločnosti JURA, v kapitole 4 Recepty
sme preto pre Vás pripravili výber lahodných nápadov.
Všetky ostatné kapitoly Vám poslúžia, ak budete hľadať konkrétnu radu.
Používajte návod ku kávovaru IMPRESSA C5, stanete sa tak profesionálom pri príprave
lahodných kávových špecialít, stanete sa baristom!
Na internete www.jura.com si môžete stiahnuť taktiež krátke verzie návodov pre kávovary
IMPRESSA.

Opis symbolov
Varovania

Pozorne sledujte informácie označené varovným piktogramom s nápismi POZOR alebo
VAROVANIE. Signálne slovo VAROVANIE poukazuje na možnosť ťažkého poranenia, signálne
slovo POZOR na možnosť ľahkého poranenia.
POZOR – POZOR poukazuje na skutočnosti, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja.
Používané symboly:
Pokyny a tipy, ako ľahšie obsluhovať kávovar IMPRESSA C5.
Odkazy na on-line ponuku spoločnosti JURA so zaujímavými a obsiahlymi
informáciami: www.jura.com
Výzva na konanie! Je potrebné, aby ste vykonali požadovaný úkon.

1

IMPRESSA C5

Sny o káve sa stávajú skutočnosťou
Spoločnosť JURA sa netají tým, že jej cieľom je vývoj skvelých kávovarov, ktoré vyťažia to
najlepšie zo každého druhu kávy. Toto je možné dosiahnuť najmä vďaka unikátnemu
inteligentnému systému kávy a citu pre detaily.

Click and Drink:
Kávovar IMPRESSA C5 dokazuje, ako úžasne môže chutiť šálka kávy a ako hravo ju možno
pripraviť. Pokračujúci vývoj celej línie kávovarov IMPRESSA spoločnosti JURA zadáva nové
štandardy kvality kávy, pričom poskytuje používateľom perfektný dizajn z akéhokoľvek uhlu
pohľadu. Filozofia sofistikovaného ovládania je skutočne hodná obdivu. Kávové špeciality si
môžete jednoducho a intuitívne zvoliť vďaka použitiu jedinečných ovládacích prvkov.
Click and Drink: Vďaka revolučnej filozofii obsluhy ste jediným
stlačením otočného tlačidla Rotary Switch vždy len na krok vzdialení od
pôžitku z báječnej kávy. Ak si chcete vybrať prípravu svojej kávy, stačí
Vám otáčaním Rotary Switch voliť medzi kávou a espressom a medzi
jednou a dvoma šálkami. Potom zatlačte a o pár sekúnd si môžete
vychutnávať svoj nápoj.
Ukazovatele: Ľahko zrozumiteľné ukazovatele sa rozsvietia viditeľným
červeným svetlom a tým Vám sprostredkujú informáciu, ktorú
potrebujete. Hneď pod Rotary Switch sa nachádzajú decentne ukryté
údržbové tlačidlá s príslušnými ukazovateľmi.

Výškovo nastaviteľný výtok na kávu: Či už ide o malé espresso alebo veľkú raňajkovú kávu,
výškovo nastaviteľný výtok na kávu môžete plynulo nastaviť v rozmedzí od 65 do 111 mm pre
všetky veľkosti šálok. Zamedzíte tým oprskaniu prístroja kávou a umožníte vytvorenie nádherne
hustej peny espressa. Okrem toho výtok presviedča jedinečným dizajnom a praktickosťou
uchopenia.
Connector System®: umožňuje používať dýzu Easy Cappuccino,
dodávanú ako štandardný doplnok kávovaru, dýzu na horúcu vodu
pre dosiahnutie rovnomerného prúdu vody a voliteľne dostupnú
speňovaciu dýzu či dýzu Professional Cappuccino pre perfektnú
mliečnu penu alebo horúce mlieko.

JURA na internete
Navštívte nás na internete.
@ Na stránke www.decscoffee.jura.com nájdete zaujímavé
a aktuálne informácie o Vašom kávovare IMPRESSA C5 i celkovo na
tému káva.

Knowledge Builder
Prístroj IMPRESSA C5 môžete hravou formou spoznať pomocou
počítača:
@ Knowledge Builder je Vám k dispozícii na stránke www.jura.com
. Interaktívny pomocník LEO Vám pomôže a objasní prednosti
a obsluhu kávovaru IMPRESSA.
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Príprava a uvedenie do prevádzky

Táto kapitola Vám ponúka potrebné informácie pre bezproblémovú obsluhu prístroja
IMPRESSA. Pomocou nej pripravíte krok za krokom svoj stroj tak, aby ste si mohli vychutnať prvú
kávu.

Umiestnenie
Pri umiestňovaní kávovaru IMPRESSA C5 by ste mali dávať pozor na nasledujúce upozornenia:
§
§

Prístroj postavte na vodorovnú plochu, ktorá je odolná voči vode.
Zvoľte pre prístroj také miesto, kde mu nehrozí prehriatie. Dbajte na to, aby neboli
zakryté ventilačné otvory.

Plnenie nádržky na vodu
Ak si chcete každú šálku kávy skutočne vychutnať, odporúčame Vám denne meniť vodu.
POZOR Mlieko, minerálna voda či iné tekutiny môžu nádržku na vodu poškodiť.
Do nádržky na vodu napúšťajte výhradne čerstvú a chladnú vodu.
Otvorte kryt nádržky na vodu
Nádržku na vodu vyberte a vypláchnite ju studenou vodou.
Do nádržky na vodu napustite čerstvú chladnú vodu a vložte ju na miesto.
Zatvorte kryt nádržky na vodu.

Naplnenie zásobníka na kávové zrná
Zásobník na kávové zrnká je vybavený ochranným krytom arómy. Tento umožňuje dlhšie
udržanie arómy Vašej kávy.
POZOR Káva ,do ktorej boli pridané prídavné látky (napr. cukor), zomletá či zmrazená káva môžu
poškodiť mlynček.
§ Do zásobníka na kávové zrná preto vždy dávajte len kávu, ktorá nebola dodatočne
spracovaná alebo upravovaná.
§
§
§
§

Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná a zložte ochranný kryt arómy.
V prípade potreby odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty či cudzie telesá.
Nové prístroje majú v zásobníku ceduľku s pokynmi, odstráňte ju!
Zásobník na kávové zrná naplňte kávou, prikryte ho ochranným krytom arómy a zatvorte
kryt zásobníka.

Prvé uvedenie do prevádzky

VAROVANIE

Pri
prevádzke prístroja
s poškodeným káblom hrozí
nebezpečenstvo úmrtia následkom zasiahnutia elektrickým
prúdom.
Prístroj s poškodeným káblom nikdy neuvádzajte do prevádzky!
Toto musí byť dodržané: Nádržka na vodu je už naplnená.
§ Z displeja symbolov odlepte ochrannú fóliu.
§ Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
§

Zapnite zapínač/vypínač prístroja IMPRESSA na zadnej strane prístroja. Svetelný
segment pri Rotary Switch začne blikať.

§
§

Pod dýzu Easy Cappuccino podložte nádobku.
proti smeru hodinových ručičiek. Svetelný segment sa
Otáčajte Rotary Switch
rozsvieti. Systém sa začne napĺňať vodou. Z dýzy Easy Cappuccino vytečie malé množstvo
vody. Celý proces sa zastaví automaticky. Svetelný segment začne blikať.
Teraz začnite Rotary Switch
otáčať v smere hodinových ručičiek. Počas nahrievania
stroja bliká údržbové tlačidlo .
Symbol údržby sa rozsvieti.
Pod výtok na kávu umiestnite nádobku.
Stlačte Rotary Switch
. Prístroj sa začne preplachovať, preplachovanie sa ukončí
automaticky. Rozsvieti sa symbol 1 Espresso , čo znamená, že prístroj IMPRESSA je
pripravený na prevádzku.

§

§
§

i Po príprave prvej kávy sa môže stať, že ukazovatele údržby a
zásobníka na zrnkovú kávu
blikajú, pretože sa zrná ešte
nedostali do mlynčeka. V takomto prípade pripravte ďalšiu
kávovú špecialitu.

Vsadenie a aktivácia filtra
Používanie filtra CLARIS oddiali potrebu dvápnenia Vášho prístroja IMPRESSA .
@

Postup Vsadenie filtra si môžete vyskúšať aj cez internet, ak navštívite Knowledge Builder
na stránke www.jura.com.

Viac informácií ohľadom filtrov CLARIS nájdete v kapitole 8 Filter CLARIS plus
i

Proces vsadenia filtra musíte previesť až do jeho úplného ukončenia bez prerušenia. Len
takto možno zaistiť optimálne fungovanie kávovaru.
Odstráňte obal filtra CLARIS.
Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
Zdvihnite držiak filtra a pomocou ľahkého tlaku vsaďte filter do nádržky na vodu.
Zaklapnite kryt filtra (držiak filtra zhora), tento zvuk budete počuť.
Nádržku na vodu naplňte čerstvou chladnou vodou a opätovne vsaďte na jej miesto.
Po dvoch mesiacoch účinnosť filtra vyprší. Kontrolujte čas vsadenia filtra pomocou disku
s dátumom na držiaku filtra.
Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku.

§
§
§
§
§
i

i

§
§
§

Otvorte dvierka obslužného poľa.
Rotary Switch
pootočte na značku P.
Stlačte Rotary Switch .

§
§

Držte stlačené tlačidlo Filter , až kým sa nerozsvieti indikátor
.
Otáčajte Rotary Switch , až kým sa nerozsvietia tri svetelné segmenty okolo Rotary
Switch.

Ak svietia všetky 3 segmenty, je filter aktivovaný. Ak sa nerozsvieti žiaden segment,
znamená to, že filter nebol aktivovaný.
§ Stlačte Rotary Switch , potvrdíte tým nové nastavenie. Svetelný segment okolo Rotary
Switch začne blikať.
§ Pod dýzu Easy Cappuccino postavte nádobku s objemom min. 0,5l.
§ Ak je pripojená hadička na mlieko, vytiahnite ju!

§
i
i

Tlačidlo otáčajte
proti smeru hodinových ručičiek. Spustí sa preplachovanie filtra.
Svetelný segment sa rozsvieti.
Preplachovanie možno kedykoľvek prerušiť. Ak tak chcete spraviť, začnite otáčať Rotary
Switch v smere hodinových ručičiek. Ak začnete otáčať opačným smerom, bude
preplachovanie pokračovať.
Voda môže byť ľahko sfarbená. Nie je to však problém ani pre zdravie, ani pre chuť kávy.

Preplachovanie filtra sa automaticky ukončí pretečením približne 500 ml vody. Svetelný segment
začne blikať.
§ Rotary Switch otáčajte
v smere hodinových ručičiek. Počas nahrievania kávovaru
bude blikať symbol údržby . Prístroj IMPRESSA je opäť pripravený na používanie. Filter
je aktivovaný.

Meranie a nastavovanie tvrdosti vody
i

Nastavenie tvrdosti vody nie je možné, ak máte aktivované používanie filtra CLARIS.

Čím tvrdšiu vodu máte, tým častejšie je nutné prístroj IMPRESSA C5 odvápňovať. Preto je
dôležité nastaviť tvrdosť vody.
Symboly na displeji symbolov ukazujú nastavený stupeň tvrdosti vody. Číslo symbolov
korešponduje s príslušným stupňom.
Stupeň
0
1

2

3

4

Tvrdosť vody
Tvrdosť vody je vypnutá,
automatický ukazovateľ
zavápnenia je vypnutý.
Nemecký stupeň tvrdosti
vody 1-7° dH,
Francúzsky stupeň tvrdosti
vody 1,79-12,53° f
Nemecký stupeň tvrdosti
vody 8-15° dH,
Francúzsky stupeň tvrdosti
vody 14,32-26,85° f
Nemecký stupeň tvrdosti
vody 16-23° dH,
Francúzsky stupeň tvrdosti
vody 28,64-41,14° f
Nemecký stupeň tvrdosti

Symbol na displeji
Nezobrazuje sa žiaden
symbol.
Rozsvietený je 1 symbol

Rozsvietené sú 2 symboly

Rozsvietené sú 4 symboly

Rozsvietené sú 4 symboly

vody 24-30° dH,
Francúzsky stupeň tvrdosti
vody 42,96-53,70° f

Tvrdosť vody si môžete odmerať pomocou priložených testovacích Aquadur®, ktoré sú
súčasťou balíčka Welcome Pack.
§ Na chvíľku (1 sekundu) podržte testovacie paličku pod tečúcou vodou, potom ju
otraste.
§ Počkajte približne 1 minútu.
§ Na základe sfarbenia paličky Aquadur® vyčítajte z opisu sfarbenia na obale stupeň
tvrdosti vody. Takto budete môcť nastaviť tvrdosť vody.
Príklad: Takto zmeníte nastavenie tvrdosti vody zo stupňa 3 na stupeň 4.
Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku
§ Otvorte dvierka.
§

Držte tlačidlo Odvápnenie

§
§
§

indikátor odvápnenia
a tri symboly
.
, kým sa nezobrazia 4 symboly
.
Otáčajte Rotary Switch
Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie na stupeň 4.
IMPRESSA je opäť pripravená na prevádzku. Nastavili ste tvrdosť vody.

stlačené, kým sa nerozsvieti indikátor

. Rozsvietia sa

Nastavenie mlynčeka
Mlynček môžete plynule prispôsobiť stupňu praženia Vašej aktuálnej kávy.
POZOR

Ak nastavujete stupeň mletia a mlynček pritom nie je v činnosti, nie je vylúčené
poškodenie otočného regulátora hrúbky mletia kávy.
§ Mlynček preto nastavujte len počas jeho prevádzky!

Správne nastavenie stupňa mletia spoznáte podľa toho, že káva vyteká z výtoku na kávu
rovnomerne. Okrem toho by mala na povrchu vznikať jemná a hustá krémová pena.
Príklad: Ako možno počas prípravy kávy zmeniť nastavenie mlynčeka.
§ Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná.

§
§

Vyberte ochranný kryt arómy.
Pod výtok na kávu postavte šálku.

§
§

Otočte Rotary Switch
na nastavenie 1 kávy .
Stlačením Rotary Switch spustíte prípravu kávy. Vtedy sa spustí mlynček a symbol pre
1 kávu
začne blikať
Počas chodu mlynčeka nastavte hrúbku mletia na požadovanú pozíciu. Pripravíte tak
kávu a zároveň zmeníte nastavenie hrúbky mletia.

§

Zapnutie
Po zapnutí prístroja IMPRESSA sa automaticky objaví výzva na spustenie prepláchnutia.
§
§
§

Stlačením Zapínača/Vypínača zapnite prístroj IMPRESSA. Počas nahrievania kávovaru
bliká symbol údržby . Potom sa symbol údržby rozsvieti.
Pod výtok na kávu postavte nádobku.
spustíte preplachovanie. Začne sa preplachovať výtok na
Stlačením Rotary Switch
kávu. Proces sa zastaví automaticky a Váš kávovar IMPRESSA je pripravený na
používanie.

Vypnutie
Keď prístroj IMPRESSA vypnete, preplachovanie systému sa spustí automaticky.
§
§

Pod výtok na kávu položte nádobku.
Stlačte Zapínač/Vypínač, čím prístroj IMPRESSA vypnete. Systém sa začne
preplachovať, symbol údržby
bliká. Proces sa zastaví automaticky. Kávovar
IMPRESSA sa vypne.

i

Vypnutím prístroja IMPRESSA C5 pomocou Zapínača/Vypínača dosiahnete spotrebu
energie na úrovni 0,01 W.
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Spoznajte možnosti obsluhy
Prístroj IMPRESSA Vám jednoduchým stlačením tlačidla pripraví excelentnú kávu či kávovú
špecialitu. Okrem toho Vám dáva možnosť počas prípravy kávy prispôsobiť jej silu
a množstvo Vášmu individuálnemu prianiu, prípadne prispôsobiť množstvo vody Vašim
požiadavkám.

V tejto kapitole pomocou príkladov spoznáte možnosti obsluhy tohto prístroja. Ak sa chcete
so schopnosťami prístroja IMPRESSA C5 skutočne zoznámiť, odporúčame Vám aktívne aspoň
raz vyskúšať postupy opísané v tejto kapitole. Oplatí sa to!
Spoznajte tieto možnosti obsluhy:
§ Príprava nápojov jedným stlačením tlačidla
§ Jednorazové nastavenia počas prípravy nápoja
§ Stále nastavenia množstva vody podľa veľkosti šálky
i

Počas prípravy kávy či kávovej špeciality môžete tento proces kedykoľvek zastaviť. Stačí
stlačiť Rotary Switch.
@ Ak dávate prednosť oboznámeniu sa s možnosťami Vášho prístroja pomocou počítača, máte
k dispozícii interaktívny učebný program Knowledge Builder na stránke www.jura.com.

Príprava jedným stlačením tlačidla
Pripravte si svoju obľúbenú kávovú špecialitu jedným stlačením tlačidla.
Príprava všetkých kávových špecialít stlačením tlačidla prebieha podľa tohto vzoru:
i

Ak nezmeníte trvalé nastavenia, budú mať všetky kávové špeciality pripravené stlačením
tlačidla silu JEMNÁ.

Príklad: Takto si pripravíte espresso.
Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
Otáčajte Rotary Switch
až po nastavenie pre 1 espresso
.
§ Stlačte Rotary Switch, odštartujete tým prípravu espressa.
začne blikať a prednastavené množstvo
Symbol pre 1 espresso
vody vytečie do šálky.Príprava sa ukončí automaticky.
§
§

Jednorazové nastavenia počas prípravy nápoja
Počas prípravy nápoja je možné meniť silu kávy i množstvo vody. Tieto nastavenie sú
jednorazové, čo znamená, že sa neuložia.
Jednorazové nastavenia počas prípravy prebiehajú vždy podľa tohto vzoru:
i

Svetelné segmenty nad Rotary Switch indikujú v priebehu mletia silu kávy. Silu kávy
možno počas
prípravy 1 espressa alebo 1 kávy meniť .

Sila kávy
Jemná
Normálna
Silná
i

Symboly na displeji
1 svetelný segment rozsvietený
2 svetelné segmenty rozsvietené
3 svetelné segmenty rozsvietené

Počas prípravy kávy indikujú svetelné segmenty množstvo vody. V tomto časovom
intervale máte možnosť prestaviť otáčaním Rotary Switch množstvo vody pre
pripravovanú kávu.

Príklad: Takto možno pripraviť silnú kávu.
§ Pod výtok na kávu položte šálku.
§ Otočte Rotary Switch
do polohy pre 1 kávu .
§ Stlačením Rotary Switch
spusťte prípravu kávy. Mlynček začne mlieť, symbol pre 1
kávu začne blikať a rozsvieti sa jeden svetelný segment nad Rotary Switch.
§ Počas chodu mlynčeka otáčajte Rotary Switch
v smere hodinových ručičiek kým sa nerozsvietia
všetky 3 svetelné segmenty. Mletie sa zastaví, spustí
sa príprava kávy, do šálky vtečie prednastavené
množstvo vody. Príprava nápoja sa ukončí
automaticky.

Trvalé nastavenie množstva vody podľa veľkosti šálky
Množstvo vody pre všetky kávové špeciality sa dá celkom jednoducho a nastálo prispôsobiť
veľkosti šálky. Podľa nasledujúceho príkladu si raz nastavíte množstvo vody a pri všetkých
ďalších prípravách bude tiecť to iste množstvo vody.
Trvalé nastavenie množstva vody podľa veľkostí šálok všetkých kávových špecialít prebieha vždy
podľa tohto vzoru.
Príklad: Takto si trvalo nastavíte množstvo vody pre šálku espressa.
§
§
§

i

Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
Otočte Rotary Switch
do polohy pre 1 espresso .
Držte tlačidlo Rotary Switch stlačené tak dlho, kým nezačne blikať svetelný segment
nad Rotary Switch.
Začne sa príprava kávy a espresso vtečie do pripravenej
šálky.
§ Keď máte v šálke dostatok espressa, stlačte opäť
Rotary Switch .
Príprava kávy sa preruší. IMPRESSA si uloží množstvo vody,
ktoré ste trvalo prednastavili pre 1 espresso.
Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, stačí zopakovať predpísaný postup.
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Príprava stlačením tlačidla

V tejto kapitole sa dozviete, ako možno pripravovať kávové špeciality, mlieko a horúcu vodu bez
nutnosti nastavovania stroja.
V kapitole 3 Spoznajte možnosti obsluhy ste sa oboznámili s tým, ako prispôsobiť nastavenia
Vašim individuálnym požiadavkám.
i

Počas prípravy kávového či mliečneho produktu alebo horúcej vody môžete tento
proces kedykoľvek prerušiť stlačením Rotary Switch.

@

Prípravu kávových špecialít si môžete vyskúšať aj online na stránkach www.jura.com, kde
stačí vyskúšať Knowledge Builder.

Espresso a káva
Všetky kávové špeciality (espresso a kávu ) pripravíte podľa tohto vzoru.
Príklad: Takto si pripravíte 1 kávu.
§ Pod výtok na kávu postavte šálku.
§ Otočte Rotary Switch
do polohy pre 1 kávu .
§ Stlačte Rotary Switch , spustíte tým prípravu kávy. Symbol 1 káva začne blikať,
prednastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky.
Dve šálky kávy si pripravíte nasledovne: pod výtok na kávu postavte dve šálky na kávu a
pootočte Rotary Switch do polohy výberu 2 káv . Potom Rotary Switch stlačte, čím spustíte
prípravu dvoch káv naraz.

Cappuccino
Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku s nasadenou dýzou Easy
Cappuccino.
§
§
§
§

Z balíčka Welcome Pack vyberte hadičku na mlieko.
Z dýzy odoberte ochrannú krytku.
Hadičku na nasávanie mlieka pripojte jedným koncom k
dýze.
Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho
prepojte s nádobkou na mlieko.

§
§
§

§
§
i
§
§
§

Pod dýzu Easy Cappuccino postavte šálku.
Otočte Rotary Switch k symbolu pre prípravu pary .
. Symbol
začne blikať, až kým sa
Stlačením Rotary Switch potvrdíte svoj výber
kávovar IMPRESSA nenahreje. Po dosiahnutí požadovanej teploty začne blikať svetelný
segment pri Rotary Switch,
Otočte prepínač na horúcu vodu a mlieko proti smeru hodinových ručičiek. Začne sa
príprava mliečnej peny.
Ak máte v šálke už dostatok mliečnej peny, otočte prepínač na horúcu vodu a mlieko
opačným smerom.
Príprava mliečnej peny je naďalej možná, kým bliká svetelný segment tlačidla.
Šálku s mliečnou penou postavte pod výtok na kávu.
Otočte Rotary Switch do polohy 1 espresso .
Stlačením Rotary Switch
potvrdíte svoj výber. Začne sa príprava espressa, symbol pre
1 espresso bliká, do šálky vtečie prednastavené množstvo vody. Príprava nápoja sa
automaticky zastaví.

Pre dosiahnutie správneho fungovania dýzy Easy Cappuccino by ste ju mali pravidelne čistiť.
Ďalšie informácie nájdete v kapitole 6 Údržba – čistenie dýzy Easy Cappuccino.

Mletá káva
Pri príprave kávy Vám kávovar IMPRESSA ponúka i možnosť výberu iného druhu kávy, ktorú
môžete nasypať po odmerkách do násypky na mletú kávu.
Všetky kávové špeciality z mletej kávy sa pripravujú podľa rovnakého postupu.
i
i
i

Nikdy do násypky
nedávajte viac než dve odmerky mletej kávy.
Používajte mletú kávu, ktorá nie je pomletá príliš najemno. Príliš jemno zomletá káva
môže zablokovať systém, čo spôsobí, že káva bude vytekať iba po kvapkách.
Ak ste do násypky dali primálo mletej kávy, kávovar sa zastaví a bude pripravený na
ďalšiu prevádzku.

Príklad: Takto si pripravíte šálku kávy z mletej kávy.
§ Vyberte odmerku na mletú kávu z balíčka Welcome Pack.

§
§
§
§
§
§
§

Otočte Rotary Switch tak, aby ukazoval na symbol pre mletú kávu .
Stlačením Rotary Switch potvrdíte svoj výber . Symbol pre mletú kávu
začne blikať.
Šálku postavte pod výtok na kávu.
Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
Do násypky vsypte zarovnanú odmerku mletej kávy.
Otočte Rotary Switch
do polohy pre 1 kávu .
Stlačte Rotary Switch , potvrdíte tým svoj výber a spustíte prípravu kávy. Začnú blikať
symboly pre 1 kávu a mletú kávu .
Prednastavené množstvo vody vtečie do šálky.
Príprava sa zastaví automaticky.
Ak chcete pripraviť dve šálky mletej kávy, umiestnite pod výtok na
kávu dve šálky, do lievika na mletú kávu vsypte dve odmerky, otočte
Rotary Switch do polohy pre 2 kávy
a stlačte ho , čím spustíte
prípravu dvoch káv.

Mliečna pena

Toto musí byť dodržané: Kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku s nasadenou dýzou
Easy Cappuccino.
§ Z balíčka Welcome Pack vyberte hadičku na mlieko.
§ Z boku dýzy Easy Cappuccino dajte dole ochrannú krytku.
§ Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
§ Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na
mlieko.
§ Pod dýzu Easy Cappuccino postavte šálku.
tak, aby ukazoval na symbol Para .
§ Otočte Rotary Switch
§ Stlačením Rotary Switch
potvrdíte svoj výber. Symbol Para
bude blikať počas
nahrievania sa prístroja IMPRESSA. Po dosiahnutí požadovanej teploty začne blikať
svetelný segment nad tlačidlom.

§
§
i

Otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka proti smeru hodinových ručičiek.
Začne sa príprava mliečnej peny .
Ak máte v šálke už dostatok mliečnej peny, otočte prepínač na prípravu horúcej vody a
mlieka
opačným smerom.
Príprava mliečnej peny je možná dovtedy, kým bliká svetelný segment tlačidla.

Ak chcete, aby Vaša dýza Easy Cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju
každodenne čistiť. Postup nájdete v kapitole 6 Údržba – Čistenie dýzy Easy Cappuccino .

Horúca voda
i

POZOR

Pre dosiahnutie perfektného prúdu horúcej vody nasaďte na kávovar vymeniteľnú dýzu
na horúcu vodu.
Striekajúca horúca voda Vás môže obariť!
§ Zamedzte priamemu kontaktu s kožou!

Najprv vymeňte dýzu na horúcu vodu.
§ Z Connector System®-u opatrne stiahnite dýzu Easy Cappuccino.
§ Z balíčka Welcome Pack vyberte dýzu na horúcu vodu.
§ Túto dýzu ľahkým otáčaním nasaďte na Connector System®.
§ Pod dýzu na horúcu vodu postavte šálku.
Toto musí byť dodržané: Váš kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku.
otočte proti smeru hodinových ručičiek.
§ Prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
Svetelný segment nad ním sa rozsvieti a horúca voda začne vtekať do šálky.
§ Otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
v smere hodinových ručičiek po
dosiahnutí želaného množstva vody v šálke.
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Trvalé nastavenia v programovacom režime

Automatické vypínanie
Automatické vypínanie kávovaru IMPRESSA Vám ušetrí energiu. Ak túto funkciu aktivujete,
prístroj sa automaticky vypne po ubehnutí prednastaveného časového intervalu od posledného
použitia prístroja.
Počet rozsvietených symbolov poukazuje na nastaviteľný čas vypnutia v hodinách podľa tejto
tabuľky:
Čas vypnutia
1 hodina
2 hodiny

Symbol na displeji
Význam
1 symbol je rozsvietený
Vypnutie po 1 hod.
2 symboly sú rozsvietené Vypnutie po 2 hod.

4 hodiny

3 symboly sú rozsvietené Vypnutie po 4 hod.

8 hodiny

4 symboly sú rozsvietené Vypnutie po 8 hod.

Príklad: Takto zmeníte dobu automatického vypnutia z 2 hodín na 4 hodiny.
Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA musí byť pripravená na prevádzku.
§ Otvorte dvierka.
§ Otočte Rotary Switch
tak, aby ukazoval na symbol P.
§ Stlačte Rotary Switch . Rozsvietia sa indikátory Čistenie, Odvápnenie a Filter.
stlačené tak dlho, kým sa nerozsvieti indikátor Čistenie
§ Držte tlačidlo Čistenie
. Prístroj IMPRESSA je v programovacom režime. Svieti indikátor čistenia
a symboly
(po 2 hod.).
§ Otáčajte Rotary Switch
, kým sa nerozsvietia 3 symboly
.
§ Stlačte Rotary Switch , potvrdíte tým nové nastavenie.
§ Kávovar IMPRESSA je opäť pripravený na prevádzku. Čas automatického vypnutia
ste prestavili na 4 hodiny.
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Údržba

Prístroj IMPRESSA C5 možno ošetrovať pomocou týchto integrovaných údržbových programov:
§ Preplachovanie prístroja
§ Výmena filtra
§ Čistenie prístroja
§ Odvápnenie prístroja
Rozsvietený indikátor údržby slúži na pritiahnutie Vašej pozornosti,
ak treba previesť niektorý z údržbových programov. Otvorte dvierka
a všimnite si ďalšie indikátory v obslužnom poli. V príklade na
obrázku vľavo od textu si kávovar vyžaduje čistenie.
i
Čistenie, výmenu filtra či odvápnenie preveďte vždy, keď Vás
k tomu prístroj vyzve rozsvietením sa príslušného indikátora údržby.

Rady pre údržbu
Ak sa chcete z kávovaru IMPRESSA C5 dlho tešiť a mať zaručenú optimálnu kvalitu kávy, mali by
ste ho denne udržiavať.
Postupujte pri tom takto:
§ Vyprázdnite zásobník na kávový odpad a odkvapkávač. Vypláchnite ich teplou
vodou.
§ Nádržku na vodu vypláchnite čistou vodou.
§ Rozoberte a prepláchnite dýzu Easy Cappuccino (viď kapitolu 6 Údržba Preplachovanie dýzy EAsy Cappuccino.
§ Utierajte povrch prístroja navlhčenou handričkou.

Preplachovanie prístroja
Prístroj po zapnutí a počiatočnom nahriatí požaduje prepláchnutie rozsvietením symbolu
údržby . Prepláchnutie spustíte stlačením Rotary Switch.
Po vypnutí kávovaru IMPRESSA C5 sa preplachovanie spustí automaticky.
Toto musí byť dodržané: Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku.
§ Pod výtok na kávu postavte nádobku.
§ Otočte Rotary Switch
tak, aby ukazoval na symbol údržby .
§ Stlačením Rotary Switch
spustíte proces preplachovania. Symbol údržby
počas preplachovania bliká.

§

Preplachovanie sa zastaví automaticky, prístroj je po ňom pripravený na ďalšiu
prevádzku.

Výmena filtra
i
i

Po pretečení 50 l vody cez filter alebo po 2 mesiacoch je jeho účinnosť vyčerpaná a
prístroj IMPRESSA C5 vyžaduje jeho výmenu. Sledujte preto dobu vsadenia filtra
pomocou dátumového disku na držiaku filtra.
Ak nemáte aktivovanú funkciu filtra CLARIS, na displeji sa nezobrazia výzvy na výmenu
filtra.

Výmena po výzve
Takýmto spôsobom vymeníte filter CLARIS po výzve.
Toto musí byť dodržané: Indikátor údržby aj indikátor Filter sú rozsvietené .
§ Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
§ Otvorte držiak a odstráňte starý filter.
§ Pomocou ľahkého tlaku vsaďte nový filter do nádržky na vodu.
§ Uzavrite držiak filtra. Tento zvuk budete i počuť.
§ Nalejte do nádržky čerstvú studenú vodu a uložte ju na jej miesto.

§ Pod dýzu Easy Cappuccino postavte nádobku (min. 500 ml).
§ Ak je k dýze pripojená hadička na nasávanie mlieka, odpojte
ju.
§ Potom držte stlačené tlačidlo Filter

, kým nezačne

indikátor Filter
blikať. Začne tiež blikať svetelný
segment pri Rotary Switch.
§ Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
otočte proti smeru hodinových
ručičiek. Začne sa preplachovanie filtra. Svetelný segment sa rozsvieti.

i

Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek zastaviť, stačí otočiť otočný prepínač na
prípravu horúcej vody a mlieka v smere hodinových ručičiek.
Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nemá negatívny vplyv ani na zdravie,
ani na chuť kávy.

i

Preplachovanie filtra sa ukončí po pretečení ca. 500 ml vody automaticky. Svetelný
segment pri tlačidle začne znovu blikať.
§ Otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
v smere hodinových ručičiek.
začne blikať.
Symbol údržby
Prístroj IMPRESSA_C5 sa nahreje a je znovu pripravený na prevádzku.
Výmena filtra bez výzvy
Výmenu filtra môžeme previesť aj bez výzvy. Výmenu filtra vykonajte podľa návodu vyššie –
Výmena filtra po výzve – rovnako ako keby ste boli na výmenu vyzvaní..

Čistenie prístroja
Po 220 pripravených kávach alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí kávovar IMPRESSA C5
vyžaduje prečistili.
POZOR

Ak používate nesprávne čistiace prostriedky, môže to viesť k poškodeniu kávovaru
a hromadeniu nečistôt vo vode.
Používajte preto výhradne údržbové príslušenstvo od spoločnosti JURA.
i
i
i
@

Čistiaci program trvá asi 15 minút.
Čistiaci program neprerušujte, pretože by to negatívne ovplyvnilo kvalitu čistenia.
Čistiace tabletky JURA dostanete len v autorizovaných predajniach.
Proces Čistenie prístroja si môžete vyskúšať aj na internete na stránke www.jura.com
v rámci programu Knowledge Builder.

Čistenie po výzve
Ak chcete prístroj IMPRESSA C5 vyčistiť po tom, ako Vás kávovar na to vyzve, postupujte
nasledovne:
Toto musí byť dodržané: Indikátor údržby aj indikátor Čistenie
§
§
§

sú rozsvietené.

Držte tlačidlo Čistenie
stlačené, kým nezačne indikátor Čistenie
blikať.
Zároveň začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad .
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a opäť ich vsuňte dovnútra.
Rozsvieti sa indikátor Čistenie .
Pod výtok na kávu postavte nádobku.

Stlačte tlačidlo Čistenie . Indikátor Čistenie začne blikať, z výtoku na kávu vyteká
voda.
Proces sa zastaví, začne blikať symbol mletej kávy a rozsvieti sa ukazovateľ
Čistenie .
Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
Do násypky na mletú kávu vhoďte čistiacu tabletu JURA.
Zatvorte kryt násypky.
Stlačte tlačidlo Čistenie . Z výtoku na kávu opäť vytečie voda.
Proces sa zastaví. Začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad .
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a znovu ich vsuňte
dovnútra.
Čistenie je ukončené. Kávovar IMPRESSA sa nahreje a je ho opäť možné používať.

§
§
§
§
§
§
§
§

Čistenie bez výzvy
Proces Čistenie prístroja možno spustiť bez výzvy. Po bode výzva na čistenie pokračujte podľa
návodu vyššie – Čistenie po výzve.
Odvápnenie prístroja
Prístroj IMPRESSA sa zanáša vodným kameňom v dôsledku svojej činnosti a automaticky si
vyžaduje pravidelné odvápňovanie. Usadzovanie vodného kameňa závisí od tvrdosti vody, ktorú
používate.
POZOR

Odvápňovací prostriedok môže vyvolať podráždenia pri dotyku s kožou alebo
očami.
§ Zabráňte kontaktu s kožou a očami.
§ Miesta zasiahnuté odvápňovacím prostriedkom oplachujte čistou vodou. Pri
kontakte s očami vyhľadajte lekára.

POZOR

Pri používaní nesprávnych odvápňovacích prostriedkov nemožno vylúčiť
poškodenie prístroja či hromadenie nečistôt vo vode.
§ Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

POZOR
§

Pri prerušení procesu odvápnenia môže dôjsť k poškodeniu prístroja IMPRESSA
Odvápnenie preto vždy preveďte až do konca.

POZOR

Nemožno vylúčiť poškodenie citlivých povrchov pri kontakte s odvápňovacím
prostriedkom.
§ Ihneď odstráňte naprskanú tekutinu.

i
i

Odvápnenie trvá zhruba 40 minút.
Odvápňovacie tablety JURA dostanete len v autorizovaných predajniach.

@

Na stránke www.jura.com v programe Knowledge Builder si môžete online vyskúšať
program Odvápnenie prístroja .

Odvápnenie po výzve
Ak chcete odvápniť prístroj IMPRESSA C5 po výzve, postupujte nasledovne:
Toto musí byť dodržané: Indikátor údržby a indikátor Odvápnenie
§
§
§
§
§
§
§

Stlačte a podržte tlačidlo Odvápnenie

§
§
§
§
§
§

nezačne blikať indikátor

Odvápnenie
. Zároveň začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad .
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a znovu ich vsuňte
dovnútra. Začne blikať indikátor Nádržka na vodu .
Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
Úplne rozpustite 3 odvápňovacie tablety JURA v nádobe s 500 ml vody. Môže to
trvať niekoľko minút.
Tento roztok vlejte do nádržky na vodu, ktorú vsadíte na jej miesto v kávovare.
Odstráňte dýzu.
Pod Connector System© postavte nádobku.

Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
otočte proti smeru hodinových ručičiek.
§ Z výtoku Connector System © bude opakovane
vytekať voda. Počas procesu odvápnenia sa rozsvieti
svetelný segment. Proces sa zastaví automaticky.
Svetelný segment pri prepínači na prípravu horúcej
vody a mlieka začne blikať.
Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
otočte v smere
hodinových ručičiek. Proces odvápnenia pokračuje. Po niekoľkých minútach
začne blikať indikátor zásobníka na kávový odpad .
Vyprázdnite nádobu spod Connector System©.
Vyprázdnite okvapkávač a zásobník na kávový odpad a vsuňte ich znova do
prístroja. Indikátor nádržky na vodu začne blikať.
Vyberte nádržku na vodu a dôkladne ju vypláchnite.
Do nádržky na vodu napustite čerstvú studenú vodu z vodovodu a vsuňte ju späť.
Svetelný segment pri prepínači na prípravu horúcej vody a mlieka začne blikať.
Pod Connector System® postavte nádobku.
Otočte prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
proti smeru hodinových
ručičiek. Z Connector System®-u vyteká voda. Proces sa zastaví automaticky.
§

§

, kým

sú rozsvietené.

§

§
§
§

i

Svetelný segment okolo prepínača na prípravu horúcej vody a mlieka začne
blikať.
Otočný prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka otočte v smere hodinových
ručičiek. Proces odvápnenia pokračuje, po niekoľkých minútach začne blikať
indikátor zásobníka na kávový odpad .
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad a znovu ich vsuňte do
kávovaru.
Nasaďte späť dýzu.
Odvápnenie je ukončené. Symbol Údržba začne blikať. Prístroj IMPRESSA sa
zahreje a je pripravený na prevádzku.

V prípade nečakaného prerušenia procesu odvápnenia je potrebné dôkladne vypláchnuť
nádržku na vodu.

Odvápnenie bez výzvy
Proces Odvápnenie prístroja môžete spustiť aj bez výzvy.
Postupujte po objavení sa prvej výzvy ako v prípade Odvápnenie prístroja po výzve.

Preplachovanie dýzy Easy Cappuccino
Po príprave každej mliečnej špeciality vyžaduje dýza Easy Cappuccino prepláchnutie vodou, inak
nebude správne fungovať.
i

Prístroj IMPRESSA C5 Vás nebude vyzývať, aby ste dýzu Easy Cappuccino prepláchli.
§
§
§
§

Opatrne stiahnite dýzu Easy Cappuccino z Connector System®-u.
Dýzu Easy Cappuccino rozoberte.
Všetky časti dýzy dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
Dýzu Easy Cappuccino znovu poskladajte a pripojte ku Connector System®-u.

Čistenie dýzy Easy Cappuccino
Ak chcete, aby Vaša dýza Easy Cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju čistiť každý deň,
počas ktorého ste pripravovali mliečny nápoj.
i
Kávovar IMPRESSA Vás nevyzve, aby ste dýzu Easy Cappuccino vyčistili.
i
Čistiaci prostriedok JURA Cappuccino Cleaner dostanete u svojho autorizovaného
predajcu.
POZOR

@

Nemožno vylúčiť prípadné poškodenia prístroja a hromadenie nečistôt vo vode,
ak používate nesprávne čistiace prostriedky!
§ Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
Na stránke www.jura.com v interaktívnom výukovom programe Knowledge Builder si
môžete online vyskúšať program Čistenie dýzy na cappuccino.

Toto musí byť dodržané: Kávovar IMPRESSA musí byť pripravený na prevádzku.
§ Pod dýzu Easy Cappuccino postavte nádobku.
§ Do nádržky na vodu nalejte 250 ml čistej vody a dolejte ca. 1 vrchnák (max. 15 ml)
prostriedku JURA Cappuccino Cleaner.
§ Hadičku na mlieko ponorte do nádobky s čistiacim prostriedkom.
tak, aby ukazoval na symbol Para .
§ Otočte Rotary Switch
§ Stlačte Rotary Switch , čím potvrdíte svoj výber. Symbol Para bude blikať, až kým sa
kávovar IMPRESSA nezahreje. Akonáhle kávovar dosiahne požadovanú teplotu, začne
blikať svetelný segment pri prepínacom tlačidle.
§ Prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka
otočte proti smeru hodinových ručičiek.
Začne sa čistenie dýzy i hadičky na nasávanie mlieka.
§ Keď bude nádobka s čistiacim prostriedkom prázdna prepínač na prípravu horúcej vody
a mlieka otočte
v smere hodinových ručičiek. Svetelný segment začne blikať.
§ Do nádobky nalejte 250 ml čistej vody a ponorte do nej hadičku na mlieko.

i Nasledujúci krok vykonajte, kým ešte svetelný segment bliká pri prepínači na horúcu vodu
a mlieko . Znamená to, že IMPRESSA má teplotu potrebnú na prípravu pary. Ak svetelný
segment prestane blikať, otočte Rotary Switch znovu do polohy Para a stlačte ho . Po
dosiahnutí požadovanej teploty začne svetelný segment pri otočnom prepínači na horúcu
vodu a mlieko znovu blikať.
Prepínač na horúcu vodu a mlieko otočte
proti smeru
hodinových ručičiek. Dýza i hadička na mlieko sa začnú
preplachovať.
§ Akonáhle bude nádobka s čistou vodou prázdna, otočte
prepínač na horúcu vodu a mlieko
v smere hodinových
ručičiek. Čistenie dýzy Easy Cappuccino je ukončené, Váš
kávovar IMPRESSA je opäť pripravený na prevádzku.
§

Odvápnenie nádržky na vodu
V nádržke na vodu sa môže usádzať vodný kameň.
fungovanie, mali by ste ju občas odvápniť.
§
§
§
§
§
§

Ak chcete zabezpečiť jej bezchybné

Nádržku na vodu vyberte.
Ak používate filter CLARIS, vyberte ho z nádržky.
Nádržku na vodu vypláchnite pomocou bežného jemného prostriedku na odvápňovanie,
pričom sa držte pokynov výrobcu.
Nádržku na vodu dôkladne vypláchnite čistou vodou.
Ak používate filter CLARIS, nezabudnite ho opäť vsadiť do nádržky.
Nádržku na vodu znovu naplňte čerstvou chladnou vodou a vsaďte na jej miesto
v prístroji IMPRESSA.
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Hlásenia na obslužnom poli a displeji symbolov

hlásenie
Indikátor údržby
svieti alebo bliká.
Blikajú indikátory
Údržba a Nádržka na
vodu .
Blikajú indikátory
Údržba a Zásobník
na kávový odpad
.
Blikajú indikátory
Údržba a Zásobník
na zrnkovú kávu .

Svietia indikátory
Údržba a Čistenie
.
Svietia indikátory
Údržba a
Odvápnenie .
Svietia indikátory
Údržba a Filter

Vypršala účinnosť filtra CLARIS.
.

Dvojnásobné
blikanie indikátorov
Údržba a Čistenie
.
Dvojnásobné
blikanie indikátorov
Údržba a
Odvápnenie .
Dvojnásobné
blikanie symbolu
Údržby .
Indikátor údržby
a všetky indikátory
za dvierkami
synchrónne blikajú.

príčina/následok
Opatrenie
Kávovar IMPRESSA Vám chce niečo § Otvorte dvierka a pozrite sa na
oznámiť.
stav indikátorov.
Nádržka na vodu je prázdna.
§ Naplňte nádržku na vodu (pozri
Nemôžete pripravovať ani kávu, ani
kapitolu 2 Príprava a prvé
horúcu vodu.
uvedenie do prevádzky–
Naplnenie nádržky na vodu).
Zásobník na kávový odpad je plný. § Vyprázdnite odkvapkávač spolu
Nemožno pripravovať kávu, ale
so zásobníkom na kávový odpad.
odber horúcej vody je možný
i naďalej.
Zásobník na zrnkovú kávu je
§ Zásobník naplňte zrnkovou
prázdny. Nemožno pripravovať
kávou. Indikátor zhasne po
kávu, ale odber horúcej vody je
príprave prvej kávovej špeciality
možný i naďalej.
(pozri kapitolu 2 Príprava a prvé
uvedenie do prevádzky –
Naplnenie zásobníka na zrnkovú
kávu).
Po 200 šálkach alebo 80
§ Vykonajte čistenie (viď kapitolu 6
prepláchnutiach po zapnutí Vás
Údržba – Čistenie prístroja).
prístroj IMPRESSA vyzve, aby ste ho
vyčistili.
Prístroj IMPRESSA vyžaduje
§ Vykonajte odvápnenie (viď
odvápnenie.
kapitolu 6 Údržba – Odvápnenie
prístroja).

Systém je príliš horúci na čistenie.

Systém je príliš horúci na
odvápnenie .

§ Vymeňte filter CLARIS (viď
kapitolu 6 Údržba – Výmena
filtra).
§ Vyčkajte zopár minút.

§ Vyčkajte zopár minút.

Systém je príliš horúci na
§ Vyčkajte zopár minút.
prepláchnutie v rámci údržby a po
vypnutí.
Chyba systému
§ Prístroj IMPRESSA vypnite
Zapínačom/Vypínačom.
§ Ak problém pretrváva,
kontaktujte zákaznícku službu
JURA vo svojej krajine.
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Odstraňovanie chýb

Problém
Mlynček vydáva hlasné
zvuky.
Indikátor zásobníka na
kávový odpad
neprestáva blikať.
Pri speňovaní mlieka
dýzou vzniká príliš málo
peny.
Pri príprave kávy tečie
káva len po kvapkách.

Nemožno nastaviť
tvrdosť vody.
Indikátor údržby svieti
a indikátor zásobníka na
zrnkovú kávu
neprestáva blikať, hoci
ste zásobník naplnili.

i

príčina/následok
V mlynčeku sa nachádza
cudzie teleso.
Zásobník na kávový odpad
nebol správne zasunutý.

Opatrenie
§ Kontaktujte zákaznícku službu vo
Vašej krajine.
§ Zásobník vložte do kávovaru znovu,
a to správne.

Dýza Easy Cappuccino je
znečistená.

§ Vyčistite dýzu Easy Cappuccino (viď
kapitolu 6 Údržba – Čistenie dýzy
Easy Cappuccino).
Káva - zrnková alebo mletá § Nastavte mlynček na hrubšie mletie
je pomletá príliš najemno,
alebo používajte hrubšie pomletú
čo upcháva systém.
kávu (viď kap. 2 Príprava
a uvedenie do prevádzky – nastav.
mlynčeka).
Máte aktivovaný filter
§ Deaktivuje filter CLARIS (bez „plus“)
CLARIS.
(viď kap. 2 Príprava a uvedenie
prevádzky – Používanie a aktivácia
filtra).
Senzor zásobníka je
§ Pripravte kávovú špecialitu
zaseknutý.

Ak sa Vám poruchu nepodarilo odstrániť, kontaktujte zákaznícku službu vo Vašej krajine.
Telefónne číslo nájdete „Kontakty na spoločnosť JURA“.
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Preprava a ekologická likvidácia

Vyprázdnenie systému
Ak chcete Váš kávovar počas transportu chrániť pred mrazom, musíte vyprázdniť jeho systém.
Toto musí byť dodržané: Kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku.
§ Otočte Rotary Switch
tak, aby ukazoval na symbol Para .
§ Stlačením Rotary Switch
potvrdíte svoj výber. Symbol pary bude blikať dovtedy,
kým sa kávovar nenahreje. Po dosiahnutí požadovanej teploty začne blikať svetelný
segment pri otočnom prepínači na prípravu horúcej vody a mlieka.
§ Prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka otočte proti smeru hodinových ručičiek.
Z dýzy začne vyhádzať para.
§ Odstráňte nádržku na vodu a vyprázdnite ju. Z kávovaru bude para unikať dovtedy, kým
sa systém úplne nevyprázdni. Svetelný segment pri prepínači na prípravu horúcej vody a
mlieka začne blikať.
§ Prepínač na prípravu horúcej vody a mlieka otočte v smere hodinových ručičiek.
i
Indikátory Údržba a Nádržka na vodu začnú blikať. Ignorujte ich.
§

i

Stlačte Vypínač/Zapínač

, vypnete tak kávovar.

Pri opätovnom uvedení do prevádzky sa musí systém spočiatku znovu naplniť. (Viď kapitolu
2 Príprava a uvedenie do prevádzky – Prvé uvedenie do prevádzky.

Preprava
Obal od prístroja IMPRESSA si dobre uschovajte. Ochráni Váš kávovar pri jeho preprave.

Likvidácia
Prosíme, aby ste sa starých prístrojov IMPRESSA zbavovali v súlade s ekologickými normami.
Staré prístroje IMPRESSA obsahujú vzácne recyklovateľné druhotné suroviny,
preto by mali byť odovzdané do systému zberu odpadu za účelom recyklácie.
Likvidujte preto staré kávovary IMPRESSA pomocou vhodných zberových
systémov.
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Technické údaje

Napätie
Výkon
Značky zhody
Tlak čerpadiel
Objemová kapacita nádržky na vodu
Kapacita zásobníka na zrnkovú kávu
Kapacita zásobníka na kávový odpad
Dĺžka el. kábla
Hmotnosť
Rozmery (Š x V x H)

220 - 240 V ~, 50 Hz
1450 W
CE
staticky max. 15 barov
1,9 l
200 g
cca. 16 porcií
cca. 1,1 m
9,0 kg
28 x 34,5 x 41 cm

Kontaktné a zákonné informácie pre prístroje JURA IMPRESSA
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Švajčiarsko
Dovozca:
DECS Coffee spol. s r. o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
tel.:02/4342 0903
email: predaj@decs.sk
www.decscoffee.jura.com

Smernice
Prístroj bol vyrobený v súlade s nasledovnými smernicami:
§ 2006/95/ES Smernica o nízkom napätí
§ 2004/108/ES Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
§ 2009/125/ES Smernica Ekologický dizajn
Technické zmeny
Technické zmeny vyhradené.
Ilustrácie použité v Návode ku kávovaru IMPRESSA C5 ukazujú model IMPRESSA C5 Platinum.
Váš kávovar IMPRESSA C5 sa môže v detailoch líšiť.
Odozva
Váš názor nás zaujíma!
Využite kontaktné spojenie na stránke www.decscoffee.jura.com
Tento návod na používanie obsahuje informácie chránené autorským právom. Kopírovanie či
prekladanie do iného jazyka bez predošlého súhlasu spoločnosti JURA Elektroapparate AG je
zakázané.

Záručný list
Vážený zákazník,
ďakujeme , že ste si kúpili JURA kávovar. V prípade, že Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa
na Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu
odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110 (cena
miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci.
Espresso kávovary IMPRESSA sú konštruované pre použitie v domácnostiach, záruka sa vzťahuje na
kávovary zakúpené cez oficiálnych predajcov Jura.
1.

2.
3.
4.

5.

Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané v
domácnosti. Záruka sa skracuje na dobu 12 mesiacov, ak je prístroj používaný pre komerčné
účely (čiže inak ako v domácnosti). Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení
prístroja
ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne
spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady
spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa nasledujúceho po prevzatí prístroja
servisným strediskom.
Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na
Slovensku. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak.
Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká
spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a
vyčistený.
Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
• bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do
prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie,
výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode na
obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
• Bola porucha prístroja spôsobená zanesením vodným kameňom
• bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou
osobou.
• boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané alebo odporučené spotrebné materiály
(čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre).
• bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna
voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom,
zatopením, pádom zariadenia pri doprave a pod.
• bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca
prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý
uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN.
• ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka,
poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením ako napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami
a podobne.
• sa stroj používal na iné účely ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

HOTLINE: 0850 211 110
V pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 hod.

