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Kryt násypky na mletú kávu
Násypka na mletú kávu
Kryt nádržky na vodu
Nádržka na vodu
Sieťový vypínač a sieťový kábel (na
zadnom paneli prístroja)
Nádoba na kávový odpad
Nádoba na odpadovú vodu
Q Vypínač
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Otočný regulátor hrúbky mletia
Kryt zásobníka na kávové zrná
Zásobník na kávové zrná s krytom pre
udržanie arómy
Connector System©
pre vymeniteľné dýzy
Dýza Easy Auto Cappuccino
Výškovo nastaviteľný výtok kávy
Rošt na šálky

Ovládacie prvky

1

2
3
4

Vpredu vľavo:
1
Textový displej
u Tlačidlo ristretto
i Tlačidlo espresso
o Tlačidlo káva
c Údržbové tlačidlo
v Tlačidlo mletá káva
2
Kryt Rotary Switch-u
3
Rotary Switch (otočné tlačidlo)

Vpredu vpravo:
p Tlačidlo cappuccino
ü Tlačidlo mliečna pena
m Tlačidlo horúca voda
4
Dýza Easy Auto Cappuccino
5
Dýza Profi Auto Cappuccino
6
Dýza na horúcu vodu

Connector System® umožňuje používanie rôznych dýz, ktoré dostanete u svojho predajcu.
4

5

6

5

Dôležité informácie

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 používaním, ktoré nebolo v súlade s určením.
Pred začiatkom používania prístroja si dôkladne a úplne prečítajte
návod. Tento návod ku kávovaru IMPRESSA C9 majte vždy poruke
a v prípade potreby ho dajte ďalšiemu užívateľovi.

Pre Vašu bezpečnosť
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Pozorne si prečítajte a dodržiavajte nasledujúce dôležité bezpečnostné pokyny.
Predídete tak nebezpečenstvu smrti následkom úderu elektrického prúdu:
Z Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým káblom.
Z Pri akomkoľvek podozrení na poškodenie, napr. zápach spálenín, neodkladne odpojte prístroj od elektrickej siete
a obráťte sa na servis JURA.
Z Ak sa sieťový kábel tohto prístroja poškodí, treba ho dať opraviť buď priamo v spoločnosti JURA alebo v autorizovanom
servisnom mieste JURA.
Z Dbajte o to, aby sa Váš IMPRESSA C9 i sieťový kábel nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov.
Z Dbajte o to, aby sieťový kábel nebol stlačený a nedrhol sa
o ostré hrany.
Z 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:
Z Postavte preto prístroj vždy mimo dosahu detí.
Z Nedotýkajte sa horúcich dielov. Používajte na to určené rukoväte.
Z Dbajte o to, aby bola dýza správne nasadená a čistá. Pri
nesprávnej montáži alebo zapchaní sa môžu dýza či jej časti
uvoľniť.

Dôležité informácie

Poškodený prístroj nie je bezpečný a môže spôsobiť zranenia alebo
požiar. Ak chcete zabrániť škodám a s nimi spojeným možným zraneniam alebo nebezpečenstvu požiaru:
Z Nenechajte sieťový kábel nikdy voľne visieť, pretože sa oň
môžete potknúť alebo ho poškodiť.
Z Chráňte prístroj IMPRESSA C9 pred poveternostnými vplyvmi
– dažďom, mrazom a priamym slnečným žiarením.
Z Prístroj, kábel či prípojky nikdy neponárajte do vody.
Z Prístroj IMPRESSA C9 ani jednotlivé jeho časti nedávajte
do umývačky riadu.
Z Pred čistením vypnite prístroj vypínačom. Prístroj IMPRESSA
C9 utierajte vždy vlhkou utierkou, nikdy však nie mokrou,
chráňte ho taktiež pred dlhodobo striekajúcou vodou.
Z 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.
Z Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
Príslušenstvo neodporučené spoločnosťou JURA môže Váš
prístroj IMPRESSA C9 poškodiť.
Z Nepoužívajte karamelizované či inak upravované kávové
zrná.
Z Nádržku na vodu napĺňajte výlučne chladnou a čerstvou
vodou.
Z Pri dlhšej neprítomnosti prístroj vypnite.
Osoby, vrátane detí,
Z ktoré na základe svojich fyzických, senzorických alebo psychických vlastností alebo
Z neskúsenosti či neznalosti
nie sú schopné bezpečne obsluhovať prístroj, ho nesmú používať
bez dozoru či pokynov zodpovednej osoby.
Bezpečnosť pri zaobchádzaní s filtrami CLARIS:
Z Filter uchovávajte mimo dosahu detí.
Z Filter CLARIS uchovávajte v suchu v uzatvorenom obale.
Z Filtre chráňte pred horúčavou a priamym slnečným žiarením.
Z Nepoužívajte poškodené filtre CLARIS.
Z Filtre CLARIS nerozoberajte.
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Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA C9
V rukách držíte návod na obsluhu Vášho kávovaru IMPRESSA C9.
Bude Vám oporou pri jeho spoznávaní bezpečne, rýchlo a v celej
mnohorakosti jeho možností.
Kapitola 2 – Príprava a uvedenie do prevádzky – krok za krokom
sprostredkúva umiestnenie a prípravu kávovaru IMPRESSA.
Kapitola 3 – Spoznajte možnosti obsluhy – odporúčame do Vašej
pozornosti predovšetkým vo fáze zoznamovania sa s kávovarom
IMPRESSA. Pozve Vás do sveta najrôznejších možností aktívneho
spoznávania individuálneho pôžitku z kávy.
Všetky ostatné kapitoly Vám poslúžia, ak budete hľadať konkrétnu
radu. Používajte návod ku kávovaru IMPRESSA C9, staňte sa profesionálom prípravy lahodných kávových špecialít, staňte sa baristom!

Opis symbolov
Varovania

POZOR

Pozorne sledujte informácie označené varovným piktogramom s nápisom POZOR
alebo VAROVANIE. Signálne slovo VAROVANIE poukazuje na možnosť ťažkého
poranenia, signálne slovo POZOR na možnosť ľahkého poranenia.

POZOR

upozorňuje na situácie, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja.

Používané symboly
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E

Pokyny a tipy, ako ľahšie obsluhovať kávovar IMPRESSA C9.

@

Odkazy na on-line ponuku spoločnosti JURA so zaujímavými a obsiahlymi informáciami: www.jura.com

T

Výzva na konanie! Je potrebné vykonať požadovaný úkon

1 IMPRESSA C9

1 IMPRESSA C9
Kávové sny sa stávajú
skutočnosťou

Nový vstupný model do One Touch Cappuccino ligy nadchne prípravou cappuccina jedným stlačením bez nutnosti posúvať šálku.
Ušľachtilou Piano Black farbou a novým ovládacím rozhraním harmonizuje s duchom doby a vyžaruje suverénnosť, trvalosť hodnôt
a kompetentnosť. A tieto atribúty potvrdzuje každou kávovou špecialitou, ktorú si vychutnáte.
Z

One Touch Cappuccino: Váš kávovar IMPRESSA C9 nadchne
cappuccinom na jedno stlačenie bez nutnosti posúvať šálku.
Horúca mliečna pena, ktorá vteká do šálky a pomaly ju začína
napĺňať, para, ktorá stúpa a vzbudzuje v nás očakávanie
radosti z lahodnej špeciality, voňajúca káva, ktorá sa snúbi
s mliekom a umožňuje vystúpať korune z peny - toto sú protagonisti divadla zmyselnosti – divadla dokonalej prípravy
kávy.

Z

Jednoduchá obsluha: Vďaka prehľadne usporiadaným ovládacím prvkom a zrozumiteľnému textovému a grafickému
displeju je obsluha kávovaru IMPRESSA C9 ľahká i pre neskúsených. Jednoduchým otáčaním a stláčaním tlačidla Rotary
Switch sa cez jednotlivé programové kroky dostanete bezpečne k cieľu. Dôležitá je vaša osobná chuť. Zvoľte si silu kávy,
množstvo vody a teplotu podľa svojej chuti..

Z

Energeticky úsporný režim (E.S.M.®): IMPRESSA C9 Vám
aktívne pomáha pri šetrení energie. Pomocou energeticky
úsporného režimu možno potenciál úspory energie prispôsobiť Vašim užívateľským zvyklostiam.

Z

Vypínač Zero Energy (Vypínač): Keď prístroj IMPRESSA vypnete vypínačom, zníži sa jeho spotreba na menej než 0,01 W
pohotovostnej energie.
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1 IMPRESSA C9

Z

Výškovo nastaviteľný výtok na kávu: Výškovo nastaviteľný
výtok na kávu možno plynulo prispôsobiť v rozmedzí od 65
do 111 mm všetkým veľkostiam šálok. Zamedzí sa tak striekaniu kávy na prístroj a zaručuje to nádherne hustú krému.

Connector System©

Connector System© umožňuje využívanie rozličných dýz na cappuccino:
Z Dýzy Profi Auto Cappuccino
U na cappuccino, latte macchiato
U teplé mlieko a mliečnu penu
Z Dýzy Easy Auto Cappuccino
U na cappuccino
U mliečnu penu

JURA na internete

Navštívte nás na internete.
@ Na stránke www.decscoffee.jura.com nájdete zaujímavé
a aktuálne informácie o Vašom kávovare IMPRESSA a vo všeobecnosti o káve.

Knowledge Builder

Prístroj IMPRESSA C9 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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2 Príprava a uvedenie do prevádzky
Táto kapitola Vám sprostredkuje potrebné informácie, ako bez
problémov zaobchádzať s prístrojom IMPRESSA. Pripravíte krok
za krokom svoj kávovar pre svoj prvý pôžitok z kávy.

Obsah balenia

Jedno dodané balenie obsahuje:
Z Váš plnoautomatický kávovar JURA IMPRESSA C9
Z Welcome Pack, v ktorom nájdete:
U návod na obsluhu prístroja IMPRESSA C9,
U čistiace tablety JURA ,
U dávkovaciu odmerku,
U Aquadur – testovaciu paličku,
U dýzu na horúcu vodu,
Z filter CLARIS plus a
Z čistiaci roztok na JURA Auto Cappuccino

Umiestnenie

Obal od kávovaru si odložte. Slúži ako ochrana pri preprave.
Pri umiestňovaní kávovaru IMPRESSA C 9 by ste mali vziať do úvahy
nasledujúce upozornenia:
Z Prístroj postavte na vodorovnú plochu, ktorá je odolná voči
vode.
Z Zvoľte pre prístroj miesto, na ktorom mu nehrozí prehriatie.
Dbajte na to, aby neboli zakryté ventilačné otvory.

Plnenie nádobky
na vodu
POZOR

Ak si chcete každú šálku kávy skutočne vychutnať, odporúčame
Vám denne meniť vodu.
Mlieko, minerálna voda či iné tekutiny môžu nádobku na vodu
alebo kávovar poškodiť.
T Do nádobky na vodu napúšťajte výhradne čerstvú a chladnú
vodu.
T Nádobku na vodu vyberte a vymyte ju studenou vodou.
T Do nádobky na vodu následne napustite čerstvú chladnú
vodu a vložte ju na miesto.

Naplnenie zásobníka
na kávové zrná

Zásobník na kávové zrnká je vybavený krytom chrániacim vôňu
zŕn. Jeho používanie umožní dlhšie udržať arómu Vašej kávy.
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POZOR

Kávové zrnká, ku ktorým boli pridané prídavné látky (napr. cukor),
zomletá či vymrazením sušená káva môžu poškodiť mlynček.
T Do zásobníka preto vždy dávajte len kávové zrná, ktoré neboli
dodatočne spracované.
T Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná a zložte ochranný
kryt pre udržanie arómy.
T Odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty či cudzie telesá.
T Nové prístroje majú v zásobníku ceduľku s pokynmi,
odstráňte ju! Zásobník naplňte kávovými zrnami, prikryte
ho ochranným krytom pre udržanie arómy a zatvorte
hlavný kryt zásobníka.

Prvé uvedenie
do prevádzky

Pri prevádzke prístroja s poškodeným káblom hrozí nebezpečenstvo úmrtia v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom.
T Prístroj s poškodeným káblom nikdy neuvádzajte do prevádzky!
Toto musí byť dodržané: Nádobka na vodu i zásobník na kávové
zrná sú už naplnené.
T Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
Q T Zapnite kávovar IMPRESSA vypínačom.
Na displeji sa zobrazí vopred nastavený jazyk.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
Rotary Switch sa rozsvieti.
g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa Vám nezobrazí JAZYK

SLOVENSKY

k T Stlačte tlačidlo Rotary Switch, potvrdíte tým výber jazyka.
Na displeji sa nakrátko objaví OK, čo potvrdzuje Vaše nastavenie.
STLACTE UDRZBU, rozsvieti sa tlačidlo c .
T Zavrite kryt Rotary Switch.
T Pod dýzu postavte nádobku.
c T Stlačte tlačidlo údržby.
SYSTEM SA PLNI, systém sa napĺňa vodou. Nasleduje
krátky výtok vody z dýzy. Proces sa zastaví automaticky,
na displeji sa zobrazí: ZOHRIEVA.
STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby c sa rozsvieti.
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T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
c T Stlačte tlačidlo údržby.
PREPLACH, prístroj sa preplachuje. Proces sa zastaví
automaticky.
PRIPRAVENY, kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku.
E Po príprave prvej kávovej špeciality sa môže stať, že sa na displeji objaví nápis DOPLNIT KAVU pretože mlynček ešte
nie je úplne naplnený kávovými zrnami. V takomto prípade
pripravte ďalšiu kávovú špecialitu.

Nasadenie
a aktivácia filtra

Ak budete používať filter CLARIS, oddiali sa nutnosť odvápnenia
Vášho prístroja IMPRESSA.
@ Postup Nasadenie filtra si môžete vyskúšať aj cez internet, ak
navštívite Knowledge Builder na stránke www.jura.com.
E Viac informácií ohľadom filtrov CLARIS plus nájdete v kapitole 8 Filter CLARIS – voda pre perfektnú kávu.
E Proces Nasadenie filtra musíte previesť až do jeho úplného
ukončenia bez prerušenia. Len takto možno zaistiť optimálne
fungovanie kávovaru
Toto musí byť dodržané: Na displeji sa ukáže PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
k T Stláčajte Rotary Switch tak dlho, kým sa na displeji neukáže
UDRZBA.
g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa na displeji nezobrazí FILTER.
k T Stlačte Rotary Switch, čím sa dostanete do programového
bodu. NIE g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa Vám nezobrazí na displeji
YES w.
k T Stlačením Rotary Switch potvrdíte svoj výber. Na displeji sa
nakrátko ukáže OK, čím je výber potvrdený.
VLOZIT FILTER, pričom svieti údržbové tlačidlo c .
T Zatvorte kryt Rotary Switch.
T Vyberte z balíčka Welcome Pack filter CLARIS.
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T Vyberte nádobku na vodu a vyprázdnite ju.
T Otvorte držiak filtra, a ľahkým tlakom vsaďte filter
do nádobky na vodu – viď. obrázok.
T Zatvorte držiak filtra, tento zvuk budete počuť.
T Nádobku na vodu naplňte čerstvou chladnou vodou a opätovne vsaďte na jej miesto.
T Pod dýzu postavte nádobku (min. 500 ml).
c T Stlačte tlačidlo údržby.
FILTER PREPLACH. po čom nasleduje výtok vymytej
vody z dýzy.
E Preplachovanie filtra môžete v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo. Pokračovanie preplachovania umožní opätovné stlačenie tlačidla údržby c .
E Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nemá negatívny vplyv ani na zdravie, ani na chuť kávy.
Preplachovanie filtra sa automaticky ukončí po približne
500 ml. Na displeji sa ukáže najprv ZOHRIEVA a potom
PRIPRAVENY. Filter je takto aktivovaný.

Meranie
a nastavovanie
tvrdosti vody

E Nastavenie tvrdosti vody nie je možné, ak máte aktivované
používanie filtra CLARIS.
Čím tvrdšiu vodu máte, tým častejšie je nutné prístroj IMPRESSA C9
odvápňovať. Preto je dôležité nastaviť tvrdosť vody.
Tvrdosť vody možno nastaviť po stupňoch v intervale 1° dH až
30° dH, túto funkciu je možné i vypnúť, prístroj však potom nehlási,
kedy ho treba odvápniť.
Tvrdosť vody si môžete odmerať pomocou priložených testovacích
paličiek Aquadur®.
T Na chvíľku (1 sekundu) podržte testovaciu paličku pod
tečúcou vodou. Následne ju otraste od vody.
T Počkajte približne 1 minútu.
T Na základe sfarbenia paličky Aquadur® stanovte z opisu
sfarbenia na obale stupeň tvrdosti vody.
Teraz môžete nastaviť tvrdosť vody.
Príklad: Prestavte tvrdosť vody zo 16° na 25° dH:
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
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T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
k T Stláčajte Rotary Switch tak dlho, kým sa na displeji nezjaví
UDRZBA.
g T Následne otáčajte tlačidlom Rotary Switch, kým sa Vám
nezjaví TVRDOST.
k T Stlačením tlačidla Rotary Switch sa dostanete do príslušného programového bodu. 16°dH
g T Otáčajte následne tlačidlom Rotary Switch, kým sa Vám
na displeji neobjaví: 25°dH.
k T Stlačením Rotary Switch potvrdíte správnosť svojho výberu.
Na displeji sa nakrátko objaví OK, čo potvrdí výber.
g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, kým sa na displeji neukáže nápis: KONIEC.
k T Stlačením Rotary Switch sa dostanete von z režimu programovania prístroja. Na displeji sa objaví: PRIPRAVENY
T Zavrite kryt Rotary Switch.

Nastavenie mlynčeka
POZOR

Mlynček môžete prispôsobiť stupňu praženia Vašej kávy.
Ak nastavujete stupeň mletia na mlynčeku mimo jeho prevádzky, nie
je vylúčené poškodenie otočného regulátora stupňa mletia kávy.
T Nastavujte preto stupeň mletia kávy výlučne počas prevádzky mlynčeka.
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.
Odporúčame:
Z Pre svetlo opraženú kávu stačí jemné nastavenie stupňa mletia.
U Ak je stupeň mletia nastavený príliš jemne, vyteká káva
z výtoku len po kvapkách.

Z

Tmavšie opražená káva si vyžaduje nastaviť hrubší stupeň
mletia.
U Pri príliš hrubom nastavení stupňa mletia vyteká káva
z výtoku prirýchlo.
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Príklad: Ako počas prípravy kávy možno zmeniť nastavenie mlynčeka.
T Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná.
T Odstráňte kryt na udržanie arómy.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
o T Stlačte tlačidlo na kávu.
Naštartujete tak proces mletia. Na displeji sa ukáže 1 KAVA.
Potom sa nakrátko ukáže sila kávy.
T Nastavte otočný regulátor nastavenia mletia do požadovanej polohy, kým mlynček melie. Káva sa pripraví, stupeň
mletia je úspešne nastavený.
T Zatvorte kryt na udržanie arómy i kryt zásobníka na kávové
zrná.

Zapnutie

Q T Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ, čím kávovar IMPRESSA
zapnete.
Na displeji sa zobrazí: ZOHRIEVA.
STLACTE UDRZBU, pričom svieti tlačidlo údržby c .
T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
c T Stlačte údržbové tlačidlo.
PREPLACH. Prístroj sa preplachuje, proces sa vypne automaticky.
Na displeji sa ukáže PRIPRAVENY, Váš kávovar je pripravený!

Vypnutie

Keď prístroj IMPRESSA vypnete, hneď sa začnú preplachovať tie
výtoky, ktoré boli použité pri príprave kávy či špecialít z kávy alebo
mlieka.
T Pod výtok na kávu i dýzu položte nádobky.
Q T Stlačte tlačidlo ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ.
PREPLACH, dýzy použité pri príprave kávovej špeciality
alebo mlieka budú prepláchnuté. Celý proces sa zastaví
automaticky a Váš prístroj IMPRESSA sa vypne.
E Môže sa stať, že pri vypnutí prístroja IMPRESSA C9 budete
počuť zasyčanie, ktoré je spôsobené prácou systému a nemá
vplyv na prístroj.
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3 Spoznajte možnosti obsluhy
Prístroj IMPRESSA Vám jednoduchým stlačením tlačidla pripraví
excelentnú kávu či kávovú špecialitu. Okrem toho Vám umožňuje
prispôsobiť silu či teplotu kávy, prípadne množstvo vody Vašej
chuti.
V tejto kapitole pomocou príkladov spoznáte všetky možnosti
obsluhy tohto prístroja. Ak sa chcete s Vaším kávovarom IMPRESSA
C9 skutočne oboznámiť, odporúčame Vám minimálne raz aktívne
využiť každú z ponúk tejto kapitoly i v praxi. Oplatí sa to!
Spoznajte tieto možnosti obsluhy:
Z Príprava stlačením tlačidla
Z Jednorazové nastavenia pred a počas prípravy
Z Trvalé prispôsobenie množstva vody veľkosti šálok
Z Trvalé nastavenia v programovacom režime
E Počas prípravy kávy či kávovej špeciality môžete proces prípravy kedykoľvek zastaviť. Stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
@ Ak dávate prednosť oboznámeniu sa s možnosťami Vášho
prístroja hravou formou pomocou počítača, je Vám k dispozícii interaktívny učebný program Knowledge Builder na
stránke www.jura.com.
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Príprava stlačením
tlačidla

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

Príprava jednej kávovej
špeciality stlačením tlačidla

Príklad: Takto si pripravíte espresso.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Pod výtok na kávu postavte espresso šálku.
i T Stlačte tlačidlo 1 espresso.
Na displeji sa objaví 1 ESPRESSO a nakrátko i sila kávy.
Prednastavené množstvo vody vytečie do šálky, príprava sa
ukončí automaticky. Na displeji sa zjaví: PRIPRAVENY.

Príprava dvoch kávových
špecialít stlačením tlačidla

Príklad: Takto si pripravíte espresso.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Pod výtok na kávu postavte 2 šálky na espresso.
i T Behom 2 sekúnd stlačte dva razy tlačidlo espresso.
Na displeji sa objaví 2 ESPRESSA a nakrátko i sila kávy.
Prednastavené množstvo vody vytečie do šálok, príprava sa
ukončí automaticky. Na displeji sa zjaví: PRIPRAVENY.

Jednorazové
nastavenia pred
a počas prípravy

Silu kávy môžete zmeniť pred prípravou kávy alebo počas mletia
zŕn.
Pre prípravu 1 ristretta, 1 espressa, 1 kávy a 1 cappuccina môžu byť
zvolené tieto stupne sily:
Z Jemná
Z Normálna
Z Silná
E Prednastavené množstvo vody môžete počas prípravy kávy
zmeniť otáčaním tlačidla Rotary Switch.
Jednorazové nastavenia pred a počas prípravy prebiehajú vždy
podľa tohto vzoru. Tieto nastavenia sa neukladajú do pamäte.
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Zmena sily kávy pred
prípravou

Príklad: Takto si pripravíte silnú kávu podľa Vášho výberu..
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti nápis PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt Rotary Switch.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch , kým sa na displeji neobjaví SILNA.
o T Kým svieti SILNA, stlačte tlačidlo káva.

1 KAVA/SILNA
Prednastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa
zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí PRIPRAVENY.
T Zatvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
Zmena množstva vody
počas prípravy

Príklad: Takto si pripravíte kávu s objemom 110 ML.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
o T Stlačte tlačidlo pre 1 kávu.
Spustí sa mlynček, zobrazí sa 1 KAVA a krátko aj prednastavená sila kávy.
g T Otáčajte Rotary Switch počas vylúhovacieho procesu, kým
sa Vám na displeji nezobrazí 110 ML.
Zvolené množstvo vody vtečie do šálky, príprava sa ukončí
automaticky. Na displeji sa ukáže PRIPRAVENY.
T Zatvorte kryt tlačidla Rotary Switch.

Stále prispôsobenie
množstva vody
veľkosti šálky

Množstvo vody pre všetky kávy i špeciality z kávy, ale aj množstvo
horúcej vody či mlieka, sa dá celkom jednoducho a nastálo prispôsobiť veľkosti šálok. Podľa nasledujúceho príkladu si natrvalo nastavíte množstvo vody. Pri ďalších prípravách Vám bude tiecť to isté
množstvo vody.
Stále prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky všetkých káv
i špecialít z nej prebieha vždy podľa tohto vzoru.
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Príklad: Takto nastálo nastavíte množstvo vody pre šálku
espressa:
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
i T Stlačte a podržte tlačidlo na 1 espresso.
Na displeji sa ukáže nápis 1 ESPRESSO a sila kávy.
i T Držte tlačidlo na espresso stlačené tak dlho, kým sa
neobjaví nápis STACI KAVY?.
i T Vtedy tlačidlo na espresso pustite.
Začne sa príprava kávy a espresso vtečie do pripravenej
šálky.
T Keď máte v šálke dostatok espressa, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Príprava kávy sa preruší. Na displeji sa krátko objaví OK.
Takýmto spôsobom nastálo nastavíte množstvo vody pre
1 espresso. Na displeji sa ukáže PRIPRAVENY.
E Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, stačí zopakovať
predpísaný postup.

Trvalé nastavenia
v programovacom
režime

Váš prístroj IMPRESSA sa dá veľmi jednoducho nastaviť na Vami
obľúbené kávy a špeciality z nej. Pomocou jednoduchého otáčania a stláčania tlačidla Rotary Switch sa môžete pohybovať medzi
prehľadnými programovými bodmi a natrvalo ukladať vybrané
nastavenia.
Pomocou Rotary Switch môžete vykonať tieto nastavenia

Programový bod

Podskupina

Vysvetlenie

UDRZBA

CAPU*CIST,
PREPLACH,
CAPPUCINO
PREPLACH, CISTENIE,
VYMENA FILTRA, len ak

T Vyberte si želaný programový bod.
Ak nechcete previesť žiadnu zmenu, po
cca. 5 sekundách sa programovací režim
vypne automaticky.

je filter aktivovaný,
ODVAPNENIE, len ak nie
aktivovaný filter

NAPOJE

TLACIDLO ZVOLTE

T Zvoľte si nastavenia pre Vaše kávové
a mliečne špeciality, aj horúcu vodu.

FILTER -

FILTER w
FILTER -

T Zvoľte, či budete používať prístroj
s aktivovaným filtrom CLARIS plus.

TVRDOST ak ste NEAKTIVNA,
neaktivovali filter
1°dH – 30°dH
20
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Programový bod

Podskupina

Vysvetlenie

ENERGIA

ENERGIA ENERGIA w

T Zvoľte si energeticky úsporný režim.

VYPNUT PO

NEAKTIVNA
0.5 HRS – 15 HRS

T Nastavte, po akom čase nečinnosti sa
prístroj IMPRESSA automaticky vypne.

RESET

NAPOJE
VSET PRODU
RESET VSET PRODU

T Zresetujte trvalo nastavené hodnoty
pre všetky produkty späť na pôvodne
nastavenia.

(Úspor. režim)

T Prehľad o pripravených kávových i
mliečnych špecialitách a stave údržby.

INFORMACIA
ZOBRAZENIE

ML/OZ

T Zvoľte si jednotky pre množstvo vody

JAZYK

T Zvoľte si svoj jazyk

KONIEC

T Takto opustíte programovací režim

Nastavenia v programovacom režime prebiehajú vždy podľa toho
istého vzoru.
Príklad: Takto zmeníte silu kávy 1 espressa zo stupňa SILNA na
NORMAL:
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti: PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
k T Držte tlačidlo Rotary Switch stlačené tak dlho, kým sa
neobjaví nápis UDRZBA.
g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, kým sa nezjaví na displeji
nápis NAPOJE.
k T Stlačením tlačidla Rotary Switch sa dostanete do programového bodu.

TLACIDLO ZVOLTE
E V nasledujúcom kroku zvoľte tlačidlo produktu, pre ktorý
chcete, aby toto nastavenie platilo. V tomto prípade sa stlačený produkt nezačne pripravovať.
E Ak chcete previesť nastavenie dvojitého produktu, stlačte
v priebehu dvoch sekúnd dané tlačidlo dva razy.

21

3 Spoznajte možnosti obsluhy

i T Stlačte tlačidlo 1 espresso

VODA

g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, kým sa nezobrazí
AROMA.
k T Stlačte tlačidlo Rotary Switch, aby ste vošli do programového bodu.

SILNA

g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, kým sa neobjaví NORMAL.
k T Stlačte Rotary Switch , čím potvrdíte voľbu nastavenia.
Na displeji sa krátko ukáže OK a výber sa uloží.

AROMA

g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, pokým sa neobjaví nápis
KONIEC.
k T Stlačte Rotary Switch, opustíte tak programový bod.

TLACIDLO ZVOLTE

g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa nezobrazí KONIEC.
k T Vtedy stlačte Rotary Switch, čím opustíte programový
bod.

NAPOJE

g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa neukáže KONIEC.
k T Stlačte Rotary Switch a opustíte programovací režim.
PRIPRAVENY.
T Zatvorte kryt Rotary Switch.

Zisťovanie informácií
a stavu údržby

V programovom bode INFORMACIA. môžete získať nasledujúce informácie:
Z počet pripravených špecialít z kávy, mlieka a horúcej vody,
Z stav údržby a počet vykonaných údržbových procesov (čistenie, odvápňovanie, výmena filtra, čistenie dýzy na cappuccino),
Z softvérová verzia
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti: PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
k T Držte Rotary Switch stlačené tak dlho, kým sa neobjaví
nápis UDRZBA.
g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, až kým sa neobjaví nápis
INFORMACIA.
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k T Stlačením Rotary Switch sa dostanete do programového
bodu.

NAPOJE

k T Opäť stlačte Rotary Switch, vojdete tak do programového
bodu.
Na displeji sa Vám zobrazí celkový počet pripravených
kávových špecialít.
E Stláčaním jednotlivých produktových tlačidiel sa Vám zobrazí
počet pripravených špecialít daného produktu.
k T Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod.

NAPOJE

g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, kým sa na displeji nezjaví
CISTENIE.
k T Stlačte Rotary Switch, vstúpite tak do programového bodu.
Na displeji sa zobrazí počet vykonaných čistiacich úkonov.
E Okrem počtu vykonaných čistiacich operácií možno na displeji zobraziť aj údržbový stav, stačí otočiť otočným tlačidlom
Rotary Switch. Vyplnené políčka ukazujú stav údržby. Ak sa
vyplnia všetky políčka, znamená to, že IMPRESSA od Vás vyžaduje spustenie daného údržbového programu.
k T Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod.

CISTENIE
E Ak budete otáčať Rotary Switch ďalej, dostanete sa k jednotlivým ďalším uskutočneným údržbovým procesom – odvápňovaniu, výmene filtra a čisteniu po cappuccine.
g T Otáčajte Rotary Switch, až kým sa neukáže KONIEC.
k T Stlačte Rotary Switch a opustíte programový bod.

INFORMACIA

g T Otáčajte Rotary Switch, až kým sa neukáže KONIEC.
k T Stlačte Rotary Switch a opustíte programový bod.

PRIPRAVENY

T Zatvorte kryt Rotary Switch.
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4 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.
Môžete tiež využiť kapitolu 6 Trvalé nastavenia v programovacom
režime.
E Počas prípravy kávového či mliečneho produktu alebo horúcej vody môžete tento proces kedykoľvek prerušiť stlačením
ľubovoľného tlačidla.
E Počas prípravy môžete otáčaním tlačidla Rotary Switch zmeniť prednastavenie množstva vody.
@ Prípravu kávových špecialít si môžete vyskúšať aj online
na stránke www.jura.com, kde stačí navštíviť Knowledge
Builder.

Ristretto, espresso
a káva

Všetky kávové špeciality (ristretto u, espresso i a kávu o) pripravíte
podľa tohto vzoru.
Príklad: Takto si pripravíte 1 kávu.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
o T Stlačte tlačidlo na 1 kávu.
Na displeji sa objaví 1 KAVA a na okamih i sila kávy.
Prednastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa
zastaví automaticky, na displeji sa zobrazí PRIPRAVENY.
Príprava dvoch šálok kávy: Pod výtok na kávu postavte dve
šálky na kávu a v priebehu dvoch sekúnd dvakrát stlačte
tlačidlo káva o.

Cappuccino

Váš IMPRESSA Vám jedným stlačením tlačidla pripraví cappuccino.
A vôbec nemusíte hýbať šálkou.
E Kávovar IMPRESSA C9 je vybavený ohrievacím telesom pre
prípravu kávy a pary. Po príprave viacerých cappuccín behom
krátkej doby môžete spozorovať, že vytekanie kávy z pravého výtoku je nerovnomerné. V tomto prípade doprajte
svojmu kávovaru kratšiu prestávku pred prípravou ďalších
cappuccín.
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T Z dýzy na cappuccino dajte dole ochrannú krytku.
T K dýze pripojte hadičku na mlieko.
T Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho
prepojte s nádobkou na mlieko.

T Pod dýzu postavte šálku.
E Ak používate dýzu Professional Cappuccino, dajte výberovú páčku dýzy do polohy Mliečna pena p.
p T Stlačte tlačidlo na cappuccino.
Na displeji sa ukáže CAPPUCCINO a sila kávy.
CAPPUCCINO – najprv sa pripravuje mliečna pena, proces sa zastaví automaticky po dosiahnutí prednastaveného
množstva mlieka. Potom začne príprava kávy. Prednastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví
automaticky, na displeji sa zobrazí PRIPRAVENY.
Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 6 Údržba
– Dýza na cappuccino.

Vopred zomletá káva

Váš kávovar Vám dáva možnosť použiť na prípravu kávy aj iný druh
kávy, napríklad kávu bez kofeínu, pomocou násypky na mletú
kávu.
E Do komory nikdy nedávajte viac ako dve zarovnané dávkovacie odmerky zomletej kávy.
E Nepoužívajte príliš najemno pomletú kávu, pretože by mohla
upchať systém a káva by vytekala len po kvapkách.
E Ak ste vsypali príliš málo zomletej kávy, ukáže sa na displeji
MALO MLET*KAVY a prístroj IMPRESSA C9 preruší prípravu nápoja.
E Želanú kávovú špecialitu musíte pripraviť najneskôr do jednej minúty od vsypania mletej kávy do násypky, v opačnom
prípade kávovar preruší tento proces a bude pripravený
na prípravu inej kávy.
Príprava všetkých kávových špecialít z mletej kávy prebieha podľa
nasledujúceho vzoru.
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Príklad: Takto si pripravíte šálku kávy z mletej kávy.
T Šálku postavte pod výtok na kávu.
v T Stlačte tlačidlo pre mletú kávu .
Ukáže sa DOPLNIT MLETU KAVU a potom TLACIDLO ZVOLTE.
T Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
T Do násypky vsypte zarovnanú lyžičku mletej kávy.
T Zatvorte kryt násypky na mletú kávu.
o T Stlačte tlačidlo na kávu.
1 ESPRESSO, začína sa príprava kávy. Nakrátko sa zobrazí
MLETA KAVA .
Prednastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa
zastaví automaticky, na displeji sa zjaví PRIPRAVENY

Horúce mlieko
a mliečna pena

E Táto kapitola sa týka dýz Professional a Easy Cappuccino.
Príklad: Pri príprave peny postupujte podľa nasledujúcich bodov.
T Z boku dýzy Easy Auto Cappuccino snímte ochrannú
krytku.
T Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
T Druhý koniec hadičky strčte do krabice s mliekom alebo ho
prepojte s nádobkou na mlieko.

T Pod dýzu postavte šálku.
E Ak používate dýzu Professional Cappuccino, otočte výberovú páčku do polohy Mliečna pena p.
E Ak chcete zohriať mlieko, otočte výberovú páčku dýzy Professional Cappuccino do polohy mlieko t.
ü T Stlačte tlačidlo Mliečna pena.
ZOHRIEVA.
Keď sa kávovar IMPRESSA dostatočne zahreje, ukáže sa
PRIPRAVENY.
ü T Ešte raz stlačte tlačidlo Mliečna pena.
Na displeji sa ukáže MLIEKO a začne sa peniť mlieko.
Tento proces sa zastaví automaticky.
Na displeji sa zobrazí: PRIPRAVENY
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E Ďalšiu mliečnu penu môžete pripravovať v priebehu ďalších
40 sekúnd.
Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup nájdete v kapitole 6 Údržba
– Dýza na cappuccino.

Horúca voda

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
E Na Connector System© namontujte kvôli príprave horúcej
vody dýzu na horúcu vodu.

POZOR

Striekajúca horúca voda Vás môže obariť!
T Zamedzte priamemu kontaktu s kožou!.
T Pod dýzu postavte šálku.
m T Stlačte tlačidlo Horúca voda .
VODA do šálky vtečie horúca voda.
Príprava sa zastaví automaticky po dosiahnutí prednastaveného množstva vody.

PRIPRAVENY
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5 Trvalé nastavenia v programovacom režime
Produkty

V programovom bode NAPOJE môžete navoliť individuálne
nastavenia pre všetky produkty z kávy, mlieka či horúcej vody.
Nasledujúce nastavenia pre prípravu kávových a mliečnych špecialít či horúcej vody si môžete nastálo navoliť:

Produkt

Množstvo

Sila kávy

Teplota

1 ristretto,
1 espresso,
1 káva

25 ML – 240 ML

JEMNA
NORMAL
SILNA

NORMAL
VYSOKA

2 ristrettá
2 espressá
2 kávy

25 ML – 240 ML

Cappuccino

–

(na každú šálku)
množstvo mlieka:

3 SEC – 120 SEC
množstvo vody:
25 ML – 240 ML

JEMNA
NORMAL
SILNA

NORMAL
VYSOKA
NORMAL
VYSOKA

mliečna
pena

3 SEC – 120 SEC

–

–

horúca voda

25 ML – 450 ML

–

–

Trvalé nastavenia v programovacom režime prebiehajú vždy podľa
rovnakého vzoru.
Príklad: Takto zmeníte množstvo mlieka pre 1 cappuccino zo 14
SEC na 16 SEC, množstvo vody zo 60 ML na 50 ML a silu kávy
z NORMAL na SILNA.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
k T Držte tlačidlo Rotary Switch stlačené tak dlho, kým sa
na displeji nezjaví UDRZBA.
g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, kým sa Vám nezobrazí
nápis NAPOJE.
k T Stlačte Rotary Switch, dostanete sa tak do programového
bodu.

TLACIDLO ZVOLTE
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E V nasledujúcom kroku si zvolíte tlačidlo produktu, pre ktorý chcete
zmeniť nastavenia. Daný produkt sa nezačne pripravovať.
E Ak chcete zmeniť nastavenie dvojitého produktu, stlačte
dané tlačidlo v priebehu dvoch sekúnd dva razy.
p T Stlačte tlačidlo cappuccino.

MLIEKO

k T Stlačte Rotary Switch, aby ste vošli do programového bodu.

14 SEC

g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, kým sa na displeji neobjaví: 16 SEC.
k T Stlačením Rotary Switch potvrdíte výber nastavenia. Na displeji sa na chvíľu ukáže OK, výber je potvrdený.

MLIEKO

g T Potom otáčajte Rotary Switch, kým sa neobjaví VODA.
k T Stlačením tlačidla Rotary Switch sa dostanete do programového bodu. 60 ML
f T Otáčajte Rotary Switch, kým sa množstvo vody neprestaví
na 50 ML.
k T Stlačením tlačidla Rotary Switch potvrdíte svoju voľbu.
Na displeji sa krátko objaví OK.

VODA

g T Ďalej otáčajte Rotary Switch, až sa Vám na displeji zobrazí:
AROMA.
k T Stlačením Rotary Switch sa dostanete do programového
bodu. NORMAL
g T Otáčajte Rotary Switch, pokým sa neukáže SILNA.
k T Stlačte Rotary Switch, potvrdíte tak svoj výber nastavenia.
Na displeji sa krátko zjaví OK.

AROMA

g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa nerozsvieti na displeji
KONIEC.
k T Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod.

TLACIDLO ZVOLTE

g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa nerozsvieti na displeji
KONIEC.
k T Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod.

NAPOJE

g T Otáčajte Rotary Switch, až sa Vám ukáže KONIEC.
k T Vtedy stlačte Rotary Switch, aby ste sa dostali von z programovacieho režimu. PRIPRAVENY
T Zavrite kryt Rotary Switch.
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Obnovenie
pôvodného
nastavenia produktov

Nastavené hodnoty pre všetky produkty je možné jednotlivo vrátiť
do pôvodného nastavenia
Príklad: Takto obnovíte pôvodné nastavenie pre 1 espresso a 2
espressá.
Toto musí byť dodržané: Prístroj IMPRESSA je vypnutý (Stand-by).
T Na dve sekundy stlačte naraz Rotary Switch a tlačidlo 1
espresso, kým sa na displeji neukáže OK.
T Ukazovatele pre 1 espresso i 2 espressá sa vrátia do pôvodného nastavenia. Prístroj IMPRESSA C9 zostáva vypnutý
(Stand-by).

Energeticky úsporný
režim (E.S.M.©)

V programovom bode ENERGIA. možno natrvalo nastaviť energeticky úsporný režim E.S.M©:
Z ENERGIA U Všetky kávové produkty i horúcu vodu možno pripraviť bez
čakania.
U Pred prípravou cappuccina či horúceho mlieka sa kávovar
musí nahriať.
Z ENERGIA w
U Vaša IMPRESSA C9 sa zhruba päť minút po poslednej príprave prepne na úspornú teplotu, nie je teda v pohotovostnom režime.
U Pred prípravou kávy, horúcej vody či mlieka sa kávovar musí
nahriať.
Príklad: Takto zmeníte energetický režim z ENERGIA na ENERGIA w.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
k T Stláčajte Rotary Switch tak dlho, kým sa na displeji neobjaví UDRZBA.
g T Otáčajte Rotary Switch , až kým sa neukáže ENERGIA –.
k T Stlačte Rotary Switch, aby ste sa dostali do programového
bodu, ukáže sa ENERGIA g T Pootočte Rotary Switch tak, aby sa Vám zobrazilo:
ENERGIA w.
k T Potom stlačte Rotary Switch, čím potvrdíte voľbu nastavenia. Na displeji sa na chvíľu ukáže OK, výber je potvrdený.

ENERGIA w

g T Otáčajte tlačidlom Rotary Switch, až sa objaví nápis
KONIEC.
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k T Stlačte Rotary Switch, dostanete sa tak z programovacieho
režimu.

PRIPRAVENY

T Zatvorte kryt Rotary Switch.

Automatické
vypínanie

Automatické vypínanie kávovaru IMPRESSA Vám ušetrí energiu. Ak
túto funkciu aktivujete, potom sa prístroj po poslednom použití
automaticky vypne po prednastavenom čase.
E Automatické vypínanie možno nastaviť na dobu 0,5 až 15
hodín.
Príklad: Takto zmeníte dobu automatického vypnutia z 2 HOD na

1 HOD.
Toto musí byť dodržané: Na displeji musí byť PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
k T Držte Rotary Switch stlačené tak dlho, kým sa neobjaví
nápis UDRZBA.
g T Potom otáčajte Rotary Switch, kým neuvidíte na displeji:
VYPNUT PO.
k T Stlačte Rotary Switch, takto vojdete do programového
bodu.

2 HOD

f T Otáčaním tlačidla Rotary Switch sa Vám zobrazí 1 HOD.
k T Stlačte Rotary Switch, takto potvrdíte správnosť výberu.
Na displeji sa na chvíľu ukáže OK ako potvrdenie výberu.

VYPNUT PO

g T Otáčajte Rotary Switch, kým nezbadáte KONIEC.
k T Stlačte Rotary Switch, vyjdete tým z programovacieho
režimu.

PRIPRAVENY

T Zatvorte kryt Rotary Switch.

Obnovenie pôvodných
nastavení

V programovom bode RESET máte možnosť zresetovať rôzne
hodnoty nastavenia na pôvodné nastavenia z výroby:
Z NAPOJE
U Nastavenia (množstvo vody, aróma, teplota atď.) pre akýkoľvek produkt možno jednotlivo zresetovaťovať na pôvodné výrobné nastavenia. Príslušný zdvojený produkt sa
pritom vráti taktiež do pôvodného nastavenia.
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Z

VSE PRODU

U Takto zresetujete nastavenia (množstvo vody, aróma, teplota atď.) pre všetky produkty späť na pôvodné hodnoty.
Z

RESET VSE PRODU

U Všetky zákaznícke nastavenia sa vrátia do hodnôt nastavených vo výrobe. Váš prístroj IMPRESSA sa vypne.
Príklad: Ak chcete zresetovať nastavenia pre 1 espresso, postupujte takto.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
k T Stlačte a držte Rotary Switch, kým sa nezobrazí nápis
PREPLACH.
g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa nezobrazí RESET.
k T Stlačením otočného tlačidla Rotary Switch vstúpite
do programového bodu PRODUKT
k T Stlačte otočné tlačidlo Rotary Switch.
TLACIDLO ZVOLTE.
i T Stlačte tlačidlo pre espresso.
OK sa objaví nakrátko na displeji. Nastavenie pre espresso
sa z RESET-ujú na pôvodné hodnoty.

TLACIDLO ZVOLTE

g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa neobjaví KONIEC.
k T Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod.

RESET
g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa neobjaví KONIEC.
k T Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.

PRIPRAVENY

T Zatvorte kryt Rotary Switch.

Jednotka množstvo
vody

Jednotku množstva vody môžete meniť z ml na oz.
Príklad: Takto zmeníte ML na OZ.
Toto musí byť dodržané: Na displeji musí svietiť PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
k T Držte Rotary Switch stlačené tak dlho, kým sa neobjaví
nápis UDRZBA.
g T Potom otáčajte Rotary Switch, kým neuvidíte na displeji:
ZOBRAZENIE.
k T Stlačte Rotary Switch, takto vojdete do programového
bodu.

ML/OZ
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k T Stlačte Rotary Switch, takto vojdete do programového
bodu.

ML

g T Otáčaním tlačidla Rotary Switch sa Vám zobrazí OZ.
k T Stlačte Rotary Switch, takto potvrdíte správnosť výberu.
Na displeji sa na chvíľu ukáže OK ako potvrdenka výberu.

ML/OZ

g T Otáčajte Rotary Switch, kým nezbadáte KONIEC.
k T Stlačte Rotary Switch a opustíte programový bod.

ZOBRAZENIE

g T Otáčajte Rotary Switch, kým nezbadáte KONIEC.
k T Stlačte Rotary Switch, vyjdete tak z programovacieho
režimu.

PRIPRAVENY

T Zatvorte kryt Rotary Switch.
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6 Údržba
Prístroj IMPRESSA C9 možno ošetrovať pomocou týchto integrovaných údržbových programov:
Z Preplachovanie prístroja
Z Výmena filtra
Z Čistenie prístroja
Z Odvápnenie prístroja
Z Preplachovanie dýzy
Z Čistenie dýzy
E Čistenia, výmenu filtra či odvápňovanie vykonajte vždy, keď
Vás na to prístroj vyzve nápisom na displeji.

Rady pre údržbu

Ak sa chcete z kávovaru IMPRESSA C9 dlho tešiť a mať zaručenú
optimálnu kvalitu kávy, mali by ste ho denne ošetrovať.
Postupujte pri tom takto:
Z Vyprázdnite zásobník na odpad z kávy a nádobu na odpadovú vodu. Vypláchnite ich teplou vodou.
Z Nádržku na vodu vypláchnite čistou vodou.
Z Rozoberte a prepláchnite dýzu (viď kapitolu 6 Údržba – Preplachovanie dýzy).
Utierajte povrch prístroja navlhčenou handričkou.

Preplachovanie
prístroja

Po zapnutí prístroja a jeho nahriati požaduje tento prepláchnutie.
Po vypnutí kávovaru IMPRESSA C9 sa preplachuje každý výtok,
ktorý bol použitý pri príprave.
Tento proces môžete kedykoľvek spustiť ručne.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
T Otvorte kryt Rotary Switch.
k T Držte Rotary Switch stlačené tak dlho, kým sa neobjaví
nápis UDRZBA.
k T Stlačením Rotary Switch sa dostanete do programového
bodu. CAPU*CIST
g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa neukáže PREPLACH.
k T Stlačením Rotary Switch vyvoláte prepláchnutie prístroja.
PREPLACH. Prepláchnutie sa zastaví automaticky, prístroj je po ňom pripravený.
T Zatvorte kryt Rotary Switch.
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Výmena filtra

E Po prietoku 50 l vody cez filter alebo po 2 mesiacoch je účinnosť filtra vyčerpaná, prístroj IMPRESSA C9 od Vás vyžaduje
jeho výmenu.
E Ak nemáte aktivovaný filter CLARIS plus, na displeji sa
nezobrazia výzvy na výmenu filtra.
@ Proces Výmena filtra si môžete vyskúšať aj na internete na
stránke www.jura.com v rámci programu Knowledge Builder.

Výmena po výzve

Takýmto spôsobom vymeníte filter po výzve:
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY/
FILTER, pričom sa rozsvieti i tlačidlo údržby c .
c T Stlačte tlačidlo údržby.

VYMENA

T Vyberte nádržku na vodu a vylejte z nej vodu.
T Uvoľnite držiak filtra a odstráňte starý filter..
T Pomocou ľahkého tlaku nasaďte nový filter do nádržky na
vodu.
T Uzavrite držiak filtra. Tento zvuk budete i počuť.
T Nalejte do nádržky čerstvú studenú vodu a vložte ju na jej
miesto.

T Pod dýzu postavte nádobku (min. 500 ml)
E Ak používate dýzu Profi Auto Cappuccino, potom posuňte
výberovú páčku dýzy do polohy Para n.
c T Stlačte tlačidlo údržby.

FILTER PREPLACH – z dýzy vytečie voda.
E Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek zastaviť, stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo.
E Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nemá negatívny vplyv ani na zdravie ani na chuť kávy.
Preplachovanie filtra sa ukončí po približne 500 ml automaticky. Prístroj IMPRESSA_C9 sa zahreje a je pripravený.
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Manuálna výmena filtra

Proces „Výmena filtra“ možno iniciovať aj manuálne.
Toto musí byť dodržané: Filter je aktivovaný a na displeji svieti
PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt Rotary Switch.
k T Stláčajte Rotary Switch tak dlho, kým sa neobjaví nápis
UDRZBA.
k T Stlačením Rotary Switch sa dostanete do programového
bodu.

CAPU*CIST

g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa neobjaví FILTER.
k T Stlačte Rotary Switch. Objaví sa: VYMENA
T Zatvorte kryt Rotary Switch.
T Ďalej pokračujte ako v prípade: výmena filtra po výzve.

Čistenie prístroja

POZOR

Kávovar IMPRESSA vyžaduje vyčistenie po príprave 200 kávových
produktov alebo 80-tich prepláchnutiach po zapnutí.
Ak používate nesprávne čistiace prostriedky, môže to viesť k poškodeniu kávovaru a hromadeniu nečistôt vo vode.
T Používajte preto výhradne údržbové príslušenstvo od spoločnosti JURA.
E Čistiaci program trvá asi 20 minút.
E Čistiaci program neprerušujte, pretože by to negatívne
ovplyvnilo kvalitu čistenia.
E 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

Toto musí byť dodržané: Na displeji musí byť zobrazené PRIPRAVENY/CISTENIE, pričom svieti údržbové tlačidlo c .
c T Stlačte tlačidlo údržby.

VYPRAZDNIT VYLEVKU
Vyprázdnite nádobu na odpadovú vodu a zásobník na
kávový odpad a opäť ich vsuňte dovnútra. Zobrazí sa
STLACTE UDRZBU, pričom sa rozsvieti údržbové tlačidlo c .
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T Pod výtok kávy a dýzu postavte nádobku.
c T Stlačte údržbové tlačidlo.
CISTI, pričom z oboch výtokov na kávu vyteká voda.
Proces sa preruší, rozsvieti sa nápis VHODTE TABLETU.
T Otvorte kryt násypky na mletú kávu.

T Do násypky na mletú kávu vhoďte čistiacu tabletu JURA.
T Zatvorte kryt násypky.
c T Stlačte tlačidlo údržby.
Zobrazí sa CISTI, z výtokov viackrát vytečie voda.
Proces sa preruší. Ukáže sa VYPRAZDNIT VYLEVKU.
T Vyprázdnite nádobu na odpadovú vodu 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 aj bez výzvy.
Toto musí byť dodržané: Na displeji stojí PRIPRAVENY.
T Otvorte kryt Rotary Switch.
k T Stláčajte Rotary Switch tak dlho, kým sa neobjaví nápis
UDRZBA.
k T Stlačením Rotary Switch sa dostanete do programového
bodu. CAPU* CIST
g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa neobjaví CISTENIE.
k T Stlačte Rotary Switch, kým sa neobjaví

VYPRAZDNIT VYLEVKU

T Zatvorte kryt Rotary Switch.
T Ďalej pokračujte ako v prípade Čistenie prístroja po výzve.

Odvápnenie prístroja

POZOR

V prístroji IMPRESSA sa vodný kameň vytvára jeho používaním,
preto si tento automaticky vyžaduje pravidelné odvápňovanie.
Usadzovanie vodného kameňa závisí od tvrdosti vody, ktorú používate.
Odvápňovací prostriedok môže vyvolať podráždenie pri dotyku
s kožou alebo očami.
T Zabráňte kontaktu s kožou a očami.
T Odvápňovací prostriedok z kože zmyte čistou vodou. Pri kontakte s očami vyhľadajte lekára.
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POZOR

Pri používaní nesprávneho odvápňovacieho prostriedku nemožno
vylúčiť poškodenie prístroja či hromadenie nečistôt vo vode.
T Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo
JURA.

POZOR

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

POZOR

Nemožno vylúčiť poškodenie citlivých povrchov pri kontakte
s odvápňovacím prostriedkom.
T Zasiahnuté plochy ihneď osušte.
E Odvápňovanie trvá približne 45 minút.
E Odvápňovacie tablety JURA dostanete len v autorizovaných
predajniach.
E Ak používate filter CLARIS plus a toto používanie je aktivované, neobjaví sa výzva na odvápnenie.
@ Na internetovej stránke www.jura.com v programe
Knowledge Builder si môžete on-line vyskúšať program
„Odvápnenie prístroja“.

Odvápnenie po výzve

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti: PRIPRAVENY/
ODVAPNENIE a zároveň svieti tlačidlo údržby c .
c T Stlačte tlačidlo údržby .

VYPRAZDNIT VYLEVKU

T Vyprázdnite nádobu na odpadovú vodu a zásobník na
kávový odpad a znovu ich vsuňte dovnútra.

ROZTOK DO NADRZE

T Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
T Úplne rozpustite 3 odvápňovacie tablety JURA v 500 ml
vody. Môže to trvať niekoľko minút.
T Tento roztok vlejte do nádržky na vodu, ktorú vsadíte na jej
miesto.
ROZTOK DO NADRZE, pričom svieti tlačidlo údržby .
T Odstráňte dýzu
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T Pod Connector System© postavte nádobku (min. 500 ml).
c T Stlačte tlačidlo údržby.
ODVAPNUJE.
Z výtoku Connector System© vytečie viackrát voda. Počas
tohto procesu bliká údržbové tlačidlo.
Proces sa zastaví automaticky.

VYPRAZDNIT VYLEVKU

T Vyprázdnite nádobu spod Connector System©.
T Vyprázdnite nádobu na odpadovú vodu a zásobník na
kávový odpad a vsuňte ich znovu dnu do prístroja.

DOPLNIT VODU

T Vyberte nádržku na vodu a dôkladne ju vypláchnite.
T Do nádržky na vodu napustite čerstvú studenú vodu
z vodovodu a vsuňte ju späť.
STLACTE UDRZBU, svieti tlačidlo údržby .
T Opäť nasaďte i dýzu.
T Pod dýzu postavte nádobu.
c T Stlačte tlačidlo údržby.
ODVAPNUJE, z dýzy vyteká voda. Proces sa zastaví automaticky. VYPRAZDNIT VYLEVKU.
T Vyprázdnite nádobu na odpadovú vodu a zásobník na
kávový odpad a znovu ich vsuňte dovnútra.
Odvápňovanie je ukončené. Prístroj IMPRESSA sa zahrieva
a je pripravený na prevádzku.
E V prípade nečakaného prerušenia procesu odvápňovania je
potrebné dôkladne vypláchnuť nádobku na vodu.
Odvápňovanie bez výzvy

Proces Odvápnenie prístroja môžete spustiť i bez výzvy.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY, pričom filter nie je aktivovaný.
T Otvorte kryt Rotary Switch.
k T Stláčajte Rotary Switch tak dlho, kým sa neobjaví nápis
UDRZBA.
k T Stlačením Rotary Switch sa dostanete do programového
bodu. CAPU* CIST
g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa neobjaví ODVAPNENIE.
k T Stláčajte Rotary Switch, kým sa neobjaví: VYPRAZDNIT

VYLEVKU

T Zatvorte kryt Rotary Switch.
T Ďalej pokračujte ako v prípade Odvápnenie prístroja po
výzve.
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Vymývanie dýz
na cappuccino

E Táto kapitola sa týka dýz na cappuccino Professional a Easy
Cappuccino.
Po každej príprave mliečnej špeciality vyžaduje dýza na cappuccino prepláchnutie vodou, inak nebude správne fungovať.

Preplachovanie dýzy
na cappuccino po výzve

10 minút po príprave mlieka Vás kávovar IMPRESSA upozorní, aby
ste prepláchli dýzu na cappuccino.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti CAPPUCINO PREPLACH, pričom svieti i tlačidlo údržby c .
T Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku.
c T Stlačte tlačidlo údržby .
CAPPUCINO PREPLACH, dýza sa preplachuje.
Proces sa ukončí automaticky, na displeji sa opäť objaví:
PRIPRAVENY.

Preplachovanie dýzy
na cappuccino bez výzvy

Proces Preplachovanie dýzy možno spustiť tiež bez výzvy.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Pod dýzu na cappuccino položte nádobku.
T Otvorte kryt Rotary Switch.
k T Stláčajte Rotary Switch tak dlho, kým sa neobjaví UDRZBA.
k T Stlačte Rotary Switch, vojdete tým do programového bodu.

CAPU*CIST

T Otáčajte Rotary Switch, kým sa neobjaví nápis CAPPUCINO PREPLACH.
k T Stlačte Rotary Switch.
CAPPUCINO PREPLACH, dýza sa preplachuje.
Proces sa ukončí automaticky, na displeji sa opäť objaví:
PRIPRAVENY.
T Zatvorte kryt Rotary Switch.
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Čistenie dýzy
na cappuccino

E Táto kapitola sa týka dýz na cappuccino Professional a Easy
Cappuccino.
Ak chcete, aby dýza na cappuccino fungovala bezchybne, musíte
ju, ak pracujete s mliekom, denne čistiť.

POZOR

Nemožno vylúčiť prípadné poškodenia prístroja a hromadenie
nečistôt vo vode, ak používate nesprávny čistiaci prostriedok!
T Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo
JURA.
E Prípravky na čistenie dýzy Easy Auto Cappuccino JURA získate v autorizovaných predajniach.
E Prístroj IMPRESSA Vás sám nevyzve, aby ste vyčistili dýzu Easy
Auto Cappuccino.
@ Na internetovej stránke www.jura.com v programe
Knowledge Builder si môžete vyskúšať program Čistenie
dýzy na cappuccino.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti: PRIPRAVENY.
T Vyberte hadičku na mlieko z krabice na mlieko či inej
nádobky s mliekom.
T Otvorte kryt Rotary Switch.
k T Stláčajte Rotary Switch tak dlho, kým sa neobjaví nápis
UDRZBA.
k T Stlačením Rotary Switch sa dostanete do programového
bodu. CAPU*CIST
k T Stlačte Rotary Switch.

ROZTOK PRE CAPPUCINO

T Do ľubovoľnej nádoby nalejte 250 ml čerstvej chladnej
vody a do nej potom obsah jedného vrchnáka (max. 15 ml)
čistiaceho prostriedku po cappuccine.
T Do tejto nádobky ponorte hadičku na mlieko.
E Ak používate dýzu Professional Cappuccino, posuňte výberovú páčku dýzy do polohy Mliečna pena p alebo Mlieko t.
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T Pod dýzu postavte inú nádobku.
c T Stlačte tlačidlo údržby.
CISTI, čistí sa dýza i hadička. Proces sa zastaví automaticky.

VODA PRE CAPPUCCINO

T Dôkladne vypláchnite nádobku, znova do nej nalejte 250
ml čerstvej chladnej vody a ponorte do nej hadičku na
mlieko.
T Vyprázdnite druhú nádobku a položte ju pod dýzu.
c T Stlačte tlačidlo údržby.
CISTI, dýza a hadička sú preplachované čerstvou vodou.
Proces sa ukončí automaticky.
Na displeji sa objaví PRIPRAVENY a prístroj IMPRESSA je
opäť pripravený.
T Zatvorte kryt Rotary Switch.

Rozobratie
a prepláchnutie dýzy
Easy Auto Cappuccino

T Dýzu opatrne ľahkým pootočením stiahnite z Connector
System© -u.
T Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
T Všetky diely dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
T Dýzu opäť zložte.
E Dbajte na to, aby ste jednotlivé časti správne a pevne poskladali, inak nebude dýza fungovať optimálne.
T Dýzu pevne nasaďte na Connector System©.

Rozobratie
a prepláchnutie dýzy
Profi Auto Cappuccino

T Dýzu opatrne ľahkým pootočením stiahnite z Connector
System© -u.
T Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
T Všetky diely dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
T Dýzu opäť zložte.
E Dbajte na to, aby ste jednotlivé časti správne a pevne poskladali, inak nebude dýza fungovať optimálne.
T Dýzu pevne nasaďte na Connector System©.
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Čistenie zásobníka
na zrnká kávy

VAROVANIE

Zrnká kávy môžu byť pokryté slabou vrstvou tuku, ktorá potom
ostáva na stenách zásobníka na zrnká kávy. Tieto pozostatky môžu
mať negatívny vplyv na akosť hotovej kávy. Vyčistite preto raz za čas
aj zásobník na kávové zrná.
Hrozí nebezpečenstvo rozsekania prstov v zapnutom mlynčeku.
T Pred prácou s mlynčekom vypnite kávovar pomocou Zapínača Q.

Toto musí byť dodržané: Na displeji stojí PRIPRAVENY/

DOPLNIT KAVU.

T Otvorte kryt zásobníka na kávu i kryt pre udržanie arómy.
T Pomocou suchej a mäkkej handričky vyčistite zásobník.
T Do zásobníka na kávové zrná vsypte kávu a zavrite oba
kryty.

Odvápnenie nádržky
na vodu

V nádržke na vodu sa môže usádzať vodný kameň. Ak chcete zabezpečiť jej bezchybné fungovanie, mali by ste ju občas odvápniť.
T Nádržku na vodu vyberte.
T Ak používate filter CLARIS, tak ho z nádržky vyberte.
T Nádržku na vodu vymyte pomocou bežného jemného
prostriedku na odvápňovanie, pričom sa držte pokynov
výrobcu.
T Nádržku na vodu dôkladne vypláchnite čistou vodou.
T Ak používate filter CLARIS, nezabudnite ho opäť vsadiť do
nádržky.
T Nádržku na vodu znovu naplňte čerstvou chladnou vodou
a vsaďte na jej miesto v prístroji IMPRESSA.
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hlásenie

príčina/následok

opatrenie

DOPLNIT VODU

Nádobka na vodu je prázdna.
Nemôžete pripravovať ani
nápoje z kávy, ani z horúcej
vody či mlieka.

T Naplňte nádobku vodou (viď
kapitolu 2 Príprava a uvedenie
do prevádzky – Naplnenie
nádobky na vodu).

VYPRAZDNIT ODPAD

Zásobník na kávový odpad je
plný. Nemôžete pripravovať ani
nápoje z kávy, ani z horúcej
vody či mlieka.

T Vyprázdnite zásobník
a nádobu na odpadovú vodu.

VYLEVKA CHYBA

Nádoba na odpadovú vodu je
nesprávne alebo vôbec
nenasadená do stroja. Nemôžete pripravovať ani nápoje
z kávy, ani z horúcej vody či
mlieka.

T Nádobu na odpadovú vodu
nasaďte ešte raz.

STLACTE UDRZBU

Prístroj IMPRESSA požaduje
prepláchnutie.

T Stlačte tlačidlo údržby, čím
vyvoláte prepláchnutie.

DOPLNIT KAVU

Zásobník na zrnkovú kávu je
prázdny. Nemôžete pripravovať
ani nápoje z kávy, ani z horúcej
vody či mlieka.

T Naplňte zásobník na zrnkovú
kávu (viď kapitolu 2 Príprava
a uvedenie do prevádzky –
Naplnenie zásobníku na zrná
kávy).

CAPPUCINO
PREPLACH

Prístroj IMPRESSA vyžaduje
prepláchnutie po cappuccine.

T Stlačte tlačidlo údržby, ktorým
spustíte prepláchnutie po
cappuccine.

PRIPRAVENY/
CISTENIE

Po príprave 200 nápojov alebo
80-tich prepláchnutiach po
zapnutí bude Váš kávovar
požadovať vyčistenie prístroja.

T Vyčistite prístroj (viď kapitolu
6 Údržba – Čistenie prístroja).

PRIPRAVENY/
ODVAPNENIE

IMPRESSA vyžaduje odvápnenie.

T Odvápnite prístroj (viď
kapitolu 6 Údržba – Odvápnenie prístroja).
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hlásenie

príčina/následok

opatrenie

PRIPRAVENY/
FILTER

Filter je nefunkčný.

T Vymeňte filter CLARIS (viď
kapitolu 6 Údržba – výmena
filtra).

MALO MLET* KAVY

V násypke na mletú kávu je
príliš málo mletej kávy, prístroj
IMPRESSA ukončí prípravu
nápoja.

T Pri ďalšej príprave kávy
z mletej kávy vsypte do komory
viac mletej kávy (viď kapitolu 4
Príprava stlačením tlačidla –
Mletá káva).

PRI*HORUCI

Systém je príliš horúci na to, aby
bolo možné spustiť údržbu.

T Pripravte kávovú špecialitu
alebo horúcu vodu.
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8 Odstraňovanie porúch
problém

príčina/následok

opatrenie

Mlynček vydáva hlasné
zvuky.

V mlynčeku sa nachádza
cudzie teleso.

T Kontaktujte zákaznícku službu vo
Vašej krajine. Kontakt nájdete
v kapitole 11 Kontakty.

Pri speňovaní mlieka vzniká
príliš málo peny alebo
z dýzy na cappuccino
vyteká mlieko.

Dýza na cappuccino je
znečistená.

T Prepláchnite a vyčistite dýzu na
cappuccino (viď kapitolu 6 Údržba
– Dýza na cappuccino).

Pri príprave kávy tečie káva
len po kvapkách.

Káva, resp. mletá káva, je
pomletá príliš najemno, čo
upcháva systém.

T Nastavte mlynček na hrubšie
mletie alebo používajte hrubšie
pomletú kávu (viď kap. 2 Príprava
a uvedenie do prevádzky – nastav.
mlynčeka).

Nemožno nastaviť tvrdosť
vody.

Máte aktivovaný filter
CLARIS plus.

T Deaktivujte filter CLARIS.

Napriek plnej nádobke na
vodu svieti DOPLNIT
VODU.

Plaváčik v nádobke na
vodu je zaseknutý.

T Odvápnite nádobku na vodu (viď
kapitolu 6 Údržba – Odvápnenie
nádobky na vodu).

Na displeji svieti ERROR 2

Ak by bol prístroj dlhšiu
dobu vystavený chladu,
môže byť z bezpečnostných dôvodoch zablokované zahrievanie.

T Zohrievajte prístroj pri izbovej
teplote.

Iné hlásenia ERROR

–

T Odpojte svoj kávovar IMPRESSA
od elektrickej siete a kontaktujte
servisné stredisko vo svojej krajine
(viď kapitolu 11 Kontakty).

E Ak sa Vám danú poruchu nepodarilo odstrániť, kontaktujte
zákaznícku službu vo Vašej krajine. Telefónne číslo nájdete
v kapitole 11 Kontakty).
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Preprava/
vyprázdnenie systému

Obal od kávovaru IMPRESSA si uschovajte. Ochráni Váš kávovar
počas prepravy.
Ak chcete Váš kávovar počas transportu chrániť pred mrazom,
musíte vyprázdniť jeho systém.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
T Dýzu opatrne odpojte od Connector System©-u.
T Pod Connector System© položte nádobku.
ü T Stlačte tlačidlo Mliečna pena.

ZOHRIEVA
Keď sa kávovar IMPRESSA dostatočne nahreje, objaví sa
PRIPRAVENY.
ü T Opäť stlačte tlačidlo Mliečna pena.
MLIEKO, z Connector System©-u prúdi para.
g T Otáčajte Rotary Switch, kým sa na displeji neobjaví
40 SEC.
Odstráňte nádržku na vodu a vyprázdnite ju. Z kávovaru
bude para prúdiť dovtedy, kým sa na displeji neukáže
DOPLNIT VODU.
Q T Stlačte Vypínač, vypnete tak kávovar.
E Pri opätovnom uvedení kávovaru do prevádzky sa musí systém znovu naplniť (Viď kapitolu 2 Príprava a uvedenie do
prevádzky – Prvé uvedenie do prevádzky).

Likvidácia

H

Prosíme, aby ste sa starých prístrojov IMPRESSA zbavovali v súlade
s ekologickými normami.
Staré prístroje IMPRESSA obsahujú hodnotné 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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Napätie

220–240 V ~, 50 Hz

Výkon

1450 W

Značky zhody

AS

Spotreba energie v režime

približne 15 Wh

USPORA –
Spotreba energie v režime

približne 9 Wh

USPORA w
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Tlak čerpadiel

staticky max. 15 barov

Objemová kapacita nádobky na
vodu

1,9 l

Kapacita zásobníka na zrnkovú
kávu

200 g

Kapacita zásobníka na kávový
odpad

cca. 16 porcií

Dĺžka el. kábla

cca. 1,1 m

Hmotnosť

9,6 kg

Rozmery (Š x V x H)

28 x 34,5 x 43,4 cm

10 Technicé údaje

Kľúčové technológie a sortiment IMPRESSA
1. Inteligentný systém Pre Brew Aroma System®
(I.P.B.A.S.®).
Perfektnú kávu nepripravíte náhodou. Inteligentný systém Pre
Brew Aroma System® vyťaží maximum z každej kávy.
1a Čerstvo pomleté zrnká sa v podobe prášku dostanú
z mlynčeka do vylúhovacej komory.
1b Tam sa káva optimálne stláča.
1c Pred lúhovaním sa prášok navlhčí, póry kávy napučia,
pričom sa uvoľnia aromatické látky.
1d Počas lúhovania sa do šálky dostane skvelá káva, korunovaná zamatovo jemnou krémovou penou, prinášajúcou perfektný pôžitok.

2. Sortiment IMPRESSA, to sú tieto výrobné línie:
IMPRESSA línia Z
dve cappuccína stlačením tlačidla,
prémiová profesionálna technológia pre domácnosti

IMPRESSA línia S
pre každú náročnú
domácnosť – dvojohrev

IMPRESSA línia J
skvelá chuť, dokonalá estetika

IMPRESSA línia F
najjednoduchšie ovládanie,
viacnásobné ocenenie
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IMPRESSA línia C
Click&Drink

ENA
najužší espresso automat na svete, sedem farebných prevedení

IMPRESSA línia X
pre gastronomické podniky a kancelárie

Nechajte si poradiť v autorizovanej predajni Jura.

3
O kvalite kávy rozhoduje do značnej miery i mletie. O to sa v kávovare IMPRESSA_C9 stará 6-stupňový vysokovýkonný kužeľový
mlynček s mlecími kužeľmi z tvrdenej ocele.

4
Variabilná vylúhovacia komora pojme od 5 do 16 g kávy, čo umožňuje naraz pripraviť i 2 šálky kávy.

5
Rozvod vody s dlhou životnosťou, vyrobený z vysokohodnotnej
legovanej ocele, vedie vodu cez termobloky, kde sa zohreje na
správnu teplotu.
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11 Kontakty/Informácie
DECS Coffee spol. s r. o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
tel.:02/4342 0903
e-mail: predaj@decs.sk
www.decscoffee.jura.com

@ Rady nájdete tiež na stránkach: www.decscoffee.jura.com
a www.juraworld.sk

Smernice

Prístroj bol vyrobený v súlade s nasledovnými smernicami:
Z 72/23/EHS z 19.2.1973 Smernica o nízkom napätí vrátane novelizácie smernice 93/68/EHS.
Z 89/336/EHS z 3.5.1989 Smernica o elektromagnetickej znášanlivosti vrátane novelizácie smernice 92/31/EHS.

Technické zmeny

Technické zmeny vyhradené.
Ilustrácie použití v Návode ku kávovaru IMPRESSA C9 ukazujú model
IMPRESSA C9 Piano Black. Vaša IMPRESSA C9 sa môže v detailoch
líšiť.

Odozva

Váš názor nás zaujíma!.
Využite kontaktné spojenie na stránke www.decscoffee.jura.com

Copyright

Tento návod na ovládanie obsahuje informácie chránené autorským právom. Kopírovanie či prekladanie do iného jazyka bez predošlého súhlasu spoločnosti JURA Elektroapparate AG je zakázané.
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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 JURA sú konštruované pre použitie v domácnostiach, záruka sa vzťahuje na kávovary zakúpené od oficiálnych predajcov Jura.
1. 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 použitie (čiže inak ako v domácnosti). Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení.
2. 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...).
3. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa, nasledujúceho po prevzatí prístroja servisným
strediskom alebo po nahlásení poruchy.
4. 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.
5. 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 zariadenia 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, 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.
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