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Vysvetlivky symbolov
Varovné pokyny

POZOR – dávajte obzvlášť dobrý pozor pri údajoch, ktoré sú označené varovným
piktogramom
POZOR alebo VAROVANIE - výstražne slovo VAROVANIE poukazuje na možnosť ťažkého
poranenia, varovný signál POZOR upozorňuje na možné ľahšie poranenie.
POZOR – toto upozorňuje na stavy, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja.
Používané symboly
i
Pokyny a tipy, ktoré Vám uľahčia prácu s prístrojom ENA.
Výzva k akcii. V tomto prípade ste vyzvaní, aby ste konali podľa návodu

@

Odkazy na internetovú ponuku spoločnosti JURA so zaujímavými a podrobnejšími
informáciami: www.decscoffee.jura.com
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Ovládacie prvky

obrázok: ENA 3 Blossom White
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

nádobka na vodu
komora na mletú kávu
zásobník na kávový odpad
miska na odpadovú vodu
podstavec na šálky
kryt zásobníku na kávové zrná
otočné tlačidlo na prípravu horúcej vody a pary
Connector System© na nasadenie rôznych dýz
2-stupňová dýza na penu
výškovo nastaviteľný výtok na kávu
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výrez: otvorenie krytu ovládacieho panelu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
otáčací kruh na nastavenie hrubosti mletia
kryt
tlačidlo P
údržbové tlačidlo
tlačidlo Rotary Switch
displej
dýza Profi Auto Cappuccino
dýza Easy Auto Cappuccino
2-stupňová dýza na penu
dýza na horúcu vodu

Nasledujúce dýzy si môžete kúpiť u autorizovaných predajcov a nasadiť na Connector
System©:
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Používanie v zhode s účelom
Tento prístroj je koncipovaný a zostrojený na používanie v domácnosti. Slúži len na prípravu
kávy a zohrievanie mlieka a vody, akékoľvek používanie na iné účely nie je v súlade s účelom
výrobku. Spoločnosť JURA nepreberá záruku za následky spôsobené používaním prístroja na
iné účely než je určené.
Návod na obsluhu prístroja ENA majte vždy uložený po ruke a v prípade potreby ho
odovzdajte ďalšiemu užívateľovi prístroja.

Pre Vašu bezpečnosť
Pozorne si prečítajte a zapamätajte dôležité bezpečnostné pokyny. Aby ste neohrozovali
vlastný život, alebo životy iných - úderom elektrického prúdu, konajte podľa nasledovných
pokynov:
•
Nikdy nespúšťajte do prevádzky poškodený prístroj alebo prístroj
s poškodeným sieťovým káblom.
•
Pri podozrení nejakého poškodenia, napr. zápachu dymu, bezodkladne
odpojte prístroj z elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
•
Ak sa poškodí sieťový kábel prístroja, treba ho nechať opraviť buď priamo
v servise JURA alebo v spoločnosťou JURA autorizovanom servise.
•
Dbajte na to, aby sa kávovar ENA alebo jeho kábel nikdy nenachádzal
v blízkosti horúcich povrchov.
•
Dbajte na to, aby kábel nikdy nebol stlačený alebo sa odieral o ostré rohy.
•
Nikdy sami neotvárajte a neopravujte prístroj. Nerobte na prístroji žiadne
zmeny, ktoré nie sú uvedené v návode na obsluhu prístroja ENA. Prístroj
obsahuje súčiastky vodiace elektrický prúd. Po otvorení prístroja sa
vystavujete hrozbe úmrtia. Opravy prístroja smú prevádzať výhradne
servisy autorizované spoločnosťou JURA vybavené originálnym
príslušenstvom a náhradnými dielmi.
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Popri výtokoch a dýzach hrozí nebezpečenstvo oparenia a popálenia, preto:
•
vždy postavte prístroj mimo dosahu detí,
•
nikdy sa nedotýkajte horúcich častí, používajte na to určené držiaky,
•
dbajte na to, aby každá dýza bola správne namontovaná a čistá. Pri
nesprávnej montáži alebo upchatí sa môže dýza či jej časť uvoľniť.
Poškodený prístroj už nie je bezpečný a môže zapríčiniť poranenia a aj požiar. Ak chcete
predísť škodám, nebezpečiu poranenia, či vzniku požiaru •
nenechávajte kábel visieť v ceste, môžete sa oň potknúť alebo ho
poškodiť.
•
chráňte prístroj ENA pred poveternostnými vplyvmi, ako sú dážď, mráz,
priame slnečné lúče.
•
prístroj ENA vrátane káblu a prípojok nikdy neponárajte do vody.
•
nedávajte prístroj ENA ani jeho súčiastky do umývačky riadu.
•
pred čistením vypnite prístroj ENA z elektrickej siete. Prístroj ENA môžete
utierať navlhko, no nikdy nie namokro a chráňte ho pred neustálim
prúdom vody.
•
prístroj je povolené zapojiť len do siete správnych technických
parametrov. Typový štítok nájdete zospodu prístroja (viď typový štítok
a kapitolu 9 „Technické údaje“).
•
používajte čistiace príslušenstvo výhradne od spoločnosti JURA.
Príslušenstvo, ktoré spoločnosť JURA doslovne neodporúča, môže
poškodiť Váš prístroj.
•
v prístroji ENA nepoužívajte kávové zrná s akýmikoľvek prísadami,
napríklad karamelizované zrná.
•
do nádobky na vodu nalievajte iba čistú a studenú vodu .
•
pri dlhšej neprítomnosti vypínajte prístroj zo siete úplne.
Osoby, predovšetkým však deti, ktoré:
•
na základe svojich telesných, zmyslových či duševných schopností alebo
•
neskúsenosti či neznalosti
nie sú schopné bezpečne obsluhovať tento prístroj, nesmú tento prístroj využívať bez dozoru
alebo pokynov zodpovednej osoby.
Bezpečnosť pri manipulácii s filtrami CLARIS plus
•
Filtre CLARIS plus uchovávajte mimo dosahu detí.
•
Filtre CLARIS uchovávajte v suchom prostredí v uzavretom obale.
•
Uchovávajte balenia filtru mimo dosahu horúčavy a priameho slnečného
žiarenia.
•
Nikdy nepoužívajte poškodené balenia filtrov CLARIS plus.
•
Samotný filter CLARIS plus nikdy neotvárajte.
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Srdečne Vás vítame vo svete spoločnosti JURA
Vážená zákazníčka, vážený zákazník!
Srdečná vďaka za dôveru, ktorou ste nás poctili kúpou kávovaru JURA ENA. Rozhodli ste sa
pre:
•
slobodu využívať tisícky rôznych druhov kávových zŕn,
•
možnosť určiť si silu svojej kávy podľa vlastnej chuti,
•
výhodnú cenu za šálku kávy,
•
kompaktný prístroj, ktorý sa dá intuitívne jednoducho ovládať.
V tomto návode na obsluhu nájdete všetko, čo treba vedieť o ovládaní a individuálnych
nastaveniach kávovaru ENA. Nechýbajú v ňom ani rady, ako odstrániť vodný kameň či tipy na
údržbu.
Mimochodom, slovo ENA je gréckeho pôvodu a znamená „jedna“. V tomto zmysle Vám
želáme veľa zaujímavých okamihov a perfektného pôžitku s Vašou voľbou prvej triedy.
Váš

Emanuel Probst
generálny manažér

JURA na internete
Navštívte nás na internete.
@

Na stránke www.decscoffee.jura.com nájdete zaujímavé a aktuálne informácie
ohľadne Vášho kávovaru ENA a všetko na tému káva.

Knowledge Builder
Hravou formou môžete prístroj ENA spoznať na počítači.
@

Program Knowledge Builder máte k dispozícii na stránkach www.jura.com.
Interaktívny pomocník LEO Vám bude pomáhať a vysvetľovať jednotlivé procesy
a spôsoby obsluhy kávovaru ENA.
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Connector System©
Connector System© umožňuje používanie štyroch rozličných dýz:

▪

dýzy Profi Auto Cappuccino
o na cappuccino
o a teplé mlieko
o regulácia teploty

▪

dýzy Easy Auto Cappuccino
o na cappuccino

▪

dvojstupňovej dýzy na prípravu peny
o na cappuccino
o a teplé mlieko

▪

dýza na horúcu vodu

9

Trojfarebný displej s jasným textom
Váš kávovar ENA sa vyznačuje trojfarebným displejom s jasným textom. Farby textu na
displeji majú nasledujúci význam:
▪ zelená: kávovar ENA je pripravený
▪ červená: kávovar ENA od Vás vyžaduje vykonanie požadovanej operácie
▪ žltá: ste v programovacom režime

1

Príprava a uvedenie do prevádzky

Táto kapitola Vám poskytne informácie, ktoré budete nutne potrebovať, aby ste dokázali
bezproblémovo zaobchádzať s kávovarom ENA. Takýmto spôsobom pripravíte kávovar ENA
krok za krokom na prvú prevádzku a Váš prvý pôžitok z kávy.

Obsah balenia
Jedno balenie kávovaru ENA obsahuje:
▪ plnoautomatický kávovar JURA ENA,
▪ návod na obsluhu,
▪ lievik na plnenie vopred mletej kávy,
▪ dávkovaciu lyžicu na vopred mletú kávu,
▪ filter CLARIS plus,
▪ čistiace tablety JURA,
▪ testovacia palička Aquadur®,
▪ kľúč od mlynčeka.
i

Váš kávovar JURA obsahuje tiež Connector System©, univerzálnu násadku na
vymeniteľné dýzy JURA. V závislosti na vybavení prístroja ENA sa môže počet a druh
dýz v dodanom balení rôzniť.

Umiestnenie
Pri umiestňovaní kávovaru ENA by ste mali dávať pozor na nasledovné upozornenia:
▪
▪

Prístroj ENA postavte na vodorovnú plochu, ktorá je odolná voči vode.
Zvoľte pre prístroj ENA také miesto, kde mu nehrozí prehriatie.

Naplnenie nádobky na vodu
Ak si chcete vychutnať skutočne každú šálku kávy, odporúčame Vám denne meniť vodu.
i

Do nádobky na vodu nalievajte výhradne čerstvú chladnú vodu, nikdy nie mlieko,
minerálnu vodu či iné tekutiny.
▪ Nádobku na vodu vyberte a vymyte ju studenou vodou.
▪ Do nádobky na vodu následne napustite čerstvú chladnú vodu a vložte ju na miesto.
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Naplnenie zásobníka na kávové zrná
POZOR
▪

Kávové zrná, ku ktorým boli pridané akékoľvek látky (napr. cukor), vopred
zomletá či zmrazená káva môžu poškodiť mlynček.
Do zásobníka na kávové zrná preto vždy dávajte len čisté kávové zrná!

▪
▪
▪
▪
▪

Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná.
V prípade potreby odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty či cudzie telesá.
Zásobník
na kávové zrná naplňte kávovými zrnami.
Zaklapnite kryt zásobníka na kávové zrná.

Prvé uvedenie do prevádzky
i

Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť plní zároveň funkciu sieťového vypínača. Ak kávovar ENA
vypnete, odpojíte ho úplne od elektrickej siete.

VAROVANIE
▪

Hrozí nebezpečenstvo úmrtia pri prevádzke
s poškodeným káblom.
Prístroj s poškodeným káblom nikdy neuvádzajte do prevádzky!

prístroja

Toto musí byť dodržané: Nádobka na vodu je naplnená.
▪ Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
▪ Stlačením tlačidla Zapnúť/Vypnúť
zapnete
prístroj.
▪ Na displeji sa objaví SPRACHE DEUTSCH
▪ Otáčajte Rotary Switchom, pokiaľ sa neobjaví Vami
požadovaný jazyk – nap. Čeština
Stlačte tlačidlo Rotary Switch,
potvrdíte tak výber
jazyka.
▪ Na displeji sa nakrátko objaví OK, čo potvrdzuje Vaše
nastavenie.
VENTIL OTEVRIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)
▪ Pod dýzu postavte nádobku.
▪ Otočné tlačidlo
dajte do polohy.
DOPLNIT SYSTEM (SYSTÉM SA PLNÍ)
VENTIL ZAVRIT (ZAVRIEŤ KOHÚTIK)
▪ Otočné tlačidlo
dajte do polohy .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
OT. OVLADAC STISKNOUT (STLAČIŤ ROTARY SWITCH)
▪ Pod výtok na kávu postavte nádobku.
▪ Stlačte Rotary Switch
naštartujete tak
prečisťovanie.
PROPLACH (PREMÝVA)
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
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i

Po prvej príprave kávovej špeciality sa môže stať, že sa na displeji ukáže DOPLNIT ZRNKA
(NAPLNIŤ ZRNKÁ KÁVY), pretože mlynček ešte nie je kompletne naplnený. V takomto
prípade pripravte ďalšiu kávovú špecialitu.

Nasadenie a aktivácia filtra
Váš prístroj ENA nebude treba odvápňovať, ak budete používať filter CLARIS plus.
i
i

Proces „Nasadenie filtra“ musíte previesť až do jeho úplného ukončenia bez
prerušenia. Len takto možno zaistiť optimálne fungovanie kávovaru ENA.
Po dvoch mesiacoch sa účinnosť filtra vyčerpá. Tento čas si môžete strážiť na
ukazovadle dátumu na držiaku filtra.

Toto musí byť dodržané: Na displeji sa ukáže PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stláčajte tlačidlo P
tak dlho, kým sa nezjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Otáčajte tlačidlom Rotary Switch
až sa na displeji ukáže FILTR --.
▪ Stlačte Rotary Switch
vstúpite tým do programovacieho režimu NE – (NIE -).
▪ Otáčajte Rotary Switch
kým nenaskočí nápis ANO (ÁNO ).
▪ Stlačte Rotary Switch, potvrdíte tak nastavenie.
OK
FILTR VLOZIT (NASADIŤ FILTER)
▪ Odoberte a vyprázdnite nádobku na vodu.
▪ Otvorte horný držiak filtra.
▪ Ľahkým zatlačením nasaďte filter do nádobky na
vodu.
▪ Zavrite držiak. Správne zaklapnutie budete počuť.
▪ Nádobku na vodu naplňte čerstvou chladnou
vodou a dajte ju na pôvodne miesto.
▪ Pod dýzu postavte nádobku (min. 500 ml).
▪ Stlačte Rotary Switch .
VENTIL OTEVRIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)
▪ Otočné tlačidlo otvoriť do polohy
.
PROPLACH FILTRU (FILTER PREPLACHUJE), z dýzy vyteká voda.
i
i

Preplachovanie filtra možno kedykoľvek prerušiť. Stačí uzavrieť otočné tlačidlo.
Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je zdraviu škodlivé a ani na chuť
nevplýva negatívne.
Preplachovanie filtra sa zastaví automaticky. Na displeji vyskočí:
VENTIL ZAVRIT (ZAVRIEŤ KOHÚTIK).
▪ Otočné tlačidlo zavrieť do polohy
.
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
Filter je aktivovaný.
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Meranie a nastavovanie tvrdosti vody
Čím tvrdšiu vodu máte, tým častejšie je nutné prístroj ENA odvápniť. Preto je dôležité
nastaviť tvrdosť vody.
i
i

Nastavenie tvrdosti vody nie je možné ani nutné, ak používate filter CLARIS plus.
Tvrdosť vody možno nastaviť po stupňoch v intervale 1° dH až 30° dH, túto funkciu je
možné i vypnúť, prístroj ENA však potom nehlási, kedy ho treba odvápniť.

Tvrdosť vody si môžete odmerať pomocou priložených testovacích paličiek Aquadur®.
▪ Na chvíľku podržte testovacie paličky (sekundu) pod tečúcou vodou. Následne ich
otraste od vody.
▪ Počkajte približne 1 minútu.
▪ Na základe sfarbenia paličiek Aquadur® vyčítajte z opisu sfarbenia na obale stupeň
tvrdosti vody. Takto budete môcť nastaviť tvrdosť vody.
Príklad: Prestavíte tvrdosť vody zo 16° na 25° dH.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stláčajte tlačidlo P
tak dlho, kým sa na displeji nezobrazí UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Otáčajte Rotary Switch
, až sa ukáže nápis TVRDOST (TVRDOSŤ).
▪ Stlačením Rotary Switch
sa dostanete do programového bodu.
16°dH
▪ Otáčajte Rotary Switch , až sa ukáže 25°dH.
▪ Stlačením Rotary Switch
potvrdíte nastavenie.
OK
TVRDOST (TVRDOSŤ)
▪ Otáčajte Rotary Switch , až sa ukáže KONEC.
▪ Stlačením Rotary Switch
opustíte programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Nastavenie mlynčeka
Mletie môžete prispôsobiť stupňu praženia Vašej aktuálnej
kávy.
POZORKeď nastavujete hrúbku mletia na vypnutom
mlynčeku, môžete ho ľahko poškodiť na otáčacom tlačidle
nastavenia mletia.
▪ Mlynček preto nastavujte len, ak práve melie!
Odporúčame:
▪ Pre svetlo opraženú kávu stačí nastavenie jemného
mletia mlynčeka.
▪ Tmavšie opražená káva si vyžaduje nastaviť hrubší
stupeň mletia.
Príklad: Zmena nastavenia hrúbka mletia sa robí len počas
prípravy kávy.
▪ Pod výtok na kávu postavte šálku.
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▪ Stlačte Rotary Switch
, naštartujete tak prípravu
kávy.
▪ Otočný krúžok nastavenia hrúbky mletia dajte do
želanej polohy práve vtedy, keď mlynček melie.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), vopred nastavené množstvo kávy vteká
do šálky, príprava sa ukončí automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Zapnutie
Pri zapnutí kávovaru ENA sa automaticky spustí premývanie kávovaru ENA.
▪

Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť
, zapnete tak kávovar ENA.
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
OT. OVLADAC STISKNOUT (STLAČIŤ ROTARY SWITCH)
▪ Pod výtok na kávu postavte nádobku.
▪ Stlačením Rotary Switch
vyvoláte preplach.
PROPLACH (PREPLACHUJE), systém sa čistí, proces sa zastaví automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Vypnutie prístroja
Pri vypnutí kávovaru ENA sa systém automaticky prečistí, ak bola predtým pripravená nejaká
kávová špecialita.
▪
▪

i

Pod výtok na kávu postavte nádobku.
Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť.
PROPLACH (PREPLACHUJE), systém sa prečistí, proces sa ukončí automaticky. Kávovar
ENA je vypnutý.
Tlačidlo Zapnúť/Vypnúť plní zároveň funkciu sieťového vypínača. Ak kávovar ENA
vypnete, oddelíte ho úplne od elektrickej siete.
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2

Príprava

Rady baristu
Barista je ten, kto vie profesionálne pripravovať espresso a kávu. Pozná každú kávovú
špecialitu a ovláda ich perfektnú prípravu. V spolupráci s kávovarom JURA ENA môžete aj Vy
dosiahnuť skvelé výsledky.
Okrem jednoduchej prípravy stlačením tlačidla môžete prispôsobiť kávu či espresso svojej
individuálnej chuti. K tomu máte k dispozícii mnoho rôznych nastavení. Nebojte sa ich
vyskúšať:
▪ Sila kávy: Silu kávy možno meniť pred alebo počas prípravy nápoja otáčaním tlačidla
Rotary Switch. Pomocou tohto nastavenia regulujete množstvo kávového prášku. Čím
viac kávového prášku použijete, tým bude Vaša kávová špecialita silnejšia
a intenzívnejšej chuti.
▪ Stupeň mletia: V prístroji ENA sa kávové zrná melú vždy pri príprave kávovej
špeciality. Stupeň mletia má podstatný vplyv na výslednú chuť kávy. Stupeň mletia sa
dá nastaviť iba počas mletia. Pre prípravu espressa sa hodí jemnejšie mletá káva než
pre kávu. Stupeň mletia má vplyv na čas prietoku vody vrstvou mletej kávy. Jemnejšie
mletá káva predlžuje dobu extrakcie, čím získa Vaše espresso maximum uvoľnených
aróm.
▪ Teplota: V programovacom režime prístroja ENA máte možnosť nastaviť teplotu
danej kávovej špeciality. Teplota môže ovplyvniť chuť kávy a musí byť prispôsobená
osobným potrebám i sorte kávových zŕn.
▪ Výškovo nastaviteľný výtok na kávu: Výtok na kávu možno ľubovoľne výškovo
nastavovať a tak ho prispôsobiť výške šálok. Odstup medzi výtokom kávy a okrajom
šálky by mal byť čo najmenší, aby vznikla kvalitná jemná a hustá pena, tzv. crema a
aby káva naprskala dookola po prístroji.
Barista ďalej radí:
▪ Kávu skladujte v suchu. Kyslík, svetlo, horúco a vlhkosť káve škodia.
▪ Používajte iba čerstvú a chladnú vodu, aby sa mohla vyvinúť optimálna aróma kávy.
▪ Pre skvelý pôžitok z kávy vymieňajte vodu denne.
▪ Pred prípravou kávy šálky predhrievajte.
▪ Cukor sypte do špecialít len malými lyžičkami, a nepoužívajte kockový cukor, aby ste
nezničili penu na espresse či mliečnu penu.
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1 šálka stlačením tlačidla
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
▪ Pod výtok na kávu položte šálku.
▪

Stlačte Rotary Switch
, naštartujete tak prípravu kávy. Počas prípravy kávy sa
zobrazí sila kávy.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa
zastaví automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

2 šálky stlačením tlačidla
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Pod výtok na kávu postavte 2 šálky.
▪

Otáčajte Rotary Switch

▪

Stlačte Rotary Switch
, zapnete tým prípravu kávy.
2 SALKY (2 ŠÁLKY), vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálok. Príprava sa
ukončí automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

, kým sa nezobrazí: 2 SALKY (2 ŠÁLKY).

Vopred mletá káva
Kávu si môžete pripraviť aj z vopred zomletej kávy, do komory na mletú kávu tak môžete
vsypať napríklad inú sortu kávy.
i
i
i
i

Do komory na mletú kávu nikdy nedávajte viac než dve zarovnané dávkovacie lyžice.
Nepoužívajte príliš najemno pomletú kávu, mohla by totiž upchať systém a káva by
vytekala len po kvapkách.
Ak ste nasypali primálo mletej kávy, na displeji sa Vám ukáže MALO ML. KAVY
(PRIMÁLO MLETEJ KÁVY) a kávovar ENA preruší prípravu kávy.
Želanú kávovú špecialitu musíte pripraviť najneskôr do minúty po naplnení vopred
mletou kávou. Ináč kávovar ENA preruší prípravu kávy a bude v pozícii pripravený.

Príklad: Príprava jednej šálky kávy z vopred mletej kávy.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Pod výtok na kávu položte šálku.
▪ Otvorte komoru na mletú kávu.
DOPLNIT ML. KAVU (NADÁVKOVAŤ MLETÚ KÁVU)
▪ Na komoru (otvor v stroji) na mletú kávu nasaďte
plniaci lievik.
Do lievika vsypte zarovnanú dávkovaciu lyžicu vopred
mletej kávy.
▪ Vyberte lievik.
▪ Komoru na dávkovanie mletej kávy uzavrite.
1 SALEK (1 ŠÁLKA)
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▪

i

Stlačte Rotary Switch,
naštartujete tak prípravu kávy.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa
zastaví automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
Je možné pripraviť aj dve šálky z mletej kávy naraz. V takom prípade musíte pod výtok
na kávu postaviť dve šálky a do komory na vopred mletú kávu nasypať pomocou
lievika dve zarovnané dávkovacie lyžice. Potom pootočte Rotary Switch do polohy 2
SALKY (2 ŠÁLKY) a následne Rotary Switch stlačte, čím spustíte prípravu oboch káv.

Jedinečné nastavenia pred a počas prípravy
S kávovarom ENA máte možnosť meniť rôzne nastavenia pred prípravou kávy a počas mletia.
Pre 1 šálku sú Vám k dispozícii tieto možnosti výberu sily kávy:
▪ JEMNA (jemná)
▪ NORMALNI (normálna)
▪ SILNA (silná)
i
Pri príprave dvoch šálok naraz bude mať káva vždy silu JEMNA (jemná).
i
Vopred nastavené množstvo vody môžete počas procesu parenia meniť otáčaním
tlačidla Rotary Switch.
Tieto nastavenia sa prevádzajú vždy podľa toho istého vzoru a neukladajú sa do pamäti.
Príklad: Zmena sily kávy pri jednej šálke pred jej prípravou z NORMALNI (NORMÁLNA) na
SILNA (SILNÁ).
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Pod výtok na kávu postavte šálku.
▪ Otáčajte Rotary Switch , až sa Vám zjaví SILNA (SILNÁ).
▪ Kým svieti na displeji SILNA (SILNÁ), stlačte Rotary Switch
. Počas mletia bude na
displeji svietiť SILNA (SILNÁ).
1 SALEK (1 ŠÁLKA) ), vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa
zastaví automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Trvalé prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky
i

Množstvo vody pre 1 šálku sa dá natrvalo nastaviť. I pri príprave dvoch šálok vtečie do
každej z nich to isté nastavené množstvo vody.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Pod výtok na kávu postavte šálku.
▪ Stlačte a držte Rotary Switch . Začne sa mletie kávy, na displeji sa zobrazí sila kávy.
▪ I naďalej tlačte Rotary Switch,
až kým sa na displeji neobjaví KAVA DOST? (DOSŤ
KÁVY?). Káva vtečie do šálky.
▪ Ako náhle sa v šálke ocitne akurátne množstvo kávy, stlačte Rotary Switch
. OK,
vopred nastavené množstvo vody pre jednu kávu sa uložilo do pamäte.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
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Cappuccino pomocou dýzy Profi Auto Cappuccino
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Z dýzy Profi Auto 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 postavte šálku.
▪ Výberovú páčku dýzy dajte do polohy Mliečna pena .
▪ Otáčajte Rotary Switch , až kým sa neobjaví PARA
(PARA).
▪ Stlačte Rotary Switch.
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Ako náhle je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji
opäť nápis PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), začne sa pripravovať mliečna pena.
▪ Otočné tlačidlo
uzavrite do polohy
a to hneď ako náhle máte v šálke
dostatok mliečnej peny.
i

Mliečnu penu možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.
▪
▪

Šálku položte pod výtok na kávu.
Stlačte Rotary Switch, začne sa tak príprava kávy.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa
zastaví automaticky.

Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať
a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Dýza Profi Auto Cappuccino“.

Cappuccino pomocou dýzy Easy Auto Cappuccino
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN
(PRIPRAVENÝ).
▪ Z boku dýzy Easy Auto Cappuccino dajte dole
červenú 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 postavte šálku.
▪ Otáčajte Rotary Switch
, až kým sa neobjaví
PARA (PARA).
▪ Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Hneď ako je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji
opäť nápis PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), začne sa pripravovať mliečna pena.
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▪

i

Otočné tlačidlo
uzavrite do polohy
dostatok mliečnej peny.

, a to hneď ako náhle máte v šálke

Mliečnu penu možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.
▪
▪

Šálku položte pod výtok na kávu.
Stlačte Rotary Switch, začne sa tak príprava kávy.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa
zastaví automaticky.

Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať
a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Dýza Easy Auto Cappuccino“.

Cappuccino pomocou 2-stupňovej dýzy na penu
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ 2-stupňovú dýzu na penu dajte do spodnej polohy.
▪ Pod -stupňovú dýzu na penu postavte šálku s mliekom a ponorte do nej dýzu.
i

Ak dýza do šálky nedosiahne, musíte šálku nadvihnúť.
▪ Otáčajte tlačidlom Rotary Switch,
až kým sa
neobjaví PARA (PARA).
▪ Stlačte Rotary Switch.
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Hneď ako je kávovar ENA
zahriaty, rozsvieti sa na displeji opäť nápis PRIPRAVEN
(PRIPRAVENÝ).
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), mliečna pena sa začne pripravovať pomocou
horúcej pary.
▪ Otočné tlačidlo
uzavrite do polohy
a to
hneď ako náhle máte v šálke mliečnu penu správnej konzistencie.

i

Mliečnu penu možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.
▪
▪

Šálku položte pod výtok na kávu.
Stlačte Rotary Switch, začne sa tak príprava kávy.
1 SALEK (1 ŠÁLKA), do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa
zastaví automaticky.
Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne vyplachovať a čistiť.
Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Rozloženie a vymytie 2-stupňovej dýzy na penu“.
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Ohrievanie mlieka pomocou dýzy Profi Auto Cappuccino
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Z boku dýzy Profi Auto Cappuccino dajte dole
červenú 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 postavte šálku.
▪ Výberovú páčku dýzy dajte do polohy Mlieko .
▪ Otáčajte Rotary Switch
až kým sa neobjaví
PARA (PARA).
▪ Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Hneď ako je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji
opäť nápis PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), začne sa pripravovať teplé mlieko.
▪ Otočné tlačidlo
uzavrite do polohy
, a to hneď ako náhle máte v šálke
dostatok ohriateho mlieka.
i
Ohriate mlieko možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.
Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať
a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Dýza Profi Auto Cappuccino“.

Ohrievanie mlieka pomocou 2-stupňovej dýzy na penu
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ 2-stupňovú dýzu na penu dajte do hornej polohy.
▪ Pod -stupňovú dýzu na penu postavte šálku s
mliekom a ponorte do nej dýzu.
i
Ak dýza do šálky nedosiahne, musíte šálku
nadvihnúť.
▪

Otáčajte tlačidlom Rotary Switch
, až kým sa
neobjaví PARA (PARA).
▪ Stlačte Rotary Switch.
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA). Hneď ako je kávovar ENA zahriaty, rozsvieti sa na displeji
opäť nápis PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), pomocou horúcej pary sa začne zohrievať mlieko.
▪ Otočné tlačidlo
uzavrite do polohy
a to hneď ako náhle máte v šálke mlieko
tej správnej teploty.
i

Mliečnu penu možno pripravovať aj naďalej v priebehu zhruba 40 sekúnd.
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Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať
a čistiť. Postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Rozloženie a vymytie 2-stupňovej dýzy na
penu“.

Horúca voda
i

Ak chcete pripravovať horúcu vodu, musíte na Connector System© nasadiť buď dýzu
na horúcu vodu alebo 2-stupňnovú dýzu na penu.

POZOR
Striekajúca horúca voda Vás môže opariť.
▪ Zamedzte priamemu kontaktu s pokožkou.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Pod dýzu položte šálku.
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
VODA (VODA), do šálky vtečie horúca voda.
▪ Otočné tlačidlo zavrite
, ako náhle sa v šálke nachádza dostatok horúcej vody.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

3

Trvácne nastavenia v programovacom režime

Produkty
▪
▪
▪

Pre jednu šálku možno natrvalo naprogramovať tieto nastavenia:
množstvo vody: 15 ML – 240 ML
silu kávy: JEMNA (JEMNÁ), NORMALNI (NORMÁLNA), SILNA (SILNÁ)
teplotu: NORMALNI (NORMÁLNA), VYSOKA (VYSOKÁ)

Pri príprave 2 šálok platí nasledovné:
▪ Množstvo vody nastavené pre jednu šálku, platí i pre dve šálky. Do každej z nich
vtečie do isté množstvo vody.
▪ Pri príprave dvoch šálok bude sila kávy vždy jemná.
▪ Teplota nastavená pre prípravu jednej šálky, platí rovnako aj pre dve.
Trvácne nastavenia v programovacom režime sa nastavujú podľa jedného vzoru.
Príklad: Trvalá zmena sily kávy pre jednu šálku z NORMALNI (NORMÁLNA) na SILNA (SILNÁ).
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Tak dlho tlačte na tlačidlo P
, až kým sa neukáže UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Otáčajte Rotary Switch , až sa Vám zobrazí NAPOJE (PRODUKT).
▪ Stlačte Rotary Switch
, vstúpite tak do programového bodu. Na displeji vyskočí
hlásenie VODA (VODA).
▪ Otáčajte Rotary Switch , kým sa Vám neukáže AROMA.
▪ Vtedy stlačte Rotary Switch,
aby ste vošli do programového bodu NORMALNI
(NORMÁLNA).
▪ Otáčajte Rotary Switch
, až sa Vám objaví nápis SILNA (SILNÁ).
▪ Stlačením Rotary Switch
potvrdíte výber nastavenia.
OK, sila kávy je nastavená. Na displeji svieti AROMA.
▪ Otáčajte Rotary Switch
, až sa zobrazí KONEC.
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▪
▪
▪

Stlačením Rotary Switch
opustíte programový bod. NAPOJE (PRODUKT)
Otáčajte Rotary Switch , až sa zobrazí KONEC.
Stlačte Rotary Switch
, opustíte tak programovací režim.
PRIPRAVEN
(PRIPRAVENÝ)

Energeticky úsporný režim
Kávovar ENA možno i natrvalo nastaviť na prevádzku v energeticky úspornom režime
(E.S.M©).
Programový bod ENERGIE - / √ (ENERGIA- / √).
▪ ENERGIE – (ENERGIA -)
o Kávovar ENA je neprestajne pripravený.
o Všetky kávy i horúcu vodu možno pripraviť bez čakania.
▪ ENERGIE √ (ENERGIA √)
o Po zhruba 5 minútach sa kávovar ENA prepne na úspornú teplotu a nie je
v pohotovosti.
o Pred prípravou kávy či horúcej vody sa kávovar musí najskôr zahriať.
Príklad: Zmena režimu z ENERGIE – (ENERGIA --) na ENERGIE √ (ENERGIA √).
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stlačte tlačidlo P
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa zobrazí ENERGIE – (ENERGIA --).
▪ Stlačením Rotary Switch
sa dostanete do programového bodu.
ECONOM – (ŠETRIŤ -- )
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa Vám zobrazí ECONOM √ (ŠETRIŤ √).
▪ Stlačením Rotary Switch
potvrdíte nastavenie.
OK, energeticky úsporný režim je nastavený.
ENERGIE √ (ENERGIA √)
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa zobrazí KONEC.
▪ Stlačte Rotary Switch
, opustíte tak programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Automatické vypínanie
Energiu môžete ušetriť i pomocou automatického vypínania kávovaru ENA.
i

Dobu vypnutia možno nastaviť v rozmedzí od 0,5 až do 9 hodín, alebo ju možno
celkom deaktivovať (- - - HOD (- - - HOD)).

Príklad: Zmena doby automatického vypnutia z 5 HOD (5 HOD) na 2 HOD (2 HOD).
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stlačte tlačidlo P
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa zobrazí VYPNOUT PO (VYPNÚŤ PO).
▪ Stlačením Rotary Switch
sa dostanete do programového bodu.
5 HOD (5 HOD)
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa Vám zobrazí 2 HOD (2 HOD).
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▪

Stlačením Rotary Switch
potvrdíte nastavenie.
OK, automatické vypnutie je nastavené.
VYPNOUT PO (VYPNÚŤ PO)
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa zobrazí KONEC.
▪ Stlačte Rotary Switch
opustíte tak programovací režim. PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Nastavenie jednotky množstva vody
Jednotku množstva vody možno udávať buď v ml alebo oz.
Príklad: Zmena jednotky množstva vody z ML na OZ.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stlačte tlačidlo P
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa zobrazí JEDNOTKA (JEDNOTKA)
▪ Stlačením Rotary Switch
sa dostanete do programového bodu.
ML
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa Vám zobrazí OZ.
▪ Stlačením Rotary Switch
potvrdíte nastavenie.
OK, jednotka množstva vody je nastavená.
JEDNOTKA (JEDNOTKA)
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa zobrazí KONEC.
▪ Stlačte Rotary Switch
, opustíte tak programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Jazyk
Jazyk sa nastavuje pri prvom uvedení do prevádzky.
Na kávovare možno nastaviť tieto jazyky:
▪ nemčinu,
▪ angličtinu,
▪ francúzštinu,
▪ holandčinu,
▪ češtinu,
▪ španielčinu,
▪ portugalčinu.
Príklad: Zmena jazyka z CESKY na ENGLISCH.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stlačte tlačidlo P
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa zobrazí JAZYK (JAZYK).
▪ Stlačením Rotary Switch
sa dostanete do programového bodu.
CESKY
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa Vám zobrazí ENGLISH.
▪ Stlačením Rotary Switch
potvrdíte nastavenie.
OK, jazyk je nastavený.
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LANGUAGE (JAZYK)
▪ Otáčaním Rotary Switch
sa zobrazí EXIT.
▪ Stlačte Rotary Switch
, opustíte tak programovací režim.
READY (PRIPRAVENÝ)

4

Údržba

Kávovar ENA má k dispozícii štyri integrované údržbové programy:
▪ preplachovanie prístroja,
▪ výmenu filtra,
▪ čistenie prístroja,
▪ odvápnenie prístroja.
i

Čistenie, odvápnenie alebo výmenu filtra vykonajte, ak to po Vás kávovar požaduje
pomocou signálov na displeji.

Tipy na údržbu
Dlhšiu životnosť kávovaru a optimálnu kvalitu kávy dosiahnete, ak budete kávovar ENA
denne udržiavať podľa nasledovných pokynov:
▪ Nádobky na kávový odpad a odpadovú vodu vyprázdnite a vymyte teplou vodou.
▪ Nádobku na vodu vypláchnite čírou vodou.
▪ Povrch kávovaru utierajte navlhčenou handričkou.
▪ Ak ste pomocou dýz penili alebo zohrievali mlieko, pravidelne ich preplachujte.

Ručné preplachovanie prístroja
Po zapnutí začne kávovar ENA keď za zahreje požadovať prepláchnutie. Pri vypnutí kávovaru
sa tento proces spustí automaticky, ak bola pripravená nejaká kávová špecialita.
Proces „Preplachovanie prístroja“ možno spustiť ručne.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stlačte tlačidlo P
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Stlačením Rotary Switch
sa dostanete do programového bodu.
PROPLACH (ČISTENIE)
▪ Stlačením Rotary Switch
spustíte proces preplachovania.
PROPLACH (PREPLACHUJE), ukončí sa automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
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Výmena filtra na výzvu
i

Po prietoku 50 l vody cez filter je účinnosť filtra vyčerpaná, prístroj ENA od Vás
vyžaduje výmenu filtra.
i
Po dvoch mesiacoch je účinnosť filtra vyčerpaná. Dávajte preto pozor na uplynutý čas
na dátumovom štítku na držiaku filtra.
i
Ak nemáte aktivovaný filter CLARIS plus, na displeji sa nezobrazia výzvy na výmenu
filtra.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN/FILTER (PRIPRAVENÝ/FILTER).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stlačte údržbové tlačidlo . VLOZTE FILTR (NASADIŤ FILTER)
▪ Odoberte a vyprázdnite nádobku na vodu.
▪ Odklopte držiak a vyberte z neho starý filter.
▪ Pomocou ľahkého tlaku nasaďte nový filter späť do
nádobky na vodu.
▪ Držiak filtra zavrite. Správne zaklapnutie budete
počuť.
▪ Do nádobky na vodu nalejte čerstvú chladnú vodu
a umiestnite ju späť.
▪ Pod dýzu postavte nádobku (obsah min. 500 ml).
▪ Stlačte Rotary Switch .
VENTIL OTVORIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy .
FILTR PROPLACH (FILTER PREPLACHUJE), z dýzy vyteká voda.
i
Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek prerušiť. Stačí uzavrieť otočné tlačidlo.
i
Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je zdraviu škodlivé, a ani nemá
negatívny vplyv na chuť kávy.
Preplachovanie filtra sa ukončí automaticky.
VENTIL ZAVRIT (UZAVRIEŤ KOHÚTIK)
▪ Otočné tlačidlo
uzavrite do polohy .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Ručná výmena filtra
Proces „Výmena filtra“ možno spustiť i ručne.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Tlačte tlačidlo P
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Následne stlačte Rotary Switch
, čím vojdete do programového bodu.
PROPLACH (ČISTENIE)
▪ Otáčajte Rotary Switch
, kým sa na displeji neukáže FILTER
▪ Stlačte Rotary Switch .
FILTR VLOZIT (NASADIŤ FILTER)
▪ Ďalej pokračujte tretím bodom podľa návodu „Výmena filtra na výzvu“, ktorý
nájdete vyššie.
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Čistenie prístroja na výzvu
Po príprave 180 káv alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí vyžaduje kávovar ENA čistenie.
POZOR
Ak použijete nesprávne čistiace prostriedky, môže to viesť k poškodeniu prístroja a vzniku
nečistôt vo vode.
▪ Preto používajte výlučne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
i
Čistiaci program trvá približne 15 minút.
i
Čistiaci program neprerušujte. Znížili by ste tak kvalitu čistenia.
i
Čistiace tablety JURA získate u autorizovaných predajcov.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN/VYCISTIT (ČISTIŤ/PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stlačte tlačidlo údržby .
VYPRAZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)
▪ Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i nádobku
na kávový odpad a nasaďte ich späť.
STISKNOUT OT. OVLADAC (STLAČIŤ ROTARY SWITCH)
▪ Pod výtok na kávu postavte nádobku.
▪ Stlačte Rotary Switch , spustíte tak čistenie.
CISTENI (ČISTÍ), z výtoku na kávu vyteká voda. Proces sa
preruší, na displeji sa objaví: VHODIT TABLETU (VHODIŤ
TABLETU).
▪ Otvorte komory na vopred mletú kávu a vhoďte dnu jednu čistiacu tabletu JURA.
▪ Následne komoru na vopred mletú kávu zavrite.
STISKNOUT OT. OVLADAC (STLAČIŤ ROTARY SWITCH)
▪ Stlačte Rotary Switch .
CISTENI (ČISTÍ), z výtoku na kávu viackrát vytečie voda.
VYPRAZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)
Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i zásobník na kávový odpad a nasaďte ich
naspäť. PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

Ručné čistenie prístroja
Proces „Čistenie prístroja“ možno spustiť i ručne.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Tlačte tlačidlo P
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Následne stlačte Rotary Switch
, čím vojdete do programového bodu.
PROPLACH (ČISTENIE)
▪ Otáčajte Rotary Switch
, kým sa na displeji neukáže CISTENI (ČISTIŤ)
▪ Stlačte Rotary Switch .
VYPRAZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU )
Ďalej pokračujte tretím bodom podľa návodu „Čistenie prístroja na výzvu“, ktorý nájdete
vyššie.
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Odvápnenie prístroja na výzvu
Kávovar ENA sa z prevádzkových dôvodov zanáša vodným kameňom, preto občas vyžaduje
odvápnenie. Stupeň pokrytia vodným kameňom závisí na tvrdosti vody.
POZOR
Odvápňovacie prostriedky môžu pri kontakte podráždiť oči či pokožku.
▪ Snažte sa zamedziť priamemu kontaktu s očami či pokožkou.
▪ Odvápňovacie prostriedky vymyte čistou vodou. Pri kontakte s očami vyhľadajte
okamžite očného lekára.
POZOR
Použitím nesprávnych odvápňovacích prostriedkov môžete poškodiť prístroj alebo vyvolať
vznik nečistôt vo vode.
▪ Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
POZOR
Pri prerušení procesu odvápnenia môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
▪ Odvápnenie vždy preveďte bez prerušenia až do konca.
POZOR
Odvápňovacie prostriedky môžu poškodiť niektoré na to citlivé povrchy napr. stolu, aby ste
tomu zabránili
▪ ihneď po kvapnutí povrch umyte a do sucha utrite.
i
i
i

Odvápnenie trvá zhruba 40 minút.
Odvápňovacie tablety JURA získate u autorizovaných predajcov.
Ak používate filter CLARIS a máte ho aktivovaný, výzva na odvápnenie sa Vám
nezobrazí.

Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN/ODVAPNIT (ODVÁPNIŤ/ PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Stlačte tlačidlo údržby .
VYPRAZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)
▪ Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i nádobku na kávový odpad a nasaďte ich späť.
ROZTOK DO ZAS.VODY (PROSTRIEDOK DO NÁDOBKY NA VODU)
▪ Nádobku na vodu odoberte a vyprázdnite.
▪ V nádobke s minimálne 500 ml vody úplne rozpustite 3 odvápňovacie tablety JURA (1
balenie). Toto Vám môže trvať i niekoľko minút.
▪ Roztok nalejte do prázdnej nádobky na vodu
a nasaďte ju na miesto.
VENTIL OTEVRIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)
▪ Opatrne zložte z násadky Connector System© dýzu.
▪ Pod Connector System© postavte nádobku (obsah
min. 500 ml).
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy.
ODVAPNENI (ODVÁPŇUJE), z násadky Connector System©
vytečie viackrát voda.
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▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

VENTIL ZAVRIT (UZAVRIEŤ KOHÚTIK)
Otočné tlačidlo
zavrite do polohy.
ODVAPNENI (ODVÁPŇUJE), odvápňovanie pokračuje.
VYPRAZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)
Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i nádobku na kávový odpad a nasaďte ich späť.
Vyprázdnite nádobku a znova ju postavte pod Connector System©.
NAPLNIT ZAS. VODY (NAPLNIŤ NÁDOBKU NA VODU)
Nádobku na vodu odoberte, dôkladne ju vypláchnite a napustite do nej čerstvú
chladnú vodu, potom ju znova nasaďte späť.
VENTIL OTEVRIT (OTVORIŤ KOHÚTIK)
Otočné tlačidlo
otvorte do polohy.
ODVAPNENI (ODVÁPŇUJE), z násadky Connector System© vytečie voda. Proces sa
preruší.
VENTIL ZAVRIT (UZAVRIEŤ KOHÚTIK)
Otočné tlačidlo
zavrite do polohy.
ODVAPNENI (ODVÁPŇUJE), odvápňovanie pokračuje.
VYPRAZDNIT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU)
Vyprázdnite misku na odpadovú vodu i nádobku na kávový odpad a nasaďte ich späť.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
Na Connector System© znova nasaďte dýzu.

Ručné odvápnenie prístroja
Proces „Odvápnenie prístroja“ možno previesť aj ručne.
Toto musí byť dodržané: Na displeji svieti PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otvorte kryt za tlačidlom Rotary Switch.
▪ Tlačte tlačidlo P
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA (ÚDRŽBA).
▪ Následne stlačte Rotary Switch
čím vojdete do programového bodu.
PROPLACH (ČISTENIE)
▪ Otáčajte Rotary Switch , kým sa na displeji neukáže ODVAPNIT (ODVÁPNIŤ)
▪ Stlačte Rotary Switch .
VYSYPAT ODKAP. ROST (VYPRÁZDNIŤ MISKU )
Ďalej pokračujte tretím bodom podľa návodu „Odvápnenie prístroja na výzvu“, ktorý
nájdete vyššie.

Preplachovanie dýzy Profi Auto Cappuccino
Ak chcete, aby Vaša dýza Profi Auto Cappuccino fungovala
bezchybne, musíte ju po každej príprave nápoja
s mliekom prepláchnuť vodou.
i
Kávovar ENA Vás nevyzve sám, aby ste dýzu Profi
Auto Cappuccino prepláchli.
▪ Hadičku na ťahanie mlieka vyberte z kartónu
s mliekom alebo z nádobky s mliekom.
▪ Napustite do jednej nádobky čerstvú chladnú vodu
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▪
▪
▪
▪

▪
▪

a ponorte do nej spomínanú hadičku.
Druhú, prázdnu, nádobku postavte pod dýzu.
Výberovú páčku dýzy dajte do polohy Mliečna pena
alebo Mlieko .
Otočte Rotary Switch
, až sa na displeji ukáže PARA (PARA).
Stlačte Rotary Switch
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis PRIPRAVEN
(PRIPRAVENÝ).
Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), dýza a hadička sa umývajú horúcou parou.
Otočné tlačidlo
zavrite do polohy , ako náhle začne do druhej nádobky vtekať
čistá voda.

Čistenie dýzy Profi Auto Cappuccino
Ak chcete, aby dýza Profi Auto Cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju, v prípade, že
pracujete s mliekom, denne čistiť.
POZOR

i
i

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Nemožno vylúčiť prípadné poškodenia prístroja a vznik nečistôt vo vode, ak
používate nesprávne čistiace prostriedky!
▪ Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
Prístroj ENA Vás sám nevyzve, aby ste vyčistili dýzu Profi Auto Cappuccino.
Prípravky na čistenie dýzy Profi Auto Cappuccino JURA získate v autorizovaných
predajniach.
Hadičku na ťahanie mlieka vyberte z kartónu s mliekom alebo z nádobky s mliekom.
Napustite do jednej nádobky 250 ml čerstvej chladnej vody a za vrchnák (max. 15 ml)
čistiaceho prostriedku pre dýzy Auto Cappuccino.
Do onej nádobky ponorte hadičku od mlieka.
Druhú, prázdnu, nádobku postavte pod dýzu.
▪ Výberovú páčku dýzy dajte do polohy Mliečna pena
alebo Mlieko .
▪ Otočte Rotary Switch , až sa na displeji ukáže PARA
(PARA).
▪ Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa
nápis PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistia.
Otočné tlačidlo
zavrite do polohy , keď je nádobka s čistiacim prostriedkom
prázdna.
Následne túto nádobku dôkladne vypláchnite a nalejte do nej 250 ml čerstvej vody,
potom do nej ponorte hadičku.
Nádobku pod dýzou vyprázdnite a opäť postavte pod dýzu.
Otočte Rotary Switch , až sa na displeji ukáže PARA (PARA).
Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
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Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis PRIPRAVEN
(PRIPRAVENÝ).
▪ Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistia čerstvou vodou.
▪ Otočné tlačidlo
zavrite do polohy
, keď je nádobka s vodou prázdna.

Rozloženie a vyčistenie dýzy Profi Auto Cappuccino
▪
▪
▪
▪

Dýzu Profi Auto Cappuccino opatrne stiahnite
z násadky Connector System©.
Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
Všetky diely dôkladne umyte pod tečúcou vodou.
Dýzu na cappuccino opäť zmontujte a napevno
nasaďte na Connector System©.

Preplachovanie dýzy Easy Auto Cappuccino
Ak chcete, aby Vaša dýza Easy Auto Cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju po každej
príprave nápoja s mliekom prepláchnuť vodou.
i

Kávovar ENA Vás nevyzve sám, aby ste dýzu Easy Auto Cappuccino prepláchli.
▪

Hadičku na ťahanie mlieka vyberte z kartónu s mliekom alebo z nádobky s mliekom.
▪ Napustite do jednej nádobky čerstvú chladnú vodu
a ponorte do nej spomínanú hadičku.
▪ Druhú, prázdnu, nádobku postavte pod dýzu.
▪

Otočte Rotary Switch
(PARA).

, až sa na displeji ukáže PARA

▪ Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa
nápis PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪

Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistí horúcou parou.

▪

Otočné tlačidlo
čistá voda.

zavrite do polohy

, keď začne do druhej nádobky vtekať už
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Čistenie dýzy Easy Auto Cappuccino
Ak chcete, aby dýza Easy Auto Cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju, v prípade, že
pracujete s mliekom, denne čistiť.
POZOR

i
i

Nemožno vylúčiť prípadné poškodenia prístroja a vznik nečistôt vo vode, ak
používate nesprávne čistiace prostriedky!
▪ Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
Prístroj ENA Vás sám nevyzve, aby ste vyčistili dýzu Easy Auto Cappuccino.
Prípravky na čistenie dýzy Easy Auto Cappuccino JURA získate v autorizovaných
predajniach.
▪
▪

▪
▪
▪

Hadičku na ťahanie mlieka vyberte z kartónu s mliekom
alebo z nádobky s mliekom.
Napustite do jednej nádobky 250 ml čerstvej chladnej
vody a za vrchnák (max. 15 ml) čistiaceho prostriedku
pre dýzy Auto Cappuccino.
Do tej nádobky ponorte hadičku od mlieka.
Druhú, prázdnu, nádobku postavte pod dýzu.
Otočte Rotary Switch
(PARA).

, až sa na displeji ukáže PARA

▪

Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
Hneď ako je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis PRIPRAVEN
(PRIPRAVENÝ).

▪

Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistia.

▪

▪

Otočné tlačidlo
zavrite do polohy
, keď je nádobka s čistiacim prostriedkom
prázdna.
Následne túto nádobku dôkladne vypláchnite a nalejte do nej 250 ml čerstvej vody,
potom do nej ponorte hadičku.
Nádobku pod dýzou vyprázdnite a opäť postavte pod dýzu.

▪

Otočte Rotary Switch

▪

Stlačte Rotary Switch .
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA)
Keď je kávovar ENA dostatočne zahriaty, zjaví sa nápis PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).

▪

Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
PARA (PARA), dýza a hadička sa čistia čerstvou vodou.

▪

Otočné tlačidlo

▪

, až sa na displeji ukáže PARA (PARA).

zavrite do polohy

, ako náhle je nádobka s vodou prázdna.
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Rozloženie a vyčistenie dýzy Easy Auto Cappuccino
▪
▪
▪
▪

Dýzu Easy Auto Cappuccino opatrne stiahnite
z násadky Connector System©.
Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
Všetky diely dôkladne umyte pod tečúcou vodou.
Dýzu Easy Auto Cappuccino opäť zmontujte a
napevno nasaďte na Connector System©.

Rozloženie a vyčistenie 2-stupňovej dýzy na penu
Ak chcete, aby Vaša 2-stupňová dýzy na penu fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne
preplachovať, najmä ak ste predtým pripravovali nápoj z mlieka alebo ste mlieko penili.

POZOR
Hrozí Vám popálenie pri dotyku horúcej dýzy alebo jej prípojných častí.
▪ Pred čistením nechajte dýzu najprv vychladnúť.
▪ Dýzu opatrne stiahnite z násadky Connector
System©.
▪ Pomocou otvoru na dávkovacej lyžici pre mletú
kávu rozskrutkujte dýzu.
▪ Všetky tri časti dýzy dôkladne vymyte pod tečúcou
vodou.
▪ Dýzu opäť zmontujte a nasaďte na Connector
System©.

Odstraňovanie cudzích telies
Aj pri najlepšej zrnkovej káve sa môže prihodiť, že sa medzi zrnkami kávy nájde aj cudzorodé
teleso, napr. kameň, ktoré môže zablokovať mlynček.
POZOR
Pri tejto činnosti Vám hrozí nebezpečenstvo rozomletia prstov v zapnutom mlynčeku!
▪
▪
▪
▪
▪

Pred prácou s mlynčekom vypnite prístroj pomocou
tlačidla Vypnúť/Zapnúť.
Odpojte prístroj od elektrickej siete.
Otvorte kryt zásobníka na zrná kávy.
Pomocou vysávača zo zásobníka odstráňte zrnká kávy.
Uvoľnite skrutku v zásobníku na kávové zrná
a odstráňte ochranu pred poškodením prstov.
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▪
▪

▪
▪

Pomocou vysávača odstráňte i zbytok zŕn.
Do mlynčeka vsuňte príslušný kľúč. Týmto kľúčom
otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa
zaseknuté teleso neuvoľní, potom ho odstráňte.
Ochranu pred poškodením prstov nasaďte späť a
napevno priskrutkujte.
Do zásobníka na kávové zrná opätovne vsypte kávu
a zavrite kryt zásobníka na zrnká kávy.

Čistenie zásobníka na zrnká kávy
Zrnká kávy môžu byť pokryté slabou vrstvou tuku, ktorá sa potom usádza na stenách
zásobníka na zrnká kávy. Tieto pozostatky môžu mať negatívny vplyv na akosť hotovej kávy.
Preto treba čas od času čistiť aj zásobník na kávové zrná.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pred prácou s mlynčekom vypnite prístroj pomocou tlačidla Vypnúť/Zapnúť .
Odpojte prístroj od elektrickej siete.
Otvorte kryt zásobníka na zrná kávy.
Pomocou vysávača zo zásobníka odstráňte zrnká kávy.
Steny zásobníka na kávové zrnká poutierajte suchou a jemnou handričkou.
Ochranu pred poškodením prstov zaklapnite nadol a znova ju napevno priskrutkujte.
Do zásobníka na kávové zrná opätovne vsypte kávu a zavrite kryt zásobníka na zrnká
kávy.

Odvápnenie nádobky na vodu
Nádobku na vodu môže pokryť vodný kameň. Ak chcete zabezpečiť jej bezchybné
fungovanie, mali by ste ju občas odvápniť.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nádobku na vodu vyberte.
Ak používate filter CLARIS plus, tak ho dajte z nádobky von.
Nádobku na vodu vypláchnite pomocou bežného jemného prostriedku na
odvápňovanie, pričom sa držte pokynov výrobcu.
Nádobku na vodu následne dôkladne umyte čistou vodou.
Ak používate filter CLARIS plus, nezabudnite ho opäť vsadiť do nádobky.
Nádobku na vodu znovu naplňte čerstvou chladnou vodou a vsaďte na jej miesto.
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Filter CLARIS plus – voda pre skvelú kávu

Vďaka používaniu filtra CLARIS plus získate vždy čerstvo prefiltrovanú vodu na kávu či horúcu
vodu. Táto technológia bola vyvinutá špeciálne pre kávovary firmy JURA, zaručuje pH
neutrálne voči káve. Filter umiestnime priamo do nádobky na vodu.
V protiklade k iným systémom na filtráciu vody pre domácnosť fungujú filtre CLARIS plus na
profesionálnom princípe prúdenia ťahom. V praxi to znamená, že pri každej príprave nápoja
sa nasaje a prefiltruje len presne potrebné množstvo vody.
Odvápňovanie je zbytočné
Ak budete používať filtre CLARIS plus pravidelne, ušetríte si zdĺhavé odvápňovanie prístroja.
Váš kávovar sa Vám za údržbu odvďačí dlhou životnosťou. Odporúča sa, používať filter
CLARIS plus pri vode s tvrdosťou viac než 10° dH (nemeckej stupnice tvrdosti vody). Tvrdosť
vody si zistite pri prvej prevádzke stroja hneď na začiatku pomocou testovacích tyčiniek
Aquadur®, ktoré sú súčasťou balenia
Jednoduchá manipulácia
Nasadzovanie filtru CLARIS plus je jednoduché. Opis tejto činnosti nájdete v kapitole 1
„Príprava a uvedenie do prevádzky – Nasadenie a aktivovane filtra“.
Úsporná spotreba
Po pretečení 50 l vody alebo najneskôr po 2 mesiacoch sa účinnosť filtra CLARIS plus
vyčerpá. Potom treba filter vymeniť. Váš kávovar Vám sám na displeji oznámi potrebu
výmeny filtra. Tento postup nájdete v kapitole 4 „Údržba – Výmena filtra na výzvu“. Požité
filtre môžete odovzdávať u predajcu.
Starostlivosť a uschovávanie
Ak budete na dlhšiu dobu preč, alebo keď nádobku na vodu čistíte či odvápňujete pomocou
bežných čistiacich prostriedkov môžete filter CLARIS plus vybrať s nádobky na vodu.
Ak ste preč dlhodobejšie (napr. na dovolenke), odporúčame Vám postup, ako filter uschovať:
vyberte filter z nádobky na vodu, vložte ho do pohára, v ktorom je zhruba 2 cm vody
a uschovajte v chladničke.
Pri opätovnom zapnutí prístroja Vám odporúčame nechať pretiecť prístrojom naprázdno asi
pol litra vody. Môže sa vyskytnúť sfarbenie vody, ktoré však nie je zdraviu škodlivé.
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Hlásenia na displeji

hlásenie
DOPLNIT ZAS. VODY

VYPRAZDIT

ODKAP. ROST

DOPLNIT ZRNKA

CISTENI

príčina/následok
Nádobka na vodu je prázdna.
Nemôžete
pripravovať
ani
nápoje z kávy, ani z horúcej vody
či mlieka.
Zásobník na odpad z kávy je
plný. Nemôžete pripravovať
nápoje z kávy, ale nápoje
z horúcej vody či mlieka ešte
áno.
Miska na odpadovú vodu chýba
alebo je nesprávne nasadená.
Nemôžete
pripravovať
ani
nápoje z kávy, ani z horúcej vody
či mlieka.
Zásobník na kávové zrná je
prázdny. Nemôžete pripravovať
nápoje z kávy, ale nápoje
z horúcej vody či mlieka ešte
áno.
Váš kávovar ENA požaduje
vyčistenie prístroja.

opatrenie
▪ Naplňte nádobku vodou (viď
kapitolu
1
„Príprava
a uvedenie do prevádzky –
Naplnenie nádobky na vodu“
▪ Vyprázdnite zásobník a misku
na odpadovú vodu.

▪

Misku na odpadovú vodu
nasaďte
alebo
správne
nasaďte.

▪

Naplňte zásobník zrnkovou
kávou (viď kapitolu 1
„Príprava a uvedenie do
prevádzky
–
Naplnenie
zásobníka na kávové zrná).
Vyčistite prístroj (viď kapitolu
4 „Údržba – Čistenie prístroja
na výzvu)“
Odvápnite
prístroj
(viď
kapitolu 4 „Údržba –
Odvápnenie prístroja na
výzvu“)
Vymeňte filter CLARIS plus
(viď kapitolu 4 „Údržba –
výmena filtra na výzvu“)
Pri ďalšej príprave kávy
z mletej kávy vsypte do
komory viac mletej kávy (viď
kapitolu 2 „Príprava – Mletá
káva“).
Treba vyčkať niekoľko minút,
kým sa systém ochladí alebo
pripraviť nejakú kávovú
špecialitu či horúcu vodu.

▪

od ▪

ODVAPNENI

ENA vyžaduje vyčistenie
vodného kameňa.

FILTER

Po prietoku zhruba 50 litroch ▪
vody je účinnosť filtra CLARIS
plus vyčerpaná.
V komore na mletú kávu je príliš ▪
málo mletej kávy, prístroj ENA
ukončí prípravu nápoja.

MALO ML. KAVY

MOC HORKY

Systém je príliš horúci, nemožno ▪
naštartovať program údržby.
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Hlásenie chýb

problém
príčina/následok
opatrenie
Mlynček
vydáva V mlynčeku sa nachádza cudzie ▪ Odstráňte toto cudzorodé
hlasné zvuky.
teleso.
teleso (viď kapitolu 4 Údržba –
odstraňovanie cudzích telies“)
Pri penení mlieka Dýza je v nesprávnej polohe ▪ Dýzu dajte do správnej polohy
vzniká príliš málo alebo je znečistená.
(viď kapitolu 2 „Príprava –
peny.
Cappuccino“).
▪ Vymyte dýzu (viď kapitolu 4
„Údržba – preplachovanie
dýzy“).
Pri príprave kávy Káva, resp. vopred zomletá ▪ Nastavte mlynček na hrubšie
tečie káva len po káva, je pomletá príliš najemno,
mletie alebo používajte väčšmi
kvapkách.
čo upcháva sito.
nahrubo pomletú kávu (viď
kapitolu
1
„Príprava
a uvedenie do prevádzky –
Nastavenie mlynčeka“).
Nemožno nastaviť Máte aktivovaný filter CLARIS ▪ Deaktivuje filter CLARIS plus
tvrdosť vody.
plus.
v programovacom režime.
DOPLNIT ZRNKA sa Mlynček ešte nie je celkom ▪ Pripravte nejaký nápoj z kávy.
ukazuje na displeji, zakrytý zrnami kávy.
hoci ste naplnili
zásobník na zrnkovú
kávu.
Napriek
plnej Plaváčik v nádobke na vodu je ▪ Odvápnite nádobku na vodu
nádobke na vodu stlačený.
(viď kapitolu 4 „Údržba –
svieti
DOPLNIT
Odvápnenie
nádobky
na
VODU
vodu“).
Na displeji svieti Ak bol prístroj dlhšiu dobu ▪ Zohrievajte prístroj pri izbovej
ERROR 2
vystavený chladu, môže byť
teplote.
z bezpečnostných
dôvodoch
niekedy vypnuté zahrievanie.
Iné hlásenia ERROR
–
▪ Vytiahnite svoj kávovar ENA
z elektrickej siete a kontaktujte
servisné stredisko vo svojej
krajine. Kontakty nájdete na
www.juraworld.sk

i

Ak sa Vám danú poruchu nepodarilo odstrániť, kontaktujte zákaznícku službu vo
Vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete na www.juraworld.sk
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Preprava a ekologické odstránenie

Preprava/vyprázdnenie systému
Obal od kávovaru ENA 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 PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
▪
▪

Otáčajte Rotary Switch , kým sa na displeji nezjaví PARA (PARA).
Stlačte Rotary Switch.
OHRIVA SE (ZAHRIEVA SA) Ako náhle je ENA zahriata, objaví sa nápis PRIPRAVEN
(PRIPRAVENÝ).

▪

Otočné tlačidlo
otvorte do polohy
.
PARA (PARA)
Para syčí z dýzy.
▪ Odoberte a vyprázdnite nádobku na vodu. Para bude prúdiť z dýzy dovtedy, pokým
nebude systém prázdny.
VENTIL VYP. (ZAVRIEŤ KOHÚTIK)

i

▪

Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť

▪

Otočné tlačidlo

, čím vypnete prístroj.

zavrite do polohy

.

Pri opätovnej prevádzke sa musí systém spočiatku znovu naplniť. (Viď kapitolu 2
„Príprava a uvedenie do prevádzky – Prvé uvedenie do prevádzky“).

Odstránenie
Prosíme, aby ste sa starých prístrojov ENA zbavovali v súlade s ekologickými normami.

Staré prístroje obsahujú vzácne recyklovateľné druhotné suroviny, preto by mali byť
odovzdané do systému zberu odpadu za účelom recyklácie. Odstraňujte preto staré kávovary
ENA pomocou vhodných zberových systémov.

9

Technické údaje

i

Pred zapojením prístroja si úplne najprv skontrolujte jeho typový štítok
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Typový štítok nájdete na spodnej strane prístroja ENA.
Sú na ňom skratky:
▪ V AC – Striedavé napätie vo voltoch
▪ W – Výkon vo wattoch
Tento produkt je v súlade so všetkými príslušnými smernicami ES.
Tento produkt je v súlade s požiadavkami Nariadenia o osvedčeniach pre
nízkonapäťové výrobky (NEV) a Nariadením o elektromagnetickej znášanlivosti
(VEMV). Tieto osvedčenia vydáva federálny švajčiarsky inšpektorát Eidgenössisches
starkstrominspektorat ESTI.
Technické údaje
napätie
výkon
bezpečnostná skúška

230 V AC, 50 Hz
1450 W

Spotreba energie v režime ECONOM -Spotreba energie v režime ECONOM √
Tlak čerpadiel
Objemová kapacita nádobky na vodu
Kapacita zásobníku na zrnkovú kávu
Kapacita zásobníku na kávový odpad
Dĺžka el. kábla
Hmotnosť
Miery (Š x V x H)

cca 13,5 Wh
cca 8 Wh
staticky max. 15 barov
1,1 l
125 g
cca 10 porcií
1,1 m
9,3 kg
23,8 x 36 x 44,5 cm

10

Kontakty

@
Kontaktné údaje nájdete na www.decscoffee.jura.com. Zastúpenie pre SR
www.juraworld.sk

Smernice
Prístroj je v súlade s nasledovnými smernicami:
▪ 73/23/EHS z 19.2.1973 Smernica o nízkom napätí vrátane zmeny smernice v zmysle
93/68/EHS.
▪ 89/336/EHS z 3.5.1989 Smernica o elektromagnetickej znášanlivosti vrátane zmeny
smernice v zmysle 92/31/EHS.

Technické zmeny
Technické zmeny vyhradené.
Ilustrácie použití v „Návode na obsluhu kávovaru ENA 3“ ukazujú model ENA 3 Blossom
White. Váš kávovar ENA sa môže líšiť v detailoch.
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ZÁRUČNÝ LIST
Vážený zákazník,
ďakujeme že ste si kúpili JURA kávovar. Espresso kávovary JURA IMPRESSA sú konštruované
pre použitie v domácnostiach (pozrite si aj kapitolu „účel určenia“ v návode na obsluhu).
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 si
pozorne prečítať návod na obsluhu, alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110 (cena miestneho
hovoru) pre ďalšiu pomoc.
1.
ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia dokázateľne
spôsobené chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na
náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
2.
Porucha bude odstránená najneskôr do 30. dní od nasledujúceho dňa prevzatia
prístroja servisným strediskom, alebo nahlásením poruchy.
3.
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).
4.
Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení prístroja s vyplneným
a podpísaným záručný listom v ktorom je uvedený typ, výrobné číslo prístroja
a miesto predaja.
5.
Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom
JURA na Slovensku a len na základe tohto platného záručného listu, ktorý zostáva vo
vlastníctve užívateľa prístroja. 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.
6.
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, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
• bola porucha spôsobené neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom, alebo
treťou osobou.
• boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané, alebo doporučené 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, poškodenie pádom zariadenia, škody spôsobené 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 ).
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ZAČIATOK ZÁRUKY:

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

PREDAJCA:

Dovozca:
DECS Coffee spol. s r. o.
autorizovaný distribútor JURA
Mierová 66
821 05 Bratislava
tel.:02/4342 0903
fax: 02/4363 0999
e-mail: kavovary@decs.sk
http://www.juraworld.sk
www.decscoffee.jura.com

HOTLINE: 0850 211 110
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