2

3

Prevádzkové prvky prístroja Jura Impressa F50

A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Displej s textovým dialógovým systémom
Symboly pre navigáciu v programovom režime < >
Veľká šálka
Káva
Espresso
Štart (Naštartovanie prípravy kávy)
„Sila“ kávy jemná
„Sila“ kávy normálna
„Sila“ kávy silná
Programovacie tlačidlo
Tlačidlo pre mletú kávu.
Tlačidlo pre 1 šálku
Tlačidlo pre 2 šálky
Hlavný vypínač
Údržbové tlačidlo
Prípojka pre PC (Connectivity prípojka)
Panel pre obsluhu.
Plniaci lievik na mletú kávu
Kryt pre zásobník kávových zŕn
Nádrž na vodu s rukoväťou
Tlačidlo pre odber predprogramovanej dávky vody
Tlačidlo pre odber predprogramovanej dávky pary
Vymeniteľná napeňovacia tryska pre paru. (pozri obr. č. 7)
Vymeniteľná tryska pre horúcu vodu – na obr. namontovaná
Výškovo nastaviteľný výtok na kávu
Osvetlenie šálky (obr. 10)
Zásobník pre kávový odpad
Kryt odkvapkávača
Odkvapkávač

LEGENDA:
•
DISPLEJ
INFORMÁCIA NA DISPLEJI slúži pre informáciu.
•
DISPLEJ
INFORMÁCIA NA DISPLEJI treba vykonať inštrukciu
uvedenú na displeji ( text v návode s tučným písmom) .
!
= Dôležité
►
= Poznámka
V zátvorke uvedené informácie (číslo, alebo písmeno) v návode
sú odkazom na ovladacie prvky na strane 3.
♥
= Tip
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Predtým akoby ste začali...
Ďakujeme Vám za to, že ste si kúpili kávovar IMPRESSA F50.

!

Ešte pred uvedením Vášho nového kávovaru do prevádzky si
starostlivo preštudujte návod na obsluhu a následne si ho uschovajte, aby
ste ho aj v budúcnosti mali v prípade potreby vždy po ruke.
Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, alebo by sa vyskytli problémy,
ktoré pre Vás nie sú jasne popísané v tomto návode, spojte sa priamo
s miestnym dodávateľom.

1. Popis ovládacieho panela
Jemný dotyk na ovládacom paneli (Touch Screen) stačí pre aktiváciu senzorov a kávovar vám pripraví požadovanú kávu.
Ovládací panel sa môže kvôli vysokému elektromagnetickému vplyvu stať
inaktívnym. Všetky ostatné tlačidlá pre odber kávy: voliteľné tlačidlo pre
predmletú kávu(2), odber 1 šálky(3), odber 2 šálok(4) ostávajú plne funkčné.
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2. Bezpečnostné predpisy
2.1 Upozornenia

Dbajte na to, aby prístroj neobsluhovali deti, kvôli nebezpečiu úrazu
elektrickým prúdom. Preto by deti nikdy nemali byť pri prístroji bez dozoru.
Prístroj by mali obsluhovať len ľudia, ktorí si preštudovali a pochopili
návod na obsluhu.
Nikdy nezapnite poruchový prístroj, alebo prístroj s poškodenou zástrčkou, alebo káblom.
Nikdy neponorte prístroj do vody.
2.2 Bezpečnostné opatrenia

Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu dažďa, snehu, alebo mrazu a nikdy
s ním nepracujte s mokrými rukami.
Položte prístroj na pevnú, stabilnú a rovnú plochu. Nikdy nedávajte
prístroj na povrch, ktorý je teplý, alebo horúci (ohrievacia platňa a pod.).
Pre prístroj vyberte miesto, ktoré je nedosiahnuteľné pre deti, alebo domáce zvieratá.
Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu obsluhovať (napr. dovolenka), vytiahnite el. zástrčku zo siete.
Pred čistením vždy odpojte prístroj zo zdroja elektrickej energie.
Pri vyťahovaní zástrčky zo siete neťahajte za kábel.
Nikdy neopravujte, alebo neotvárajte prístroj. Všetky opravy by mal
vykonávať len autorizovaný servisný technik použitím originálnych náhradných dielov a príslušenstva od firmy Jura.
Prístroj je pripojený k zdroju elektrickej energie cez sieťový kábel.
Zabezpečte pripojenie tak, aby sa nikto nemohol o kábel potknúť, alebo
aby sa k nemu nedostali deti resp. domáce zvieratá.

! Pripojte prístroj priamo na zdroj elektrickej energie. Nepoužívajte
rozdvojku! Ak používate predlžovačku tá musí spĺňať platné normy!
Nikdy nedávajte prístroj, alebo jeho časti do umývačky riadu.
Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, umiestnite na miesto, kde je dostatočná výmena vzduchu.
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Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kameňa s obsahom
kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé časti kuchynského stola napr. z prírodného kameňa alebo dreva.

3. Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky
3.1 Kontrola sieťového napätia.

Prístroj je už zo závodu nastavený na správne napätie. Presvedčite sa či Vaše
napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu Vášho prístroja. Informácie o
tom sú na etikete na spodnej časti prístroja.
3.2 Kontrola poistky

Prístroj je konštruovaný na prúd 10 A. Presvedčite sa, či používate vhodnú
poistku.
3.3 Naplnenie nádrže na vodu.

Vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ho opláchnite studenou vodou.
Naplňte nádrž s vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčite sa, že
dobre zapadol.
⇒
Nádrž na vodu sa odporúča denne vypláchnuť a doplniť čerstvou
vodou. Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu vodu, alebo iné kvapaliny. Vodu môžete doplniť aj bez toho, aby ste
z prístroja vybrali nádrž.
3.4 Naplnenie zásobníka kávových zŕn

!
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Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná (10).
Odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty, alebo iné cudzie predmety.
Naplňte zásobník kávovými zrnami a uzavrite zásobník.
NEPOUŽÍVAJTE KÁVOVÉ ZRNÁ KU KTORÝM BOLO POČAS, ALEBO PO
PRAŽENÍ PRIDANÉ PRÍSADY (NAPR. CUKOR PRE KARAMELIZOVANÚ KÁVU). NEPOUŽÍVAJTE MOKRÉ, ALEBO VLHKÉ KÁVOVÉ ZRNÁ A DO MLYNČEKA SA NESMIE DOSTAŤ VODA, ALEBO INÁ KVAPALINA. MLYNČEKY
TAKTO POŠKODENÉ NEMÔŽU BYŤ OPRAVENÉ V RÁMCI ZÁRUKY.

⇒

Používajte kvalitnú kávu aby ste minimalizovali nebezpečenstvo poškodenia mlynčeka kamienkami, alebo iným znečistením v káve.
3.5 Nastavenie mlynčeka

Podľa druhu kávových zŕn môžete nastaviť mlynček na požadovaný stupeň
mletia. My doporučujeme nasledovné nastavenia:
pre svetlo praženú kávu →
jemnejšie nastavenie
pre tmavo praženú kávu →
hrubšie nastavenie
Otvorte kryt zásobníka kávy (10).
Nastavte stupeň mletie otočením prepínača mletia (obr. 2) do požadovanej pozície
Pre nastavenie stupňa mletia máte nasledovné možnosti:
Čím menšie body, tým jemnejšie mletie
Čím väčšie body, tým hrubšie mletie
!
DÔLEŽITÉ: HRÚBKA MLETIA SA MÔŽE NASTAVOVAŤ LEN KEĎ JE MLYNČEK V PREVÁDZKE!

4. Prvé uvedenie prístroja do činnosti
Naplňte kávové zrná do zásobníka na kávu (10)
Vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ho opláchnite studenou vodou.
Naplňte nádrž s vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčite sa, že dobre
zapadol.

Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (5). Prístroj sa automaticky
nastaví do štartovacej polohy.
DISPLEJ: www.impressa-f-line.com
DISPLEJ: HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa zohrieva)
DISPLEJ:
SYSTEM FÜLLEN/WASSER PORTION (Naplniť system/Stlačte tlačidlo na porciu vody)
Položte jednu prázdnu šálku pod vymeniteľnú trysku pre horúcu vodu (15).
Stlačte tlačidlo na predprogramovanú porciu horúcej vody (12).
DISPLEJ:
SYSTEM FÜLLT (Systém sa napĺňa)
DISPLEJ:
IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa zohrieva )
DISPLEJ:
WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť)
Zatlačte tlačidlo údržby (6)
DISPLEJ:
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GERÄT SPÜLT (Prístroj sa preplachuje)

Prístroj sa preplachuje
DISPLEJ:
BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Dotknite sa symbolu St@rt (F).

⇒

Objaví sa na displeji: BOHNEN FÜHLEN (doplniť zrnkovú kávu).
Dotknite sa ešte raz symbolu St@rt na prípravu kávy (F). V mlynčeku
ešte nebolo dostatok kávy.
4.1 Osvetlenie šálok

Je známe, že aj naše oči vychutnávajú. Preto osvetlenie šálok dáva perfektnú
kávu s perfektnou krémovou penou do správneho svetla. Pri zastrčení do
zástrčky, zapnutí, alebo zatlačení hociktorého tlačidla sa osvetlenie šálok
aktivuje na 1 minútu. Osvetlenie šálok sa aktivuje aj pri vypnutom stroji.

5. Nastavenie tvrdosti vody
Voda sa zohrieva vo vnútri prístroja. Používaním prístroja dochádza
k usadzovaniu vodného kameňa v prístroji. To sa automaticky zobrazuje na
displeji. Prístroj musí byť pred prvým použitím nastavený na tvrdosť
Vami používanej vody. Pre tento účel použite priložený testovací prúžok
AQUADUR.
Na zistenie tvrdosti vody postupujte nasledovne:
Na 1 sekundu ponorte prúžok AQUADUR do vody, následne ho zľahka
otraste a po 1 minúte odčítajte hodnotu podľa nasledovnej tabuľky:
5 zelených kociek
0°dH / 0.00°e / 0°f
1 červená kocka
5°dH / 6.25°e / 9°f
2 červené kocky
10°dH / 12.50°e / 18°f
3 červené kocky
15°dH / 18.75°e / 27°f
4 červené kocky
20°dH / 25.00°e / 36°f
5 červených kociek
25°dH / 31.25°e / 45°f
⇒
1° tvrdosti vody na nemeckej stupnici zodpovedá 1,79° na francúzskej
stupnici.
Prístroj má na výber 5 nastavení tvrdosti vody. Vybratý stupeň sa zobrazuje
na displeji.
Symboly na displeji znamenajú:
WASSER HÄRTE - - (tvrdosť vody - -)
funkcia tvrdosti vody je vypnutá
WASSER HÄRTE 1 (tvrdosť vody 1)
nemecká stupnica 1 – 7°
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WASSER HÄRTE 2 (tvrdosť vody 2)
nemecká stupnica 8 – 15°
WASSER HÄRTE 3 (tvrdosť vody 3)
nemecká stupnica 16–23°
WASSER HÄRTE 4 (tvrdosť vody 4)
nemecká stupnica 24–30°
⇒
Ak je naprogramované použitie Claris filtra tvrdosť vody sa
v programe už nezobrazuje.
Prístroj je nastavený na úroveň tvrdosti vody 3. Nastavenie úrovne tvrdosti
vody môžete zmeniť podľa nasledovného postupu:
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
DISPLEJ: FILTER NEIN
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: WASSERHÄRTE 3 (Tvrdosť vody 3)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a tvrdosť vody začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaný
stupeň.
Napríklad DISPLEJ: WASSERHÄRTE 4 (Tvrdosť vody 4)
Potvrďte teraz Váš výber dotknutím sa symbolu st@rt (F).
DISPLEJ:
WASSERHÄRTE 4 (Tvrdosť vody 4)
Stlačte tlačidlo P pre programovanie (1) aby ste opustili programovací režim.

DISPLEJ:

BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)

6. Použitie Claris filtra
⇒

Pri správnom používaní Claris filtra nie je potrebné odstraňovať
vodný kameň z prístroja (Pozrite si aj prílohu k tomuto návodu na
obsluhu).
6.1 Vloženie filtra

Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu. Jemným zatlačením vložte filter
do nádrže na vodu (obr. 4).
Uzavrite držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do prístroja.

12

Zatlačte tlačidlo P programovanie (1), pokiaľ sa neozve akustický signál.
DISPLEJ: FILTER NEIN (Filter nie)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a NEIN začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: FILTER JA (Filter áno - bliká)
Dotknite sa symbolu St@rt (F).
DISPLEJ: FILTER EINSETZEN/WASSER PORTION (Nasadiť
filter a zatlačiť tlačidlo pre predprogramovanú dávku vody)
Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1L) pod vymeniteľnú trysku na
vodu (15).
Zatlačte tlačidlo pre predprogramovanú dávku vody (12).
DISPLEJ: FILTER SPÜLT (Filter sa preplachuje)
Odber vody sa zastaví automaticky.
DISPLEJ:
IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa zohrieva )
BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
⇒
Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).
6.2 Výmena filtra

Po cca 50 litroch vody filter stráca účinnosť a je potrebné ho vymeniť.
DISPLEJ: FILTER WECHSELN/BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte
si / Vymeňte filter)
Ak cez filter prejde menej vody ako cca 50 litrov, musí sa meniť každé dva
mesiace. Na displeji sa neobjaví žiadna správa. Na tento účel je na držiaku
filtra špeciálny otočný disk, kde si môžete nastaviť dátum výmeny.
Vypnite prístroj hlavným vypínačom (5).
Vyprázdnite nádrž na vodu.
Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu a vyberte starý filter. Jemným
zatlačením vložte nový filter do nádrže na vodu (obr. 4). Uzavrite držiak
filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do prístroja.
Zatlačte údržbové tlačidlo (tlačidlo s kvapkami – 6)
DISPLEJ: FILTER EINSETZEN / WASSER PORTION (Nasadiť
filter a zatlačiť tlačidlo pre predprogramovanú dávku vody)
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Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1L) pod vymeniteľnú trysku na
vodu (15) .
Zatlačte tlačidlo pre predprogramovanú dávku vody (12).
DISPLEJ: FILTER SPÜLT (Filter sa preplachuje)
Odber vody sa zastaví automaticky.
DISPLEJ:
IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa zohrieva )
BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
⇒
Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).

7. Prepláchnutie prístroja
Zapnite prístroj stlačením hlavného vypínača (9).
DISPLEJ: www.impressa-f-line.com
DISPLEJ: HALLO IHR GERÄT HEIZT AUF (Zohrieva sa)
DISPLEJ: WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť)
Položte prázdnu šálku pod výtok na kávu (16).
Stlačte údržbové tlačidlo (6) „tlačidlo s kvapkami“.
DISPLEJ: GERÄT SPÜLT (prístroj preplachuje)
BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Ak bol prístroj vypnutý a pred ďalším zapnutím už vychladol, bude
⇒
potrebné po jeho zapnutí opäť vykonať preplachovanie.
Pri vypnutí sa prístroj automaticky prepláchne.

8. Príprava kávy.
Vy môžete Vašu voľbu až dovtedy meniť pokiaľ si nezvolíte produkt dotknutím sa symbolu St@rt (F). Na ovládacom paneli sa Vám zobrazuje stále Vaša aktuálna voľba.

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Položte 1 šálku pod výtok na kávu (16) a dotknite sa symbolu stredne
veľkej šálky (D).
DISPLEJ: KAFFE NORMAL (Normálna káva)
Dotýkaním sa symbolov pre arómu (G,H, alebo I) si môžete vybrať silu
kávy.
Napr. DISPLEJ:
KAFFE STARK (Silná káva)
Dotknite sa symbolu St@rt (F).
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Vaša káva sa začne pripravovať.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)

8.1 Príprava espressa

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Položte 1 šálku pod výtok na kávu (16) a dotknite sa symbolu malej
šálky (E).
DISPLEJ: ESPRESSO NORMAL (Normálne espresso)
Dotýkaním sa symbolov pre arómu (G,H, alebo I) si môžete vybrať silu
kávy.
Napr. DISPLEJ:
ESPRESSO STARK (Silné espresso)
Dotknite sa symbolu St@rt (F).
Vaše espresso sa začne pripravovať.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
♥
Aby ste získali čo najbohatšiu penu nastavte výšku výtoku kávy (16)
podľa veľkosti Vašej šálky (obr.3).
8.2 Príprava veľkej šálky kávy

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Položte 1 šálku pod výtok na kávu (16) a dotknite sa symbolu veľkej
šálky (C).
DISPLEJ: GR. TASSE NORMAL (Normálna veľká šálka)
Dotýkaním sa symbolov pre arómu (G,H, alebo I) si môžete vybrať silu
kávy.
Napr. DISPLEJ:
GR. TASSE MILD (Jemná veľká šálka)
Dotknite sa symbolu St@rt (F).
Vaše veľká káva sa začne pripravovať.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)

8.3 Príprava kávy z mletej kávy

!
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NIKDY

NEPOUŽÍVAJTE INSTANTNÚ KÁVU, ALEBO PODOBNÉ KÁVOVÉ
VÝROBKY ALE LEN ČERSTVO ZOMLETÉ KÁVOVÉ ZRNA (ALEBO VÁKUOVO BALENÉ). NIKDY NENAPĹŇAJTE DO LIEVIKA NA MLETÚ KÁVU VIAC
AKO 2 DÁVKOVACIE LYŽIČKY (POUŽÍVAJTE LEN ORIGINÁLNU DÁVKO-

VACIU LYŽIČKU Z PRÍSLUŠENSTVA KÁVOVARU, ALEBO INÚ ALE ROVNAKEJ VEĽKOSTI) . LIEVIK NESLÚŽI AKO ZÁSOBNÍK KÁVY. DÁVAJTE SI POZOR, ABY STE NEPOUŽÍVALI PRÍLIŠ JEMNE ZOMLETÚ KÁVU. TAKÁTO
KÁVA MÔŽE SPÔSOBIŤ UPCHATIE KÁVOVARU (KÁVA LEN KVAPKÁ CEZ
VÝTOK).

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Zatlačte tlačidlo pre predmletú kávu (2)
DISPLEJ: PULVER FÜLLEN/BITTE WÄHLEN (Nadávkujte kávový
prášok/Prosím vyberte si)
Teraz nadávkujte do lievika (9) pre mletú kávu 1 alebo 2 odmerky (súčasť príslušenstva) mletej kávy (obr. 5) a zavrite kryt.
Položte 1 šálku pod výtok na kávu (16) a dotknite sa napr. symbolu
veľkej šálky (C).
DISPLEJ: GR. TASSE PULVER (Veľká šálka z predmletej kávy)
Dotknite sa symbolu St@rt (F).
Vaša káva sa začne pripravovať.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)

9. Odber horúcej vody
⇒

Namontujte si trysku pre horúcu vodu (obr. 7), aby ste dosiahli rovnomerný tok vody.
Objem horúcej vody môžete si podľa Vášho želania programovať.
⇒
Prečítajte si k tomu kapitolu 12 Programovanie.
!
NEVYMIEŇAJTE TRYSKU NA HORÚCU VODU (15) HNEĎ PO ODBERE VODY, LEBO JE HORÚCA.
!
PRI ODBERE HORÚCEJ VODY MÔŽE SPOČIATKU PRSKAŤ. POZOR NA
OBARENIE.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Položte šálku pod trysku na horúcu vodu (15) a zatlačte tlačidlo pre
predprogramovanú dávku horúcej vody (12).
DISPLEJ: WASSER PORTION (Predprogramovaná dávka horúcej
vody)
Prístroj začne vypúšťať horúcu vodu. Ak sa požadovaný objem dosiahol
produkcia vody sa zastaví. Vypúšťanie môžete predčasne ukončiť opätovným stlačením tlačidla (12).
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
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!

PO

DODÁVKE HORÚCEJ VODY JE VÝTOKOVÁ TRYSKA HORÚCA, PRETO
SA VYHNITE PRIAMEMU KONTAKTU, ABY NEDOŠLO K POPÁLENIU.

10. Odber pary
⇒

Namontujte vymeniteľnú trysku pre zohriatie a napenenie mlieka (obr.
7). Nájdete ho priložený k Vášmu kávovaru (vo „Welcome Pack“).
!
NEVYMIEŇAJTE TRYSKU HNEĎ PO ODBERE PARY, LEBO JE HORÚCI.
⇒
Para sa môže použiť na ohrev nápojov, ako aj na spenenie mlieka na
prípravu cappuccina. Pre ohrev nápojov vysuňte vymeniteľnú speňovaciu trysku (14) hore a pre spenenie posuňte speňovaciu trysku dole .
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Stlačte tlačidlo pre voľbu predprogramovanej dávky pary (13). Pod
trysku (14) podložte šálku s mliekom, alebo iným nápojom ktorý chcete
zohriať, alebo späniť.
DISPLEJ: IHR GERÄT HEIZT AUF (Zohrieva sa)
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Ponorte speňovaciu trysku (14) do mlieka, ak chcete mlieko speniť,
alebo do kvapaliny ak ju chcete zohriať. Zatlačte tlačidlo pre voľbu
predprogramovanej dávky pary (13) ešte raz.
Počas odberu pary sa na displeji objavy:
DISPLEJ: DAMPF PORTION (Odber predprogramovanej dávky
pary)
Keď sa dosiahlo nastavené množstvo pary odber pary sa zastaví, predčasne môžete zastaviť odber pary opätovným stlačením tlačidla (13).
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Pred vlastnou produkciou pary môže cez trysku vytekať trochu vody.
Kvalitu mliečnej peny to ale v žiadnom prípade nezhorší.
Po odbere pary vypustite cez trysku (14) cca 1 dl horúcej vody a poutierajte výtok mäkkou handrou.
⇒
Ak chcete odoberať paru odoberať ešte raz zatlačte tlačidlo voľby
pary (8).
!
PRI ODBERE PARY MÔŽE ZO ZAČIATKU PRSKAŤ, VZNIKÁ NEBEZPEČIE
OBARENIA. OTOČNÝ VÝTOK PRE HORÚCU VODU/PARU (15) JE HORÚCI,
PRETO SA VYHNITE PRIAMEMU KONTAKTU.
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11. Odber pary s Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte
(príslušenstvo)
Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte si môžete dokúpiť k Vášmu kávovaru.
Informujte sa u Vášho predajcu.
11.1 Pripojenie Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte na IMPRESSA F90

Odmontujte (stiahnite) vymeniteľnú napeňovaciu trysku, alebo trysku na
horúcu vodu (obr. 7).
Namontujte (nasuňte) Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte (obr11).
Hadičku pre nasávanie mlieka zasuňte do otvoru na Profi AutoCappuccinatore (obr.13).
⇒
Informujte sa u Vášho predajcu ohľadom praktickej nádoby na mlieko.
Túto nádobku napojte tak, ako je to zobrazené na obrázku 12.
K Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte a k nádobke na mlieko sú prilo⇒
žené ilustrované návody na montáž. Pozorne si to preštudujte.
11.2 Príprava Cappuccina, alebo horúceho mlieka s Profi-AutoCappuccino/Caffé Latte.

Naplňte nádobu na mlieko mliekom, alebo ponorte hadičku na mlieko
priamo do mlieka.
Podložte pod Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte šálku.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Stlačte tlačidlo pre voľbu predprogramovanej dávky pary (13).
DISPLEJ: IHR GERÄT HEIZT AUF (Prístroj sa ohrieva)
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Zatlačte tlačidlo pre voľbu predprogramovanej dávky pary (13) ešte raz.
Počas odberu pary sa na displeji objavy:
DISPLEJ: DAMPF PORTION (Odber predprogramovanej dávky
pary)
Keď sa dosiahlo nastavené množstvo pary odber pary sa zastaví, predčasne môžete zastaviť odber pary opätovným stlačením tlačidla (13).
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Pre Cappuccino natočte prepínač (1) (obr.16) mliečnej peny, alebo
horúceho mlieka na Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte do oblasti (2)
(obr.9) pre mliečnu penu.
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Pre horúce mlieko natočte prepínač (1) (obr.16) mliečnej peny, alebo
horúceho mlieka na Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte do oblasti (3)
(obr.16) pre horúce mlieko.
⇒
Pre horúcejšiu mliečnu penu / mlieko natočte prepínač (1) (obr.16)
mliečnej peny, alebo horúceho mlieka na Profi-AutoCappuccino/Caffé Latte do oblasti + (obr.16). Pre menej horúcu
mliečnu penu / mlieko natočte prepínač (1) (obr.16) mliečnej peny,
alebo horúceho mlieka na Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte do oblasti – (obr.16).
Položte teraz šálku s mliečnou penou, alebo mliekom pod výtok na kávu
a napustite si kávu.
Pred vlastnou produkciou pary môže cez trysku vytekať trochu vody.
⇒
Kvalitu mliečnej peny to ale v žiadnom prípade nezhorší.
11.3 Čistenie Profi-Auto-Cappuccino/Caffé Latte

Keď ste dosiahli potrebné množstva mliečnej peny je dôležité Profi Auto cappuccinator vyčistiť.
K tomu naplňte vodu do nádoby a ponorte hadičku pre nasávanie mlieka do
vody. Odoberajte paru až dovtedy pokiaľ do šálky netečie len čistá voda.
Ak je potrebné rozoberte Profi Auto –Cappuccinator a dôkladne ho
⇒
prepláchnite pod tečúcou vodou (obr. 14 a obr.15).
Ak si Váš Profi Auto-cappuccinator pre dôkladné čistenie rozoberie⇒
te (pozrite si aj priložené ilustrované informácie o údržbe autocappuccinatora), pri skladaní si dávajte pozor, aby Všetky diely Autocappuccinatora do seba dôkladne zapadli.
Pre dôkladné čistenie odporúčame denne použiť Jura čistiaci koncen⇒
trát pre Auto Cappuccinatory. Tento prostriedok dostanete u svojho
predajcu.
Teraz je Váš Auto -Cappuccinator prečistený.

12. Vypnutie prístroja
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Po vypnutí sa automaticky spustí ešte raz prepláchnutie prístroja. Preto
pod výtok na kávu (16) položte prázdnu nádobu a stlačte vypínač (5).
DISPLEJ: AUF WIEDERSEHEN (Dovidenia)
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Potom čo prebehlo prepláchnutie prístroj sa vypne.

13. Programovanie
Prístroj je predprogramovaný tak, aby Vám umožnil prípravu kávy bez dodatočného programovania. Aby ste si mohli prispôsobiť prípravu kávy Vašej
chuti (a Vašej šálky), je možné dodatočné programovanie.
Nasledovné kritéria je možné naprogramovať:
• Filter
• Tvrdosť vody
• Aróma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teplota kávy
Množstvo vody
1 šálka
Dávka pary
Dávka vody
Čas
Automatické zapnutie
Automatické vypnutie
Počítač odberu šálok kávy
Výber jazyka
13.1 Programovanie filtra

Prečítajte si kapitolu 6.1 „Vloženie filtra“
13.2 Programovanie tvrdosti vody

Prečítajte si kapitolu 5 „Nastavenie tvrdosti vody“
13.3 Programovanie intenzívnej arómy, alebo štandardnej arómy.

⇒
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Zo závodu je nastavená intenzívna aróma, ktorú ale samozrejme môžete prestaviť na štandardnú arómu.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.

DISPLEJ: FILTER NEIN
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: AROMA INTENSIV (Intenzívna aróma)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a INTENSIV začne blikať. Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F)
Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe.
DISPLEJ: BEREIT (pripravený)
13.4 Programovanie teploty kávy

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: TEMP.HOCH (Vysoká teplota)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a HOCH začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: TEMP.NORMAL (Normálna teplota)
Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe.
13.5 Programovanie množstva vody pre kávu

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: WASSER MENGE (Množstvo vody)
Vyberte si produkt pre ktorý chcete programovať množstvo vody (C veľká šálka, D – normálna šálka, E – espresso)
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Napríklad: DISPLEJ: KAFFE 90ML (Káva 90 ml)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a hodnota začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná
hodnota (hodnoty sa menia v 5 ml krokoch)
Napríklad: DISPLEJ: KAFFE 120 ML (Káva 120 ml)
Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
DISPLEJ: WASSER MENGE ( Množstvo vody )
Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe.
13.6 Programovanie 1 šálky

⇒

Programovanie 1 šálky (ovládacie tlačidlo 3) nemá vplyv na ovládací
panel (Touch Screen).
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: 1 TASSE 120 ML (1 šálka 120 ml)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a hodnota začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná
hodnota (hodnoty sa menia v 5 ml krokoch)
Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
DISPLEJ: 1 TASSE NORMAL ( 1 šálka normálna )
Dotknite sa niektorého zo symbolov pre arómu kávy (G,H, alebo I), aby
ste naprogramovali silu kávy.
Napríklad: DISPLEJ: 1 TASSE STARK (1 šálka silná)
Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F)
Napríklad: DISPLEJ: 1TASSE 180 ML (1 šálka 180 ml)
Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe.
13.7 Programovanie predprogramovanej dávky pary
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DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: DAMPF 20 SEC. (Para 20 sekúnd)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a hodnota začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná
hodnoty (Hodnoty sa menia po 1 sekunde):
Napríklad: DISPLEJ: DAMPF 40 SEC (Para 40 sekúnd)
Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo
dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.
13.8 Programovanie predprogramovanej dávky horúcej vody

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: WASSER PORTION (Dávka vody)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál.
DISPLEJ: TASTE DRÜCKEN (Zatlačte tlačidlo)
Položte pod vymeniteľnú trysku pre horúcu vodu šálku pre ktorú chcete naprogramovať množstvo horúcej vody. Zatlačiť tlačidlo pre odber predprogramovanej dávky horúcej vody (12)
DISPLEJ: GENUG WASSER? TASTE DRUCKEN (Dosť vody?
Zatlačte tlačidlo)
Dosiahli ste požadované množstvo vody, zatlačte tlačidlo pre odber
predprogramovanej dávky horúcej vody (12). Produkcia vody sa zastaví
a dávka vody je naprogramovaná.
Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili, alebo
dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa v programe.
13.9 Programovanie hodín

⇒
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Ak chcete používať automatické zapínanie prístroja je potrebné
naprogramovať hodinky.

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ
UHR –:– (Hodinky)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a prvá hodnota začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná
hodina. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
Pre nastavenie minút sa dotknite symbolu > (B), až sa Vám na displeji
nezobrazí požadovaná minúta. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F). Hodinky sú nastavené.

Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe.
13.10

⇒

Programovanie automatického zapínania prístroja

Ak chcete používať automatické zapínanie prístroja je potrebné
naprogramovať hodinky (kapitola 15.5)
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ
GERÄT EIN –:– (Prístroj zapnúť)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a prvá hodnota začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná
hodina. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
Pre nastavenie minút sa dotknite symbolu > (B), až sa Vám na displeji
nezobrazí požadovaná minúta. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F). Čas zapnutia je nastavený.

Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe.
13.11

24

Programovanie automatického vypínania prístroja

⇒

IMPRESSA F90 Vám umožňuje si naprogramovať automatické vypnutie prístroja po poslednom odbere po Vami určenom čase. Zvoľte si
hodnotu medzi 0,5–9. hod., alebo –:–. (aut. vypínanie vypnuté).
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ
AUS NACH 5.0 (Vypnuté po 5. hodinách)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a 5.0 začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaná
hodina. Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe.
13.12

⇒
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Počítač odberov

Nasledovné odbery si môžete nechať zobraziť:
Veľká šálka (na ovládacom paneli - C)
Stredná šálka (na ovládacom paneli - D)
Espresso šálka (na ovládacom paneli - E)
Pre 1 šálku (3)
Pre 2 šálky (4)
Pre predmletú kávu (2)

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: BEZÜGE .... (Celkový počet odberov)
Pre zobrazenie požadovanej informácie dotknite sa symbolu na ovládacom
paneli, alebo zatlačte požadované tlačidlo (zobrazí sa informácia koľkokrát bolo
tlačidlo, alebo symbol na ovládacom paneli zvolený.

Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe
►
Nie je možné zistiť, koľko odberov horúcej vody resp. pary sa uskutočnilo.
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13.13

Programovanie jazyka

DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Tlačte tlačidlo P pre programovanie (1) pokiaľ sa neozve akustický
signál.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí:
DISPLEJ: SPRACHE DEUTSCH (Jazyk nemecký)
Dotknite sa symbolu St@rt (F)., aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť, zaznie akustický signál a DEUTCH začne blikať.
Dotknite sa symbolu > (B), až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaný
jazyk.
DISPLEJ: LANGUAGE ENGLISH (Jazyk anglický)
Pre uloženie tejto hodnoty dotknite sa symbolu St@rt (F).
Stlačte tlačidlo P programovania, aby ste programovací režim opustili,
alebo dotnite sa symbolu < (alebo >) pre zvolenie ďalšieho stupňa
v programe.
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13.14

Connectivity

Impressa F90 dokáže komunikovať s PC a internetom. Pre prepojenie potrebujete Internet Connectivity set (nie je súčasťou balenia), ktorý dostanete
kúpiť u svojho predajcu.
Stiahnite si nastavenia pre Vašu obľúbenú špecialitu z kávy do Vášho kávovaru, alebo si skomponujte Vlastnú kreáciu, priraďte k nemu vlastné meno a
nahrajte si to do elektroniky kávovaru. Pri každej príprave tohto nápoja sa
meno objaví na displeji. Skomponujte si vlastný pozdrav s ktorým Vás Váš
kávovar uvíta. Internet Connectivity Vám umožňuje nielen programovanie,
ale si môžete zistiť nastavenia a veľa iných štatistických údajov o Vašom
kávovare.
!
UPOZORNENIE:
SOFTWARE
A
INTERNETOVÉ
STRÁNKY
WWW.IMPRESSA-F-LINE .COM
ČINY!

NIE SÚ LOKALIZOVANÉ DO SLOVEN-

14. Starostlivosť a údržba
14.1 Doplnenie vody

DISPLEJ
WASSER FÜLLEN (Doplniť vodu)
Ak sa na displeji zobrazí táto správa, už sa nedá pripraviť žiadna ďalšia
káva. Doplňte vodu.(pozri kap.2.3)
⇒
Nádrž na vodu sa odporúča denne vypláchnuť a doplniť čerstvou
vodou. Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu vodu, alebo iné kvapaliny. Vodu môžete doplniť aj bez toho, aby ste
z prístroja vybrali nádrž.
14.2 Vyprázdnenie zásobníka na odpad

Vylúhovaná káva sa zhromažďuje v zásobníku na odpad (Obr. 8).
DISPLEJ
TRESTER LEEREN (Vyprázdnite zásobník na
odpad)
Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripraviť žiadnu
ďalšiu kávu a zásobník na odpad (18) treba vyprázdniť.
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DISPLEJ: SCHALE FEHLT (Zásobník chýba)
Pri výbere odkvapkávača (20) si dávajte pozor, lebo sa v ňom nachádza
voda.
Vložte do prístroja čistý zásobník na odpad.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
!
KÝM VYPRÁZDŇUJETE ZÁSOBNÍK NA ODPAD, NEVYPÍNAJTE PRÍSTROJ ZO
SIETE.
!
AK OMYLOM VYTIAHNETE ZÁSOBNÍK NA ODPAD EŠTE PRED JEHO NAPLNENÍM, VYPRÁZDNITE HO.
⇒
Červený ukazovateľ hladiny vody sa objaví keď je odkvapkávač (20)
plný.
14.3 Odkvapkávač chýba (zásobníka na odpadovú vodu)

DISPLEJ
SCHALE FEHLT (Zásobník na odpadovú vodu –
odkvapkávač chýba)
Ak sa objaví na displeji táto správa tak je odkvapkávač (20) nesprávne,
alebo vôbec nie je vložený do stroja.
Vložte odkvapkávač (20) správne do stroja.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
14.4 Doplnenie zrnkovej kávy

DISPLEJ
BOHNEN FÜLLEN (Doplňte kávové zrná)
Doplňte kávové zrná podľa kap. 3.4
Táto správa sa stratí z displeja až po príprave kávy. Doporučujeme
⇒
z času na čas vyčistenie zásobníka na kávové zrná suchou handrou
pred jeho ďalším naplnením. Pred týmto úkonom vypnite prístroj!
14.5 Výmena filtra.

Po cca 50 litroch vody filter stráca účinnosť a je potrebné ho vymeniť.
Pozrite si kap. 6.2 “Výmena filtra“
14.6 Čistenie prístroja

DISPLEJ
GERÄT REINIGEN/ BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si / Vyčistite prístroj)
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Po 200 odberoch kávy, alebo 160 prepláchnutiach prístroja, je potrebné
prístroj vyčistiť. Naďalej môžete pripravovať kávu, alebo odoberať horúcu
vodu/paru, avšak na displeji sa Vám bude stále zobrazovať horeuvedená
správa. Doporučujeme ale toto čistenie vykonať v priebehu niekoľkých dní.
Pri čistení postupujte podľa kap. 15.
14.7 Prístroj zanesený vodným kameňom.

DISPLEJ
GERÄT VERKALKT/ BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si / Prístroj zanesený vodným kameňom)
Prístroj signalizuje potrebu odstránenia vodného kameňa.
⇒
Ak správne používate Claris filter, odstránenie vodného kameňa nie je
potrebné (ďalšie informácie nájdete v kapitole 16).
14.8 Všeobecné čistiace inštrukcie

Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte ostré predmety, alebo žieraviny.
Na čistenie vnútorných a vonkajších častí prístroja používajte mäkkú
navlhčenú handru.
Po každom použití otočného výtoku pre odber pary/horúcej vody ju
vyčistite.
Po zohriatí mlieka, pustite malé množstvo horúcej vody, aby ste otočný
výtok vyčistili aj zvnútra.
Pre dôkladne vyčistenie, môžete trysku (14/15) z prístroja demontovať(obrázok 9).
Dve malé otvory ktoré sú na napeňovacej tryske zboku (viditeľné po
⇒
demontáži trysky) nesmú byť upchaté .
Nádržka na vodu by sa mala denne prepláchnuť a naplniť čistou
studenou vodou.
Zásobník na kávový odpad a odkvapkávač by sa mal denne vyprázdniť a
vyčistiť.
Ak spozorujte v nádržke na vodu vodný kameň, ten môžete odstrániť
bežnými prostriedkami na odstránenie vodného kameňa nezávisle na čistení prístroja.
!
AK POUŽÍVATE CLARIS FILTER MUSÍTE HO NAJPRV VYBRAŤ!
14.9 Pravidelný servis

Pravidelná údržba ktorú vykonávajú školení technici spoločnosti Jura
Vám zabezpečí spoľahlivosť a dlhú životnosť prístroja (v závislosti od
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podmienok používania - asi po 5000 odberoch, alebo podľa potreby).
Kvôli transportu na pravidelnú údržbu nezahadzujte originálne balenie.
14.10

⇒

Vyprázdnenie systému

Tento proces je nutný, aby ste kávovar ochránili pred škodami spôsobenými mrazom pri transporte v zime.
Vypnite Váš kávovar hlavným vypínačom (5)
Postavte nádobu pod vymeniteľnú trysku pre horúcu vodu a paru
(14/15).
Tlačte tlačidlo pre predprogramovanú dávku pary až dovtedy kým sa na
displeji nezobrazí nasledovné hlásenie:
DISPLEJ: SYSTEM LEERT (Systém sa vyprázdňuje)
Kávovar vypustí zvyšnú vodu a vypne sa.

15. Čistenie
Prístroj má zabudovaný čistiaci program. Táto procedúra trvá asi 15 min. Na
čistenie používajte Jura čistiace tablety ktoré dostanete u Vášho predajcu
Jura kávovarov.
!
ZAČATÝ PROCES ČISTENIA NESMIE BYŤ PRERUŠENÝ!
Zapnite prístroj hlavným vypínačom (9)
DISPLEJ
GERÄT REINIGEN/ BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si / Vyčistite prístroj)
Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek (6) a držte ho stlačené, pokiaľ sa
neobjaví na displeji nasledovná správa:.
DISPLEJ
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)
Vyprázdnite odkvapkávač (20).
Nasaďte odkvapkávač (20) naspäť.
Odstráňte kryt odkvapkávača (19).
Položte dostatočne veľkú nádobu pod výtok na kávu (16)
DISPLEJ: WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť)
Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek (6).
DISPLEJ: GERÄT REINIGT (Prístroj čistí)
DISPLEJ
TABLETTE/ WARTUNG DRÜCKEN (Pridajte tabletu
(obr. 6)/ údržbové tlačidlo zatlačiť)
Zaznie akustický signál
Hoďte JURA čistiacu tabletu do lievika pre zomletú kávu (9)
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!

♥

ZABRÁŇTE KONTAKTU TABLETIEK

A ROZTOKU NA ČISTENIE S OČAMI –
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ VYPLÁCHNITE ICH PRÚDOM VODY A KONZULTUJTE
LEKÁRA. USCHOVAJTE TABLETKY NA ČISTENIE MIMO DOSAHU DETÍ !
NEKONZUMOVAŤ!

Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek (6).
DISPLEJ
GERÄT REINIGT (Prístroj sa čistí)
DISPLEJ
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)
Zaznie akustický signál.
Vyprázdnite odkvapkávač.
Nasaďte odkvapkávač (20) naspäť.
DISPLEJ: WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť)
Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek (6).
DISPLEJ
GERÄT REINIGT (Prístroj sa čistí)
DISPLEJ
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)
Zaznie akustický signál.
Vyprázdnite odkvapkávač.
Nasaďte odkvapkávač (20) naspäť.
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si)
Čistiaci program sa úspešne skončil.
Po každom čistiacom procese opláchnite aj lievik na mletú kávu.
Vyberte ho z prístroja, opláchnite pod tečúcou vodou, osušte a vložte
späť do prístroja.

16. Odstránenie vodného kameňa
Prístroj má program na odstraňovanie vodného kameňa (trvanie cca 30 min.)
Odporúčame používať Jura tablety na odstránenie vodného kameňa ktoré
dostanete u Vášho predajcu kávovarov Jura.
!
DÔLEŽITÉ: NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA NIKDY NEPOUŽÍVAJTE
OCOT!
⇒
Program na odstránenia vodného kameňa sa spúšťa pri vypnutom
stroji.
!
SPUSTENÝ PROCES ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA NESMIE BYŤ
PRERUŠENÝ! JE DÔLEŽITÉ ABY STE POČKALI KÝM SA SPOTREBUJE VŠETOK ROZTOK NA PROTI VODNÉMU KAMEŇU. NIKDY NEDOLIEVAJTE ROZTOK!
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PRI

POUŽÍVANÍ PROSTRIEDKOV NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
S OBSAHOM KYSELÍN , DAJTE POZOR, ABY SA ICH OBSAH NEDOSTAL NA
CITLIVÉ ČASTI KUCHYNSKÉHO STOLA NAPR. Z PRÍRODNÉHO KAMEŇA
ALEBO DREVA.

GERÄT VERKALKT/ BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si / Prístroj zanesený vodným kameňom)
Vypnite prístroj hlavným vypínačom (5).
Odstráňte nádrž na vodu z prístroja.
Stlačte údržbové tlačidlo so symbolom kvapiek (6), až kým sa na displeji neobjaví nasledovná správa.
DISPLEJ
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)
DISPLEJ
MITTEL IN TANK (Roztok na odstránenie vodného
kameňa do nádrže na vodu)
Pridajte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu ( v
0,5 l vody dôkladne rozpusťte 2 tablety Jura) a nasaďte nádrž na vodu
späť.
ZABRÁŇTE KONTAKTU PROSTRIEDKU NA ODSTRÁNENIE VODNÉHO
KAMEŇA S OČAMI – PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ VYPLÁCHNITE ICH PRÚDOM
VODY A KONZULTUJTE LEKÁRA. USCHOVAJTE PROSTRIEDOK NA
ODSTRÁNENIE
VODNÉHO
KAMEŇA
MIMO
DOSAHU
DETÍ !
NEKONZUMOVAŤ! DRÁŽDI OČI!
DISPLEJ
WARTUNG DRÜCKEN / MITTEL IN TANK
(Stlačte údržbové tlačidlo so symbolom kvapiek (6)/ Roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu)
Položte dostatočne veľkú nádobu pod trysku na horúcu vodu.(14/15)
Stlačte údržbové tlačidlo so symbolom kvapiek (6) (obr.15).
DISPLEJ
GERÄT ENTKALKT (Prístroj odstraňuje vodný kameň)
Roztok na odstránenie vodného kameňa tečie najprv v krátkych intervaloch cez dýzu pre horúcu vodu a potom priamo do stroja.
DISPLEJ
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)
Zaznie akustický signál.
DISPLEJ
WASSER FÜLLEN (Doplňte vodu)
Vyprázdnite odkvapkávač (20).
Vyberte nádrž na vodu, dobre ho vypláchnite, doplňte ho vodou a vráťte
ho späť.
Položte dostatočne veľkú nádobu pod trysku na horúcu vodu.(14/15)

DISPLEJ: WARTUNG DRÜCKEN/WASSER FÜLLEN (Údržbové
tlačidlo zatlačiť/Doplniť vodu)
Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek (6).
DISPLEJ
GERÄT ENTKALKT (Prístroj odstraňuje vodný kameň)
Voda na prepláchnutie prístroja tečie najprv v krátkych intervaloch cez
dýzu pre horúcu vodu a potom priamo do stroja.
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkávač)
Zaznie akustický signál.
DISPLEJ
WARTUNG DRÜCKEN (Údržbové tlačidlo zatlačiť) .
Vyprázdnite odkvapkávač (20).
Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek (6).
DISPLEJ: GERÄT SPÜLT (Preplachuje)
DISPLEJ: BITTE WÄHLEN (Prosím vyberte si )
Odstránenie vodného kameňa prebehlo úspešne.

17. Likvidácia
Kvôli správnej likvidácii by ste mali vrátiť Váš prístroj po ukončení životnosti Vášmu predajcovi, servisnému stredisku Jura, alebo firme Jura
Elektroapparate Ag.

18. Tipy na perfektnú kávu
Do výšky nastaviteľný výtok kávy
Môžete nastaviť výšku výtoku kávy podľa veľkosti šálky, aby ste mali stále
perfektnú krému a zabránili ste znečistenie Vášho kávovaru fŕkancami od
kávy.
Mletie
Viď kapitola 3.5
Predhriatie šálky
Šálky by ste mali dopredu predhriať horúcou vodou, alebo parou. Čím menšie množstvo kávy, tým dôležitejšie je predhriatie šálky.
Predhriatie kávovaru
Ak pripravujete malé espresso (cca. 30 ml vody) odporúča sa kávovar prepláchnuť.

33

Na prepláchnutie kávovaru stlačte údržbové tlačidlo (so symbolom kvapiek)
(6). Kávovar sa prepláchne.
Cukor a smotana
Miešaním obsahu šálky uniká teplo. Pridaním mlieka, alebo smotany
z chladničky značne znížite teplotu kávy.
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19. Správy
DISPLEJ
WASSER
FÜLLEN(Doplniť
vodu)

Príčina
Nádrž na vodu je prázdna
Pokazený indikátor hladiny vody

Nádrž je zanesená vodným kameňom
BOHNEN FÜLLEN Prázdny zásobník
(Doplňte zrná)
Správa je stále na displeji, aj keď sa
doplnili kávové zrná
TRESTER
LEE- Zásobník na odpad z kávy(18) je plný
REN(Vyprázdnite
Správa stále zostáva na displeji hoci bol
zásobník na kávový zásobník(22) vyprázdnený
odpad)
Správa sa objavuje už po niekoľkých
šálkach
SCHALE
FEHLT Nebol správne založený odkvapká(Chýba odkvapká- vač(20)
vač)
Pod odkvapkávač sa dostal kávový
odpad a odkvapkávač nie je možné
správne zasunúť
GERÄT
Urobili ste viac ako 200 káv, resp. 160
REINIGEN (Vyčisti- krát sa prepláchol prístroj.
te prístroj)
Správa je stále na displeji, hoci je prístroj
vyčistený
GERÄT
Kávovaru potrebuje odstrániť vodný
VERKALKT
kameň
(Odstráňte
vod.
kameň)
Správa sa stále zobrazuje, hoci proces
prebehol
STÖRUNG (Poru- Rôzne príčiny
cha)
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Akcia
Doplňte vodu
Vyprázdnite nádrž, prepláchnite a znovu
naplňte vodou
Odstráňte z nádrže vodný kameň
Doplňte kávu
Urobte kávu,
táto správa zmizne
z displeja až po urobení kávy
Vyprázdnite zásobník na odpad
Zásobník bol mimo prístroja kratšie ako
8 sek. Vytiahnite zásobník z prístroja na
10sek. a potom ho vráťte späť
Nechajte prístroj zapnutý počas vyprázdňovania zásobníka na kávový odpad.
Počítadlo sa vynuluje len pri zapnutom
prístroji
Správne zasuňte odkvapkávač
Odstráňte odkvapkávač, vyčistite vnútrajšok stroja a vráťte ho späť
Vyčistite prístroj podľa kap. 17
Čistiaci proces zopakujte, nepridávajte
však čistiacu tabletu
Spusťte proces odstránenia vodného
kameňa podľa kap.18
Spusťte proces znovu, ale bez tabliet, len
s čistou vodou
1.Vypnite prístroj
2.Vytiahnite zástrčku zo siete
3.Zastrčte el. zástrčku do siete
4.Zapnite prístroj
Volajte servisné stredisko

22.

Problémy

Problém
Príčina
Káva tečie len po kvap- Káva je príliš jemná
kách.

Tok kávy po varení sa V systéme nie je dostatok kávy
zastaví
Mlynček je veľmi hlučný
Kameň v mlynčeku

Akcia
Nastavte mlynček na hrubšie mletie
jeden alebo dvakrát prepláchnite prístroj.
Ak sa situácia nezlepší vyčistite prístroj
podľa návodu,
Urobte ešte jednu šálku kávy
Prístroj
si
nechajte
preskúšať
v autorizovanom servise.
Použite iné (studené) mlieko
vyčistite trysku
Dajte peniacu trysku do správnej polohy

Malo peny po napenení Nevhodný typ mlieka
mlieka
Upchatá peniaca tryska (14)
Peniaca tryska(14) v nesprávnej
polohe
Vyčistite Auto Cappuccinator.
Auto Cappuccinator upchatý

23.

Zákonné informácie

Tento návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné informácie pre správne
použitie, obsluhu, prevádzku a údržbu prístroja.
Znalosť a splnenie nariadení v tomto návode na používanie je predpoklad pre
bezpečné použitie a pre bezpečnosť počas jeho prevádzky a údržby.
Tento návod na obsluhu nemôže zohľadniť všetky možné spôsoby použitia
prístroja.
Prístroj bol skonštruovaný pre použitie v domácnostiach.
Ďalej by sme chceli poznamenať, že obsah tohoto návodu na obsluhu nie je
v žiadnom prípade časťou, alebo nenahrádza akúkoľvek predchádzajúcu,
alebo existujúcu zmluvu, dohodu, alebo zákonný vzťah. Všetky povinnosti na
strane Jura Elektroapparate Ag vyplývajú z relevantnej obchodnej zmluvy,
ktorá tiež obsahuje všetky detaily týkajúce sa garančných podmienok pre
tento prístroj. Kontraktačné podmienky záruky nie sú ani rozšírené, ani limitované v akejkoľvek forme informáciami v tomto návode.
Tento návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené zákonom o
autorskom práve. Fotokópie, alebo preklad do akéhokoľvek iného jazyka bez
predchádzajúceho súhlasu spol. Jura Elektroapparte sa prísne zakazuje
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24.

Technické údaje

Impressa F90
Napätie:
230V AC
Príkon:
1450 W
Poistka:
10 A
Skúška bezpečnosti:
Spotreba energie Standby:
cca.3,5 Wh
Nádrž na vodu:
1,9 litra
Obsah zásobníka na kávu:
200 g
Obsah zásobníka na odpad:
max. 16 porcii
Hmotnosť:
9,8 kg
Rozmery (Š x V x H) :
28 x 34,5 x 43,5 cm
Tento prístroj spĺňa nasledovné smernice EU:
73/23/EWG z 19.02.1973 „Smernica pre nízke napätie“ vrátane zmenenej smernice
93/336 EWG.
89/336/EWG
z 03.05.1989“EMC-smernica“
vrátane zmenenej smernice
92/31/EWG.
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