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1. Zásobník na kávu s krytom arómy

10. Dávkovacia lyžica pre mletú kávu a dýza na
horúcu vodu (odkladacia plocha pre príslušenstvo)

2. Display

11. Sieťový spínač a sieťový kábel

3. Nádrž na vodu s rukoväťou

12. Connector system pre výmenu dýz

4. Do výšky a šírky nastaviteľný výtok na
kávu
5. Zásuvka so zásobníkom na odpad z
kávy
6. Kryt odkvapkávacej misky a
odkvapkávacia miska

13. Profi Auto Cappuccino dýza s hadičkou na
nasávanie mlieka

7. Miesto pre šálky

16. JURA čistiace tablety

8. Lievik pre dávkovanie mletej kávy

17. Hadička pre nasávanie mlieka

9. Regulácia hrúbky mletia

18. Kľuč na mlynček

14. CLARIS plus filter
15. Jura čistiaci koncentrát na Auto Cappuccino
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Ovládacie prvky umiestnené hore:

Ovládacie prvky umiestnené spredu:

1.

Tlačítko pre zapnutie/vypnutie

4.

Tlačidlo 1 espresso

2.

Rotary Switch

5.

Tlačidlo 2 espressá

3.

Tlačidlo pre údržbu

6.

Tlačidlo horúca voda

7.

Tlačidlo para

8.

Tlačidlo 1 káva

9.

Tlačidlo 2 kávy
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Predtým akoby ste začali...
Ďakujeme Vám za to, že ste si kúpili kávovar IMPRESSA J5.
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.
Na www.juraworld.sk nájdete ďalšie informácie zo sveta kávy (história, recepty...)
a kávovarov IMPRESSA (FAQ, návody ...)
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, alebo zavolajte
na HOTLINE : 0850 211 110.

Určenie stroja
Stroj bol skonštruovaný pre použitie v domácnosti. Je určený na prípravu kávy , horúcej vody
a zohriatie a napenenie mlieka. Všetky iné účely sú neprípustné. JURA nepreberá
zodpovednosť za dôsledky pri použití na iné účely ako je stroj určený.

Pre Vašu bezpečnosť.
Prosím dodržujte nasledovné bezpečnostné upozornenia aby nedošlo k úrazu,
obareniu, alebo požiaru.
§
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.
§
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.
6

Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, umiestnite na miesto, kde je dostatočná výmena
vzduchu.
§
Ak zacítite nezvyčajný zápach z prístroja okamžite odpojte stroj z elektrickej siete
a skontaktujte sa so servisom.
§
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.
§
Aby ste zabránili obareniu a popáleniu nedotýkajte sa horúcich častí pristroja.

§

1. Kniha ku kávovaru IMPRESSA J5
Práve držíte v ruke knihu k Vášmu kávovaru IMPRESSA J5. Táto kniha Vám pomôže rýchlo
a bezpečne spoznať všetky funkcie a možnosti ktorú Vám ponúka Vaša IMPRESSA J5.
Kapitola 2 „Uvedenie do prevádzky“ Vás krok po kroku povedie prípravami a samotným
uvedením do prevádzky Vášho kávovaru IMPRESSA J5
Kapitola 3 „Spoznajte možnosti ovládania“ je určená pre fázu v ktorej spoznávate Váš
kávovar. V tejto kapitole sa dozviete ako naplno a aktívne využiť všetky možnosti
individuálnej prípravy kávy.
Keďže stredobodom pozornosti firmy JURA boli sú a budú kávové špeciality, v Kapitole 4
„Recepty“ sme pre Vás pripravili výber rozličných receptov ktoré majú slúžiť ako inšpirácia
pre Vaše ďalšie experimenty.
Ostatné kapitoly sú určené pre cielené získavanie informácii pri obsluhe a údržbe kávovaru.
Využite túto knihu ku kávovaru IMPRESSA J5 a staňte sa profíkom pri príprave špecialít
z kávy, staňte sa pravým „baristom“.

Modelové varianty
Kniha k IMPRESSA J5 platí pre všetky modely radu IMPRESSA J línia.

Popis symbolov:
Varovné symboly:
Informácie ktoré sú označené týmto symbolom sú obzvlášť dôležité a preto
venujte týmto informáciám dostatočnú pozornosť. Varovný symbol so
slovom UPOZORNENIE Vás varuje pred možným poranením, a slovo POZOR
Vás varuje pred možnou vecnou škodou.
Použité symboly
Rady a tipy, aby bola Vaša práca s kávovarom ešte jednoduchšia.
Upozornenie na možnosť získania ďalších informácii z internetovej ponuky JURA na
adrese www.juraworld.sk
§ Symbol ktorý Vás upozorňuj že text v návode opisuje činnosť ktorú treba vykonať.
V návode je výzva ktorá vyžaduje vašu reakciu.
7

Srdečne Vás vítame vo svete IMPRESSA.
Vážené zákazníčky, vážený zákazníci.

Srdečná vďaka za dôveru ktorú ste nám kúpou Vášho JURA IMPRESSA kávovaru prejavili.
Naše stroje ktoré sú vyrábané vo Švajčiarsku svojím výkonom presvedčili kritických
redaktorov nezávislých testovacích časopisov a svojím dizajnom aj členov poroty pre cenu
najlepší dizajn.
My robíme všetko preto aby tento pravý dvojšálkový plnoautomatický espresso / kávovar aj
Vás, Vašu rodinu a hostí nadchol perfektnými špecialitami z kávy.
V knihe ku kávovaru IMPRESSA sa dozviete všetko potrebné k témam ako je obsluha
a individuálne nastavenia Vášho kávovaru. V knihe sa zoberáme aj problematikou vodného
kameňa a nájdete tu aj dôležité typy pre údržbu.
Hlavne by sme Vás chceli inšpirovať našimi atraktívnymi receptami, aby ste všestrannosť
našich JURA kávovarov denne na novo objavovali.
Želáme Vám veľa povzbudzujúcich a chutných momentov s Vaším IMPRESSA kávovarom.
Váš
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2. IMPRESSA J5 –perfektný pôžitok, dokonalá estetika.
Sny o perfektnej káve sa stávajú skutočnosťou
Jura sa zaviazala vyvíjať kvalitatívne vysokohodnotné prístroje , ktoré Vám dokážu z každej
kávovej zmesi a praženia dostať maximum arómy. Jedinečný predlúhovací systém a veľa
lásky k detailu to robia možným

Perfektný pôžitok, dokonalá estetika
Dokonalé prevedenie a bez kompromisný dizajn zo všetkých strán rozmaznávajú estetikou už
pri pohľade na kávovary z IMPRESSA J línie. Labužníkov privedie do úžasu nová dimenzia
pôžitku z Ristretta, Espresso, Cappuccina, Latte Macchiata a z množstva ďalších trendy
špecialít. Cesta za týmto pôžitkom je veľmi jednoduchá, lebo základom inovatívneho
konceptu ovládania je jednoduchosť. Integrované osvetlenie šálok dá každú špecialitu do
toho správneho svetla.

Fascinujúco krásny
Jasné línie a ušľachtilé materiály formujú dizajn kávovarov z
IMPRESSA J línie. Všetky detaily sú dôkladne premyslené a
dotvárajú celkový estetický obraz ktorý Vás zo všetkých strán
nadchne. Tento koncept robí kávovar z JURA IMPRESSA J línie
zaujímavým bytovým doplnkom a svojimi kompaktnými
rozmerom nájde všade svoje miesto.

Čistá ergonómia.
Centrálne umiestnené ovládacie prvky, jedinečný Rotary Switch
a interaktívny textový displej, Vám umožnia rýchlo a intuitívne
sa dostať k Vášmu obľúbenému nápoju. Pritom sú Vaše osobné
preferencie celkom v popredí – zvoľte si silu kávy, množstvo
vody a teplotu presne podľa Vašich požiadaviek. Nielen s kávou,
ale aj s kvalitnými čajmi si vie Jura poradiť. Pri horúcej vode pre
čaj si môžete zvoliť jednu z troch stupňov teploty – nájdete tu
nastavenie pre citlivé zelené čaje aj pre silné bylinkové čaje.
Výsledok Vás určite presvedčí!

Perfektná káva – v každej šálke.
JURA prichádza s ďalšou inováciou ktorá zdokonaľuje prípravu
kávy. Prvýkrát sa dá výtok na kávu nielen do výšky, ale aj do šírky
plynule nastaviť a tým v podstate všetkým bežne na trhu
dostupným šálkam prispôsobiť. Odteraz je už jedno či používate
malú úzku espresso šálku, alebo veľký hrubostenný pohár na
Cappuccino. A keďže každý JURA IMPRESSA kávovar je pravý 2šálkový plnoautomat preto to samozrejme platí aj pre dve šálky.
Len takto môže káva rozvinúť svoju perfektnú „krému“ ideálnej
konzistencie ktorá dráždi všetky Vaše zmysle.
9

Connector System©
Umožňuje použitie už štandardne montovanej Profi Auto
Cappuccino/Caffé Latte dýzy pre hustú mliečnu penu, alebo
horúce mlieko, špeciálnej dýzy na horúcu vodu, alebo ako
príslušenstvo dodávanú dvojstupňovú dýzu.

.

JURA na internete
Navštívte nás aj na internete @
Na www.juraworld.sk nájdete aktuálne ponuky a ďalšie informácie zo sveta kávy (história,
recepty...), kávovarov IMPRESSA (FAQ, návody ...).
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3. Príprava a uvedenie do prevádzky
Táto kapitola Vás oboznámi so všetkými potrebnými informáciami pre bezproblémovú
obsluhu Vášho IMPRESSA kávovaru. Dozviete sa ako krok po kroku pripravíte Vašu Impressu
pre prvý pôžitok z kávy.

Obsah balenia
K Vaše balenie IMPRESSA kávovaru obsahuje nasledovné položky:
§
Váš plnoautomatický espresso kávovar
§
CLARIS plus filter
§
JURA Auto –Cappuccino čistiaci koncentrát
§
Welcome pack obsahuje:
v Kniha IMPRESSA J5
v IMPRESSA J5- to najdôležitejšie v krátkosti (v cudzom jazyku)
v Hadička pre nasávanie mlieka
v Jura čistiace tablety
v Dávkovacia lyžica pre mletú kávu
v Dýza na horúcu vodu/paru
v Aqaudur® testovacie prúžky
v JURAworld of Coffe darček.

Umiestnenie a napojenie
Uschovajte si obal z Vášho kávovaru. Poslúži Vám pre bezpečnú prepravu.
Pri umiestnení a napojení prosím riaďte sa nasledovnými bodmi:
§
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.
§
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.
§
Nikdy neponorte prístroj do vody.
§
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.
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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.
§
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.

§

Naplnenie nádrže na vodu.
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
§ Odklopte kryt nádrže na vodu, vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ju opláchnite
studenou vodou.
§ Naplňte nádrž s vodou a vložte späť do prístroja. Presvedčite sa, že dobre zapadol.
§ Dajte kryt nádrže na vodu do pôvodnej polohy.

Naplnenie zásobníka na kávové zrná
Zásobník na kávové zrnká má ochranný kryt arómy. Tento kryt umožňuje zachovať dlhšie
arómu kávy.
§ Odklopte kryt zásobníka na kávové zrná a odstráňte kryt ochrany arómy .
§ Vyčistite ho od nečistôt, alebo iných cudzích predmetov. Nové stroje majú v zásobníku
informačný leták. Prosím vyberte tento leták
§ Naplňte zásobník kávovými zrnami a vložte späť kryt arómy a uzavrite kryt zásobníka na
kávu.
POZOR! Nepoužívajte kávové zrná ku ktorým bolo počas, alebo po pražení pridané prísady
(napr. cukor pre karamelizovanú kávu). nepoužívajte mletú kávu, instantnú,
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
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Prvé uvedenie do prevádzky
POZOR ohrozenie ľudského života pri prevádzke prístroja s poškodeným
sieťovým káblom!
Nikdy nezapnite poruchový prístroj, alebo prístroj s poškodenou zástrčkou,
alebo káblom.
Predpoklad : Nádrž na vodu je plná.
§ Zapojte sieťový kábel do sieťovej zásuvky.
§ Zapnite Váš kávovar sieťovým zapínačom ktorý sa nachádza na
pravej strane Vášho prístroja.
Symbol zapnutý/vypnutý svieti (Stand-by).
§ Stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie aby ste Váš IMPRESSA kávovar
zapli.
Rotary Switch svieti. Na displeji sa zobrazí SPRACHE DEUTSCH (JAZYK
NEMECKÝ).
§ Otáčajte Rotary Switch kým sa na displeji neobjaví napr. CESKY
(Česky).
§ Stlačte Rotary Switch aby ste potvrdili Vašu voľbu.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK.
§ STISKNETE PROPLACH (Stlačte údržbové tlačidlo), údržbové tlačidlo
svieti.
§ Položte nádobu pod Profi – Auto Cappuccino dýzu.
§ Stlačte údržbové tlačidlo
SYSTEM SE PLNÍ (SYSTÉM SA PLNÍ), kávovar sa teraz napĺňa vodou. Cez
Profi – Auto Cappuccino dýzu sa vypustí trocha vody. Proces sa zastaví
automaticky a na displeji sa objaví:
VYHRIVA SE (KÁVOVAR SA ZOHRIEVA)
§ STISKNETE PROPLACH (STLAČTE ÚDRŽBOVÉ TLAČIDLO), údržbové
tlačidlo svieti.
§ Položte nádobu pod výtok na kávu.
§ Stlačte údržbové tlačidlo.
Prístroj sa prepláchne. Proces sa ukončí automaticky.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
Váš IMPRESSA kávovar je pripravený na prípravu kávy.

Po príprave prvej šálky kávy môže sa zobraziť na displeji DOPLNIT ZRN.KAVU (DOPLNIŤ
ZRNKOVÚ KÁVU). To Vám signalizuje, že mlynček ešte nie je naplnený kávou. Pripravte v
tomto prípade ešte jedno espresso.

13

Nasadenie a aktivovanie filtra.
Pri správnom používaní CLARIS filtra nie je potrebné u Vášho prístroja odstraňovať
vodný kameň
Použitie CLARIS filtra treba aktivovať a pri každej výmene sa musí postupovať podľa návodu.
Dôležité: CLARIS filter má maximálnu účinnosť 2 mesiace, alebo
50 litrov vody. Len pri správnom nastavení prístroja (postup je
popísaný v tejto kapitole) vám bude signalizovaná potreba
výmeny filtra.
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.
Filter nesmie zostať v kávovare dlhšie ako 2 mesiace (aj keď sa rozhodnete že budete
využívať program na odstránenie vodného kameňa)!
Po uplynutí účinnosti prosím vyberte CLARIS filter z prístroja a nasaďte nový, alebo si
nastavte tvrdosť vody.
CLARIS filter nikdy nenechajte vyschnúť! Ak filter nebol určitý čas v kontakte s vodou, prosím
pustite najprv ½ litra vody cez trysku pre opätovné prepláchnutie.
§ Rozbaľte CLARIS filter.
§ Vyberte nádrž na vodu z Vášho prístroja.
§ Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu. Jemným zatlačením
vložte filter do výtoku nádrže na vodu
§ Uzavrite držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
§ Naplňte nádrž čerstvou vodou a vráťte ju do prístroja.

§
§
§
§

§
§

Predpoklad: Na displeji svieti PRIPPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
Zatlačte Rotary Switch pre vstup do programu UDRZBA.
Na displeji sa zobrazí: FILTER - (Filter nie je naprogramovaný)
Potlačte na Rotary Switch, aby ste zvolili hodnotu ktorú chcete zmeniť.
Na displeji sa zobrazí: NE - (Filter nie je naprogramovaný)
Otáčajte s Rotary Switch tak dlho, až sa Vám na displeji nezobrazí:
ANO ü(Filter áno)
Potlačte na Rotary Switch, aby ste aktivovali filtrovú patrónu CLARIS.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK (Uložené)
Na displeji sa zobrazí: VLOZIT, údržbové tlačidlo svieti.
Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1L) pod auto cappuccino dýzu.
Stlačte údržbové tlačidlo.
Na displeji sa zobrazí: AKTIVACE FILTRU (filter sa preplachuje)
Preplachovanie filtra sa zastaví automaticky.
Na displeji sa zobrazí: VYHRIVA SE (Prístroj sa ohrieva) a potom PRIPRAVEN(PRIPRAVENÝ)
Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).
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Naprogramovali ste teraz používanie filtra. Položka tvrdosti vody sa v menu teraz už
neobjavuje. Preplachovanie môže byť prerušené (napr. pre vyprázdnenie nádoby)
stlačením hociktorého tlačidla.

Zistenie a nastavenie tvrdosti vody
Voda sa zohrieva vo vnútri prístroja. Používaním prístroja dochádza k usadzovaniu
vodného kameňa v prístroji. Čím tvrdšia je voda ktorú používate, tým častejšie musíte
v prístroji odstrániť vodný kameň. Aby sa Vám správne zobrazovalo hlásenie pre spustenie
procesu na odstránenie vodného kameňa, musí byť prístroj pred prvým použitím nastavený
na tvrdosť Vami používanej vody. Pre tento účel použite priložený testovací prúžok
AQUADURâ.
Na zistenie tvrdosti vody postupujte nasledovne:
§ Na 1 sekundu ponorte prúžok AQUADURâ do vody, následne ho zľahka otraste od vody 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.
Nastavenie tvrdosti vody nie je možné vykonať ak je aktivovaný filter.
Tvrdosť vody sa dá nastaviť medzi 1° dH a 30° dH. Tvrdosť vody sa dá takisto deaktivovať, to
znamená že Váš kávovar nebude hlásiť potrebu odvápnenia.
Prístroj je zo závodu nastavený na 16° dH (podľa nemeckej stupnice).
Zmenu tohto nastavenia môžete jednoducho vykonať podľa nasledovného postupu. Ako
príklad uvedieme zmenu nastavenia tvrdosti vody zo 16° dH na 25° dH:
Predpoklad: Na displeji je zobrazené: PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Tlačte Rotary Switch tak dlho až sa na displeji sa zobrazí: UDRZBA
§ Otáčajte s Rotary Switch tak dlho, až sa Vám na displeji nezobrazí:
TVRDOST (TVRDOSŤ VODY)
§ Potlačte na Rotary Switch, aby ste vstúpili do programu TVRDOST (TVRDOSŤ VODY) .
Na displeji sa zobrazí: 16°dH (Tvrdosť vody: 16°nemeckej stupnice )
§ Otáčajte s Rotary Switch tak dlho, až sa Vám na displeji nezobrazí požadovaný stupeň.
Napríklad: 25°dH (Tvrdosť vody: 20°nemeckej stupnice )
§ Potvrďte teraz Váš výber stlačením Rotary Switch.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK
TVRDOST
§ Ak chcete ukončiť programovanie otáčajte s Rotary Switch tak dlho, až sa Vám na displeji
nezobrazí: KONEC (Výstup z programu)
§ Stlačte Rotary Switch ak chcete ukončiť programovanie.
PRIPRAVEN (Pripravený)
Tvrdosť vody sa nastavuje len pri prvom zapnutí prístroja, alebo ak sa zmení používaná
voda.
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Nastavenie mlynčeka
Podľa druhu kávových zŕn môžete nastaviť mlynček na požadovaný stupeň mletia.
Dôležité: Hrúbka mletia sa môže nastavovať len keď je mlynček v prevádzke. Ak sa nastavuje
hrúbka mletia pri mlynčeku v pokoji môže dôjsť k poškodeniu
mlynčeka.
My odporúčame nasledovné:
pre svetlo praženú kávu ® jemnejšie mletie
pre tmavo praženú kávu ® hrubšie mletie
Príklad: Takto si môžete nastaviť mlynček počas prípravy kávy.
§ Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná a odstráňte kryt
ochrany arómy (11).
§ Postavte pohár pod výtok na kávu.
§ Stlačte tlačidlo 1 kávy pre spustenie prípravy kávy.
Mlynček začne mlieť na displeji sa zobrazí 1 KAFFE (1 KÁVA).
§ Nastavte stupeň mletie otočením prepínača mletia do
požadovanej pozície pokiaľ mlynček melie.
Týmto ste nastavili hrúbku mletia.
Nastavenie hrúbky mletia sa prejaví až po cca.3 káve.

Zapnutie stroja
Pri zapnutí stroja sa automaticky vyžaduje prepláchnutie (ak je kávovar vychladnutý).
Predpoklad: Váš IMPRESSA kávovar je zapnutý sieťovým vypínačom a symbol
zapnutie/vypnutie svieti (stand-by).
§ Stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie aby ste zapli Váš kávovar.
VYHRIVA SE
STISKNETE POPLACH, tlačidlo údržby svieti.
§ Postavte nádobu pod výtok na kávu.
§ Stlačte údržbové tlačidlo aby ste naštartovali prepláchnutie
prístroja.
Prístroj sa prepláchne. Tento proces sa zastaví automaticky a Váš
IMPRESSA kávovar je pripravený na prípravu kávy.

Vypnutie stroja
Keď vypnete Váš IMPRESSA kávovar, systém sa automaticky
prepláchne. Kávovar sa neprepláchne ak ste nepripravili predtým
žiadnu kávu, alebo ak ste pripravovali paru a kávovar sa ešte
nestihol vychladnúť.
Postavte nádobu pod výtok na kávu.
Stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie.
Systém sa prepláchne, na displeji sa objaví PROPLACH
Proces sa automaticky zastaví.
Váš kávovar je teraz vypnutý (Stand by) a symbol vypnutie /zapnutie svieti.
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4. Spoznajte možnosti ovládania
Vaša IMPRESSA Vám pripraví stlačením len jedného tlačidla excelentné špeciality. Okrem
toho máte možnosť počas prípravy silu kávy a množstvo vody Vaším individuálnym
požiadavkám.
V tejto kapitole spoznáte na základe príkladov všetky možnosti ovládania Vašej IMPRESSY. Ak
chcete sa dôverne oboznámiť s Vaším kávovarom odporúčame Vám aby ste všetky príklady
popísané v tejto kapitole využili aj aktívne.
Spoznajte nasledovné možnosti ovládania:
§
Príprava stlačením tlačidla
§
Jednorazové nastavenia pred a počas prípravy
§
Trvalé nastavenia podľa šálky.
§
Trvalé nastavenia v programovacom režime.
Počas prípravy kávy máte možnosť v hociktorom okamihu zastaviť prípravu stlačením
Rotary Switch.

Príprava stlačením tlačidla.
Pripravte Vašu obľúbenú špecialitu stlačením len jedného tlačidla.
Príprava všetkých špecialít pripravených stlačením len jedného tlačidla sú na princípe
nasledovného vzoru:
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje : PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Postavte jednu espresso šálku pod výtok na kávu.
§ Výšku výtoku prispôsobte výške Vašej šálky.
§ Stlačte tlačidlo so symbolom 1 espresso aby ste začali s prípravou espressa.
Na displeji sa zobrazí: 1 ESPRESSO. Potom sa krátko zobrazí nastavenie sily kávy.
Prednastavené množstvo kávy tečie do šálky a príprava sa zastaví automaticky.
Na displeji sa zobrazí: PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).

Jednorazové nastavenia počas prípravy kávy.
Vy môžete meniť silu kávy a množstvo vody počas prípravy. Tieto nastavenia sa ale neuložia.
Jednorazové nastavenia počas prípravy kávy sú stále na princípe nasledovného vzoru:
Nasledovné sily kávy sa dajú nastaviť:
§
Slabá (jemná)
§
Normalní (normálna)
§
Silná (silná)
§
X-silná (extra silná)

Zmeňte silu kávy pred prípravou kávy.
Príklad: Takto pripravíte silnú kávu.
§ Postavte jednu šálku pod výtok na kávu.
§ Výšku výtoku prispôsobte výške Vašej šálky.
§ Otáčajte Rotary Switch až sa na displeji zobrazí: SILA (SILNÁ).
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§ Následne stlačte tlačidlo pre prípravu 1 kávy, kým ale ešte na displeji sa zobrazuje sila
kávy: SILNA (SILNÁ). aby ste začali s prípravou kávy.
Na displeji sa zobrazí: 1 KAVA (1 KÁVA) a následne krátko ešte sila kávy SILNA (SILNÁ).
Prednastavené množstvo kávy tečie do šálky a príprava sa zastaví automaticky.

Zmeňte množstvo vody počas prípravy kávy.
Príklad: Takto pripravíte kávu s objemom 110 ML.
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje : PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
§ Postavte jednu šálku pod výtok na kávu.
§ Výšku výtoku prispôsobte výške Vašej šálky.
§ Otáčajte Rotary Switch až sa na displeji zobrazí: SILA (SILNÁ).
§ Následne stlačte tlačidlo pre prípravu 1 kávy, kým ale ešte na displeji sa zobrazuje sila
kávy: SILNA (SILNÁ). aby ste začali s prípravou kávy.
Na displeji sa zobrazí: 1 KAVA (1 KÁVA) a následne krátko ešte sila kávy SILNA (SILNÁ).
§ Otáčajte Rotary Switch až sa na displeji zobrazí: 110ML .
Nastavené množstvo kávy tečie do šálky a príprava sa zastaví automaticky.

Trvalé nastavenia podľa šálky.
Vy môžete objem vody pre jednotlivé špeciality celkom jednoducho a trvalo si prispôsobiť
veľkosti Vašej šálky.
V nasledujúcom príklade si ukážeme jednorazové nastavenie objemu vody. Rovnaký objem
kávy potom pri nasledujúcich prípravách natečie do šálky.
Trvalé nastavenia podľa veľkosti šálky pre všetky špeciality prebieha podľa nasledovného
vzoru:
Príklad: Takto si natrvalo nastavíte objem vody pre jedno espresso.
§ Postavte jednu espresso šálku pod výtok na kávu.
§ Výšku výtoku prispôsobte výške Vašej šálky.
§ Stlačte a držte zatlačené tlačidlo pre prípravu 1 espressa tak dlho pokiaľ sa na displeji
nezobrazí: MNOZSTVI KAVY ? (Množstvo kávy?).
§ Pustite tlačidlo.
Príprava kávy sa začala a espresso káva tečie do šálky.
§ Keď sa do šálky napustilo požadované množstvo kávy stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Príprava espressa sa zastaví. Na displeji sa krátko objaví správa: OK. Množstvo kávy je
teraz pre túto šálku už natrvalo nastavené.
Toto nastavenie sa dá hocikedy zmeniť tak, že sa tento proces opakujete.
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Trvalé nastavenia v programovacom režime.
Váš IMPRESSA kávovar môžete veľmi jednoducho prispôsobiť Vaším preferenciám.
Jednoduchým otáčaním a stláčaním Rotary Switch sa pohybujete v programe a ukladáte
Vaše preferenčné nastavenia.
Program
UDRZBA (ÚDRŽBA)

TLACITKA (PRODUKTY)

Bod programu
PROPLACH
(PREPLÁCHNUTIE)
FILTER
CISTENI (ČISTENIE)
DEKALC (ODVÁPNENIE)
ZVOPLTE PRODUKT
(VÝBER PRODUKTU)

FILTER - / ü

ANO ü (ÁNO)
NE – (NIE)

TVRDOST (zobrazuje sa
len keď filter nie je
aktivovaný)
ENERGIE -/ü

INAKTIV
1° dH – 30° dH

CAS (ČAS)
ZAPNOUT (ZAPNUTIE)
VYPNOUT PO (VYPNUTIE
PO)
INFORMACE
(INFORMÁCIE)

JEDNOTKY (ZOBRAZENIE)
JAZYK

KONEC

USPORA –
USPORA ü
--:---:-NEAKTIVNI
0,5 STD – 15 STD
TLACITKA
CISTENI
DEKALC (keď nie je filter
aktivovaný)
FILTER (pri
aktivovanom filtri)
ML/OZ
24 H/AM PM
CESKY
DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
ITALIANO
NL

Vysvetlenie
Vyberte si požadovaný program
údržby.
Ak si do cca 5 sekúnd nevyberiete
žiadnu akciu programovací mód sa
automaticky vypne.
Vyberte si Vaše nastavenia pre
kávové špeciality, para, horúca
voda.
Vyberte si či chcete Váš IMPRESSA
kávovar používať s, alebo bez
CLARIS plus filtra.
Nastavte tvrdosť vody.

Vyberte si stupeň sporenia energie
Nastavte hodiny
Nastavte čas zapnutia.
Nastavte si čas vypnutia.
Majte prehľad o pripravených
špecialitách a o stave údržby.

Vyberte si jednotku pre objem vody
a formát času.
Vyberte si jazyk.

Opustite programovací jazyk.
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Nastavenia v programovacom režime sa uskutočňujú stále na rovnakom princípe.
Príklad:Takto zmeníte teplotu 1 espressa z NORMALNI (NORMÁLNA) na VYSOKA (VYSOKÚ).
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte ROTARY SWITCH a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA
(ÚDRŽBA).
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví TLACITKA na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto programu.
ZVOLTE PRODUKT
§ V nasledujúcom kroku zvoľte tlačidlo kávovej špeciality ktorú chcete nastaviť. Pri stlačení
tlačidla sa nezačne príprava.
§ Stlačte tlačidlo pre prípravu 1 espressa., hlásenie VODA
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví : TEPLOTA.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do zvoleného bodu programu, objaví sa nastavená
teplota: NORMALNI (NORMÁLNA)
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví želaná teplota: VYSOKA.
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste potvrdili nastavenie.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK potom TEPLOTA.
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONIEC (VÝSTUP).
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste opustili programovací režim.
Kávovar je PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

NASTAVENIE PRE ÚSPORU ENERGIE
V tomto programovacom bode sa dá na trvalo nastaviť režim úspory energie.
Váš IMPRESSA kávovar má dve nastavenia pre úsporu energie:
ENERGIE –
Váš IMPRESSA kávovar je stále v pohotovostnom režime.
Všetky produkty ako sú káva, mliečne produkty a horúca voda sa dajú pripraviť okamžite bez
čakacej doby.
ENERGIE ü
Váš IMPRESSA kávovar sa po 5 minútach prepne do úsporného režimu.
Pred prípravou kávy, mliečnych produktov a horúcej vody sa prístroj zohrieva cca.30 sekúnd.
Zo závodu je vo Vašom IMPRESSA kávovare úspora energie vypnutá (ENERGIE -)
Príklad: Takto zmeníte režim úspory energie z ENERGIE – na ENERGIE ü.
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte ROTARY SWITCH a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA
(ÚDRŽBA).
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví ENERGIE - na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto programu.
USPORA § Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví : USPORA ü .
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste potvrdili nastavenie.
§ Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK
ENERGIE ü
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC (VÝSTUP).
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste opustili programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
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NASTAVENIE ČASU
Ak odpojíte Váš IMPRESSA kávovar zo siete musíte znovu nastaviť aktuálny čas.
Príklad:
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte ROTARY SWITCH a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA
(ÚDRŽBA).
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví CAS na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto programu.
–:––
§ Otáčajte s Rotary Switch aby ste nastavili hodiny.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste uložili nastavenie hodín.
§ Otáčajte s Rotary Switch aby ste nastavili minúty.
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste potvrdili nastavenie.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK
CAS
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC (VÝSTUP).
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste opustili programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

NASTAVENIE ČASU PRE AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE KÁVOVARU
Automatické zapnutie stroja je zo závodu vypnuté a dá sa nastaviť len vtedy ak je nastavený
aktuálny čas (pozri predchádzajúcu kapitolu).
Automatické zapnutie kávovaru funguje len ak je sieťové tlačidlo (pravý bok dole vzadu)
zapnuté.
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte ROTARY SWITCH a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA.
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví ZAPNOUT (ZAPNUTIE STROJA) na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto programu.
:––
§ Otáčajte s Rotary Switch aby ste nastavili hodiny.
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste uložili nastavenie hodín.
§ Otáčajte s Rotary Switch aby ste nastavili minúty.
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste potvrdili nastavenie.
§ Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK
CAS
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC (VÝSTUP).
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste opustili programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE STROJA
Programovateľné automatické vypnutie stroja Vám pomáha pri úspore energie.
Programovateľné automatické vypnutie kávovaru je zo závodu nastavené na 5 hodín. Toto
nastavenie znamená že sa kávovar 5 hodín po poslednom použití automaticky vypne.
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Automatické vypnutie stroja sa dá nastaviť na hodnoty medzi 0,5 až 15 hodín, alebo sa dá
vypnúť.
Príklad: Takto si nastavíte automatické vypnutie z 5 hodín na 10 hodín.
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte ROTARY SWITCH a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA.
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví VYPNOUT PO (VYPNÚŤ PO) na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto bodu programu.
Na displeji sa zobrazí. 5 HOD (5 hodín).
§ Otáčajte s Rotary Switch aby ste zmenili na 10 HOD (10 HODÍN).
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste potvrdili nastavenie.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK
VYPNOUT PO
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC (VÝSTUP).
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste opustili programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

JEDNOTKA PRE OBJEM VODY/ FORMÁT ČASU
Jednotka objemu vody je zo závodu nastavená. Jednotku objemu vody si môžete nastaviť
aby sa zobrazovalo v ML , alebo OZ.
Formát času je zo závodu nastavený. Formát času si zvolíte 24 H , alebo AM/PM.
Príklad: Takto si nastavíte jednotku objemu vody z ML na OZ.
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte ROTARY SWITCH a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA.
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví JEDNOTKY na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto bodu programu.
Na displeji sa zobrazí. ML/OZ
Ak chcete zmeniť formát času otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví 24H/AM PM.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto bodu programu.
Na displeji sa objaví ML .
§ Otáčajte s Rotary Switch aby ste zmenili na OZ.
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste potvrdili nastavenie.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK
ML/OZ
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC (VÝSTUP).
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste opustili tento bod programu. Hlási: JEDNOTKY
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC (VÝSTUP).
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste opustili programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

JAZYK
Jazyk ste už nastavili pri prvej inštalácii.
Z nasledovných jazykov si môžete vybrať:
Česky
Nemecky
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Anglicky
Francúzky
Taliansky
Holandský
Príklad: Takto si zmeníte automatické jazyk z CESKY na ENGLISCH
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte ROTARY SWITCH a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví JAZYK na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto bodu programu.
Na displeji sa zobrazí. CESKY.
§ Otáčajte s Rotary Switch aby ste zmenili na ENGLISCH.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste potvrdili nastavenie.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu: OK
LANGUAGE (JAZYK)
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: EXIT (VÝSTUP).
§ Stlačte Rotary Switch aby ste opustili programovací režim.
READY (PRIPRAVENÝ)

INFORMACIE A STAV ÚDRŽBY
V programovacom bode INFORMACE (INFORMÁCIE), sa dozviete nasledovné informácie:
Počet pripravených špecialít z kávy, para, horúca voda.
Stav údržby a počet spustených údržbových programov (čistenie, odvápnenie a výmeny
filtra).

ZOBRAZENIE INFORMÁCII
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje : PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte Rotary Switch a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA.
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví INFORMACE (INFORMÁCIE) na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto bodu programu.
TLACITKA
§ Stlačte Rotary Switch.
Na displeji sa zobrazí celkový počet pripravených kávových špecialít.
Postupným stláčaním jednotlivých tlačidiel produktov sa zobrazí informácia o počte
pripravených produktov (káva, para, horúca voda) pre aktuálne zvolené tlačidlo.
Otvorte kryt lievika pre mletú kávu, aby ste zistili počet pripravených káv z mletej kávy.
§ Stlačte Rotary Switch.
TLACITKA
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC
§ Stlačte Rotary Switch

ZOBRAZENIE STAVU ÚDRŽBY
Príklad: Takto zistíte stav údržby Vášho kávovaru a počet spustených čistiacich programov.
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje : PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte Rotary Switch a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví INFORMACE (INFORMÁCIE) na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto bodu programu.
23

TLACITKA
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví CISTENI (ČISTENIE) na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch.
Na displeji sa zobrazí počet spravených čistení.
Otáčaním s Rotary Switch môžete meniť medzi zobrazením
počtu spustených čistiacich programov a stavom údržby.
Stav údržby je zobrazovaný na displeji radou štvorčekov
s výplňou. Sú všetky štvorčeky vyplnené kávovar vyžiada od Vás
príslušný čistiaci program.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste opustili režim zobrazovania
stavu údržby. Displej: CISTENI
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC
§ Stlačte Rotary Switch aby ste opustili tento bod programu.
INFORMACE
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC
§ Stlačte Rotary Switch aby ste opustili programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

5. Príprava nápojov
V tejto kapitole sa dozviete , ako pripraviť kávové špeciality, mlieko a horúcu vodu.
Tipy „baristu“
Barista je pomenovanie pre profesionála, ktorý sa zaoberá prípravou espressa a iných
špecialít z kávy. V Taliansku je to uznávané zamestnanie. Barista pozná všetky špeciality
z kávy a vie ich perfektne pripraviť.
Pre dosiahnutie perfektných výsledkov s použitím Jura kávovaru sme pre Vás pripravili pár
užitočných „barista“ typov:
§
Uskladňujte Vašu kávu stále na suchu. Vzduch, svetlo, teplo a vlhkosť škodia káve.
§
Použite len čerstvú studenú vodu z vodovodu aby sa aróma z kávy mohla optimálne
uplatniť.
§
Každé ráno vypláchnite nádržku a doplňte čerstvú studenú vodu z vodovodu.
§
Nastavte si správnu hrúbku mletia podľa praženia Vašej kávy. Správna hrúbka mletia
garantuje optimálne využitie arómy.
§
Pre espresso, alebo kávu požívajte len predhriate šálky. Pre zohriatie šálok použite
horúcu vodu, alebo ako príslušenstvo je dostupný aktívny ohrievač šálok.
§
Ak pijete kávu s cukrom nepoužívajte kockový cukor a na miešanie použite malú
lyžičku, aby ste „cremu“, alebo mliečnu penu nezničili.
§
Prispôsobte si výšku výtoku kávy výške Vašej šálke čím zabránite fŕkancom na Vašom
kávovary a dosiahnete perfektnú krému na Vašom espresse.

Espresso
Jeden z najznámejších nápojov z Talianska. Espresso sa pripravuje do malých predhriatych
šálok (cca. 50 ml). Pravé espresso je pokryté pevnou orieškovo - hnedou krémovou penou
(crema)
Príklad: Takto si pripravíte jedno espresso.
§ Postavte jednu espresso šálku pod výtok na kávu.
§ Prispôsobte si výšku výtoku veľkosti Vašej šálky.
§ Stlačte tlačidlo so symbolom 1 espresso.
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Na displeji sa objaví 1 ESPRESSO a krátko sa zobrazí sila pripravovanej kávy.
Prednastavené množstvo kávy tečie do šálky.
Príprava sa zastaví automaticky.
PRIPRAVEN
Ak chcete predčasne prerušiť prípravu espressa/kávy stlačte ešte raz tlačidlo pre
prípravu kávy.
2 šálky espressa pripravíte keď pod výtok postavíte 2 šálky a stlačíte tlačidlo pre
prípravu dvoch šálok espressa. Pri príprave dvoch šálkach espressa/kávy sa nedá voliť
sila kávy.

Káva
Príklad: Takto si pripravíte jednu šálku kávy.
§ Postavte jednu šálku pod výtok na kávu.
§ Prispôsobte si výšku výtoku veľkosti Vašej šálky.
§ Stlačte tlačidlo so symbolom 1 káva.
Na displeji sa objaví 1 KAFFE a krátko sa zobrazí sila pripravovanej kávy.
Prednastavené množstvo kávy tečie do šálky.
Príprava sa zastaví automaticky.
PRIPRAVEN
Ak chcete predčasne prerušiť prípravu espressa/kávy stlačte ešte raz tlačidlo pre
prípravu kávy.
2 šálky espressa pripravíte keď pod výtok postavíte 2 šálky a stlačíte tlačidlo pre
prípravu dvoch šálok espressa. Pri príprave dvoch šálkach espressa/kávy sa nedá voliť
sila kávy.

Cappuccino
Pravé cappuccino pozostáva z 1/3 espressa, 1/3 horúceho mlieka a 1/3 mliečnej peny. Na
mliečnu penu môžeme nasypať štipku kakaa, alebo škorice. V Taliansku je cappuccino
obľúbený nápoj k raňajkám.
Jeden zo spôsobov ako pripraviť cappuccino:
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená na prípravu kávy.
Profi – Auto Cappuccino dýza je namontovaná.
§ Vyberte hadičku pre nasávanie mlieka z Vášho Welcome
Packu.
§ Vytiahnite ochranný uzáver z Profi Auto Cappuccina a napojte
hadičku. Druhý koniec hadičky vložte do Tetrapacku
s mliekom, do poháru s mliekom, alebo pripojte špeciálnu
nádobu s mliekom .
§ Špeciálne nádoby s mliekom v rozličných prevedeniach dostať ako príslušenstvo
u Vášho predajcu Jura kávovaru.
§ Postavte jednu cappuccino šálku pod Profi Auto Cappuccino.
§ Páčku pre voľbu mliečnej peny/mlieka pootočte do pozície pre
prípravu mliečnej peny.
§ Stlačte tlačidlo pre prípravu pary.
VYHRIVA SE (ZOHRIEVA SA)
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Keď Váš IMPRESSA kávovar sa zohreje na potrebnú teplotu pre prípravu pary na displeji
sa objaví:
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte tlačidlo pre prípravu pary ešte raz.
PARA mliečna pena sa pripravuje.
Proces sa zastaví automaticky po dosiahnutí predprogramovaného množstva mliečnej
peny.
Prípravu mliečnej peny môžete predčasne ukončiť stlačením ľubovoľného tlačidla.
Počas prípravy mliečnej peny môžete prednastavené množstvo meniť otáčaním s
Rotary Switch.
Do 40 sekúnd môžete pripraviť ďalšiu mliečnu penu.
§ Posuňte šálku s mliečnou penou a mliekom pod výtok na kávu.
§ Prispôsobte výšku výtoku kávy výške Vašej šálky.
§ Stlačte tlačidlo pre prípravu 1 ESPRESSO.
Na displeji sa objaví 1 ESPRESSO a krátko sa zobrazí sila
pripravovanej kávy.
Prednastavené množstvo kávy tečie do šálky.
Príprava sa zastaví automaticky. Kávovar je: PRIPRAVEN
Ak chcete predčasne prerušiť prípravu espressa/kávy stlačte ešte raz tlačidlo pre
prípravu kávy.
Aby Váš Profi Auto Cappuccino dlhodobo fungovalo bez problémov je potrebné aby ste ho
pravidelne čistili. Viac informácii nájdete v kapitole 8 Údržba – čistenie Profi Auto
Cappuccina.

Horúce mlieko
Mliečna pena - horúce mlieko sa používa na prípravu rozličných
špecialít. Pre prípravu mliečnej peny - horúceho mlieka
postupujte ako je to popísané v časti cappuccino, ale páčku pre
voľbu mliečnej peny/mlieka posuňte do pozície pre horúce
mlieko.

Pred mletá káva.
Máte možnosť použiť už pred mletú kávu (napr. bezkofeinovú)
ktorá sa dávkuje cez lievik.
Nikdy nepoužívajte instantnú kávu alebo podobné kávové
výrobky. Použite len zomletú kávu z čerstvo zomletých
kávových zŕn, alebo mletú vákuovo balenú kávu. Do lievika
nikdy nedajte viac ako 2 dávkovacie lyžičky mletej kávy. Tento
lievik pre mletú kávu nie je zásobníkom pre mletú kávu.
Ak nadávkujete príliš málo pred mletej kávy preruší IMPRESSA prípravu kávy
a prepláchne sa.
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Dávajte si pozor aby mletá káva ktorú používate nebola príliš jemne zomletá, lebo to môže
viesť k upchaniu kávovaru (káva len kvapká cez výtok)!
Odporúčame pravidelné čistenie lievika pomocou malej kefy na umývanie fliaš.
Všetky špeciality ktoré sa pripravujú z pred mletej kávy sa pripravujú na rovnakom princípe:
§ Vyberte z Vášho Welcome Packu dávkovaciu lyžičku pre pred mletú kávu.
§ Postavte jednu šálku pod výtok na kávu.
§ Prispôsobte si výšku výtoku veľkosti Vašej šálky.
§ Otvorte poklop lievika pre dávkovanie pred mletej kávy.
§ Nadávkujte jednu odmerku pred mletej kávy do lievika.
§ Zavrite poklop lievika pre dávkovanie mletej kávy.
ZVOLTE PRODUKT (PROSÍM VOĽTE )
§ Stlačte tlačidlo pre prípravu 1 kávy.
Na displeji sa zjaví 1 KAVA a potom ML. KAVA (MLETÁ KÁVA)
Prednastavené množstvo kávy tečie do šálky.
Príprava sa zastaví automaticky.
Ak chcete predčasne prerušiť prípravu espressa/kávy stlačte ešte raz ľubovoľné tlačidlo.
2 šálky kávy pripravíte podobne len namiesto jednej šálky postavíte pod výtok na kávu
dve šálky, nadávkujete do lievika dve odmerky pred mletej kávy a stlačíte tlačidlo so
symbolom dve šálky kávy, alebo 2 espressa.

Horúca voda
Namontujte si trysku pre horúcu vodu, aby ste dosiahli rovnomerný tok vody. Trysku nájdete
v úložnom priestore pre príslušenstvo v hornej pravej časti prístroja.
Nevymieňajte trysku na horúcu vodu hneď po odbere vody, lebo je horúca.
Pri odbere horúcej vody môže spočiatku prskať. Pozor na obarenie.
Trysku namontujete nasledovne:
§ Stiahnite najprv opatrne Profi Auto Cappuccino trysku.
§ Vyberte z Welcome Packu trysku na horúcu vodu.
§ Nastrčte jemným otáčacím pohybom na Connector System
trysku na horúcu vodu.
§ Položte šálku pod otočný vývodu pre horúcu vodu/paru
a stlačte tlačidlo pre prípravu horúcej vody.
Na displeji sa zobrazí VODA a prednastavená teplota
a prednastavený objem horúcej vody tečie do šálky.
§ Proces zastavíte opätovným stlačením tlačidla na horúcu vodu.
V priebehu prípravy horúcej vody môžete meniť objem otáčaním s Rotary Switch.
Viacnásobným stlačením tlačidla horúcej vody (v priebehu 2 sekúnd) môžete
individuálne zmeniť teplotu vody ( toto nastavenie sa ale neuloží).
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6. Recepty
Pripravte si aj vy doma s Vaším IMPRESSA kávovarom klasické kávy, alebo zaujímavé
špeciality. Ďalšie recepty nájdete na www.juraworld.sk .

Cappuccino
Potrebujeme (pre 2 osoby):
200 ml studeného mlieka
2 silné espressá
20 ml škoricového likéru
Klasická cappuccino šálka, alebo sklenený pohár

Škoricu pre dekoráciu
Ako na to:
§ Škoricový sirup rozdelte do šálok.
§ Šálku postavte pod Profi Auto Cappuccino a do polovice napustite mliečnou penou.
§ Šálku postavte pod výtok na kávu a pripravte espresso
§ Nápoj ozdobte škoricou
Namiesto škoricového sirupu môžete použiť aj vanilkový, kokosový, karamelový, alebo
čokoládový sirup.

Café Chocolat Blanc
Potrebujeme (pre 2 osoby):
50 g bielej čokolády
2 espressá
200 ml mlieka
Kúsky bielej čokolády na dekoráciu

Sklenený pohár
Ako na to:
§ Pomocou Profi Auto Cappuccino dýzy pripravte mliečnu penu do dvoch sklenených
pohárov.
§ Bielu čokoládu roztopte vo vodnom kúpeli.
§ Pripravte dve espressá, pomiešajte s roztopenou čokoládou a opatrne nalejte do
sklenených pohárov s pripravenou mliečnou penou.
§ Ozdobte kúskami bielej čokolády.
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Káva zimný sen
Potrebujeme (pre 2 osoby):
2 silné espressá
200 ml horúce kakao
Štipku korenia na perníky
100 ml mlieka

Cukor podľa chuti
1-2 ks perníkov na ozdobenie
Sklenený pohár
Ako na to:
§ Pripravte 2 silné espressá
§ Espresso s kakaom a perníkovým korením pomiešajte a rozdeľte do dvoch pohárov.
§ Pripravte mliečnu penu pomocou Profi Auto Cappuccina a opatrne nalejte na pripravené
espressá s kakaom a korením.
§ Ozdobte kúskami perníka.

Latte Macchiato Frio
Potrebujeme (pre 2 osoby):
2 studené espressá
200 ml studeného mlieka
1 malú šálku rozdrveného ľadu
20 ml javorového sirupu

100 ml mlieka
Vysoký sklenený pohár
Ako na to:
§ Pripravte espresso a nechajte ho vychladnúť.
§ Mlieko, javorový sirup a rozdrvený ľad dobre zmixujte ( v mixéri, alebo šejkri) a nalejete
do sklenených pohárov.
§ Studené espresso opatrne nalejete do ochutenej mliečnej peny.
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7. Trvalé nastavenia v programovacom režime.
Produkty
V nasledovnej tabuľke môžete vidieť ktoré nastavenia .sú možné pre jednotlivé produkty:
Produkt
Teplota
Aroma
Objem
1 Espresso
NORMALNI,
SLABA (JEMNÁ)
15 ML-240 ML
VYSOKA(NORMÁLNA
NORMALNI (NORMÁL)
VYSOKÁ)
SILNA (SILNÁ)
X-SILNA (EXTRA
SINÁ)
2 Espressa
NORMALNI,
15 ML-240 ML
VYSOKA(NORMÁLNA
(na šálku)
VYSOKÁ)
1 Káva (1 káva)
NORMALNI,
SLABA (JEMNÁ)
15 ML-240 ML
VYSOKA(NORMÁLNA
NORMALNI (NORMÁL)
VYSOKÁ)
SILNA (SILNÁ)
X-SILNA (EXTRA
SINÁ)
15 ML-240 ML
Automatické vypnutie 4
2 Kávy (2 kávy)
NORMALNI,
hodiny po poslednom
VYSOKA(NORMÁLNA
(na šálku)
odbere.
VYSOKÁ)
Horká voda
NIZKA
15 ML -450 ML
(Horúca voda)
NORMALNI, HORKA
(HORÚCA)
Para
3 SEC- 120 SEC
Nastavenia v programovacom režime sa uskutočňujú stále na rovnakom princípe.
Príklad:
Takto zmeníte teplotu 1 espressa z NORMALNI (NORMÁLNA) na VYSOKA (VYSOKÚ).
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)
§ Stlačte ROTARY SWITCH a držte ho zatlačený tak dlho až sa nezobrazí na displeji UDRZBA
(ÚDRŽBA).
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví TLACITKA na displeji.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do tohto programu.
ZVOLTE PRODUKT
V nasledujúcom kroku zvoľte tlačidlo kávovej špeciality ktorú chcete nastaviť. Pri
stlačení tlačidla sa nezačne príprava.
§ Stlačte tlačidlo pre prípravu 1 espressa.
VODA
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví : TEPLOTA.
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do zvoleného bodu programu.
NORMALNI (NORMÁLNA)
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: VYSOKA
§ Stlačte ROTARY SWITCH aby ste potvrdili nastavenie.
Na displeji sa krátko objaví správa ktorá potvrdzuje vašu voľbu:OK
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TEPLOTA
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví: KONEC (VÝSTUP).
§ Stlačte Rotary Switch aby ste opustili programovací režim.
PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ)

8. Údržba
Váš IMPRESSA kávovar má integrované nasledujúce údržbové programy:
§
Prepláchnutie prístroja
§
Výmena filtra
§
Čistenie
§
Odstránenie vodného kameňa
Textový displej Vás upozorňuje na nutnosť vykonania niektorej z údržbových operácii.
Vykonajte všetky údržbové operácie čo v najkratšom čase potom ako Vás na to vyzval
kávovar.

Tipy na údržbu
Aby Váš kávovar po dlhú dobu pripravoval kávu v optimálnej kvalite je potrebné robiť dennú
údržbu.
Postupujte nasledovne:
§
Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte ostré predmety, alebo žieraviny.
§
Na čistenie vnútorných a vonkajších častí prístroja používajte mäkkú navlhčenú
handru.
§
Po každom použití Profi Auto Cappuccina je potrebné ho prečistiť.
§
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 prepláchnuť
teplou vodou.
§
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 nezabudnite ho najprv vybrať.

Prepláchnutie prístroja
Pri každom zapnutí vyžaduje Vaša IMPRESSA po zohriatí prepláchnutie, ktoré je
signalizované svietiacim symbolom tlačidla údržby a textovou správou na displeji.
Stlačením tlačidla údržby sa tento proces naštartuje. Pri vypnutí sa IMPRESSA
automaticky prepláchne.
Prepláchnutie bez signalizácie spustíte takto:
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je zapnutá.
§ Tlačte na Rotary Switch tak dlho kým sa displeji neobjaví:
UDRZBA (Údržba)
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do programu UDRZBA.
PROPLACH (PREPLÁCHNUTIE)
§ Stlačte Rotary Switch aby ste spustili prepláchnutie.
Prepláchnutie sa naštartovalo, symbol údržby bliká a z výtoku na
kávu vyteká troška vody.
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Prepláchnutie sa zastaví automaticky.
Teraz je Vaša IMPRESSA pripravená na prípravu kávy.

Výmena filtra
Pri správnom používaní Claris filtra nie je potrebné u Vášho prístroja odstraňovať vodný
kameň.
Použitie Claris filtra treba nastaviť v programe (kap. 5.1) a pri každej výmene sa musí
postupovať podľa návodu (kap. 5.2).
Po cca 50 litroch vody filter stráca účinnosť a je potrebné ho vymeniť!
Dôležité: CLARIS FILTER má maximálnu Účinnosť 2 mesiace, alebo 50 litrov kávy (pri
správnom nastavení prístroja vám bude signalizovaná potreba výmeny pomocou displeja).
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.
Filter nesmie zostať v kávovare dlhšie ako 2 mesiace (aj keď sa rozhodnete že budete
kávovar odvápňovať)!
Po uplynutí účinnosti prosím vyberte Claris filter z prístroja a nasaďte nový, alebo podľa
kapitoly 4 si nastavte tvrdosť vody. Claris filter nikdy nenechajte vyschnúť! ak filter nebol
určitý čas v kontakte s vodou, prosím pustite ½ litra horúcej vody cez trysku pre opätovné
prepláchnutie.

Výmena filtra po signalizovaní displejom.
Takto vymeníte filter po výzve Vaším IMPRESSA kávovarom:
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje: FILTER /PRIPRAVEN
(Pripravený/ vymeňte filter)

Tlačidlo údržby svieti.
§ Stlačte tlačidlo údržby
DISPLEJ: VYMENA
STISKNETE PROPLACH (Vymeňte filter/stlačte tlačidlo
preplachovania)
§ Vyprázdnite nádrž na vodu.
§ Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu a vyberte starý filter. Jemným zatlačením vložte
nový filter do nádrže na vodu. Uzavrite držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
§ Naplňte nádrž čerstvou studenou vodou a vráťte ju do
prístroja.
§ Položte dostatočne veľkú nádobu (cca 1L) pod Profi Auto
Cappuccinator, stlačte tlačidlo preplachovania
DISPLEJ: AKTIVACE FILTRU (filter sa preplachuje)
Preplachovanie filtra sa zastaví automaticky.
DISPLEJ VYHRIVA SE (Prístroj sa ohrieva)
DISPLEJ: PRIPRAVEN (pripravený)
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Voda môže byť mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).
Naprogramovali ste teraz používanie filtra. Položka tvrdosti vody sa v menu teraz už
neobjavuje.
Preplachovanie môže byť prerušené (napr. pre vyprázdnenie nádoby) stlačením
hociktorého tlačidla.

Výmena filtra bez predchádzajúcej signalizácie.
Pre výmenu filtra bez predchádzajúcej signalizácie postupujte nasledovne:
Predpoklad: Filter je v programe aktivovaný a na displeji sa zobrazuje: PRIPRAVEN
(Pripravený).
§ Tlačte na Rotary Switch tak dlho kým sa displeji neobjaví:
UDRZBA (Údržba)
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do programu UDRZBA.
PROPLACH (PREPLÁCHNUTIE)
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví: FILTER.
§ Stlačte Rotary Switch.
VYMENA (Výmena)
§ Teraz pokračujte ako je to popísané v predchádzajúcej kapitole.

Čistenie stroja
Po 200 odberoch kávy, alebo 80 prepláchnutiach stroja vyžaduje Váš IMPRESSA kávovar
spustenie čistiaceho procesu.
Na čistenie používajte Jura čistiace tablety ktoré dostanete u Vášho predajcu Jura
kávovarov. Tieto tablety sú špeciálne pre Váš kávovar vyvinuté. Použitie nevhodných
čistiacich prostriedkov môže spôsobiť poškodenie prístroja a znečistenie kávy zostatkami
čistiacich prostriedkov nie je vylúčené.
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!
Dôležité: Po spustení procesu čistenia nesmie byť tento proces prerušený. Môže to znížiť
kvalitu čistenia.
Prístroj má zabudovaný čistiaci program. Táto procedúra trvá asi 15 min.
Začatý proces čistenia nesmie byť prerušený!
§ Po každom čistení vyčistite aj lievik na mletú kávu .
DISPLEJ PRIPRAVEN/
PROPLACH (Vyčistite prístroj)
§ Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek
DISPLEJ: VYPRAZDNIT ROST
§ Vyprázdnite odkvapkávač s integrovaným zásobníkom na
odpad z kávy.
§ Nasaďte odkvapkávač s integrovaným zásobníkom na odpad z kávy naspäť.
§ Položte 0,5 litrovú nádobu pod výtok na kávu .
DISPLEJ: STISKENE PROPLACH (údržbové tlačidlo zatlačiť)
§ Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek .
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DISPLEJ: CISTENI (Prístroj čistí)
DISPLEJ VHODIT TABLETU (Pridajte tabletu)
§ Otvorte kryt lievika pre zomletú kávu. Hoďte JURA čistiacu
tabletu do lievika a zavrite znova kryt .
DISPLEJ: STISKETE PROPLACH (údržbové tlačidlo zatlačiť)
§ Stlačte tlačidlo so symbolom kvapiek
DISPLEJ CISTENI (Prístroj sa čistí)
DISPLEJ VYPRAZDNIT ROST (Vyprázdnite odkvapkávač/zásobník
na kávový odpad)
§ Vyprázdnite odkvapkávač (1) s integrovaným zásobníkom na kávový odpad (3).
§ Nasaďte čistý odkvapkávač (1) s integrovaným zásobníkom na kávový odpad naspäť.
DISPLEJ PRIPRAVEN (Pripravený )
Čistiaci program sa úspešne skončil.
Čistiaci program môžete spustiť hocikedy aj manuálne (bez predošlej signalizácii na
displeji).

Manuálne čistenie – Čistenie bez predchádzajúcej signalizácie
Predpoklad: PRIPRAVEN (Pripravený).
§ Tlačte na Rotary Switch tak dlho kým sa displeji neobjaví:
UDRZBA (Údržba)
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do programu UDRZBA.
PROPLACH (PREPLÁCHNUTIE)
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví: CISTENI.
§ Stlačte Rotary Switch.
DISPLEJ VYPRAZDNIT ROST (Vyprázdnite odkvapkávač/zásobník na kávový odpad)
§ Teraz pokračujte ako je to popísané v predchádzajúcej kapitole.

Odstránenie vodného kameňa
Prístroj má program na odstraňovanie vodného kameňa (trvanie cca 50 min.)
Odporúčame používať Jura tablety na odstránenie vodného kameňa ktoré dostanete u
Vášho predajcu kávovarov Jura. Tieto tablety sú vyvinuté špeciálne pre plnoautomatický
proces Vášho kávovaru. Pri použití prostriedkov iných výrobcov nevieme zaručiť
poškodenia prístroja, zvyškov prostriedku na odstránenie vod. kameňa vo vode a účinnosť
celého procesu.

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!

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.
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DISPLEJ: DEKALC/PRIPRAVEN (pripravený/odstrániť vod. kameň)
§ Stlačte údržbové tlačidlo so symbolom kvapiek
DISPLEJ VYPRAZDNIT ROST
§ Vyprázdnite odkvapkávač s integrovaným zásobníkom na
odpad z kávy.
§ Nasaďte odkvapkávač s integrovaným zásobníkom na odpad

z kávy naspäť
DISPLEJ NALIT ROZOK
STISKNETE PROPLACH (Roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu/
stlačte údržbové tlačidlo)
§ Vyprázdnite nádrž na vodu.
§ Pridajte roztok na odstránenie vodného kameňa do nádrže na vodu ( v 0,5 l vody
dôkladne rozpusťte 3 tablety Jura).
Zabráňte kontaktu prostriedku na odstránenie vodného kameňa s očami – pri
zasiahnutí očí ich vypláchnite prúdom vody a konzultujte lekára. Uschovajte
prostriedok na odstránenie vodného kameňa mimo dosahu detí! Nekonzumovať!
Dráždi oči!
§ Odstráňte Auto Cappuccino trysku.
§ Položte vysoké nádoby pod prípojku pre auto cappuccinator.
§ Stlačte údržbové tlačidlo
DISPLEJ DEKALCIF (Prístroj odstraňuje vodný kameň)
Zaznie akustický signál.
DISPLEJ VYPRAZDNIT ROST (Vyprázdnite odkvapkávač/zásobník
na odpad z kávy)
§ Vyprázdnite odkvapkávač s integrovaným zásobníkom na odpad z kávy.
§ Nasaďte odkvapkávač s integrovaným zásobníkom na odpad z kávy naspäť
DISPLEJ DOPLNIT VODU (Vypláchnite nádrž na vodu/ Doplňte vodu)
§ Vyberte nádrž na vodu, dobre ho vypláchnite, doplňte ho
čerstvou vodovodnou vodou a vráťte ho späť.
DISPLEJ STISKNETE PROPLACH (Stlačte tlačidlo na paru))
§ Položte vysoké nádoby pod prípojku pre auto cappuccinator.
Stlačte údržbové tlačidlo
DISPLEJ DEKALCIF (Prístroj odstraňuje vodný kameň)
DISPLEJ VYPRAZDIT ROST (Vyprázdnite odkvapkávač/zásobník
na odpad z kávy)
§ Vyprázdnite odkvapkávač s integrovaným zásobníkom na odpad z kávy.
§ Nasaďte odkvapkávač s integrovaným zásobníkom na odpad z kávy naspäť
DISPLEJ: PRIPRAVEN (pripravený)
Odstránenie vodného kameňa prebehlo úspešne.
Program na odstránenie vod. kameňa môžete spustiť hocikedy aj manuálne (bez
predošlej signalizácii na displeji).
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Odstránenie vod. kameňa bez predchádzajúcej signalizácie.
Predpoklad: PRIPRAVEN (PRIPRAVENÝ).
§ Tlačte na Rotary Switch tak dlho kým sa displeji neobjaví:
UDRZBA (ÚDRŽBA)
§ Stlačte Rotary Switch aby ste vstúpili do programu UDRZBA.
PROPLACH (PREPLÁCHNUTIE)
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa neobjaví: DEKALC.
§ Stlačte Rotary Switch.
DISPLEJ VYPRAZDNIT ROST (Vyprázdnite odkvapkávač/zásobník na kávový odpad)
§ Teraz pokračujte ako je to popísané v predchádzajúcej kapitole.

Profi- Auto-Cappuccino dýza prepláchnutie
Keď ste dosiahli potrebné množstva mliečnej peny je dôležité Profi- Auto-Cappuccino trysku
prepláchnuť. Toto prepláchnutie je nutné vykonať po každej príprave mliečnej peny!
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.
Postupujte nasledovne:
§ Hadičku pre nasávanie mlieka ponorte do do pohára s čistou
vodou.
§ Postavte jednu nádobu pod Profi Auto Cappuccino
§ Stlačte tlačidlo pary.
VYHRIVA SE
PRIPRAVEN
§ Stlačte ešte raz tlačidlo pary..
Dýza a hadička sa teraz prepláchnu čistou vodou.
§ Keď sa do nádoby napúšťa už čistá voda stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Profi- Auto-Cappuccino dýza čistenie
Pre dôkladné čistenie odporúčame denne použiť Jura čistiaci koncentrát pre Auto
Cappuccinatory (Jura AutoCappuccino Reiniger).
Na čistenie používajte Jura čistiaci koncentrát pre Auto Cappuccinatory ktorý dostanete u
Vášho predajcu Jura kávovarov. Pri čistiacich prostriedkoch iných výrobcov nevieme
garantovať poškodenie prístroja, alebo znečistenie vody!
Pre denné čistenie postupujte nasledovne:
§ Do pohára s 250 ml čistej vody nalejte 15 ml (ako odmerka
poslúži uzáver) čistiaceho koncentrátu pre auto cappuccino.
§ Hadičku pre nasávanie mlieka ponorte do roztoku.
§ Postavte jednu nádobu pod Profi Auto Cappuccino
§ Stlačte tlačidlo pary.
VYHRIVA SE
PRIPRAVEN
§ Stlačte ešte raz tlačidlo pary.
PARA
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví 60 SEC
Dýza a hadička sa teraz prečistia čistiacim roztokom.
§ Keď sa nádoba s roztokom vyprázdnila stlačte ľubovoľné tlačidlo.
§ Vypláchnite nádobu a doplňte 250 ml čistej studenej vody z vodovodu.
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§ Stlačte tlačidlo pary.
§ Otáčajte s Rotary Switch pokiaľ sa na displeji neobjaví 60 SEC
Dýza a hadička sa teraz preplachuje čistou vodou.
§ Keď sa vyprázdnil s vodou stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Teraz je Vaša Profi - Auto –Cappuccino dýza prečistená.

Profi- Auto-Cappuccino rozobratie
Ak je potrebné rozoberte Profi- Auto-cappuccino trysku a dôkladne ho prepláchnite pod
tečúcou vodou. Trysku odporúčame rozobrať pre prepláchnutie v pravidelných
intervaloch, alebo ak je to potrebné.
§ Pre rozobratie postupujte nasledovne:
§ Stiahnite opatrne Profi Auto Cappuccino trysku z Connector
systemu.
§ Rozoberte trysku podľa obrázku na jednotlivé diely.
§ Prepláchnite jednotlivé diely dôkladne pod tečúcou vodou.
§ Zložte Profi Auto Cappuccino trysku a namontujte späť na
Connector System.
Ak si Váš Profi- Auto- Cappuccino trysku pre dôkladné čistenie rozoberiete, pri skladaní
si dávajte pozor, aby Všetky diely Auto - Cappuccino trysky do seba dôkladne zapadli.

Odstránenie nečistoty z mlynčeka na kávu.

§
§
§
§
§
§
§

Aj v kvalitnej zrnkovej káve sa môžu nachádzať nečistoty. Tieto
nečistoty môžu blokovať mlynček.
§ Vypnete prístroj tlačidlom vypnutie/zapnutie.
§ Vypnete prístroj sieťovým vypínačom (11) na zadnej strane
prístroja.
§ Otvorte zásobník zrnkovej kávy (1) a odstráňte kryt pre
uchovanie arómy.
§ Odstráňte kávové zrná. Zostávajúcu kávu odstráňte vysávačom.
Uvoľnite skrutku v zásobníku zrnkovej kávy a odklopte ochranný kryt.
Ak sa nachádzajú ešte zvyšky kávy v mlynčeku odstráňte ho vysávačom.
Nasaďte kľuč mlynčeka z príslušenstva.
Otáčajte kľúčom v protismere chodu hodinových ručičiek tak dlho, pokiaľ sa neuvoľní
zaseknutá nečistota (kameň).
Odstráňte nečistotu a zvyšok pomletej kávy vysávačom.
Sklopte späť ochranný kryt a zatiahnite skrutku.
Doplňte zrnkovú kávu, vložte späť kryt arómy a zavrite zásobník.

37

Čistenie zásobníka na kávové zrná
Kávové zrná môžu byť na povrchu slabo mastné. Táto mastnota zostáva na stenách
zásobníka. To môže negatívne ovplyvniť výsledok pripravovaného produktu. Preto
odporúčame , v pravidelných intervaloch, čistiť aj tento zásobník.
§ Až sa teda na displeji objaví: DOPLNIT ZRN. KAVU , postupujte
takto:
§ Vypnite prístroj stisnutím tlačítka pre vypnutie/zapnutie.
§ Vypnite prístroj sieťovým vypínačom (11) - na zadnej strane
prístroja.
§ Otvorte zásobník na zrnkovú kávu (1) a odstráňte aróma kryt.
§ Odstráňte zostatok kávových zŕn (pomocou vysávača).
§ Uvoľnite závit prepážky v zásobníku na zrnkovú kávu a
prepážku odklopte.
§ Vysávačom odstráňte zostatok kávových zŕn.
§ Očistite zásobník na kávové zrná jemnou, vlhkou handričkou.
§ Sklopte späť prepážku a závit utiahnite.
§ Naplňte zásobník na kávové zrná, zaklopte aróma kryt a
uzavrite kryt zásobníka.
Tým je celý proces ukončený.

Odvápnenie zásobníku na vodu
Vodný kameň sa môže rovnako usadiť v zásobníku aj na vodu. Preto odporúčame,
v pravidelných intervaloch vyčistiť aj tento zásobník.
Postup:
§ Vyprázdnite zásobník na vodu a vyberte Claris filter.
§ Zásobník očistite ručne v slabom roztoku pre odvápnenie.
§ Potom zásobník dôkladne opláchnite čistou vodou.
§ Nasaďte filtračnú patrónu Claris.
§ Zásobník naplňte čistou vodou a vložte späť.
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9. CLARIS plus - voda pre lahodnú kávu
Čerstvosť ako od prameňa
Kto raz ochutná sviežu pramenitú vodu, ten vie, že medzi
prírodným elixírom života a upravenou vodou dodávanou
potrubím je obrovský rozdiel. Následok: káva chutná menej
intenzívne, espresso stráca na sile, čaj chutná nevýrazne. Aróma a
pôžitok z chuti sa vytráca. Tento rozdiel môžeme vyrovnať
používaním filtračnej patróny Claris plus. Patróna spôsobí, že sa
upraví tvrdosť vody na pH-neutrál a tým umožní prístroju ochranu
proti vodnému kameňu, čím predĺži jeho životnosť.

Kvalita nepozná kompromis
Vápno denne zanecháva stopy na prístroji a trvale poškodzuje nie
len prístroj IMPRESSA, ale i ostatní domáce spotrebiče. Vápno sa postupne dostáva k
výhrevnému telesu a k potrubiu, ktoré sa tak môže upchať.

Jednoduché zachádzanie
Používanie filtračnej patróny Claris plus je jednoduché. Popis nájdete v kap. 2 „Príprava a
uvedenie do prevádzky – nasadenie a aktivácia filtra“.

Úsporne v spotrebe
Po prietoku 50 litrov vody alebo najneskôr po 2 mesiacoch je účinok filtra vyčerpaný. Potom
musí byť patróna vymenená. IMPRESSA na výmenu filtra upozorní. Tento postup bude
podrobne popísaný v kapitole 8 „Starostlivosť a údržba – výmena filtra“. Použité patróny si
vezme obch. zástupca späť, budú recyklované.
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10.

MLIEKO
Kávové špeciality slávia víťazstvo po celom svete. Ešte pred pár
rokmi bola klasika, ako je espresso a Cafe Crema, celkom na
vrchole rebríčka obľúbenosti. Dnes ju dávno predstihli mliečne
kávové špeciality ako cappuccino, Latte Macchiato a ďalšie.

Trendové mliečne špeciality
Medzi ingrediencie trendových špecialít sa nachádza stále
častejšie mlieko. Použitie plnotučného alebo odstredeného
mlieka, pritom nehraje vôbec žiadnu úlohu. Pre skvelú penu, nie
je totižto rozhodujúci obsah tuku, ale bielkoviny. Smotana ani
šľahačka sa s kávou nepoužíva tak dobre a často ako mlieko či už teplé alebo spenené. Tiež
pre alergetikov je pripravené široké spektrum alternatív: kozie alebo ovčie, ryžové alebo
sójové mlieko.

Moderná technológia
Najmodernejšia technológie a vykonštruované trysky na cappuccino sa starajú o to, aby ste
sa s každým IMPRESSA kávovarom mohli ponoriť do bohatého sveta kávových špecialít.
Pritom sa mlieko nezohreje na viac ako 75OC. Len tak sa totiž môže úplne vyvinúť
nenapodobiteľná jemná mliečna pena.
Zásluhou variabilnej parnej komore, ktorá môže za ideálnych podmienok spracovať 5 až 16
gramov kávového prášku, je zaistená harmonická vyváženosť chuti kávy a mlieka.
Popusťte uzdu vašej fantázii. Pripravujte si nové recepty, aromatizujte a zlepšujte si vaše
obľúbené kávové špeciality, podľa chuti a nálady.

Profi mliečna pena
Vyskúšajte bezpodmienečne Barista-tajný tip: pretože mlieko môže na hrubom povrchu
kanálov z ušľachtenej ocele obzvlášť dobre prefukovať (bublať), vytvára sa v týchto
nádobkách ešte lepší, profi biela pena. Pritom treba dodržiavať pravidelné čistenie
Cappuccino trysky, denne vymývať nádržky na mlieko a mlieko skladovať cez noc v
chladničke.
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11.

PRÍSLUŠENSTVO A DOPLNKY
Udržujte svoj prístroj v čistote a využite ponuku chemických
prostriedkov, pre čistenie a odvápnenie, spoločnosti JURA.
Aj také drobnosti ako tvar, veľkosť šálky, lyžička či kvalita vody
ovplyvňujú výslednú chuť kávy. Kvalitná káva nie je len otázkou
prístroja, ale aj správnou voľbou druhu kávy.

Čistiace tablety

Balenie: 6x1ks

Čistiace tablety slúžia na odstránenie kávovej mastnoty z
kávových miest. Pri čistiacom procese sa prístroj zbavuje
mastných usadenín a v pripravovanej káve nie je cítiť zápach po
mastných usadeninách.

Tablety na vodný kameň
Tablety na vodný kameň slúžia k odstráneniu usadenín vodného kameňa. Použitím tablety,
pri programe na odstránenie vodného kameňa, sa prístroj účinne zbavuje vodného kameňa.
Použite 1-3 tablety na 1 proces, v závislosti na zanesení prístroja.
Balenie: 3x3ks

Čistič cappuccina
Pri použití mlieka a po jeho použití dochádza k zanášaniu a prichyteniu mliečnych zbytkov.
Cappuccino trysky treba vyčistiť po použití mlieka, každý deň alebo ich aspoň prepláchnuť
vodou. Raz týždenne vyčistiť s použitím roztoku čističa cappuccina.
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12. HLÁSENIE
Hlásenie:
VYPRÁZDNIŤ
ODKVAPKÁVAČ
DOPLNIŤ VODU

OBJAVUJÚCE SA NA DISPLEJI

Príčina:
Odkvapkávač je plný. Nedá sa
pripraviť už žiadna ďalšia káva,
horúca voda ani iný mliečny nápoj
Zásobník vody je prázdny.
Nedá sa pripraviť už žiadna ďalšia
káva, horúca voda ani iný mliečny
nápoj

Odstránenie:
Vyprázdniť odkvapkávač

Doplniť zásobník čerstvou
studenou vodou
(pozri kapitolu 2 - Príprava a
uvedenie do prevádzky:
Naplnenie zásobníka na
vodu)
Vyprázdniť zásobník na
pevný odpad aj odkvapkávač

ZÁSOBNÍK NA
PEVNÝ ODPAD
VYSYPAŤ

Zásobník na pevný odpad je plný.
Nedá sa pripraviť už žiadna ďalšia
kávová špecialita. Príprava horúcej
vody alebo iného mliečneho nápoje
pritom je možná.

CHÝBA
ODKVAPKÁVAČ

Odkvapkávač je nesprávne alebo
vôbec nie je vložený do prístroja.
Príprava nápoja nie je možná.
Zásobník zrnkovej kávy je prázdny.
Nedá sa pripraviť už žiadna ďalšia
kávová špecialita. Príprava horúcej
vody alebo iného mliečneho nápoje
pritom je možná.

Vložiť odkvapkávač správne
do prístroja

ČISTENIE

Prístroj žiada spustenie proces
čistenie

ODVÁPNENIE
FILTER

Prístroj žiada spustenie proces
odvápnenie
Prístroj žiada výmenu filtra Claris

ZAVRIEŤ KRYT
KÁVY
MÁLO ML. KAVY

Kryt a násypka na ml. kávu je
otvorená
V zásobníku je málo mletej kávy

VEĽMI HORÚCI

Prístroj je veľmi horúci pre spustenie
údržbových programov

Spustiť proces čistenie (pozri
kapitolu 8 – Údržba a
čistenie)
Spustiť proces odvápnenie
(pozri kapitolu 8)
Vymeniť filter Claris a
aktivovať podľa návodu
(pozri kapitolu 8)
Uzavrite kryt a násypku na
ml. kávu
Nasypať 1 alebo 2 odmerky
mletej kávy do zásobníka
(pozri kapitolu 8)
Pripraviť si kávovú špecialitu
alebo horúcu vodu

DOPLNIŤ
ZRN.KÁVU

Doplniť zrnkovú kávu.
(pozri kapitolu 2 - Príprava a
uvedenie do prevádzky:
Naplnenie zásobníka na
zrnkovú kávu)
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13.

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE

Problém:
Mlynček je veľmi
hlučný
Veľmi málo mliečnej
peny
Pri príprave kávy,
káva tečie len po
kvapkách
Tvrdosť vody sa
nedá nastaviť
DOPLNIŤ ZRN.KÁVU
sa neobjaví aj keď je
už zásobník kávy
prázdny
VYPRÁZDNIŤ
ODKVAPKÁVAČ
(príkaz sa na displeji
stále objavuje)
DOPLNIŤ VODU
príkaz na displeji
svieti aj keď je
zásobník plný vody
CHYBA 2
Na displeji sa
objavuje hlásenie
CHYBA 2
CHYBA
Na displeji sa
objavuje hlásenie
CHYBA

Príčiny:
V mlynčeku sa nachádzajú
nečistoty

Riešenie:
Vyčistiť mlynček (pozri
kapitolu 8 – Odstránenie
nečistôt v mlynčeku na kávu)
Dýza pre cappuccino je znečistená Vyčistiť trysku – pozri
kapitolu 8 – Čistenie ProfiAuto-Cappuccino trysky)
Káva, resp. mletá káva, je veľmi
Nastaviť mlynček na hrubšie
jemná
mletie (pozri kapitolu 2 –
Nastavenie mlynčeka) alebo
použiť hrubšie mletú kávu
Už je aktivované použitie Claris
Deaktivovať Claris filter
filtra
Zásobník alebo zrnková káva je
Vyčistiť zásobník zrnkovej
znečistená
kávy suchou utierkou

Zanesené kontakty na zadnej
strane odkvapkávača

Vyčistiť kontakty na zadnej
strane odkvapkávača

Plavák v zásobníku na vodu je
vzpriečený

Odstrániť vodný kameň
v zásobníku na vodu (pozri
kapitolu 8)

Keď bol prístroj dlhšiu dobu
vystavený chladu
z bezpečnostných dôvodov je
zablokované vyhrievanie

Prístroj nechať zohriať na
izbovú teplotu

Vypnúť IMPRESSA prístroj z
elkt. siete. Kontaktovať
servisného technika (pozri
kapitolu 17 - JURA kontakty)

Keď sa na displeji objavujú neznáme hlásenia alebo sa nedajú podľa návodu odstrániť, kontaktujte servisné stredisko.
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14. TRANSPORT

A EKOLOGICKÁ LIKVIDÁCIA

Vyprázdnenie systému
Pokiaľ sa má prístroj transportovať, je treba zbaviť ho vody a vyprázdniť systém.
Predpoklad: Prístroj je vypnutý.
Postup:
§ Vyberte zásobník vody a vyprázdnite ho.
§ Postavte nádobu pod bočnú trysku.
§ Podržte stlačené tlačítko údržba, až sa na displeji objaví hlásenie:
VYPRAZDNIT.
Z trysky vyteká prúd vody. Tento proces sa sám zastaví. Prístroj sa vypne.
§ Vypnite prístroj zadným sieťovým vypínačom.
Pri ďalšom uvedení do prevádzky je treba prístroj a systém opäť naplniť vodou (pozri
kapitolu 2 „Príprava a uvedenie do prevádzky – prvé spustenie).
Uschovajte obal od IMPRESSA prístroja. Slúži k ochrane prístroja pri prípadnom transporte.

Ekologická likvidácia
Pri likvidácii starého prístroja postupujte podľa pravidiel pre ochranu životného prostredia.
Staré prístroje obsahujú recyklovateľné materiály. Pri likvidácii využite zberných stredísk
určených pre tieto účely.
Pravidelná údržba ktorú vykonávajú školení technici autorizovaného servisného strediska
Jura Vám zabezpečí konštantnú kvalitu kávy, spoľahlivosť a dlhú životnosť prístroja.
Odporúčame v závislosti od podmienok používania - asi po 5000 odberoch (cca. 2 roky),
alebo podľa potreby.
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15. Technické

údaje:

Napätie
220V AC, 50Hz
Výkon
1450 W
Prúd
6,6-6,0 A
Skúška bezpečnosti:
Tlak čerpadla ;
stat. max. 15 bar
Objem nádrže na vodu
2,1 l
Objem nádržky na kávu
250 g
Objem nádržky na kávový odpad max.
16 porcií
Dĺžka kábla:
ca.1,1 m
Hmotnosť
10,75 kg
Rozmery (Š x H x V)
28,5x34,2x43,3cm
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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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.
Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané
v domácnosti. Záruka sa skracuje na dobu 12 mesiacov, ak je prístroj používaný pre komerčné
použitie (čiže inak ako v domácnosti).
Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení prístroja s vyplneným a
podpísaným záručný listom v ktorom je uvedený typ, výrobné číslo prístroja a miesto
predaja.

3.
4.

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
Mierová 66
821 05 Bratislava
tel.:02/4342 0903
fax: 02/4363 0999
e-mail: jura@decs.sk
http://www.juraworld.sk

JURA

HOTLINE: 0850 211 110
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