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Opis častí prístroja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kryt zásobníka na zrnkovú kávu
Kryt nádržky na vodu
Zásobník zrnkovej kávy s krytom arómy
Nádržka na vodu
Výškovo a šírkovo nastaviteľný výtok na kávu
Zásobník odpadu po káve
Odkvapkávač
Násypka na mletú kávu

9. Ovládač nastavenia stupňa mletia
10. Kryt schránky pre príslušenstvo
11. Schránka pre príslušenstvo
12. Connector System® pre vymeniteľné dýzy
13. Dýza Profi Auto Cappuccino
14. Sieťový vypínač (na boku prístroja) a
sieťový kábel
15. Rošt na šálky

Zhora:
1.
2.
3.

Zapínač/Vypínač
Ovládač Rotary Switch
Tlačidlo údržby

4. Displej:

Symbol Štart
Symbol Ristretto
Symbol Espresso
Symbol Káva
jemná
normálna
silná
Symbol Horúca voda
Symbol Para

Systém vymeniteľných dýz Connector System® umožňuje použitie rôznych typov dýz pre prácu
s parou alebo horúcou vodou.
Z ponuky:

5. Dýza Easy Auto Cappuccino
6. Dýza Profi Auto Cappuccino
7. Dýza na horúcu vodu

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ
Dôležité bezpečnostné upozornenia

Počas používania elektrických zariadení je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia,
aby sa predišlo vzniku ohňa, elektrického šoku, poprípade poraneniu osôb.
Dodržiavajte v prvom rade tieto pokyny:
§
§
§
§
§

§

§
§
§
§
§
§
§

Všetky pokyny si pozorne prečítajte.
Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte násady alebo ovládače.
Kábel, zástrčku ani prístroj neponárajte do vody ani inej tekutiny, v opačnom prípade hrozí
požiar, elektrický úder alebo poranenie osôb.
Pozornosť zvýšte najmä vtedy, keď je prístroj používaný v blízkosti malých detí.
Pokiaľ prístroj nepoužívate, prípadne pred jeho mechanickým čistením, vytiahnite zo zásuvky
elektrický kábel. Pred čistením, rozoberaním alebo skladaním nechajte prístroj najprv
vychladnúť.
Nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou. Nepracujte
s nesprávne fungujúcim prístrojom. Takéto prístroje odvezte do najbližšieho autorizovaného
servisu na preskúšanie, opravu či nastavenie.
Výrobca prístroja upozorňuje, že použitie neodporučeného príslušenstva môže mať za
následok vznik požiaru, elektrický úder alebo poranenie osôb.
Nepoužívajte prístroj vonku.
Nenechávajte ležať sieťový kábel na ostrých hranách stolu alebo pultu. Dbajte, aby sa kábel
nedotýkal horúcich povrchov.
Prístroj neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla – plynového alebo elektrického sporáku či
rozohriatej rúry.
Vždy zapájajte sieťový kábel najskôr do prístroja a až potom do zásuvky v stene. Prístroj
najprv vypnite sieťovým vypínačom a až potom vytiahnite zo zásuvky v stene kábel.
Prístroj nikdy nepoužívajte na iné než určené použitie.
Zvlášť opatrní buďte pri práci s horúcou parou.

DODRŽIAVAJTE TIETO POKYNY
Odpojiteľný sieťový kábel
§
§
§

§
§
§

Aby sa znížilo nebezpečenstvo zapletenia či potknutia o dlhý sieťový kábel, dodávame krátky
sieťový kábel. Váš kávovar IMPRESSA má 3-kolíkový uzemnený sieťový kábel.
Ak je obsluha kávovaru vyškolená pre toto použitie, možno použiť i predlžovacie káble.
Ak používate predlžovací kábel, mal by byť označený elektrický výkon tohto káblu najmenej
rovnako veľký ako elektrický výkon prístroja. V prípade, že stroj je uzemnený, mal by byť aj
predlžovací kábel uzemnený a ďalší predlžovací kábel by mal byť upravený tak, aby
neprekrýval vrchnú dosku baru alebo stolu, skadiaľ by ho mohli stiahnuť deti alebo by sa oň
mohol niekto potknúť.
Sieťový kábel je upravený len pre jednosmerný tok striedavého prúdu.
Pokiaľ sa zástrčka nedá úplne nasadiť do zásuvky, zástrčku otočte. Pokiaľ to i naďalej nebude
možné, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.
Zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte, mohli by ste tak znížiť jej bezpečnostné vlastnosti.

POZOR:Pre zníženie vzniku požiaru či elektrického úderu neotvárajte ani neodstraňujte žiadne
servisné krytky. Nemanipulujte s vnútornými výkonnými časťami prístroja. Opravy prístroja smú
vykonávať výhradne kvalifikované osoby.
Varovanie:
Prístroj používajte iba tak, ako je to určené v tomto návode. Prístroj IMPRESSA J7 je
určený pre menšie kancelárske alebo domáce použitie. Akýkoľvek iný zásah či používateľskú
údržbovú prácu smie vykonať iba zodpovedný servisný pracovník.
§ Prístroj neponárajte pod vodu, ani sa ho nepokúšajte rozmontovať.
§ Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru či úderu elektrickým prúdom neodstraňujte
vonkajšie kryty. Nemanipulujte s vnútornými prevádzkovými časťami. Opravy smú vykonávať
iba kvalifikované osoby.
§ Skontrolujte napätie, aby ste sa uistili, že označené napätie na štítku sa zhoduje s Vaším
napätím.
§ Nikdy nepoužívajte teplú alebo horúcu vodu pre naplnenie nádržky na vodu! Do nádržky
nalievajte výlučne studenú vodu!
§ Počas prevádzky kávovaru udržiavajte sieťový kábel i vlastné ruky v dostatočnej vzdialenosti
od horúcich častí prístroja.
§ Nikdy nepoužívajte čistiace prášky alebo tvrdé nástroje na čistenie prístroja.

Nikdy nerobte (porušenie záručných podmienok)
§
§
§
§

Nikdy nepoužívajte instantnú kávu, čokoládové zmesi apod., a to ani cez násypku na mletú
kávu. Môže to totiž viesť k poškodeniu parnej komory, centrálnej jednotky alebo iných častí.
Nepoužívajte sladené ani inak upravované zrná kávy. V prípade akýchkoľvek pochybností
o vhodnosti vybranej kávy kontaktujte svojho predajcu.
Nikdy nesypte do zásobníka na zrnkovú kávu nič iné (napr. čokoládu, ryžu, orechy, korenie,
jednoducho iba zrnkovú kávu).
Nikdy nerobte s prístrojom úkony, ktoré nie sú opísané v tomto návode na obsluhu.
V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu.

Správne použitie v zhode s určením výrobku
Tento prístroj bol navrhnutý a skonštruovaný na nekomerčné použitie. Mali by ste ho používať
výhradne na prípravu kávy a ohriatie mlieka či vody. Použitie na iné účely je nevhodné a bude sa
posudzovať ako porušenie podmienok prevádzky. Spoločnosť JURA Elektroapparate nemôže niesť
zodpovednosť za následky nevhodného používania.
Pred sprevádzkovaním prístroja si najprv starostlivo prečítajte všetky pokyny. Dodržiavajte uvedené
pokyny. Tento návod uchovávajte v blízkosti kávovaru, v prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu
používateľovi.

Pre Vašu bezpečnosť
Nasledujúce bezpečnostné informácie si prosím dôkladne a pozorne prečítajte. Pokiaľ to
nezanedbáte, budeme sa môcť vyhnúť nebezpečenstvu úderu elektrickým prúdom, ktorý by mohol
ohroziť Váš život.
§ Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným alebo chybným sieťovým káblom.
§ Ohľadom informácie, čo robiť v prípade poškodenia, napr. ak zacítite spáleninu, najprv
odpojte prístroj IMPRESSA od prívodu elektrického prúdu a potom kontaktujte servisné
stredisko spoločnosti JURA alebo autorizovaný servis.
§ Ak je poškodený sieťový kábel tohto prístroja, musí byť opravený buď priamo v servisnom
stredisku JURA alebo v spoločnosťou JURA autorizovanom servise.
§ Ubezpečte sa, že IMPRESSA ani sieťový kábel nie sú umiestnené v blízkosti nejakého zdroja
tepla či horúceho povrchu.
§ Vždy sa starostlivo uistite, že sa sieťový kábel nezakliesnil ani sa neodiera o ostré hrany.
§ Nikdy sami neotvárajte a neopravujte prístroj. Prístroj neupravujte spôsobom, ktorý sa
neuvádza v tomto návode. Prístroj obsahuje súčiastky, ktoré sú pod elektrickým prúdom.
Pokiaľ dôjde k ich otvoreniu, hrozí nebezpečenstvo vážneho poranenia. Opravy smie
uskutočňovať iba servis schválený servisným strediskom JURA, ktorý používa originálne
náhradné diely a príslušenstvo.
§ Pozor na nebezpečenstvo oparenia alebo popálenia o výtok alebo dýzu na horúcu vodu či
paru.
§ Prístroj umiestnite mimo dosahu detí.
§ Nedotýkajte sa horúcich častí. Používajte dodané držiaky.
§ Vždy sa dôkladne ubezpečte, že príslušná dýza je správne nainštalovaná a čistá. Dýza alebo
jej časti môžu v prípade nesprávneho namontovania odpadnúť alebo sa zablokovať.
§ Poškodený prístroj nie je bezpečný. Môže zapríčiniť vznik požiaru alebo poranenia.
Poškodený prístroj nepoužívajte, zabránite tak škodám a nebezpečenstvu poranenia.
§ Nikdy nenechávajte sieťový kábel voľne visieť. Mohlo by dôjsť k jeho strhnutiu či potknutiu sa
oň.
§ Kávovar IMPRESSA chráňte pred poveternostnými vplyvmi, ako je napr. dážď, mráz či priame
slnečné žiarenie.
§ Prístroj, káble ani zástrčku neponárajte do vody.
§ Prístroj ani jeho jednotlivé časti nedávajte do umývačky riadu.
§ Pred začiatkom akejkoľvek čistiacej operácie najskôr vypnite kávovar IMPRESSA sieťovým
vypínačom. Kávovar IMPRESSA utierajte navlhčenou, nikdy však nie mokrou handričkou,
chráňte ho pred dlhodobo striekajúcou vodou.

§

§
§
§
§

Prístroj pripojte k napätiu iba za podmienky, že sa zhoduje s napätím uvedeným na typovom
štítku. Typový štítok nájdete na spodnej strane Vášho kávovaru IMPRESSA. Ďalšie technické
informácie nájdete v kapitole 10 „Technické údaje“.
Používajte iba odporučené čistiace a údržbové prostriedky. Používanie doplnkov, ktoré neboli
preverené a odporučené spoločnosťou JURA, môže Váš kávovar IMPRESSA poškodiť.
Nepoužívajte kávové zrná upravené rôznymi prídavkami alebo karamelizované kávové zrná.
Do nádržky na vodu nalievajte vždy iba chladnú, čerstvú pitnú vodu.
V prípade dlhodobejšej neprítomnosti vypnite prístroj a sieťový kábel vytiahnite zo zásuvky.

Nebezpečenstvo pre deti a osoby so zníženou schopnosťou ovládať prístroj:
Prístroj nie je vhodný na to, aby ho obsluhovali deti alebo osoby so zníženou schopnosťou ovládať
prístroje.
Prístroj smú používať iba osoby, ktoré sú schopné ho bezpečne obsluhovať.
Bezpečná manipulácia s filtrom CLARIS Blue:
Filtre CLARIS Blue treba uchovávať mimo dosahu detí.
Filtre CLARIS Blue uchovávajte v suchu, v neporušenom obale.
Filtre CLARIS Blue chráňte pred vplyvom horúčav a priameho slnečného žiarenia.
NIKDY NEPOUŽÍVAJTE POŠKODENÉ FILTRE!
KRYT FILTRA CLARIS Blue NEOTVÁRAJTE!

NÁVOD NA OBSLUHU
V rukách práve držíte Návod na obsluhu pre kávovar IMPRESSA J7. Tento návod na obsluhu Vám
pomôže rýchlo a bezpečne sa zoznámiť so všetkými funkciami a možnosťami, ktoré tento prístroj
ponúka.
Kapitola 2 „Príprava a sprevádzkovanie Vášho kávovaru IMPRESSA“ vysvetľuje krok za krokom, ako
po prvý raz nastaviť a pripraviť Váš kávovar.
Kapitola 3 „Spoznajte možnosti obsluhy“ je pre Vás veľmi dôležitá, pretože Vás oboznámi
s kávovarom. Pozve Vás, aby ste aktívne preskúmali všetky rôznorodé pôžitky z kávy.
Káva a kávové špeciality sú pre spoločnosť JURA na prvom mieste. I preto sme pre Vás zostavili výber
chutných receptov v kapitole 4 „Recepty“.
Všetky ďalšie kapitoly sú určené na to, aby Vám pomohli, pokiaľ máte špeciálne otázky.
Ak budete používať návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA J7, stanete sa majstrom v príprave
vzrušujúcich kávových špecialít, stanete sa baristom!

Opis symbolov
Varovania

VAROVANIE
POZOR

Dávajte vždy pozor na každú informáciu označenú symbolom POZOR alebo
VAROVANIE. Zvýraznené slovo VAROVANIE zdôrazňuje možnosť vzniku vážneho
poranenia, signálne slovo POZOR na riziko mierneho nebezpečenstva.
Symbol POZOR používame na zameranie Vašej pozornosti na podozrivé okolnosti,
ktoré by mohli viesť k poškodeniu prístroja.

Používané symboly
i

Informácie a tipy pre Vás, ako vykonávať niektoré úkony na Vašom kávovare
IMPRESSA jednoduchšie.

@

Odkazy na internetové stránky spoločnosti JURA, kde sa môžete dozvedieť množstvo
zaujímavostí. www.jura.com

Ø

Výzva na vykonanie určitého úkonu. Tento symbol znamená, že IMPRESSA Vás
vyzýva, aby ste vykonali nejakú požadovanú operáciu.

VÍTAME VÁS VO SVETE IMPRESSA
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám za dôveru, ktorú nám prejavili kúpou kávovaru značky JURA. Prístroje JURA sa
vyrábajú vo Švajčiarsku a získali už mnoho ocenení nezávislých spotrebiteľských testovacích
organizácií a inštitúcií kontroly tovaru a dizajnu. Snažíme sa spraviť všetko pre to, aby sme dokázali
zaručiť, tento plnoautomatický, pravý dvojšálkový espresso kávovar bude perfektne fungovať pri
príprave rôznych kávových špecialít pre Vás i Vašich hostí, a to hravo – jednoduchým dotykom
displeja či stlačením tlačidla.
Návod IMPRESSA Vás naučí všetko, čo potrebujete pre zvládnutie prevádzky svojho kávovaru
a prispôsobili si svoj plnoautomatický kávovar JURA IMPRESSA vlastným želaniam. Doplnkové témy
zahŕňajú návody, ako vyriešiť prípadné problémy a rovnako i tipy pre starostlivosť o prístroj. Jedným
z našich záujmov je aj snaha podporiť Vašu predstavivosť príťažlivými receptami a pozvať Vás do
sveta nových možností, ktoré Vám JURA ponúka pri každodennej obsluhe svojho kávovaru IMPRESSA.

1

IMPRESSA J7

Perfektný vzhľad – perfektná radosť
Nekompromisný dizajn po celom obvode prístroja upúta Vaše oči rovnako ako chuť pripravenej kávy.
Pôžitkári nájdu v káve veľa nových chutí a taktiež i možnosť splnenia svojich kávových snov
a možností vyskúšania nových dimenzií kávy v nápojoch ako ristretto, espresso, cafe latte,
cappuccino a iné špeciality. Uložiť zvolené nastavenie je teraz veľmi prosté vďaka inovačnému
prístupu k nastavovaniu. Integrované osvetlenie šálky umiestni šálku vždy do toho správneho svetla.
§ Jednoducho nádhera: Čisté línie a materiály spracované do vysokého
lesku udávajú štýl kávovarov IMPRESSA línie J. Kávovar je premyslený do
najmenšieho detailu a ako celok tvorí estetický dojem, nech by ste sa naň
dívali z ktoréhokoľvek uhla pohľadu. Jednou z predností kávovaru IMPRESSA
J7 je ergonomický dizajn umožňujúci jeho umiestnenie prakticky všade.

§ Ľahké ovládanie: Ovládacími a programovými krokmi môžete
spoľahlivo prechádzať prostredníctvom otáčania alebo stláčania rotačného
ovládača Rotary Switch. Informácie v podobe jednoduchého textu a jasného
grafického displeja sú vždy dobre viditeľné. Je len na Vás, či budete
informáciám venovať pozornosť. Jednoduchý výber sily kávy, množstva vody
a teploty zodpovedajú Vašej individuálnej voľbe.
§

Čisté tvary: Centrálne sústredené ovládacie prvky s unikátnym rotačným ovládačom Rotary
Switch a jasným displejom hovoriacim s Vami vo Vašom jazyku umožnia ľahké a intuitívne
splnenie Vašich prianí. Budete sa môcť sústrediť výhradne na svoju chuť. Stačí Vám vybrať si
silu kávy, množstvo vody a teplotu podľa osobných preferencií. Príslušenstvo, ako napr.
odmerku na mletú kávu či dýzu na horúcu vodu, môžete uložiť do schránky priamo v prístroji.

§

Jednoduchá úspora energie: IMPRESSA J7 Vám aktívne pomáha pri úspore energie.
Energeticky úsporný režim – E.S.M. ® Vám napomôže ušetriť elektrickú energiu pri súčasnom
zachovaní komfortu obsluhy. Nulový odber v režime stand-by odpojí prístroj od elektrickej
siete – vystačí stlačiť Zapínač/Vypínač.
§ Výškovo i šírkovo nastaviteľný výtok na kávu: Možnosť nastavenia
výšky a šírky výtokov na kávu patrí medzi ďalšie inovácie z dielne spoločnosti
JURA. Výtoky môžete nastaviť presne podľa Vami obľúbených šálok.
Prispôsobenie výšky výtokov zabráni rozstrekovaniu kvapiek kávy a dožičí šálke
kávy ešte zamatovejšiu kávovú penu – cremu.

Connector System®
Connector System® pre vymeniteľné dýzy umožňuje použitie rôznych druhov špeciálnych dýz, napr.
na prípravu capppuccina:
Dýza Profi Auto Cappuccino na prípravu:
§ Cappuccina / Latte Macchiato
§ Mliečnej peny / Horúceho mlieka
Dýza Easy Auto Cappuccino na prípravu:
§ Cappuccina
§ Mliečnej peny

JURA na internete
Navštívte nás aj na internete.
Na stránke www.jura.com môžete nájsť zaujímavé a najnovšie informácie o Vašej IMPRESSE
a o všetkých aspektoch kávy.

Knowledge Builder
So svojím kávovarom IMPRESSA sa môžete hravou formou zoznámiť taktiež prostredníctvom
internetovej aplikácie.
Aplikáciu Knowledge Builder nájdete na internetovej adrese www.jura.com. Interaktívny virtuálny
asistent LEO Vám pomôže a vysvetlí všetky procesy a výhody i to, ako Váš kávovar IMPRESSA správne
používať.
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PRÍPRAVA A SPREVÁDZKOVANIE

Táto kapitola Vám priblíži informácie, ktoré budete potrebovať na bezproblémové používanie svojho
kávovaru IMPRESSA. Krok po krok tak svoj kávovar pripravíte pre svoje prvé zážitky z perfektnej kávy.

Štandardná výbava:
S prístrojom sa štandardne dodávajú nasledujúce súčasti (objem dodávky):
§
§

Automatický kávovar IMPRESSA J7
Uvítací balíček (Welcome Pack), ktorý obsahuje:
o Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA J7
o Držiak filtra CLARIS Blue
o Filter CLARIS Blue
o Dávkovaciu odmerku pre mletú kávu
o Čistiace tablety JURA
o Testovaciu paličku Aquadur® na určenie tvrdosti vody
o Dýzu na horúcu vodu
o Čistič po cappuccine JURA

Vybalenie prístroja
Kartónový obal kávovaru IMPRESSA si dobre uchovajte, poslúži Vám pri preprave kávovaru.
Keď budete umiestňovať svoj kávovar IMPRESSA, majte prosím na pamäti nasledovné podmienky:
§ Prístroj IMPRESSA položte vodorovne na rovný povrch odolný voči vode.
§ Pre kávovar vyberte také miesto, ktoré je chránené pred prehriatím.

Naplnenie nádržky na vodu
Pokiaľ si chcete užiť zážitok z perfektnej kávy, odporúčame Vám vymieňať vodu každý deň.
POZOR

Mlieko, minerálna voda alebo iné kvapaliny môžu prístroj poškodiť.
Ø Nádržku napĺňajte výhradne čerstvou, chladnou vodou.
Ø Nádržku na vodu vyberte a vypláchnite ju studenou vodou.
Ø Do nádržky potom vlejte čerstvú, chladnú vodu a vložte ju späť.

Naplnenie zásobníka zrnkovej kávy
Zásobník zrnkovej kávy je vybavený krytom na ochranu arómy, ktorý zaistí, že si Vaša káva uchová
správnu arómu čo najdlhšie.
POZOR

Kávové zrná upravené prídavnými látkami (napr. cukrom), vopred mletá alebo
instantná káva môžu poškodiť mlynček.

Pri napĺňaní zásobníka zrnkovej kávy používajte výhradne čisté kávové zrná.
Ø Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy a vyberte kryt na ochranu arómy.

Ø Zo zásobníka vyberte všetky prípadné nečistoty alebo cudzie predmety.
Ø Do zásobníka zrnkovej kávy nasypte zrná kávy a zavrite oba kryty.

Prvé použitie prístroja

VAROVANIE

Prístroj je sieťovým káblom pripojený k zdroju elektrickej energie, hrozí
nebezpečenstvo úrazu v dôsledku úderu elektrickým prúdom.
Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom.

Predpoklad: Nádržka na vodu i zásobník zrnkovej kávy sú naplnené.
Ø Prístroj pripojte k elektrickej sieti.
Ø Kávovar zapnite pomocou sieťového vypínača
Ø Na displeji sa objaví vopred nastavený jazyk.

umiestneného na zadnej strane prístroja.

Ø Stlačte Zapínač/Vypínač (ON/OFF), čím zapnete prístroj IMPRESSA. Rotary Switch sa
podsvieti a na displeji sa objaví nápis SPRACHE DEUTSCH.
Ø Otáčajte Rotary Switch, dokiaľ sa na displeji neobjaví Vami požadovaný jazyk. Napr. JAZYK
SLOVENSKY.
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nastavenie jazyka. Na displeji sa nakrátko objaví OK, nové
nastavenie je uložené.
STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby
svieti.
Ø Pod výtok na kávu postavte nádobku.
Ø Stlačte tlačidlo údržby
PREPLACH, prístroj sa preplachuje. Proces sa ukončí automaticky.
PRIPRAVENY
Váš kávovar IMPRESSA je pripravený na použitie.
i

Pri prvom použití sa môže na displeji zobraziť nápis DOPLNIT ZRN. KAVU. V takom prípade
mlynček ešte nie je úplne naplnený, pripravte preto nejakú kávu.
Pokiaľ by prístroj v rámci sprevádzkovania nefungoval správne a k Vašej spokojnosti,
kontaktujte zákaznícky servis vo Vašej krajine. Kontaktné informácie sú uvedené v kapitole
„JURA – Kontaktné údaje“.

Používanie a aktivácia filtra
Na svojom kávovare nemusíte vykonávať odvápňovanie za predpokladu, že používate aktivovaný
filter CLARIS Blue.
@

Postup „Vložiť filter“ si môžete vyskúšať taktiež online. Za týmto účelom navštívte na stránke
www.jura.com aplikáciu Knowledge Builder.

i

Proces vkladania filtra treba vykonať bez prerušenia. Len tak totiž možno zabezpečiť, že Vaša
IMPRESSA bude optimálne fungovať.

Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
Ø Rotary Switch
držte stlačený tak dlho, až sa na displeji zjaví nápis UDRZBA.
Ø Otáčajte Rotary Switch
, kým sa na displeji neobjaví nápis FILTER.
Ø Stlačením Rotary Switch
vstúpite do programového bodu FILTER -.
Ø Otáčajte Rotary Switch
, kým sa na displeji neobjaví nápis FILTER .
Ø Stlačením Rotary Switch
potvrdíte nastavenie.
VLOZIT, rozsvieti sa tlačidlo údržby .
Ø Vyberte filter CLARIS Blue z obalu.
Ø Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
Ø Odklopte držiak filtra. Budete počuť zreteľné zaklapnutie.
Ø Do nádržky na vodu vlejte čerstvú, chladnú vodu a vložte ju nazad na jej miesto.
Ø Pod bočnú dýzu umiestnite nádobku (s objemom min. 500 ml).
Ø Stlačte tlačidlo údržby.
PREPLACH, z bočnej dýzy vyteká voda

i

Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, čo však nie je zdraviu škodlivé ani nemá negatívny
vplyv na chuť kávy.
Preplachovanie filtra sa zastaví automaticky zhruba po vytečení 500 ml vody. Na displeji sa
objaví hlásenie PRIPRAVENY. Filter je teraz aktivovaný.

Určenie a nastavenie tvrdosti vody
Čím je voda tvrdšia, tým častejšie a je potrebné odstraňovať vodný kameň usadený vo Vašom
kávovare IMPRESSA. Je preto dôležité nastaviť správny stupeň používanej vody.
Tvrdosť vody môže dosahovať hodnoty od 1°dH do 30°dH na plynulej stupnici, v tomto rozmedzí
môžete nastaviť na prístroji tvrdosť Vami používanej vody. Toto nastavenie sa dá taktiež i zrušiť,
kávovar IMPRESSA Vás v takom prípade prestane vyzývať, aby ste vykonali odvápnenie.
i

Pokiaľ používate aktívny filter CLARIS Blue, nemôžete zároveň nastaviť stupeň tvrdosti vody.

Pomocou testovacej paličky Aquadur®, ktorá je súčasťou dodávky prístroja, možno zistiť stupeň
tvrdosti Vašej vody.
§ Testovaciu paličku krátko podržte (zhruba po dobu 1 sekundy) pod tečúcou vodou. Zľahka ju
otraste.
§ Asi 1 minútu vyčkajte.
§ Podľa sfarbenia paličky a opisu na obale budete môcť určiť stupeň tvrdosti Vašej vody.
§ Následne nastavte stupeň tvrdosti vody.

Príklad: Takto nastavíte zmenu tvrdosti vody z 16°dH na 25°dH.
Predpoklad: Na displeji svieti hlásenie PRIPRAVENY.
Ø Rotary Switch držte stlačený

tak dlho, pokiaľ sa na displeji nezobrazí UDRZBA.

Ø Otáčajte

Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis TVRDOST.

Ø Stlačením

Rotary Switch vstúpite do programového bodu. 16°dH.

Ø Otáčajte

Rotary Switch, až sa na displeji ukáže 25°dH.

Ø Stlačením
Rotary Switch potvrdíte nastavenie, na displeji sa na znamenie potvrdenia
nastavenia nakrátko objaví hlásenie OK.
TVRDOST
Ø Otáčajte

Rotary Switch, až sa na displeji zobrazí KONIEC.

Ø Stlačením
Rotary Switch opustíte programovací režim. Na displeji sa zobrazí PRIPRAVENY.
Váš kávovar IMPRESSA je opäť pripravený na ďalšie používanie.

Nastavenie mlynčeka
Mlynček môžete trvalo nastaviť tak, aby vyhovoval spôsobu praženia Vašej obľúbenej kávy.
VAROVANIE

Pokiaľ by ste chceli stupeň mletia nastavovať v okamihu, keď mlynček nemelie, hrozí
poškodenie prevodových koliesok mlynčeka.
Stupeň mletia preto nastavujte výhradne počas procesu mletia mlynčeka!

Naše odporúčania:
Ak používate svetlú praženú kávu, nastavte jemnejšie mletie.
Ak používate tmavú praženú kávu, nastavte hrubšie mletie.

Príklad: Zmenu stupňa mletia počas prípravy kávy uskutočníte nasledovným spôsobom:
Ø Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.
Ø Pod výtok na kávu umiestnite šálku.
Ø Dotknite sa symbolu Espresso .
Na displeji svieti po dobu 2 sekúnd 1 ESPRESSO, Váš výber je aktívny.
PRIPRAVENY
Ø Dotknite sa symbolu START.
Ø Mlynček začne mlieť a na displeji svieti nápis 1 ESPRESSO.
Ø Otáčajte nastavením stupňa mletia počas mletia až na požadovanú polohu. Pripraví sa káva
a zároveň sa nastaví stupeň mletia.
Ø Zatvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.

Zapnutie
Po zapnutí Vášho kávovaru IMPRESSA sa ihneď automaticky ohlási žiadosť o spustenie procesu
preplachovania, ktoré spustíte stlačením tlačidla údržby .

Toto nastavenie môžete meniť v programovacom režime tak, aby prístroj spustil automaticky ihneď
po zapnutí (viď kapitolu 5 „Trvalé nastavenia v programovacom režime - Preplachovanie“).
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je zapnutá sieťovým vypínačom a Zapínač/Vypínač (ON/OFF) svieti
(režim stand-by).
Ø Stlačte Zapínač/Vypínač a zapnite tak kávovar IMPRESSA.
ZOHRIEVA SA svieti na displeji.
STLACTE PREPLACH, svieti tlačidlo údržby .
Ø Pod výtok na kávu postavte nádobku.
Ø Stlačte tlačidlo údržby .
PREPLACH, prístroj sa začne preplachovať. Preplachovanie sa zastaví automaticky.
PRIPRAVENY
Kávovar IMPRESSA je pripravený na používanie.

Vypnutie (do pohotovostného režimu stand-by)
Keď kávovar IMPRESSA vypnete dôjde k automatickému prepláchnutiu výtokov, ktoré boli použité pri
príprave kávy či mlieka.
Ø Pod výtok na kávu i dýzu postavte po nádobke.
Ø Stlačte Zapínač/Vypínač , čím vypnete prístroj.
PREPLACH, výtok na kávu sa začne preplachovať.
PREPLACH / VPRAVO svieti tlačidlo údržby .
Ø Stlačte tlačidlo údržby .
PREPLACH, pravý výtok na kávu sa začne preplachovať.

i

Ak ste pripravovali mliečny nápoj, ale nevykonali čistenie po cappuccine, objaví sa na displeji
hlásenie CISTENIE CAPPUCCINO a rozsvieti sa tlačidlo údržby . Počas nasledujúcich 10
sekúnd môžete spustiť proces „Čistenie dýzy na cappuccino“ tak, že stlačíte tlačidlo údržby.
CAPPUCINO PREPLACH, spustí a automaticky sa i zastaví preplachovanie dýzy na cappuccino.
Kávovar IMPRESSA sa vypne (pohotovostný režim stand-by), kontrolka Zapínač/Vypínač
svieti.

i

Pri vypnutí do stavu pohotovosti stand-by môžete začuť syčivý zvuk. Tento jav je normálny,
nemá žiaden vplyv na funkčnosť prístroja.
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SPOZNAJTE MOŽNOSTI OBSLUHY

Obyčajným stlačením tlačidla môžete na Vašom kávovare IMPRESSA pripraviť vynikajúcu kávovú
alebo mliečnu špecialitu. Môžete si tak isto zvoliť i silu a teplotu kávy či množstvo vody presne podľa
svojej individuálnej chuťovej preferencie.
Táto kapitola Vám umožní zoznámiť sa s prevádzkovými možnosťami pomocou viacerých príkladov.
Ak chcete možnosti obsluhy spoznať čo najlepšie, odporúčame Vám vyskúšať príklady uvedené
v tejto kapitole. Uvidíte, že sa Vám to oplatí.
Ukážeme Vám nasledujúce možnosti obsluhy:
§ Prípravu stlačením jedného tlačidla
§ Jednorazové nastavenie pred alebo počas prípravy Vášho nápoja
§ Nastavenie množstva vody pre Vašu šálku
§ Trvalé nastavenia v programovacom režime
i

Počas prípravy kávovej či mliečnej špeciality môžete proces prípravy kávy alebo mliečnej peny
kedykoľvek ukončiť stlačením ľubovoľného tlačidla.
@ Pokiaľ uprednostňujete zoznámenie sa s Vaším kávovarom IMPRESSA zábavnou formou na
internete, odporúčame Vám vzdelávaciu aplikáciu Knowledge Builder, ktorú nájdete na stránke
www.jura.com.

Príprava stlačením tlačidla
Pripravte si svoju obľúbenú kávovú špecialitu stlačením jediného tlačidla. Všetky kávové špeciality
pripravíte podľa jednotného vzoru.
Príprava 1 šálky
Príklad: Takto pripravíte 1 šálku espressa.
Predpoklad: Na displeji svieti nápis PRIPRAVENY.
Ø Pod výtok na kávu položte šálku.
Ø Dotknite sa symbolu 1 Espresso .
Na displeji svieti po dobu 2 sekúnd nápis 1 ESPRESSO. Váš výber je aktívny.
PRIPRAVENY
Ø Dotknite sa na 2 sekundy symbolu START. Spustí sa príprava kávy. Na
displeji svieti nápis 1 ESPRESSO. Do šálky vtečie vopred nastavené množstvo
vody. Príprava sa zastaví automaticky.
PRIPRAVENY
Príprava 2 šálok
Príklad: Takto pripravíte 2 šálky espressa.
Predpoklad: Na displeji svieti nápis PRIPRAVENY.
Ø Pod výtok na kávu položte 2 šálky.
Ø Dotknite sa symbolu Espresso
v priebehu 2 sekúnd dvakrát.
Ø Dotknite sa na 2 sekundy symbolu START. Spustí sa príprava kávy. Na displeji svieti nápis 2
ESPRESSA. Do šálok vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa zastaví automaticky.
PRIPRAVENY

Jednorazové nastavenie pred a počas prípravy
Pred a počas prípravy kávy možno realizovať zmeny nastavenia. Tieto zmeny nastavenia sa
neukladajú natrvalo do pamäti prístroja.

Zmeny sily kávy pred prípravou
Sila (dávka) kávy môže byť zmenená pred a počas fázy mletia. Je možné zvoliť nasledujúce sily kávy:
§ JEMNÁ
§ NORMÁLNA
§ SILNÁ
i
Vopred nastavené množstvo vody sa dá meniť otáčaním Rotary Switch v priebehu stláčania kávy.
Jednorazová zmena sa vykonáva v priebehu prípravy kávy a neukladá sa. Ďalšia porcia sa už pripraví
podľa vopred nastavených hodnôt.
Príklad: Nasledovným spôsobom pripravíte kávu so silou kávy SILNA.
Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
Ø Pod výtok na kávu postavte šálku.
Ø Dotknite sa symbolu SILNA.
Na displeji sa zobrazí hlásenie SILNA.
Ø Dotknite sa symbolu START. Začne sa príprava kávy, na displeji svieti hlásenie 1 ESPRESSO. Do
šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Príprava sa ukončí automaticky. Na displeji sa
zobrazí nápis PRIPRAVENY.

Zmena množstva vody počas prípravy
Pri každom kávovom nápoji môžete meniť nastavené množstvo vody v priebehu prebiehajúceho
procesu parenia kávy (prípravy). Zmenu môžete uskutočniť otáčaním Rotary Switch.
Príklad: Podľa tohto návodu pripravíte 1 šálku kávy s objemom 110 ml.
Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY.

Ø Pod výtok na kávu postavte šálku.
Ø Dotknite sa symbolu START.
Začne sa príprava kávy
, na displeji svieti nápis 1 ESPRESSO. Do šálky vtečie vopred
nastavené množstvo vody. V priebehu tohto procesu otáčajte otočným tlačidlom Rotary
Switch až dovtedy, kým sa na displeji neobjaví hlásenie 110 ML.
Do šálky tak napokon vtečie 110 ml vody. Príprava sa zastaví automaticky. Kávovar je
následne pripravený na ďalšie používanie.
PRIPRAVENY

Trvalé uloženie množstva vody podľa veľkosti šálky
Trvalé uloženie množstva vody (veľkosť šálky) pre všetky kávové i kávovo-mliečne špeciality či
horúcu vodu je veľmi jednoduché. Podľa nasledujúceho príkladu analogicky nastavíte množstvo vody
natrvalo aj pre všetky ostatné nápoje. Zakaždým, keď budete pripravovať zvolený nápoj, bude
použité toto nastavené množstvo vody.
Trvalé nastavenie množstva vody podľa veľkosti šálky uskutočníte podľa nasledujúceho vzoru:
Príklad: Nastavenie trvalej hodnoty množstva vody pre nápoj espresso.
Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY.

Ø Pod výtok na kávu postavte šálku.
Ø Dotknite sa symbolu Espresso .
Na displeji sa zobrazí 1 ESPRESSO. Voľba je aktívna.
PRIPRAVENY
Ø Aspoň na 3 sekundy sa dotknite symbolu START, až kým sa neobjaví nápis POTVRDIT DAVKU
KAVY.
Začne sa príprava kávy.
Ø Ako náhle bude v šálke presne toľko kávy, koľko chcete nastaviť, dotknite sa opäť symbolu
Espresso .
Ø Príprava kávy sa zastaví automaticky. Na displeji sa nakrátko objaví OK. Znamená to, že
nastavené množstvo vody pre espresso sa trvalo uložilo.
PRIPRAVENY
i

Nastavenú hodnotu množstva vody možno kedykoľvek opäť zmeniť zopakovaním uvedeného
postupu.

Trvalé nastavenia v programovacom režime
Bod programu

Podbod

UDRZBA

PREPLACH
CISTENIE
FILTER*
ODVAPNENIE*
* Zobrazuje sa vždy len jeden
z týchto bodov

NAPOJE

ZVOLTE NAPOJ

FILTER

FILTER
FILTER NEAKTIVNA
1° DH - 30°DH

TVRDOST
(zobrazuje sa len, ak nie je
aktívny filter)
ENERGIA
VYPNUT PO
PREPLACH
RESET

ENERGIA
ENERGIA NEAKTIVNY
15 MIN
0,5 HOD – 15 HOD
AUTOMATIC.
NA VYZVU
JEDEN PROD
VSET PRODU
POVOD NAST

INFO
JEDNOTKY
JAZYK
KONIEC

ML/OZ
24 HOD / AM/PM

Vysvetlenie
Výber a spustenie niektorého
z údržbových programov. Ak
nezvolíte žiaden údržbový
program, kávovar zhruba po
piatich sekundách automaticky
opustí programový bod
UDRZBA .
Nastavte hodnoty pre Vašu
kávovú alebo mliečnu špecialitu
či horúcu vodu.
Indikujte, či používate alebo
nepoužívate filter CLARIS Blue.
Nastavenie tvrdosti vody.
Nastavenie energeticky
úsporného režimu.
Nastavenie času, po uplynutí
ktorého dôjde
k automatickému vypnutiu.
Prepláchnutie prístroja sa
spustí buď automaticky alebo
ručne stlačením tlačidla.
Návrat k pôvodnému
nastaveniu ako pri dodaní
prístroja.
Zobrazenie počtu príprav
jednotlivých nápojov
a informácií o stave údržby.
Nastavenie jednotiek objemu
a formátu času.
Nastavenie požadovaného
jazyka.
Upustenie programovacieho
režimu.

Nastavenia v programovacom režime vykonáte hravo, pričom sa vždy riaďte nasledujúcim postupom:
Príklad: Zmena sily pre nápoj espresso z NORMALNA na SILNA.
Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
Ø Rotary Switch držte stlačený
tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Otáčajte Rotary Switch, až sa objaví nápis TLACIDLA.
Ø Stlačením Rotary Switch
vstúpte do podbodu ZVOLTE NAPOJ.
Ø Vyberte nápoj, pre ktorý chcete uskutočniť zmenu nastavenia. V tomto príklade sa zmena
bude týkať espressa.
Ø Dotknite sa symbolu Espresso .
Na displeji sa zobrazí ESPRESSO.
Ø Otáčajte Rotary Switch, až sa objaví nápis POTVRDIT SILU KAVY.
Ø Stlačením Rotary Switch
vstúpite do editácie tohto bodu.

NORMALNA
Ø Otáčajte
Rotary Switch, pokým sa na displeji neobjaví SILNA.
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko ukáže OK.
Potom sa na displeji zobrazí hlásenie SILA KAVY.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, pokým sa na displeji neobjaví KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod TLACIDLA.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, pokým sa na displeji neobjaví KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.
PRIPRAVENY
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PRÍPRAVA STLAČENÍM TLAČIDLA

V tejto kapitole nájdete návod, ako pripravovať kávové a mliečne špeciality bez nutnosti ďalších
nastavení.
V kapitole 3 „Spoznajte možnosti obsluhy“ ste sa mohli dozvedieť, ako nastaviť kávovar IMPRESSA
v súlade so svojimi osobnými preferenciami. Môžete tiež nazrieť do kapitoly 5 „Trvalé nastavenia
v programovacom režime“.
i
i
@

Proces prípravy kávy či mliečnej špeciality môžete kedykoľvek ukončiť. Stačí, ak stlačíte
ľubovoľné tlačidlo.
V priebehu prípravy máte možnosť dočasne zmeniť vopred nastavené hodnoty pre množstvo
vody či silu kávy otáčaním Rotary Switch.
Prípravu rôznych kávových špecialít si môžete vyskúšať aj virtuálne online pomocou
vzdelávacej aplikácie Knowledge Builder na stránke www.jura.com.

Káva, espresso a ristretto
Všetky kávové nápoje (ristretto, espresso, káva) pripravíte rovnakým spôsobom.
Príklad: Takýmto spôsobom pripravíte nápoj 1 ristretto.

Ø Pod výtok na kávu postavte šálku.
Ø Dotknite sa symbolu Ristretto .
Na displeji sa zobrazí nápis 1 RISTRETTO. Symbol Ristretto je aktivovaný.
Na displeji sa zobrazí nápis PRIPRAVENY.
Ø Dotknite sa symbolu START. Do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Priebeh
prípravy sa zobrazuje na displeji. Príprava sa zastaví automaticky.
Na displeji sa zobrazí nápis PRIPRAVENY.

Príprava 2 šálok
Pre prípravu dvoch šálok ristretta naraz umiestnite pod výtok na kávu dve šálky. Behom 2 sekúnd sa
dvakrát dotknite symbolu Ristretto a následne v riebehu 2 sekúnd i symbolu START.

Cappuccino
Pre prípravu cappuccina musíte najskôr pripraviť pomocou dýzy na cappuccino mliečnu penu.
Následne pripravíte do šálky s mliečnou penou espresso.
i

Nasledovný postup možno vykonať i za použitia dýzy Profi alebo Easy Auto Cappuccino.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Z dýzy Auto Cappuccino snímte ochrannú krytku.
Na dýzu nasaďte hadičku.
Druhý koniec hadičky ponorte do mlieka alebo ho prepojte s nádobkou na mlieko.
Pod dýzu postavte šálku na cappuccino.
Pokiaľ používate dýzu Profi Auto Cappuccino, nastavte ju do polohy „Mliečna pena“ .
Dotknite sa symbolu Para.
ZOHRIEVA SA
Stav prípravy mliečnej peny môžete sledovať na ukazovateli postupu.
Dávka mliečnej peny sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného množstva
pary.

Ak chcete mať istotu, že dýza Auto Cappuccino bude fungovať bezchybne, mali by ste ju pravidelne
preplachovať a čistiť. Opis tejto činnosti nájdete v kapitole „Údržba – dýza na cappuccino“
i
i

Prípravu mliečnej peny môžete kedykoľvek prerušiť. Za týmto účelom stačí stlačiť Rotary
Switch , tlačidlo údržby alebo symbol START.
V priebehu nasledujúcich 40 sekúnd môžete v príprave mliečnej peny pokračovať, v opačnom
prípade sa musí prístroj znovu nahriať.
Ø Šálku následne postavte pod výtok na kávu.
Ø Dotknite sa symbolu Espresso.
Na displeji sa na 2 sekundy objaví nápis 1 ESPRESSO. Vaša voľba je teraz
aktívna.
PRIPRAVENY
Ø Dotknite sa symbolu START.
Začne sa príprava kávy. Na displeji sa zobrazí 1 ESPRESSO, do šálky vtečie vopred nastavené
množstvo vody. Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí PRIPRAVENY .

Mletá káva
Kávovar IMPRESSA J7 Vám umožňuje používať prostredníctvom násypky na mletú kávu druhú sortu
kávu, napr. i bez obsahu kofeínu.
i
i
i
i

Do násypky nedávajte nikdy viac ako dve zarovnané odmerky mletej kávy.
Nepoužívajte príliš jemne mletú kávu, mohla by totiž upchať systém a káva by z výtoku
vytekala iba po kvapkách.
Ak ste do násypky vsypali primálo mletej kávy, zobrazí sa na displeji hlásenie MALO
MLET*KAVY a IMPRESSA proces prípravy preruší.
Želanú kávovú špecialitu treba pripraviť v priebehu zhruba 1 minúty od naplnenia násypky.
Ináč prístroj IMPRESSA proces prípravy preruší.

Príprava kávových špecialít z mletej kávy sa riadi podľa nasledujúceho vzoru:
Príklad: Takto pripravíte šálku kávy z mletej kávy.

Ø Pod výtok na kávu postavte šálku.
Ø Otvorte kryt priehradky na príslušenstvo, vyberte z nej odmerku na mletú kávu a priehradku
zavrite.
Ø Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
NAPLNIT MLET*KAVU
Ø Do násypku vsypte dve zarovnané odmerky mletej kávy.
Ø Zatvorte kryt násypky na mletú kávu.
ZVOLTE PROSIM
Ø Dotknite sa symbolu Káva .
Na displeji sa zobrazí nápis 1 KAVA
Ø Dotknite sa symbolu START.
Začne sa príprava. Do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody. Aktuálny stav prípravy
môžete sledovať na ukazovateli postupu. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa
objaví hlásenie PRIPRAVENY.

Spenenie a zohriatie mlieka pomocou dýzy Profi Cappuccino

Ø Z dýzy na cappuccino snímte ochrannú krytku.
Ø Na dýzu pripevnite hadičku na nasávanie mlieka.
Ø Opačný koniec hadičky vložte do kartónu s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na
mlieko.
Ø Pod dýzu postavte šálku.
Ø Výberovú páčku dýzy posuňte do polohy Mliečna pena .
i

Pokiaľ chcete zohriať mlieko, posuňte výberovú páčku dýzy do polohy Mlieko .
Ø Dotknite sa symbolu Para.
ZOHRIEVA SA
Ako náhle je prístroj nahriaty, zobrazí sa na displeji PRIPRAVENY.
Ø Znovu sa dotknite symbolu Para.
PARA, začne sa príprava pary. Aktuálny stav prípravy môžete sledovať na ukazovateli
postupu.
Príprava sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného množstva pary.

i
i

Prípravu mliečnej peny môžete kedykoľvek prerušiť. Za týmto účelom stačí stlačiť Rotary
Switch , tlačidlo údržby alebo symbol START.
V priebehu nasledujúcich 40 sekúnd môžete v príprave mliečnej peny pokračovať, v opačnom
prípade sa musí prístroj znovu nahriať.

Pokiaľ chcete, aby dýza na cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne
preplachovať a čistiť (viď kapitolu 6 „Údržba – Dýza na cappuccino“).

Spenenie mlieka pomocou dýzy Easy Auto Cappuccino

Ø Z dýzy na cappuccino snímte ochrannú krytku.
Ø Na dýzu pripevnite hadičku na nasávanie mlieka.
Ø Opačný koniec hadičky vložte do kartónu s mliekom alebo ho prepojte s nádobkou na
mlieko.
Ø Pod dýzu postavte šálku.
Ø Dotknite sa symbolu Para.
ZOHRIEVA SA
Ako náhle je prístroj nahriaty, zobrazí sa na displeji PRIPRAVENY.
Ø Znovu sa dotknite symbolu Para.
PARA, začne sa príprava pary. Aktuálny stav prípravy môžete sledovať na ukazovateli
postupu.
Príprava sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného množstva pary.
i
i

Prípravu mliečnej peny môžete kedykoľvek prerušiť. Za týmto účelom stačí stlačiť Rotary
Switch , tlačidlo údržby alebo symbol START.
V priebehu nasledujúcich 40 sekúnd môžete v príprave mliečnej peny pokračovať, v opačnom
prípade sa musí prístroj znovu nahriať.
Pokiaľ chcete, aby dýza na cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne
preplachovať a čistiť (viď kapitolu 6 „Údržba – Dýza na cappuccino“).

Horúca voda
Ak chcete dosiahnuť ideálny prietok vody, siahnite po dýze na horúcu vodu. Dýzu na horúcu vodu
nájdete pod krytom priehradky na príslušenstvo.
Pri príprave horúcej vody máte na výber z nasledujúcich teplôt:
§ Nízka
§ Normálna
§ Vysoká

POZOR

Nebezpečenstvo oparenia striekancami horúcej vody.
Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou.

Najprv vymeňte dýzu:
Ø Ľahkým otáčavým pohybom stiahnite dýzu na cappuccino z Connector System®-u.

Ø Otvorte kryt priehradky na príslušenstvo a vyberte z nej dýzu na horúcu vodu. Kryt znovu
zatvorte.
Ø Ľahkým otáčavým pohybom nasuňte túto dýzu na Connector System®.
Ø Pod dýzu na horúcu vodu postavte šálku.
Ø Dotknite sa symbolu Horúca voda .
Na displeji sa zobrazí VODA a následne nakrátko i teplota, napr. NORMALNA.

i

Opakovaným dotýkaním sa symbolu Horúca voda (v priebehu dvoch sekúnd) môžete
individuálne nastaviť teplotu. Toto nastavenie sa neuloží.

Do šálky vtečie horúca voda. Aktuálny priebeh prípravy môžete sledovať na ukazovateli postupu.
Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa objaví nápis PRIPRAVENY.
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Trvalé nastavenia v programovacom režime

Nápoje
Pod programovým bodom NAPOJE môžete vykonať individuálne nastavenia pre všetky kávové
špeciality i pre horúcu vodu a paru.
Nasledujúce nastavenia možno naprogramovať natrvalo:
Nápoj
1 Ristretto
2 Ristrettá

Horúca voda

Množstvo
25 ML – 240 ML
25 ML – 240 ML
(na 1 šálku)
25 ML – 240 ML
25 ML – 240 ML
(na 1 šálku)
25 ML – 240 ML
25 ML – 240 ML
(na 1 šálku)
25 ML – 240 ML

Para

3 SEK – 120 SEK

1 Espresso
2 Espressá
1 Káva
2 Kávy

Sila kávy (aróma)
STANDARD, INTENZIV
-

Teplota
NORMALNA, VYSOKA
NORMALNA, VYSOKA

STANDARD, INTENZIV
-

NORMALNA, VYSOKA
NORMALNA, VYSOKA

STANDARD, INTENZIV
-

NORMALNA, VYSOKA
NORMALNA, VYSOKA

-

NIZKA, NORMALNA,
HORUCA
-

Trvalé nastavenia v programovacom režime sa riadia rovnakým vzorom:
Príklad: Takto zmeníte množstvo vody pre 1 kávu zo 100 ML na 120 ML a teplotu z NORMALNA na
VYSOKA.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa objaví nápis UDRZBA.
Ø Otáčajte Rotary Switch , až sa na displeji objaví hlásenie NAPOJE.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
ZVOLTE NAPOJ
i
i

V nasledujúcom kroku vyberiete nápoj, pre ktorý chcete vykonať zmenu nastavení.
Ak chcete vykonať zmenu nastavenia pre zdvojený produkt, dotknite sa daného symbolu
v priebehu 2 sekúnd dvakrát.
Ø Dotknite sa symbolu Káva .
Na displeji sa na zhruba 2 sekundy objaví 1 KAVA.
VODA
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
100 ML (príklad)
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví hlásenie 120 ML.
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko ukáže OK.
VODA
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví hlásenie TEPLOTA.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
NORMALNA
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví hlásenie VYSOKA.
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko ukáže OK.

TEPLOTA
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví hlásenie KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod.
NAPOJE
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví hlásenie KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.
PRIPRAVENY

Energeticky úsporný režim
V programovom bode ENERGIA si môžete natrvalo nastaviť energeticky úsporný režim (Energy Save
Mode, E.S.M.®):
§

§

USPORA –
o Bez čakacej doby môžete pripraviť všetky kávové špeciality i horúcu vodu.
o Prístroj sa musí nahriať iba pred prípravou pary.
USPORA
o Zhruba 5 minút po poslednej príprave sa prístroj IMPRESSA prepne do úsporného
režimu, čo znamená, že už nie je v pohotovosti. Ak sa prístroj nachádza v tomto
režime, zobrazí sa na displeji hlásenie USPORNY REZIM.
o Prístroj sa pred prípravou kávy, horúcej vody i pary musí najskôr nahriať.

Príklad: Takto zmeníte energetický režim zo stupňa USPORA – na stupeň USPORA .
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis ENERGIA –.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
USPORA –
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis USPORA .
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko objaví OK.
ENERGIA
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.
PRIPRAVENY

Automatické vypnutie
Vďaka automatickému vypnutiu kávovaru IMPRESSA môžete usporiť energiu. Pokiaľ máte aktivovanú
túto funkciu, vypne sa Vaša IMPRESSA vo Vami nastavenom čase automaticky po poslednej Vami
spustenej operácii.
i

Automatické vypnutie môžete nastaviť v rozmedzí 15 minút alebo od 0,5 až po 15 hodín.

Príklad: Takto zmeníte čas automatického vypnutia z 1 HOD na 15 MIN.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis VYP PO.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
1 HOD
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis 15 MIN.
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie.

Na displeji sa nakrátko objaví OK.
VYP PO
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.
PRIPRAVENY

Preplachovanie
V tomto bode máte možnosť nastaviť, či sa má prepláchnutie po zapnutí spustiť automaticky.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis PREPLACH.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
RUCNE
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis AUTOMAT..
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko objaví OK.
PREPLACH
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.
PRIPRAVENY

Reset – vrátenie nastavenia na pôvodné hodnoty z výroby
V programovom bode RESET môžete vrátiť rozličné nastavenia do pôvodnej hodnoty, v akej bol
prístroj IMPRESSA dodaný.
§

§

§

JEDEN PROD
o Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota) pre každý produkt možno jednotlivo
vrátiť na pôvodne nastavenie. Príslušný zdvojený produkt sa tým pádom taktiež vráti
na pôvodné hodnoty.
VSET PRODU
o Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota) pre všetky produkty sa vrátia na
pôvodnú hodnotu z výroby.
POVOD NAST
o Všetky nastavenia vykonané zákazníkom sa vrátia do pôvodných hodnôt, s akými bol
prístroj IMPRESSA dodaný. Následne sa kávovar vypne.

Príklad: Takto vrátite do pôvodnej hodnoty nastavenia pre nápoj Espresso.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis RESET.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
JEDEN PROD
Ø Dotknite sa symbolu Espresso .
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis AUTOMAT..
Na displeji sa nakrátko objaví OK. Vrátenie nastavenia pre espresso do pôvodných hodnôt
bolo potvrdené.
JEDEN PRODU
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod.

RESET
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.
PRIPRAVENY

Zobrazenie informácií a stavu údržby
V programovom bode INFO si môžete od prístroja vyžiadať zobrazenie nasledovných informácií:
§ Počet pripravených porcií kávových špecialít, horúcej vody a pary
§ Údržbový stav a počet vykonaných údržbových programov (čistenie, odvápnenie, výmena
filtra)
§ Verzia softwaru
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis INFO.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
NAPOJE
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
Na displeji sa zobrazí celkový počet pripravených kávových špecialít.
i
i
i

i

Dotykom jednotlivých symbolov nápojov sa Vám zobrazí počet pripravených porcií pre nápoj,
ktorý ste dotykom aktivovali.
Ak chcete, aby prístroj zobrazil počet pripravených zdvojených produktov, kliknite na symbol
danej kávovej špeciality v priebehu dvoch sekúnd dvakrát.
Ak sa chcete dozvedieť počet pripravených porcií nápojov z mletej kávy, otvorte kryt násypky na
mletú kávu.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programový bod.
NAPOJE
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis CISTENIE.
Ak sa chcete dostať k ukazovateľom pre odvápnenie či výmenu filtra, otáčajte Rotary Switch
ďalej, až sa Vám na displeji zobrazí požadovaný údržbový program.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
Na displeji sa zobrazí počet vykonaných čistení.

i

Dodatočne k počtu vykonaných údržbových programov dokáže prístroj otáčaním Rotary
Switch zobraziť i aktuálny stav nutnosti vykonania daného programu údržby. Vyplnené
hranoly zobrazujú stav údržby. Ak sú vyplnené všetky hranoly ukazovateľa, vyžaduje Vaša
IMPRESSA vykonanie daného programu údržby.
Ø Stlačením Rotary Switch
CISTENIE
Ø Otáčajte Rotary Switch
Ø Stlačením Rotary Switch
INFO
Ø Otáčajte Rotary Switch
Ø Stlačením Rotary Switch
PRIPRAVENY

opustíte programový bod.
, až sa na displeji objaví nápis KONIEC.
opustíte programový bod.
, až sa na displeji objaví nápis KONIEC.
opustíte programovací režim

Jednotka množstva vody
Takto môžete zmeniť jednotku množstva vody z „ml“ na „oz“.
Príklad: Takto zmeníte jednotku množstva vody z ML na OZ.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis ZOBRAZENIE.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
ML
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis OZ.
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko objaví OK.
ZOBRAZENIE
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis KONIEC.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.
PRIPRAVENY

Jazyk
V tomto programovom bode máte možnosť vybrať si jazyk, ktorým bude IMPRESSA s Vami
komunikovať.
Príklad: Takto prestavíte jazyk z JAZYK SLOVENSKY na ENGLISH (angličtina).
Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis JAZYK.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
JAZYK SLOVENSKY
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis ENGLISH.
Ø Stlačením Rotary Switch potvrdíte nové nastavenie.
Na displeji sa nakrátko objaví OK.
LANGUAGE
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví nápis EXIT.
Ø Stlačením Rotary Switch opustíte programovací režim.
READY
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ÚDRŽBA

Váš kávovar IMPRESSA disponuje nasledujúcimi integrovanými programami údržby:
§ Preplachovanie prístroja
§ Výmena filtra
§ Čistenie prístroja
§ Odvápnenie prístroja
i

Čistenie, odvápnenie alebo výmenu filtra vykonajte vtedy, keď Vás kávovar o to žiada
prostredníctvom príslušného hlásenia na displeji.

Tipy na údržbu
Ak sa chcete z výkonu svojho kávovaru IMPRESSA dlhodobo tešiť a zároveň mať istotu vždy
optimálnej akosti pripravenej kávy, mali by ste sa o prístroj každodenne starať.
Postupujte pritom nasledovne:
§ Vyprázdnite zásobník odpadu po káve a odkvapkávač. Prepláchnite ich teplou vodou.
§ Nádržku na vodu vypláchnite studenou vodou.
§ Rozložte a vypláchnite dýzu (viď kapitolu 6 „Údržba – Rozloženie a prepláchnutie dýzy na
cappuccino“).
§ Povrch prístroja utrite čistou, mäkkou, jemne navlhčenou handričkou (napr. z mikrovlákien).

Prepláchnutie prístroja
Po zapnutí bude kávovar IMPRESSA po nahriatí sa požadovať prepláchnutie alebo sa prepláchne
automaticky. V programovacom režime môžete nastaviť, či bude treba prepláchnutie po zapnutí
spustiť ručne alebo k nemu dôjde automaticky (viď kapitolu 5 „Trvalé nastavenia v programovacom
režime – Prepláchnutia“).
Pri vypnutí sa kávovar IMPRESSA automaticky i prepláchne.
Proces preplachovania môžete kedykoľvek spustiť ručne i Vy sami.
Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
Ø Pod výtok na kávu postavte nádržku.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa na displeji objaví hlásenie UDRZBA.
Ø Stlačením Rotary Switch vstúpite do programového bodu.
PREPLACH
Ø Stlačením Rotary Switch spustíte proces preplachovania.
Na displeji sa nakrátko objaví OK.
PREPLACHUJE, z výtoku na kávu vyteká voda.
Preplachovanie sa ukončí automaticky, Váš kávovar IMPRESSA je opäť pripravený na
prevádzku.

Výmena filtra
i
i
i
@

Po prietoku 50 litrov vody sa účinnosť filtra vyčerpá. Kávovar IMPRESSA požaduje výmenu
filtra.
Po 2 mesiacoch sa účinnosť filtra vyčerpá. Nastavte si čas pomocou dátumového disku na
držiaku filtra v nádržke na vodu.
Ak ste filter CLARIS Blue neaktivovali, neobjaví sa Vám na displeji výzva na výmenu filtra .
Proces „Výmena filtra“ si môžete zábavnou formou odskúšať i prostredníctvom aplikácie
Knowledge Builder. Navštívte internetové stránky www.jura.com.

Výmena na výzvu
Takýmto spôsobom nahradíte filter CLARIS Blue na výzvu svojho kávovaru IMPRESSA.
Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY/FILTER. Zároveň svieti i tlačidlo údržby .
Ø Stlačte tlačidlo údržby .
VYMENIT
Ø Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
Ø Otvorte držiak filtra.
Ø Vyberte z nádržky starý filter i s predĺžením držiaka.
Ø Predĺženie držiaka zasuňte zhora na nový filter.
Ø Nový filter ľahkým tlakom vložte do nádržky na vodu.
Ø Držiak zatvorte. Budete počuť, ako zaklapne.
Ø Do nádržky na vodu nalejte čerstvú, chladnú vodu a nasaďte ju späť na jej miesto.

Ø Pod dýzu postavte nádobku s min. objemom 500 ml.
i

Ak používate dýzu Profi Cappuccino, posuňte výberovú páčku dýzy do polohy Para

.

Ø Stlačte tlačidlo údržby .
FILTER PREPLACH, nasleduje výtok vody z dýzy.
i
i

Preplachovanie filtra možno kedykoľvek prerušiť. Za týmto účelom stlačte tlačidlo údržby .
Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je zdraviu škodlivé ani nemá negatívny
vplav na chuť.
Preplachovanie filtra sa po prietoku zhruba 500 ml. automaticky zastaví. Kávovar IMPRESSA
sa začne nahrievať a je opäť pripravený na prevádzku.

Výmena filtra bez výzvy
Proces „Výmena filtra“ môžete spustiť taktiež sami bez výzvy na displeji.
Predpoklad: Máte aktivovaný filter a na displeji svieti nápis PRIPRAVENY.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa displeji objaví nápis UDRZBA.

Ø Stlačením tlačidla Rotary Switch vstúpite do programového bodu .
PREPLACH
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví hlásenie FILTER.
Ø Stlačte Rotary Switch.
VYMENA
Ø Následne pokračujte ďalej druhým bodom (výzvou) podľa kapitoly „Výmena na výzvu“.

Čistenie prístroja
Po 200 prípravách kávy alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí vyžaduje kávovar IMPRSSA čistenie.
POZOR

Pri použití nesprávnych čistiacich prostriedkov nemožno vylúčiť poškodenie prístroja
alebo vznik neželaných zvyškov vo vode.
Ø Používajte preto výhradne originálne údržbové produkty od spoločnosti JURA.

i
i
i

Čistiaci program trvá približne 20 minút.
Čistiaci program neprerušujte. Výrazne by tým totiž utrpela kvalita čistenia.
Čistiace tablety JURA zakúpite u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.

@

Proces „Čistenie prístroja“ si môžete vyskúšať i online prostredníctvom aplikácie Knowledge
Builder, ktorú nájdete na stránkach www.jura.com.

Čistenie na výzvu
Predpoklad: NA displeji svieti hlásenie PRIPRAVENY/CISTIT . Zároveň svieti tlačidlo údržby
Ø Stlačte tlačidlo údržby .
VYPRAZDNIT VYLEVKU
Ø Vyprázdnite odkvapkávač i zásobník odpadu po káve a nasaďte ich späť.
STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby
svieti.
Ø Pod výtok na kávu postavte nádobku.
Ø Stlačte tlačidlo údržby .
CISTENIE, z výtoku na kávu vyteká voda. Proces sa preruší, VHODTE TABLETU.
Ø Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
Ø Do tejto násypky vhoďte jednu čistiacu tabletu JURA.
Ø Kryt násypky zatvorte.
STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby
svieti.
Ø Stlačte tlačidlo údržby .
CISTENIE, z výtoku na kávu vyteká opakovane voda.
Proces sa preruší, VYPRAZDNIT VYLEVKU.

.

Ø Odkvapkávač i zásobník odpadu po káve vyprázdnite a opäť nasaďte. Čistenie je ukončené,
Váš kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku.

Čistenie bez výzvy
Proces „Čistenie prístroja“ môžete spustiť i ručne bez zobrazenia príslušnej výzvy na displeji.
Predpoklad: Máte aktivovaný filter a na displeji svieti nápis PRIPRAVENY.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa displeji objaví nápis UDRZBA.
Ø Stlačením tlačidla Rotary Switch vstúpite do programového bodu .
PREPLACH
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví hlásenie CISTENIE.
Ø Stlačte Rotary Switch.
VYPRAZDNIT VYLEVKU
Ø Následne pokračujte ďalej druhým bodom (výzvou) podľa kapitoly „Čistenie na výzvu“.

Odvápnenie prístroja
Kávovar IMPRESSA sa z princípu svojej prevádzky zanáša vodným kameňom, v pravidelných
intervaloch preto požaduje odvápnenie. Zanesenie vodným kameňom závisí od tvrdosti Vami
používanej vody.

POZOR

POZOR

POZOR
POZOR

V prípade kontaktu s odvápňovacími prostriedkami nemožno vylúčiť podráždenie očí
či pokožky.
Ø Zabráňte preto kontaktu s očami i pokožkou.
Ø V prípade kontaktu s očami či pokožkou vypláchnite postihnuté miesta čistou
vodou. V prípade zásahu očí vyhľadajte lekársku pomoc.
V prípade používanie nesprávnych odvápňovacích prostriedkov nemožno vylúčiť
poškodenie prístroja či vznik neželaných zvyškov vo vode.
Ø Používajte preto vždy len originálne údržbové príslušenstvo spoločnosti
JURA.
V prípade prerušenia procesu odvápňovania nemožno vylúčiť vznik škôd na prístroji.
Ø Odvápňovanie preto vykonávajte vždy do konca.
V prípade kontaktu citlivých povrchov (napr. mramoru)s odvápňovacími
prostriedkami nemožno vylúčiť ich poškodenie.
Ø Prípadné striekance okamžite odstráňte.

i
i
i

Odvápňovací program trvá približne 45 minút.
Odvápňovacie tablety JURA zakúpite u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.
Ak používate Filter Claris Blue a máte ho aktivovaný, nebude sa zobrazovať výzva na
odvápnenie.

@

Proces „Odvápnenie prístroja“ si môže vyskúšať i zábavnou formou v aplikácii Knowledge
Builder, ktorú nájdete na webových stránkach www.jura.com.

Odvápnenie na výzvu
Predpoklad: NA displeji svieti hlásenie PRIPRAVENY/ODVAPNIT . Zároveň svieti tlačidlo údržby
Ø Stlačte tlačidlo údržby .
VYPRAZDNIT VYLEVKU
Ø Vyprázdnite odkvapkávač i zásobník odpadu po káve a nasaďte ich späť.
ROZTOK DO VODY

.

Ø Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
Ø Tri odvápňovacie tablety JURA (obsah jedného balenia) úplne rozpustite v nádobke s vodou
s min. objemom 500 ml. Môže to trvať zopár minút.
Ø Roztok prelejte do nádržky na vodu a nádržku následne nasaďte späť do prístroja.
ROZTOK DO VODY, svieti údržbové tlačidlo
.
Ø Z connector System®-u odpojte dýzu na cappuccino.
Ø Stlačte tlačidlo údržby
.
ODVAPNUJE
Z Connector System®-u opakovane vytečie voda. Tlačidlo údržby počas procesu
odvápňovania bliká. Proces sa zastaví automaticky, VYPRAZDNIT VYLEVKU.
Ø Nádobu spod Connector System® -u vyprázdnite.

Ø Vyprázdnite i odkvapkávač a zásobník odpadu po káve. Potom ich opäť nasaďte.
DOPLNIT VODU
Ø Vyberte nádržku na vodu a dôkladne ju vypláchnite.
Ø Do nádržky na vodu nalejte čerstvú, chladnú vodu a opäť ju vložte do prístroja.
STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby svieti .
Ø Opäť nasaďte dýzu na cappuccino.
Ø Pod dýzu i pod výtok na kávu postavte po nádobke.
Ø Stlačte údržbové tlačidlo .
ODVAPNUJE, z dýzy i z výtoku na kávu vyteká voda.
Proces sa zastaví automaticky, VYPRAZDNIT VYLEVKU.
Ø Vyprázdnite odkvapkávač i zásobník odpadu po káve a opäť ich vložte na ich miesto
v prístroji. Proces odvápňovania je ukončený. IMPRESSA sa nahreje a je opäť pripravená na
prevádzku.
i

V prípade nečakaného prerušenia procesu odvápňovania dôkladne vypláchnite nádržku na vodu.

Odvápnenie bez výzvy
Proces „Odvápnenie prístroja“ možno spustiť i bez výzvy na displeji.
Proces „Čistenie prístroja“ môžete spustiť i ručne bez zobrazenia príslušnej výzvy na displeji.
Predpoklad: Máte aktivovaný filter a na displeji svieti nápis PRIPRAVENY.
Ø Rotary Switch držte stlačené tak dlho, až sa displeji objaví nápis UDRZBA.
Ø Stlačením tlačidla Rotary Switch vstúpite do programového bodu .
PREPLACH
Ø Otáčajte
Rotary Switch, až sa na displeji objaví hlásenie ODVAPNENIE.
Ø Stlačte Rotary Switch.
VYPRAZDNIT VYLEVKU
Ø Následne pokračujte ďalej druhým bodom (výzvou) podľa kapitoly „Odvápnenie na výzvu“.

Prepláchnutie dýzy na cappuccino
i

Táto kapitola platí pre dýzy Profi Cappuccino a Easy Cappuccino!

Ak chcete, aby dýza na cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju po každej príprave mlieka
vypláchnuť vodou. Prístroj IMPRESSA Vás nevyzve, aby ste tak učinili.
Predpoklad: Na displeji svieti PRIPRAVENY.
Ø Hadičku na nasávanie mlieka vyberte z kartónu s mliekom alebo z nádobky na mlieko.
Ø Do jednej nádobky nalejte čerstvú vodu a ten koniec hadičky, ktorý bol ponorený v mlieku,
ponorte do nádobky s vodou.
Ø Pod dýzu na cappuccino postavte prázdnu nádobku.

i

Pokiaľ používate dýzu Profi Cappuccino, posuňte výberovú páčku do polohy Mliečna pena
alebo Mlieko .
Ø Dotknite sa symbolu Para .
NAHRIEVA SA
Ako náhle sa prístroj nahreje, zobrazí sa na displeji hlásenie PRIPRAVENY.
Ø Opäť sa dotknite symbolu Para .
PARA, spustí sa preplachovanie dýzy a hadičky na nasávanie mlieka.
Ø Ako náhle z dýzy začne vytekať čistá voda, dotknite sa symbolu START.
Proces sa zastaví, IMPRESSA je opäť pripravená.

Čistenie dýzy na cappuccino
i

Táto kapitola platí pre dýzy Profi Cappuccino a Easy Cappuccino!

Ak chcete, aby dýza na cappuccino fungovala bezchybne, mali by ste ju pri príprave mlieka
každodenne vyčistiť vodou. Prístroj IMPRESSA Vás nevyzve, aby ste tak učinili.
POZOR

Ak použijete pri čistení nesprávne čistiace prostriedky, nemožno vylúčiť poškodenie
prístroja alebo vznik neželaných zvyškov vo vode.
Ø Používajte bez výnimky originálne údržbové produkty JURA.

i

Čistič po cappuccine JURA dostanete kúpiť u svojho predajcu kávovarov IMPRESSA.

@

Proces „Dýza na cappucino“ si môžete odskúšať i hravou formou na webovej stránke
www.jura.com. Na tejto stránke nájdite našu aplikáciu Knowledge Builder.

Predpoklad: Na displeji svieti nápis PRIPRAVENY.
Ø Hadičku na nasávanie mlieka vyberte z kartónu na mlieko alebo nádobky na mlieko.

Ø Do inej nádobky s obsahom 250 ml vody vlejte za odmerku (max. 15 ml) čističa po
cappuccine.
Ø Pod dýzu postavte ďalšiu nádobku.

i Ak používate dýzu Profi Cappuccino, musíte výberovú
páčku posunúť do polohy Mliečna pena
alebo Mlieko

.

Ø Dotknite sa symbolu Para .
NAHRIEVA SA
Ako náhle sa prístroj nahreje, zobrazí sa nápis PRIPRAVENY.
Ø Znovu sa dotknite symbolu Para .
PARA, začne sa čistenie dýzy a hadičky na mlieko.
Ø Ako náhle bude nádobka s čističom na cappuccino prázdna, dotknite sa symbolu START.
Ø Nádobku dôkladne vypláchnite, nalejte do nej 250 ml čerstvej vody a ponorte do nej hadičku
na nasávanie mlieka.
Ø Druhú nádobku vyprázdnite a postavte ju znova pod dýzu.
Ø Dotknite sa symbolu Para .

PARA, čerstvá voda začne preplachovať dýzu i hadičku na mlieko.
Ø Dotknite sa symbolu START, ako náhle je nádobka prázdna. Proces sa tým zastaví, kávovar
IMPRESSA je opäť pripravený na prevádzku.

Rozloženie a prepláchnutie dýzy Profi Cappuccino

Ø
Ø
Ø
Ø
i

Dýzu ľahkým otáčavým pohybom stiahnite opatrne z násadky Connector Sytem®.
Dýzu rozložte na jednotlivé časti.
Všetky časti starostlivo vypláchnite pod tečúcou vodou.
Dýzu znovu poskladajte.

Dbajte na to, aby ste jednotlivé časti dýzy správne pevne poskladali, len tak bude môcť dýza
správne fungovať.

Ø Poskladanú dýzu nasaďte na Connector System®.

Rozloženie a prepláchnutie dýzy Easy Cappuccino

Ø
Ø
Ø
Ø
i

Dýzu ľahkým otáčavým pohybom stiahnite opatrne z násadky Connector Sytem®.
Dýzu rozložte na jednotlivé časti.
Všetky časti starostlivo vypláchnite pod tečúcou vodou.
Dýzu znovu poskladajte.

Dbajte na to, aby ste jednotlivé časti dýzy správne pevne poskladali, len tak bude môcť dýza
správne fungovať.
Ø Poskladanú dýzu nasaďte na Connector System®.

Čistenie zásobníka na zrnkovú kávu
Zrná kávy sú potiahnuté jemnou tukovou vrstvičkou, ktorá sa usadzuje na stenách zásobníka zrnkovej
kávy. Tieto usadeniny negatívne vplývajú na výslednú chuť kávy. Preto z času na čas zásobník
vyčistite.
Hrozba rozmliaždenia prstu mlynčekom v prevádzke!

VAROVANIE
Ø Pred prácami na mlynčeku vypnite najskôr kávovar Zapínačom/Vypínačom
Ø Prístroj vypnite sieťovým spínačom
.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

.

Otvorte kryt zásobníka na zrnkovú kávu a odoberte kryt na ochranu arómy.
Uvoľnite skrutku v zásobníku na zrnkovú kávu a odklopte dohora ochranu prstov.
Vysávačom odstráňte zvyšné zrná.
Zásobník na zrnkovú kávu vyčistite suchou, mäkkou handričkou.
Ochranu prstov sklopte nadol a opäť ju napevno priskrutkujte.
Do zásobníka na zrnkovú kávu nasypte zrná kávy.
Zavrite kryt na ochranu arómy i kryt celého zásobníka na zrnkovú kávu.

Odvápnenie nádržky na vodu
I nádržka na vodu sa zanáša vodným kameňom. Ak chcete zaručiť bezchybné fungovanie kávovaru,
mali by ste z času na čas nádržku na vodu vyčistiť.
Ø Vyberte nádržku na vodu.
Ø Pokiaľ používate filter Claris Blue, vyberte ho z nádržky.
Ø Nádržku odvápnite v obchodoch bežne dostupným, jemným odvápňovacím prostriedkom
podľa návodu výrobcu.
Ø Nádržku na vodu potom dôkladne vypláchnite.
Ø Ak používate filter Claris Blue, , nasaďte ho opäť do nádržky.
Ø Napokon do nádržky nalejte čerstvú, chladnú vodu nasaďte ju späť do kávovaru.
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Hlásenia na displeji

Hlásenie
DOPLNIT VODU

Príčina/Následok
Nádržka na vodu je prázdna.
Nemožno pripravovať kávové
špeciality ani horúcu vodu či
paru.

VYPRAZDNIT ODPAD

Zásobník odpadu po káve je
plný. Nemožno pripraviť žiadnu
kávovú špecialitu, príprava
horúcej vody a pary je naďalej
možná.
Odkvapkávač je plný. Nemožno
pripraviť žiadnu kávu ani
horúcu vodu či paru.
Odkvapkávač nie je alebo je
nesprávne nasadený. Nemožno
pripraviť žiadnu kávovú
špecialitu, príprava horúcej
vody a pary je naďalej možná.
Zásobník na zrnkovú kávu je
prázdny. Nemožno pripravovať
kávové špeciality. Odber mletej
kávy, horúcej vody i pary je
naďalej možný.

VYPRAZDNIT VYLEVKU
CHYBA VYLEVKA

DOPLNIT ZRNA

PRIPRAVENY / CISTIT

PRIPRAVENY / ODVAPNIT

Po 200 prípravách nápoja alebo
80 prepláchnutiach po zapnutí
vyžaduje kávovar IMPRESSA
čistenie.
Kávovar IMPRESSA požaduje
odvápnenie.

PRIPRAVENY / FILTER

Po prietoku 50 litrov vody sa
účinnosť filtra vyčerpá.

MALO MLET*KAVY

Do násypky ste dali primálo
mletej kávy. Kávovar IMPRESSA
preruší proces prípravy.

PRILIS HORUCI

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

Opatrenie
Ø Nádržku na vodu
naplňte čerstvou vodou
(viď kapitolu 2
„Príprava
a sprevádzkovanie –
Naplnenie nádržky na
vodu“).
Ø Vyprázdnite zásobník
odpadu po káve
i odkvapkávač.
Ø Vyprázdnite
odkvapkávač.
Ø Nasaďte odkvapkávač.

Ø Zásobník na zrnkovú
kávu naplňte (viď
kapitolu 2 „Príprava
a sprevádzkovanie –
Naplnenie zásobníka na
zrnkovú kávu“).
Ø Vykonajte proces
čistenia (viď kapitolu 6
„Údržba – Čistenie
prístroja“).
Ø Vykonajte proces
odvápňovania (viď
kapitolu 6 „Údržba –
Odvápnenie prístroja“).
Ø Vykonajte proces
výmeny filtra (viď
kapitolu 6 „Údržba –
Výmena filtra“).
Ø Pri ďalšej príprave
vsypte do násypky viac
mletej kávy (viď
kapitolu 4 „Príprava –
Mletí káva“).
Ø Pripravte kávovú
špecialitu alebo horúcu
vodu.
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Odstraňovanie porúch

Problém
Pri napeňovaní mlieka vzniká
primálo mliečnej peny,
poprípade z dýzy mlieko
strieka.
Pri príprave vyteká káva len po
kvapkách.

Príčina/Následok
Dýza na cappuccino je
znečistená.
Káva, resp. mletá káva je príliš
najemno pomletá a upcháva
systém.

Nemožno nastaviť tvrdosť vody. Filter Claris Blue je aktivovaný.
Na displeji sa zobrazuje
DOPLNIT ZRNA, hoci je zásobník
na zrnkovú kávu naplnený.
Na displeji sa nezobrazuje
DOPLNIT ZRNA, hoci je zásobník
na zrnkovú kávu prázdny.

Mlynček sa ešte kompletne
nestihol zaplniť zrnami.

Neprestajne sa ukazuje nápis
VYPRAZDNIT VYLEVKU.

Kovové kontakty odkvapkávača
sú znečistené alebo vlhké.

Napriek plnej nádržke na vodu
sa ukazuje hlásenie DOPLNIT
VODU.

Plaváčik monitorujúci stav vody
sa zakliesnil.

Mlynček vydáva príliš hlasné
zvuky.

V mlynčeku sa nachádza cudzie
teleso.

Z dýzy vychádza málo, resp.
žiadna voda alebo para. Zvuk
čerpadla je príliš slabý.

Connector System® môže byť
upchatý zvyškami mlieka alebo
úlomkami vodného kameňa,
ktoré sa uvoľnili počas
odvápňovania.

Monitoring zŕn je zanesený.

Opatrenie
Ø Vypláchnite a vyčistite
dýzu na cappuccino
(viď kapitolu 6 „Údržba
– Dýza na cappuccino“).
Ø Nastavte mlynček na
hrubší stupeň mletia,
resp. použite nahrubo
mletú kávu (viď
kapitolu 2 „Príprava
a sprevádzkovanie –
Nastavenie mlynčeka“).
Ø V programovacom
režime deaktivujte
filter.
Ø Pripravte kávovú
špecialitu.
Ø Vyčistite zásobník na
zrnkovú kávu (viď
kapitolu 6 „Údržba –
Čistenie zásobníka na
zrnkovú kávu).
Ø Vyčistite a vysušte
kontakty vzadu na
odkvapkávači.
Ø Nádržku na vodu
odvápnite (viď kapitolu
6 „Údržba –
Odvápnenie nádržky na
vodu).
Ø Obráťte sa na servis pre
zákazníkov vo Vašej
krajine (viď kapitolu
„Kontakty JURA“).
Ø Z Connector System®-u
stiahnite dýzu.
Ø Pomocou šesťhranného
otvoru na odmerke pre
mletú kávu
odskrutkujte čierny
prípojný diel.
Ø Tento prípojný diel
(násadku) dôkladne
vyčistite.
Ø Rukou prípojný diel
pripevnite späť na
Connector System®.
Ø Opatrne utiahnite

Na displeji svieti nápis ERROR 2.

Iné hlásenia ERROR na displeji.

i

Pokiaľ bol prístroj dlhšiu dobu
vystavený chladu, došlo
z bezpečnostných dôvodov
k zablokovaniu nahrievania.
-

šesťhranným otvorom
odmerky na mletú kávu
prípojný diel o štvrtinu
obratu.
Ø Nechajte prístroj sa
nahriať pri izbovej
teplote.
Ø Prístroj IMPRESSA
vypnite sieťovým
spínačom. Obráťte sa
na zákaznícky servis vo
Vašej krajine (viď
kapitolu „Kontakty
JURA“).

Ak sa Vám poruchu nepodarí odstrániť, obráťte sa na zákaznícky servis vo Vašej krajine (viď
kapitolu „Kontakty JURA“).
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Transport a ekologická likvidácia

Transport/Vyprázdnenie systému
Obal od kávovaru IMPRESSA si uschovajte, môže sa Vám totiž zísť ako ochrana počas prepravy
kávovaru.
Ak chcete pred transportom ochrániť kávovar IMPRESSA pred mrazom, musíte vyprázdniť celý
systém.
Predpoklad: Na displeji svieti nápis PRIPRAVENY.
Ø Z Connector System®-u opatrne stiahnite dýzu na cappuccino.
Ø Pod Connector System® postavte nádobku.
Ø Dotknite sa symbolu Para .
NAHRIEVA SA
Ako náhle je kávovar nahriaty, zobrazí sa hlásenie PRIPRAVENY.
Ø Opäť sa dotknite sa symbolu Para .
PARA, z Connector System®-u vystupuje horúca para.
Ø Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju. Z Connector System®-u bude horúca para
vystupovať tak dlho, pokiaľ sa v systéme bude nachádzať voda.
STLACTE UDRZBU
Ø Stlačte Zapínač/Vypínač .
Prístroj IMPRESSA je vypnutý.
i

V prípade nového uvedenia do prevádzky treba systém opäť znovu naplniť (viď kapitolu 2
„Príprava a sprevádzkovanie – Prvé sprevádzkovanie“).

Likvidácia
Prosíme Vás, aby ste staré kávovary likvidovali v súlade s ochranou životného prostredia.
Použité prístroje obsahujú množstvo druhotných surovín, ktoré možno opätovne využiť.
Staré kávovary preto odovzdávajte na určených zberných miestach.
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Technické údaje

Napätie
Výkon
Bezpečnostná skúška
Spotreba energie v režime USPORA Spotreba energie v režime USPORA
Tlak čerpadla
Kapacita objemu nádržky na vodu
Kapacita objemu zásobníka na zrnkovú kávu
Kapacita objemu zásobníka odpadu po káve
Dĺžka káblu
Hmotnosť
Rozmery (Š x V x H)

220-240 V ~
50 Hz
1450 W
12 Wh
7 Wh
staticky max. 15 barov
2,1 l
250 g
cca. 16 porcií
cca. 1,1 m
10,75 kg
28,5 x 34,2 x 43,3 cm

Kontakty JURA / Právne upozornenia
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Švajčiarsko
Tel.: +41 62 38 98 233
@

Ďalšie kontakty nájdete na internetovej stránke
www.jura.com.

Smernice
Prístroj je v súlade s nasledovnými smernicami:
§ 2006/95/ES – Smernica o nízkom napätí
§ 2004/108/ES – Elektromagnetická kompatibilita
§ 2009/125/ES – Energetická smernica

Technické zmeny
Technické zmeny vyhradené.
Ilustrácie použité v tomto návode na obsluhu zobrazujú model IMPRESSA J7 Piano Black. Vaša
IMPRESSA sa môže v detailoch odlišovať.
Odozva
Váš názor nás zaujíma!
Využite kontaktný link na stránke www.jura.com.
Autorské právo a Copyright
Návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Kopírovanie
a prekladanie do iných jazykov nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti JURA
Elektroapparate AG prípustné.

Záručný list
Vážený zákazník,
ďakujeme , že ste si kúpili JURA kávovar. V prípade, že Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na
Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu odporúčame
pozorne si prečítať návod na obsluhu alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110 (cena miestneho hovoru) kvôli
ďalšej pomoci.
•
•
•
•
•
•

•

ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne spôsobených
chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby.
Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného
kameňa...).
Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa nasledujúceho po prevzatí prístroja
servisným strediskom.
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.
Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku
a len na základe kópie dokladu o kúpe, 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.
Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
§ bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do
prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr.
čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...), alebo iných pokynov, uvedených v
návode na obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
§ bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo
treťou osobou.
§ boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané, alebo odporučené spotrebné materiály
(čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre).
§ bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna
voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom,
bleskom, zatopením, pádom zariadenia, pri doprave a pod.
§ bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca
prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý
uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN.
§ ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie
mlynčeka, poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením ako napr. kamienkami,
kancelárskymi sponkami a podobne.
§ sa stroj používal na iné účely ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu ).

HOTLINE: 0850 211 110
v pracovných dňoch od 9,00 do 17,00 hod.

