IMPRESSA J9.3 One Touch TFT
Návod na obsluhu
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Opis symbolov
Varovné upozornenia
Dbajte prosím na informácie označené slovami POZOR alebo VAROVANIE
J POZOR
J VAROVANIE s piktogramom. Signálne slovo VAROVANIE poukazuje na možné ťažké
poranenia, signálne slovo POZOR na nebezpečenstvo ľahkých poranení
POZOR

POZOR Vás upozorňuje na skutočnosti, ktoré môžu zapríčiniť poškodenie
prístroja.

Použité symboly
T

Výzva k úkonu. Prístroj požaduje vykonanie určitého úkonu.

E

Pokyny a tipy, aby ste s prístrojom IMPRESSA vhodne a jednoducho dokázali
zaobchádzať.

„Espresso“

Text na displeji
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Kryt zásobníka na zrnkovú kávu
Kryt nádržky na vodu
Zásobník zrnkovej kávy s krytom arómy
Nádržka na vodu
Výškovo nastaviteľná dýza na cappuccino
Zásobník na kávový odpad
Výlevka
Rošt na šálky

9
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Násypka na mletú kávu
Kryt schránky pre príslušenstvo
Ovládač nastavenia stupňa mletia
Dýza na horúcu vodu
Odmerka na mletú kávu
Do výšky a šírky nastaviteľný výtok kávy
Sieťový vypínač (na boku prístroja)
a sieťový kábel

Ovládacie prvky











Horná strana prístroja
1 Q Tlačidlo Zap/Vyp
2 g Rotačný ovládač
3 O Tlačidlo P (programovanie)

Čelná strana prístroja
4 Displej
5 Tlačidlá (funkcia tlačidiel závisí od textu
na displeji)
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Dôležité upozornenia

Dôležité upozornenia
Použitie v zhode
s určením

Prístroj je koncipovaný a konštruovaný výhradne na použitie
v domácnosti. Slúži na prípravu kávy a ohrievanie mlieka či vody.
Akékoľvek iné použitie sa pokladá za nezhodné s určením prístroja. Spoločnosť JURA Elektroapparate AG nepreberá záruku
za následky v dôsledku použitia prístroja nezhodného s jeho určením.
Pred začatím používania prístroja si prosím dôsledne a v úplnosti
prečítajte tento návod na obsluhu. Riaďte sa ním. V prípade škôd
alebo nedostatkov vzniknutých v dôsledku nedodržiavania tohto
návodu na obsluhu zaniká nárok na záruku. Tento návod na obsluhu
majte vždy poruke v blízkosti prístroja. Odovzdajte ho nasledovnému používateľovi.

Pre Vašu bezpečnosť

J

Prečítajte si a dôsledne dodržiavajte tieto dôležité bezpečnostné
pokyny.
Aby ste sa vyhli možnému úderu elektrickým prúdom:
Nikdy neuvádzajte do prevádzky prístroj s poškodením
alebo s poškodeným sieťovým káblom.
V prípade podozrenia na poškodenie, ako napr. zápach spáleniny, odpojte bezodkladne kávovar od elektrickej siete
a obráťte sa na servis JURA – http://servis.decs.sk
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 kávovar IMPRESSA ani sieťový kábel sa
nenachádzajú v blízkosti horúceho povrchu.
Vždy sa starostlivo uistite, že sa sieťový kábel nezakliesnil
a 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.

U
U
U
U
U
U
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U

Ak chcete prístroj IMPRESSA kompletne odpojiť od elektrickej siete, vypnite prístroj najprv tlačidlom Zap/Vyp a potom
vypnite sieťový vypínač. Až nakoniec vytiahnite zo zásuvky
sieťový kábel.

Pozor na nebezpečenstvo obarenia alebo popálenia pri dotyku
o výtok alebo dýzu na horúcu vodu či paru.
Prístroj umiestnite mimo dosahu detí.
Nedotýkajte sa horúcich častí. Používajte dodané úchytky.
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.

U
U
U

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 potknutiu sa oň a následnému poškodeniu.
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 elektrickej sieti iba za podmienky, že sa
napätie zhoduje s napätím uvedeným na typovom štítku.
Typový štítok nájdete na spodnej strane Vášho kávovaru
IMPRESSA. Ďalšie technické informácie nájdete v kapitole 9
„Technické údaje“.
Používajte iba odporučené čistiace a údržbové prostriedky.
Používanie doplnkov, ktoré neboli výslovne preverené
a odporučené spoločnosťou JURA, môže Váš kávovar
IMPRESSA poškodiť.
Nepoužívajte kávové zrná upravené rôznymi prídavkami
alebo karamelizované kávové zrná.

U
U
U
U
U
U

U
U
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U
U

Do nádržky na vodu nalievajte vždy iba chladnú, čerstvú
vodu.
V prípade dlhodobejšej neprítomnosti vypnite prístroj zo
siete.

Osoby, vrátane detí, ktoré na základe svojich
telesných, zmyslových alebo duševných schopností alebo
neskúsenosti či neznalosti nedokážu bezpečne obsluhovať
tento kávovar,
nesmú prístroj používať bez dozoru alebo pokynov zodpovednej
osoby.

U
U

Bezpečná manipulácia s filtrom CLARIS Blue:
Filtre CLARIS Blue uchovávajte mimo dosahu detí.
Filtre CLARIS Blue uchovávajte v suchu, v neporušenom
obale.
Filtre CLARIS Blue chráňte pred vplyvom vysokých teplôt
a priameho slnečného žiarenia.
Nikdy nepoužívajte poškodené filtre!
Nerozoberajte Claris filter blue!

U
U
U
U
U
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Príprava a prvé sprevádzkovanie

Príprava a prvé sprevádzkovanie

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 prípravy kávy.

Umiestnenie prístroja

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. Dbajte na to, aby neboli zakryté vetracie
otvory.

U
U

Naplnenie nádržky
na vodu
POZOR

Pokiaľ si chcete užiť zážitok z perfektnej kávy, odporúčame Vám
vymieňať vodu každý deň.
Mlieko, minerálna voda alebo iné kvapaliny môžu prístroj alebo
nádržku na vodu poškodiť.
T Nádržku napĺňajte výhradne čerstvou, chladnou vodou.
T Otvorte kryt nádržky na vodu.
T Nádržku na vodu vyberte a vypláchnite ju studenou
vodou.
T Do nádržky potom vlejte čerstvú, chladnú vodu a vložte ju
späť.
T Zatvorte kryt nádržky na vodu.

Naplnenie zásobníka
zrnkovej kávy
POZOR

Zásobník zrnkovej kávy je vybavený krytom na ochranu arómy,
ktorý zaistí, že si Vaša káva uchová správnu arómu čo najdlhšie.
Kávové zrná upravené prídavnými látkami (napr. cukrom), vopred
mletá alebo instantná káva môžu poškodiť mlynček.
T Pri napĺňaní zásobníka zrnkovej kávy používajte výhradne
čisté kávové zrná.
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T Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy a vyberte kryt
na ochranu arómy.
T Zo zásobníka vyberte všetky prípadné nečistoty alebo
cudzie predmety.
T Do zásobníka zrnkovej kávy nasypte zrná kávy a zavrite
oba kryty.

Prvé spustenie
do prevádzky
J VAROVANIE

V prípade prevádzky prístroja s poškodeným sieťovým káblom hrozí
nebezpečenstvo úrazu v dôsledku úderu elektrickým prúdom.
T Nikdy nepoužívajte poškodený prístroj ani prístroj s poškodeným sieťovým káblom.
Predpoklad: Nádržka na vodu i zásobník zrnkovej kávy sú naplnené.
T Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
3 T Prístroj IMPRESSA zapnite sieťovým vypínačom na pravej
strane vzadu.
Q T Stlačením tlačidla Zap/Vyp zapnete kávovar. Objaví sa
Vám logo JURA. Potom sa zobrazia jazyky, z ktorých si
môžete vybrať.
E Ak chcete, aby sa Vám zobrazili ďalšie jazyky, stlačte tlačidlo
„Ďalej“ (vpravo dole).

k
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T Stlačte tlačidlo želaného jazyka, napr. „Jazyk slovenský“.
Na displeji sa nakrátko objaví „Uložené“, čo potvrdí nové
nastavenie.
„Prosím, stlačte rotačný ovládač“, rotačný ovládač svieti.
T Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku.
T Stlačte rotačný ovládač.
„Systém sa plní“, systém sa napĺňa vodou. Proces sa
zastaví automaticky.
„Prosím, stlačte rotačný ovládač“

1

k

Príprava a prvé sprevádzkovanie

T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
T Stlačte rotačný ovládač.
„Prístroj sa preplachuje“. Proces preplachovania sa zastaví
automaticky. Na displeji sa objaví: „Prosím, vyberte si produkt:“, Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku.

E Na displeji sa zobrazia nápoje (produkty), ktoré môžete pripraviť.

Nasadenie a aktivácia
filtra

Ak používate aktivovaný filter CLARIS Blue, doporučujeme odvápniť prístroj 1 x ročne.
E Pokiaľ nepoznáte tvrdosť Vami používanej vody, mali by ste
ju najprv zistiť (viď kapitolu 1 „Príprava a prvé sprevádzkovanie – Určenie tvrdosti vody“).
E Proces vkladania filtra treba vykonať bez prerušenia. Len tak
totiž možno zabezpečiť, že Vaša IMPRESSA bude optimálne
fungovať.
Predpoklad: Na displeji svieti: „Prosím, vyberte si produkt:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Nastavenia údržby (3/6)“.
T Stlačte tlačidlo „Filter“.
„Filter“
T Stlačte tlačidlo „Aktívny“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko objaví „Uložené“.
„Prosím, vložte filter“
T Z balíčka Welcome Pack vyberte nastavec filtra.
T Nastavec zhora nasaďte na filter CLARIS Blue.
T Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
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Príprava a prvé sprevádzkovanie

T Odklopte držiak filtra a filter ľahkým tlakom vložte
do nádržky na vodu.
T Držiak zaklapnite. Budete počuť zreteľné zaklapnutie.
E Po dvoch mesiacoch sa účinnosť filtra vyčerpá. Preto si
nastavte na dátumovom kotúči na držiaku filtra v nádržke
na vodu dobu, kedy ste vložili do nádržky filter.
T Do nádržky na vodu vlejte čerstvú, chladnú vodu a nádržku
vložte do kávovaru.
T Pod dýzu na cappuccino umiestnite nádobku (s objemom
min. 500 ml).
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
„Filter sa preplachuje“, z dýzy na cappuccino vyteká
voda.
E Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek prerušiť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo. Ak budete v preplachovaní filtra chcieť
pokračovať, stlačte rotačný ovládač.
E 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.
„Prístroj sa nahrieva“. Na displeji sa objaví hlásenie:
“Prosím, vyberte si produkt“. Filter je teraz aktivovaný.

Určenie a nastavenie
tvrdosti vody

E Pokiaľ používate filter CLARIS Blue, ktorý ste si aktivovali
v programovacom režime, nemôžete zároveň nastaviť stupeň tvrdosti vody.
Čím je voda tvrdšia, tým častejšie je potrebné odstraňovať vodný
kameň usadený vo Vašom kávovare IMPRESSA. Je preto dôležité
nastaviť správny stupeň tvrdosti používanej vody.
Tvrdosť vody môžete nastavovať plynule od hodnoty 1°dH
do 30°dH.
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Príprava a prvé sprevádzkovanie

Určenie tvrdosti vody

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

Nastavenie tvrdosti vody

Predpoklad: Na displeji svieti: „Prosím, vyberte si produkt:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji objaví
programový bod „Nastavenia údržby (3/6)“.
T Stlačte tlačidlo „Tvrdosť vody“.
„Tvrdosť vody“
T Stláčaním tlačidiel „ < “ alebo „ > “ nastavíte tvrdosť vody.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí nápis „Uložené“, ako potvrdenie nastavenia.
„Nastavenia údržby (3/6)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:“
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Nastavenie mlynčeka
POZOR

Mlynček môžete trvalo nastaviť tak, aby vyhovoval spôsobu praženia Vašej obľúbenej kávy.
Pokiaľ by ste chceli stupeň mletia nastavovať v okamihu, keď
mlynček nemelie, hrozí poškodenie prevodových koliesok mlynčeka.
T Stupeň mletia preto nastavujte výhradne počas procesu
mletia!
Správne nastavenie stupňa mletia spoznáte na základe toho, že
z výtoku na kávu vyteká káva rovnomerne. Navyše vzniká jemná
hustá kávová pena, tzv. crema.
Príklad: Zmenu stupňa mletia počas prípravy espressa uskutočníte
nasledovným spôsobom:
T Otvorte kryt schránky na príslušenstvo.
T Pod výtok na kávu umiestnite šálku.
T Stlačte tlačidlo „Espresso“.
Mlynček začne mlieť a na displeji svieti nápis „Espresso“.
T Otáčajte nastavením stupňa mletia počas mletia až
na požadovanú polohu.
Pripraví sa Vaše espresso a zároveň sa nastaví stupeň mletia.
T Zatvorte kryt schránky na príslušenstvo.

14
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Príprava

Príprava
E Prípravu kávového alebo mliečneho nápoja či horúcej vody
môžete kedykoľvek prerušiť. Za týmto účelom stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo.
E Pred a počas procesu mletia môžete otáčaním rotačného
ovládača Rotary Switch g voliť silu kávy jednotlivých nápojov: ; (extra jemná), ;; (jemná), ;;; (normálna), ;;;; (silná)
alebo ;;;;; (extra silná).
E Počas prípravy kávovej špeciality máte možnosť otáčaním
rotačného ovládača Rotary Switch g alebo stlačením tlačidiel „ < “ a „ > “ vymazať alebo prestavovať vopred nastavené
množstvo vody.
E Aktuálny stav prípravy môžete sledovať na displeji.
V programovacom režime máte možnosť vykonať trvalé nastavenia pre všetky produkty (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Nastavenia produktov“).

Možnosti prípravy
nápojov

Pripraviť si môžete viac kávových špecialít, než je zobrazené
na displeji. Akonáhle začnete otáčať rotačný ovládač, zobrazia sa
Vám v kolotočovom formáte ďalšie kávové špeciality. Keď do 5
sekúnd nezačnete pripravovať žiaden nápoj, zmizne tento prehľad
nápojov z displeja.
Na displeji sa štandardne zobrazujú nasledovné kávové špeciality:
„Espresso“
„Káva“
„Cappuccino“
„Latte macchiato“
„Horúca voda“
„Mlieko“

U
U
U
U
U
U

Dodatočné kávové špeciality v kolotočovom prehľade:
„Ristretto“
„Dve espressá“
„Dve kávy“
„Dve ristrettá“

U
U
U
U
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Príprava

Espresso a káva

Príprava „espressa“ a „kávy“ prebieha podľa rovnakého vzoru:
Príklad: Takto pripravíte kávu.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
T Stlačte tlačidlo „Káva“
Spustí sa príprava kávy. Vopred nastavené množstvo kávy
vtečie do šálky.
Príprava sa zastaví automaticky a na displeji sa ukáže
nápis „Prosím, vyberte si produkt:“.

Príprava dvoch
kávových špecialít

Dve kávové špeciality pripravíte buď pomocou kolotočového
náhľadu alebo dvojnásobným stlačením tlačidla pre daný produkt.
Príklad: Takto pripravíte dve kávy (pomocou kolotočového
náhľadu).
T Pod výtok na kávu postavte dve šálky.
g T Otáčajte rotačný ovládač, vstúpite tak do kolotočového
náhľadu nápojov
g T Otáčajte rotačný ovládač tak dlho, kým sa nezobrazí: „Dve
kávy“.
k T Stlačte rotačný ovládač.
Spustí sa príprava. Do šálok vtečie vopred nastavené
množstvo kávy.
Príprava sa zastaví automaticky a na displeji sa ukáže
nápis „Prosím, vyberte si produkt:“.
E Takto si pripravíte dve šálky kávy stlačením jediného tlačidla:
Pod výtok na kávu postavte dve šálky. V priebehu dvoch
sekúnd dva razy stlačte tlačidlo „Káva“, čím začnete prípravu
dvoch káv naraz.
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Latte macchiato,
cappuccino

Príprava

Vaša IMPRESSA Vám stlačením jedného tlačidla pripraví latte macchiato alebo cappuccino. A nemusíte pritom ani posúvať šálku či
pohár.
Príklad: Takto pripravíte latte macchiato.
T Z dýzy na cappuccino odoberte ochrannú (červenú)
krytku.
T Hadičku na nasávanie mlieka pripojte k dýze na cappuccino. V prípade kartónu s mliekom použite dlhšiu, v prípade nádobky na mlieko kratšiu hadičku.
T Opačný koniec hadičky zasuňte do kartónu s mliekom
alebo ho spojte s nádobkou na mlieko.

T Pod dýzu na cappuccino postavte pohár.
T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte
do polohy Mliečna pena ü.
T Stlačte tlačidlo „Latte macchiato“.
„Latte macchiato“, začne sa príprava mliečnej peny.
Proces sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného množstva mlieka.
E Nasleduje prestávka, počas ktorej sa teplé mlieko oddeľuje
od mliečnej peny. Takto môžu vzniknúť typické tri vrstvy skutočného Latte Macchiato. Dĺžku tejto prestávky môžete
zadefinovať v programovacom režime (viď kapitolu 4 „Trvalé
nastavenia v programovacom režime – Nastavenia produktov“).
Začne sa príprava kávy. Príprava sa zastaví automaticky
po dosiahnutí vopred nastaveného množstva vody. Na displeji sa objaví nápis „Prosím, vyberte si produkt:“.
Ak chcete, aby Vaša dýza na cappuccino fungovala bezchybne,
mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Presnejší návod
nájdete v kapitole 5 „Údržba – Preplachovanie dýzy na cappuccino“.
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Príprava

Teplé mlieko a mliečna
pena

Príklad: Takto pripravíte mliečnu penu.
T Z dýzy na cappuccino odoberte ochrannú (červenú)
krytku.
T Hadičku na nasávanie mlieka pripojte na dýzu na cappuccino. Ak pri príprave mliečnej špeciality používate mlieko
v kartóne, použite dlhšiu hadičku, ak používate nádobku
na mlieko, použite kratšiu hadičku na nasávanie mlieka.
T Opačný koniec hadičky zasuňte do kartónu s mliekom
alebo ho spojte s nádobkou na mlieko.

T Pod dýzu na cappuccino postavte šálku.
T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte
do polohy Mliečna pena ü.
E Pokiaľ chcete zohriať mlieko, musíte nastavovacie koliesko
dýzy na cappuccino pootočiť do polohy Mlieko z.
T Stlačte tlačidlo „Mlieko“.
„Mlieko“
Akonáhle je prístroj nahriaty, zobrazí sa hlásenie: „Prosím,
vyberte si produkt:“.
T Stlačte opäť tlačidlo „Mlieko“.
„Mlieko“, začne sa príprava horúceho mlieka/mliečnej
peny. Proces prípravy sa zastaví automaticky po dosiahnutí
vopred nastaveného množstva mlieka. Na displeji sa
objaví nápis „Prosím, vyberte si produkt:“.
Ak chcete, aby Vaša dýza na cappuccino fungovala bezchybne, mali
by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Presnejší návod nájdete
v kapitole 5 „Údržba – Preplachovanie dýzy na cappuccino“.

Mletá káva

Máte tiež možnosť používať iný druh kávy, napr. kávu bez obsahu
kofeínu, pre tento účel Vám poslúži násypka na mletú kávu.
E Do násypky na mletú kávu nedávajte nikdy viac než 2 zarovnané dávkovacie lyžice (odmerky) mletej kávy.
E Nepoužívajte príliš najemno mletú kávu, mohla by totiž
upchať systém. Káva potom vyteká iba po kvapkách.
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Príprava

E Ak ste do násypky nasypali príliš málo mletej kávy, zobrazí
sa na displeji: „Príliš málo mletej kávy“ a kávovar IMPRESSA
preruší prípravu nápoja.
E Želanú kávovú špecialitu musíte pripraviť najneskôr do 1
minúty po nasypaní mletej kávy do násypky a zavretí krytu.
V opačnom prípade kávovar IMPRESSA preruší prípravu
nápoja (mletú kávu vysype do odpadu) a je opäť pripravený
na prevádzku.
Príprava všetkých kávových špecialít z mletej kávy prebieha podľa
tohto vzoru:
Príklad: Takto pripravíte šálku espressa z vopred mletej kávy.
T Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
T Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
„Prosím, nasypte mletú kávu“
T Do násypky na mletú kávy vsypte zarovnanú odmerku
mletej kávy.
T Zavrite kryt násypky.
„Prosím, vyberte si produkt:“
T Stlačte tlačidlo „Espresso“.
Začne sa príprava. Vopred nastavené množstvo espressa
vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji
sa zobrazí nápis „Prosím, vyberte si produkt:“.

Trvalé prispôsobenie
množstva vody veľkosti
šálky

Množstvo vody pre všetky kávové špeciality i horúcu vodu môžete
veľmi jednoducho a trvalo prispôsobiť veľkosti šálky. Obdobne ako
v nasledujúcom príklade nastavte raz množstvo vody. Pri všetkých
ďalších prípravách vtečie do šálky rovnaké množstvo vody.
Trvalé prispôsobenie množstva vody pre všetky kávové špeciality
i horúcu vodu prebieha podľa tohto vzoru.
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Príprava

Príklad: Takto trvalo nastavíte množstvo vody pre 1 kávu.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:“.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
T Stlačte a podržte tlačidlo „Káva“.
„Káva“ a „objem“ kávy sa zobrazia na displeji.
T Naďalej držte stlačené tlačidlo „Káva“, až sa na displeji
objaví nápis „Dosiahli ste želaný objem? Stlačte tlačidlo“.
T Tlačidlo „Káva“ uvoľnite.
Začne sa príprava kávy a káva vtečie do šálky.
T Ako náhle sa v šálke nachádza dostatok kávy, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Príprava sa zastaví. Na displeji sa zobrazí „Uložené“. Nastavené množstvo vody pre jednu kávu sa natrvalo uloží.
Na displeji sa objaví nápis „Prosím, vyberte si produkt:“.
E Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, stačí zopakovať
vyššie spomenutý proces.
E Množstvo vody pre všetky kávové špeciality a horúcu vodu
si môžete natrvalo nastaviť taktiež v programovacom režime
(viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime
– Nastavenia produktov“).

Horúca voda

Ak chcete dosiahnuť perfektný tok vody, používajte dýzu na horúcu
vodu. Dýzu na horúcu vodu nájdete pod krytom schránky na príslušenstvo.
Pri príprave horúcej vody máte na výber nasledovné teploty:
„Nízka“, „Normálna, „Horúca“.
J POZOR

Nebezpečenstvo obarenia striekajúcou horúcou vodou!
T Zamedzte priamemu kontaktu s pokožkou!
T Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite z prístroja.
T Otvorte kryt priečinku na príslušenstvo, vyberte z neho
dýzu na horúcu vodu a kryt opäť zavrite.
T Dýzu na horúcu vodu pripojte k prípojke dýz.
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Príprava

T Pod dýzu na horúcu vodu postavte šálku.
T Stlačte tlačidlo „Horúca voda“.
Na displeji sa zobrazí nápis „Horúca voda“ a jej teplota.
E Opakovaným stláčaním tlačidla „ < “ alebo „ > “ (v priebehu
zhruba 2 sekúnd) môžete teplotu prispôsobiť vlastným preferenciám. Toto nastavenie sa neukladá.
„Horúca voda“, do šálky vtečie horúca voda. Príprava sa
zastaví automaticky. Na displeji sa rozsvieti nápis „Prosím,
vyberte si produkt:“.
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Denná prevádzka

Denná prevádzka

Zapnutie

Po zapnutí môže IMPRESSA spustiť preplachovanie buď automaticky alebo bude požadovať jeho spustenie stlačením rotačného
ovládača. V programovacom režime máte možnosť toto nastavenie zmeniť tak, aby prístroj spustil prepláchnutie po zapnutí automaticky (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom
režime – Prepláchnutia”).
Predpoklad: Váš kávovar IMPRESSA je zapnutý sieťovým vypínačom.
T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
Q T Stlačte Zapínač/Vypínač, čím kávovar IMPRESSA zapnete.
Na displeji sa zobrazí „Víta Vás JURA“. Prístroj sa
nahrieva.
„Prosím stlačte rotačný ovládač“
k T Stlačte rotačný ovládač.
Prístroj sa preplachuje, proces sa zastaví automaticky.
Na displeji sa ukáže „Prosím, vyberte si produkt:”.

Denná starostlivosť
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Ak sa chcete zo svojho kávovaru IMPRESSA dlhodobo tešiť a mať
neustále istotu prípravy kvalitnej kávy, mali by ste prístroj každodenne ošetrovať.
T Vytiahnite z kávovaru výlevku.
T Vyprázdnite zásobník na kávový odpad a výlevku. Prepláchnite ich teplou vodou.
T Kovové kontakty vzadu na výlevke osušte.
T Zásobník na kávový odpad i výlevku opäť vsaďte do prístroja.
T Nádržku na vodu opláchnite čerstvou vodou.
T Rozložte a prepláchnite dýzu na cappuccino (viď kapitolu
5 „Údržba – Prepláchnutie dýzy na cappuccino”).
T Povrch prístroja utrite čistou, mäkkou a navlhčenou handričkou (napr. z mikrovlákien).

3

Vypínanie

Denná prevádzka

Keď prístroj IMPRESSA vypnete, dôjde k prepláchnutiu všetkých
výtokov, ktorými boli pripravované kávové nápoje alebo mlieko.
T Pod výtok na kávu i dýzu na cappuccino postavte
po nádobke.
Q T Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
„Prístroj sa preplachuje”, „Preplachujú sa mliečne cesty”,
začne sa preplachovanie všetkých výtokov, ktorými bola
pripravovaná kávová alebo mliečna špecialita. Proces sa
zastaví automaticky. IMPRESSA sa vypne.
E Ak kávovar IMPRESSA vypnete Zapínačom/Vypínačom, bude
prístroj po vypnutí spotrebovávať v pohotovostnom stave
energiu na úrovni 0,01 W. Prístroj môžete i kompletne odpojiť od prívodu energie, stačí vytiahnuť kábel zo zásuvky.
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4 Trvalé nastavenia v programovacom režime

4 Trvalé nastavenia v programovacom režime
V programovacom režime môžete uskutočňovať trvalé nastavenia.
Jednoduchým otáčaním rotačného ovládača a variabilnými tlačidlami môžete prechádzať jednotlivými programovými krokmi
a trvalo ukladať želané nastavenia. Týmto spôsobom môžete
uskutočniť nasledujúce nastavenia:
Programový bod
„Údržbový stav (1/6)“

„Nastavenia produktov
(2/6)”
„Nastavenie údržby
(3/6)“

Podpoložka
Objasnenie
„Čistenie”,
T Spustenie požadovaného údržbového
„Odvápnenie”, len ak
programu.
nemáte aktivovaný filter,
„Výmena filtra”, len ak
máte aktivovaný filter,
„Preplach kávových ciest”,
„Čistenie mliečnych ciest”
„Rozšírené nastavenia”
T Zvoľte si svoje vlastné nastavenia pre
kávové špeciality a horúcu vodu.
„Filter“,
T Vyberte si, či chcete svoj kávovar
„Tvrdosť vody” len ak nie IMPRESSA prevádzkovať s alebo bez filtra
je aktivovaný filter
CLARIS Blue.
„Preplach kávových ciest”, T Nastavte tvrdosť vody.
„Preplach mliečnych ciest” T Zmeňte nastavenia pre prepláchnutie
po zapnutí a pre prepláchnutie mliečnych
ciest.

„Nastavenia prístroja 1
(4/6)“

„Úspora energie”,
„Vypnúť po”,
„Jednotky”,
„Výrobné nastavenia”

T Vyberte si energeticky úsporný režim.
T Nastavte, po akom čase sa má IMPRESSA
automaticky vypnúť.
T Zvoľte si jednotky množstva vody.
T Vráťte trvalo nastavené hodnoty všetkých
produktov na továrenské nastavenia.

„Nastavenia prístroja 2
(5/6)“

„Výber jazyka”,
„Displej”,
„Farba”
„Počítadlo nápojov”,
„Počítadlo údržby”,
„Verzia”

T Vyberte si jazyk i vzhľad pozadia displeja
pre Váš kávovar.

„Informácie (6/6)“

24

T Majte prehľad o všetkých pripravených
kávových špecialitách a nechajte si
zobraziť počet vykonaných údržbových
programov.

4 Trvalé nastavenia v programovacom režime

Nastavenia produktov

Pod programovým bodom „Nastavenia produktov (2/6)” môžete
vykonať individuálne nastavenia pre všetky kávové špeciality
i horúcu vodu. Trvalo môžete nastaviť nasledovné nastavenia:

Nápoj
Ristretto,
espresso,
káva

Teplota
„Normálna”,
„Vysoká”

Sila kávy

Dve ristrettá,
dve espressá,
dve kávy
Latte macchiato,
cappuccino

„Normálna”,
„Vysoká”
„Normálna”,
„Vysoká”

„extra jemná ;”, „jemná ;;“,
„normálna ;;;“, „silná ;;;;“,
„extra silná ;;;;;“

Porcia mlieka
Horúca voda

–
„Nízka“,
„Normálna”,
„Horúca“

–
–

„extra jemná ;”, „jemná ;;“,
„normálna ;;;“, „silná ;;;;“,
„extra silná ;;;;;“
–

Množstvo
Objem: „25 ml“ – „240 ml“

Objem: „25 ml“ – „240 ml“
(na šálku)
Množstvo mlieka:
„3 sek.“ – „120 sek.“
Prestávka: „0 sek.“ – „60 sek.“
Objem: „25 ml“ – „240 ml“
„3 sek.“ – „120 sek.“
„25 ml“ – „450 ml“

Príklad: Takto zmeníte pre jedno latte macchiato množstvo mlieka
zo 16 sek. na 20 sek., prestávku z 30 sek. na 40 sek. a množstvo
vody zo 45 ml na 40 ml.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zobrazí nápis
„Nastavenia produktov (2/6)”.
T Stlačte tlačidlo „Rozšírené nastavenia”.
„Rozšírené nastavenia”
E V ďalšom kroku vyberte tlačidlo nápoja, pre ktorý chcete
uskutočniť dané nastavenie. Nedôjde pritom k príprave žiadneho nápoja.
T Stlačte tlačidlo „Latte macchiato”.
„Latte macchiato”
T Stlačte tlačidlo „Porcia mlieka”.
T Stláčaním tlačidla „ < ” alebo „ > ” dosiahnete zmenu množstva mlieka na „20 sek.“.
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4 Trvalé nastavenia v programovacom režime

O

Údržbové nastavenia

V programovom bode „Nastavenie údržby (3/6)” môžete uskutočniť nasledovné nastavenia:
„Filter“
U Aktivujte filter CLARIS Blue (viď kapitolu 1 „Príprava a sprevádzkovanie – Nasadenie a aktivácia filtra“).
„Tvrdosť vody”
U Ak nepoužívate filter CLARIS Blue, musíte nastaviť tvrdosť
vody (viď kapitolu 1 „Príprava a sprevádzkovanie – Nastavenie tvrdosti vody“).
„Preplach kávových ciest“/„Manuálne“
U Prepláchnutie po zapnutí treba spustiť ručne.
„Preplach kávových ciest“/„Automaticky“
U Prepláchnutie po zapnutí sa spustí automaticky.
„Preplach mliečnych ciest“/„Po 10 min.“
U Prístroj bude 10 minút po príprave kávovej špeciality
s mliekom požadovať prepláchnutie mlečnych ciest.
„Preplach mliečnych ciest“/„Ihneď“
U Prístroj bude ihneď po príprave kávovej špeciality s mliekom požadovať prepláchnutie mliečnych ciest.

U
U
U
U
U
U
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T Stlačte tlačidlo „Uložiť”.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené”, čím sa potvrdí
uloženie nového nastavenia.
T Stlačte tlačidlo „Objem”.
T Stláčaním tlačidla „ < ” alebo „ > ” dosiahnete zmenu
objemu na „40 ml“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť”.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené”, čím sa potvrdí
uloženie nového nastavenia.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
T Stlačte tlačidlo „Prestávka“.
T Stláčaním tlačidla „ < ” alebo „ > ” dosiahnete zmenu dĺžky
prestávky na „40 sek.“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť”.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené”, čím sa potvrdí
uloženie nového nastavenia
„Latte macchiato”
T Stlačte tlačidlo P, čím opustíte programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”

4 Trvalé nastavenia v programovacom režime

Príklad: Takto nastavíte, aby kávovar okamžite po príprave kávovej špeciality s mliekom začal požadovať prepláchnutie mliečnych
ciest.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Nastavenie údržby (3/6)”.
T Stlačte tlačidlo „Preplach mliečnych ciest“.
„Preplach mliečnych ciest“
T Stlačte tlačidlo „Ihneď“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť”.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené”, čím sa potvrdí
uloženie nového nastavenia.
„Nastavenie údržby (3/6)”
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”

Energeticky úsporný
režim

Pre svoj kávovar IMPRESSA môžete v programovom bode „Nastavenia prístroja 1 (4/6)“/„Úspora energie” trvalo nastaviť energeticky úsporný režim (Energy Save Mode, E.S.M.®):
„Neaktívny”
U Bez čakacej doby možno kedykoľvek pripraviť všetky kávovo-mliečne a kávové špeciality ako i horúcu vodu.
U Pred prípravou mlieka sa musí prístroj najprv nahriať.
„Aktívny” (Úspora energie až do 40 %)
U Krátko po poslednej príprave sa kávovar IMPRESSA prestane nahrievať. Po dosiahnutí úspornej teploty sa na displeji zobrazí hlásenie „Úspora energie” – môže to trvať niekoľko minút.
U Pred prípravou kávy, horúcej vody i mlieka sa musí prístroj
najskôr nahriať.

U
U

Príklad: Takto zmeníte energeticky úsporný režim z „Neaktívny”
na „Aktívny”.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
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g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Nastavenia prístroja 1 (4/6)“.
T Stlačte tlačidlo „Úspora energie”.
„Úspora energie”
T Stlačte tlačidlo „Aktívny”.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť”.
Na displeji sa objaví nakrátko „Uložené”.
„Nastavenia prístroja 1 (4/6)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”

Automatické vypínanie

Vďaka automatickému vypínaniu svojho kávovaru IMPRESSA
môžete šetriť energiu. Pokiaľ máte túto funkciu aktivovanú, vypne
sa kávovar IMPRESSA po poslednom vykonanom úkone na ňom
v nastavenom čase automaticky.
Automatické vypínanie sa dá nastaviť na 15 minút alebo
v rozmedzí 0,5 až 15 hodín.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Nastavenia prístroja 1 (4/6)“.
T Stlačte tlačidlo „Vypnúť po”.
„Vypnúť po”
T Stlačte tlačidlo „ < ” alebo „ > ”, čím zmeníte nastavenie
na želaný čas.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť”.
Na displeji sa objaví nakrátko „Uložené”.
„Nastavenia prístroja 1 (4/6)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”
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Jednotka množstva
vody

Obnovenie výrobných
nastavení

Jednotku množstva vody môžete meniť z „ml” na „oz”.
Príklad: Takto zmeníte jednotku množstva vody z „ml“ na „oz“.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Nastavenia prístroja 1 (4/6)“.
T Stlačte tlačidlo „Jednotky”.
„Jednotky”
T Stlačte tlačidlo „oz“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť”.
Na displeji sa objaví nakrátko „Uložené”.
„Nastavenia prístroja 1 (4/6)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”
V programovom bode „Nastavenia prístroja 1 (4/6)“/„Výrobné nastavenia” môžete vrátiť rozličné nastavenia na nastavenia z výroby:
„Prístroj”
U Všetky zákazníkom vykonané nastavenia (okrem filtra)
sa vrátia na továrenské nastavenia. Potom sa kávovar
IMPRESSA vypne.
„Jednotlivé produkty”
U Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota atď.) každého produktu možno jednotlivo vrátiť na továrenské
nastavenia. V tomto prípade sa resetujú i nastavenia pre
dvojité produkty.
„Všetky produkty”
U Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota atď.) pre
všetky produkty sa vrátia na továrenské nastavenia.
„Nastavenia displeja”
U Všetky vykonané nastavenia displeja sa vrátia na továrenské nastavenia.

U
U

U
U

Príklad: Takto vrátite na továrenské nastavenia produkt „Espresso”.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
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g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Nastavenia prístroja 1 (4/6)“.
T Stlačte tlačidlo „Výrobné nastavenia”.
„Výrobné nastavenia”
T Stlačte tlačidlo „Jednotlivé produkty”.
T Stlačte tlačidlo „Espresso”.
„Espresso”/„Chcete daný produkt vrátiť na výrobné nastavenia?”
T Stlačte tlačidlo „Ďalej”.
Na displeji sa objaví nakrátko „Uložené”.
„Výrobné nastavenia”
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”

Jazyk

V tomto programovom bode si môžete vybrať jazyk Vášho kávovaru IMPRESSA.
E Ak ste omylom zvolili jazyk, ktorému nerozumiete, môžete
prístroj vrátiť späť na jazyk „Slovensky”. Stlačte tlačidlo P,
vstúpite tak do programovacieho režimu. Pomocou otáčania
rotačného ovládača g zvoľte programový bod 5/6 a potom
stlačte ľavé horné tlačidlo.
Príklad: Takto zmeníte jazyk z napr. jazyk „English” na jazyk
„Slovensky”.
Predpoklad: Na displeji svieti „Please select product:” .
O T Stlačte tlačidlo P.
„Maintenance status (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Machine settings 2 (5/6)“.
T Stlačte tlačidlo „Choose language“.
„Choose language“
T Stlačte tlačidlo „Slovensky”.
Na displeji sa objaví nakrátko „Uložené”.
„Nastavenia prístroja 2 (5/6)”
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”
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Voľba pozadia

V tomto programovom bode si môžete nastaviť pozadie pre displej Vášho kávovaru IMPRESSA.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Nastavenia prístroja 2 (5/6)”.
T Stlačte tlačidlo „Farba pozadia”.
„Farba pozadia”
T Stláčajte tlačidlo „ < ” alebo „ > ”, zmeníte tak nastavenie
pozadia.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť”.
Na displeji sa objaví nakrátko „Uložené”.
„Nastavenia prístroja 2 (5/6)”
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”
E Zvolené pozadie je aktívne iba na displeji zobrazujúcom
stránku s výberom kávových špecialít.
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Zobrazenie informácií

V programovom bode „Informácie (6/6)” si môžete dať zobraziť
nasledovné údaje:
„Počítadlo nápojov”, počet pripravených kávových špecialít,
kávových špecialít s mliekom a porcií horúcej vody
„Počítadlo údržby”, zobrazuje údržbový stav a počet vykonaných údržbových programov (čistenie, odvápnenie,
výmena filtra)
„Verzia“, zobrazuje verziu softwéru

U
U
U

Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)“
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zjaví programový bod „Informácie (6/6)”.
T Stlačte tlačidlo „Počítadlo nápojov”.
Zobrazí sa Vám počet pripravených kávových špecialít.
T Stlačte tlačidlo „“.
„Informácie (6/6)”
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Prosím, vyberte si produkt:”
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Údržba
Váš kávovar IMPRESSA disponuje nasledujúcimi integrovanými
údržbovými programami:
Prepláchnutie prístroja („Preplach kávových ciest”)
Prepláchnutie dýzy na cappuccino („Preplach mliečnych
ciest”)
Čistenie dýzy na cappuccino („Čistenie mliečnych ciest”)
Výmena filtra („Vymeňte filter”)
Čistenie prístroja („Vyčistiť prístroj”)
Odvápnenie prístroja („Odvápnenie”)

U
U
U
U
U
U

E Čistenie, odvápnenie, prepláchnutie mliečneho systému či
výmenu filtra vykonajte vtedy, keď Vás o to kávovar žiada
zobrazením výzvy na displeji.
E Stlačením tlačidla P sa dostanete do prehľadu údržbových
programov „Údržbový stav (1/6)”. Na základe stavu informačného pásika môžete vidieť, kedy sa bude vyžadovať
daný údržbový program. Keď je pásik kompletne červený,
IMPRESSA Vás upozorní na vykonanie daného programu
údržby.
E Prístroj IMPRESSA Vás nebude vyzývať, aby ste vyčistili
mliečny systém. Z hygienických dôvodov Vám čistenie dýz
mliečneho systému odporúčame uskutočniť každý deň, keď
ste pripravovali mliečnu špecialitu.

Prepláchnutie prístroja

Proces prepláchnutia kávovaru môžete kedykoľvek uskutočniť
ručne.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)”
T Stlačte tlačidlo „Preplach kávových ciest”.
„Prístroj sa preplachuje”, z výtoku na kávu vyteká voda.
Preplachovanie sa zastaví automaticky, na displeji sa
zobrazí „Prosím, vyberte si produkt:”.
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Prepláchnutie dýzy
na cappuccino

Po každej príprave mliečnej špeciality požaduje kávovar IMPRESSA
prepláchnutie mliečneho systému.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prepláchnuť mliečne cesty”.
T Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku.
c T Stlačte rotačný ovládač.
„Preplachujú sa mliečne cesty”, z dýzy na cappuccino
vyteká voda.
Preplachovanie sa zastaví automaticky, na displeji sa
zobrazí „Prosím, vyberte si produkt:”.

Čistenie dýzy
na cappuccino

Ak chcete, aby Vaša dýza na cappuccino fungovala bezchybne,
mali by ste ju denne čistiť, pokiaľ ste pripravovali mliečny nápoj.
Prístroj IMPRESSA Vás nebude vyzývať, aby ste vyčistili dýzu
na cappuccino.
POZOR

V dôsledku používania nesprávnych čistiacich prostriedkov môže
dôjsť k poškodeniu prístroja alebo vzniku zvyškov po týchto
prostriedkoch vo vode.
T Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
E Čistiaci prostriedok po cappuccine od spoločnosti JURA zakúpite u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)”
T Stlačte tlačidlo „Čistenie mliečnych ciest”.
„Roztok na čistenie mlieč. systému”
T Do nádobky nalejte 250 ml čistej vody a za vrchnák (max.
15 ml) čistiaceho prostriedku na cappuccino.
T Do nádobky ponorte hadičku na nasávanie mlieka.
T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte prosím do polohy Mliečna pena ü alebo Mlieko z .
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Rozloženie
a prepláchnutie dýzy
na cappuccino

Údržba

T Ďalšiu nádobku postavte pod dýzu na cappuccino.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej”.
„Preplachujú sa mliečne cesty”, z dýzy na cappuccino
vyteká voda.
„Voda na čistenie mlieč. systému”
T Nádobku dôkladne vymyte, potom do nej nalejte 250 ml
čistej vody a ponorte do nej hadičku na nasávanie
mlieka.
T Druhú nádobku vyprázdnite a postavte ju znovu pod dýzu
na cappuccino.
T Stlačte údržbové tlačidlo.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej”.
„Preplachujú sa mliečne cesty”, spustí sa čistenie dýzy
a hadičky čistou vodou.
Na displeji sa zobrazí „Prosím, vyberte si produkt:”.

T Opatrne stiahnite z prípojky smerom nadol dýzu na cappuccino.
T Dýzu na cappuccino rozmontujte na jednotlivé súčiastky.
T Všetky diely dýzy na cappuccino dôkladne umyte pod
tečúcou vodou.
T Dýzu na cappuccino opäť poskladajte.
E Dbajte pritom na to, aby ste jednotlivé súčiastky zostavili
správne a napevno, len tak zaistíte správne fungovanie dýzy
na cappuccino.
T Napokon poskladanú dýzu na cappuccino opäť nasaďte
na prípojku na kávovare

Výmena filtra

E Po prietoku 50 litrov vody cez filter sa účinnosť filtra vyčerpá.
Vaša IMPRESSA požaduje výmenu filtra.
E Po dvoch mesiacoch sa účinnosť filtra vyčerpá. Dobu používania filtra si môžete nastaviť pomocou časového kotúča
na držiaku filtra v nádržke na vodu. Výzva na výmenu filtra
sa na prístroji nezobrazí. Výmenu filtra treba uskutočniť pri
splnení jednej z vyššie spomenutých dvoch podmienok.
E Ak filter CLARIS Blue nemáte aktivovaný v programovacom
režime, nezobrazí sa Vám žiadna výzva na výmenu filtra.
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Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vymeňte filter”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)”
T Stlačte tlačidlo „Výmena filtra”.
„Výmena filtra”
E Ak výmenu filtra ešte nechcete spustiť, stlačte tlačidlo „“.
Výzva na výmenu filtra „Prosím, vymeňte filter” na displeji
ostáva však v platnosti.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej”.
„Prosím, vymeňte filter”
T Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
T Otvorte držiak filtra a z nádržky vyberte starý filter CLARIS
Blue spolu s nastavcom na filter.
T Nastavec filtra zhora zasuňte do nového filtra CLARIS Blue.
T Filter ľahkým tlakom vsaďte do nádržky na vodu.
T Držiak filtra zavrite. Budete počuť, ako zaklapne.
T Do nádržky na vodu vlejte čerstvú, chladnú vodu a opäť ju
vložte na jej miesto v kávovare.

T Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku (min. 500 ml).
T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte
do polohy Para n.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej”.
„Filter sa preplachuje”, nasleduje výtok vody z dýzy
na cappuccino.
E Preplachovanie filtra možno kedykoľvek prerušiť. Stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo. Ak chcete v preplachovaní pokračovať,
stlačte rotačný ovládač k.
E Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je ani
zdraviu škodlivé, ani nemá negatívny vplyv na chuť.
Preplachovanie filtra sa ukončí po prietoku približne 500 ml
automaticky. Kávovar IMPRESSA sa následne nahreje a je
pripravený na prevádzku. „Prosím, vyberte si produkt:”.

36

5

Čistenie prístroja

Údržba

Po 200 prípravách kávy alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí bude
Váš kávovar IMPRESSA po Vás vyžadovať, aby ste ho vyčistili.
POZOR

Pri použití nesprávnych čistiacich prostriedkov nemožno vylúčiť
poškodenia prístroja ani vznik zvyškov po týchto čistiacich
prostriedkoch vo vode.
T Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
E Čistiaci program trvá približne 20 minút.
E Čistiaci program neprerušujte. Mohli by ste tak totiž negatívne ovplyvniť kvalitu čistenia.
E Originálne čistiace tablety JURA zakúpite u svojho predajcu
kávovaru IMPRESSA.
Predpoklad: Na displeji svieti „Vyčistiť prístroj”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)”
T Stlačte tlačidlo „Čistenie”.
„Čistenie”
E Pokiaľ ešte nechcete čistenie spustiť, stlačte tlačidlo „“.
Výzva „Vyčistiť prístroj” ostáva i naďalej v platnosti.

k

T Stlačte tlačidlo „Ďalej”.
„Vyprázdnite výlevku”
T Vyprázdnite výlevku a zásobník na odpad po káve a opäť
ich nasaďte na ich miesto v kávovare.
„Prosím, stlačte rotačný ovládač”
T Pod výtok na kávu i pod dýzu na cappuccino postavte
po nádobke.
T Stlačte rotačný ovládač.
„Prístroj sa čistí”, z výtoku na kávu vyteká voda.
Proces sa preruší, „Prosím, vhoďte čistiacu tabletu”.
T Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
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k

Odvápnenie prístroja

T Do násypky na mletú kávu vhoďte 1 čistiacu tabletu.
T Kryt násypky na mletú kávu zavrite.
„Prosím, stlačte rotačný ovládač”
T Stlačte rotačný ovládač.
„Prístroj sa čistí”, z výtoku na kávu i dýzy na cappuccino
vyteká opakovane voda.
Proces sa preruší, „Vyprázdnite nádobu na kávový odpad”.
T Vyprázdnite výlevku a zásobník na kávový odpad a opäť
ich nasaďte na ich miesto v kávovare.
Čistenie je úspešne ukončené. Vaša IMPRESSA je opäť pripravená na prevádzku.

Prístroj IMPRESSA sa zanáša vodným kameňom už zo samotného
princípu svojej prevádzky. Kávovar IMPRESSA preto automaticky
požaduje odvápňovanie. Zanesenie vodným kameňom závisí
na stupni tvrdosti Vami používanej vody.

J POZOR

V prípade kontaktu s odvápňovacím prostriedkom nemožno vylúčiť podráždenie očí alebo pokožky.
T Zamedzte preto kontaktu s očami a pokožkou.
T Odvápňovací prostriedok vymyte čistou vodou. V prípade
kontaktu s očami vyhľadajte lekársku pomoc.

POZOR

V prípade použitia nesprávnych odvápňovacích prostriedkov
nemožno vylúčiť poškodenie prístroja alebo zvyškov po takýchto
prostriedkoch vo vode.
T Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

POZOR

V prípade prerušenia procesu odvápňovania nemožno vylúčiť
vznik poškodení na prístroji.
T Odvápnenie vždy uskutočnite bez prerušenia.

POZOR

Nemožno vylúčiť vznik poškodení citlivých povrchov (napr. mramoru) pri ich kontakte s odvápňovacím prostriedkom.
T Prípadné striekance okamžite odstráňte.
E Odvápňovací program trvá zhruba 45 minút.
E Odvápňovacie tablety JURA zakúpite u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.
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E Pokiaľ používate filter CLARIS Blue a máte ho aktivovaný,
potom sa výzva na odvápnenie nebude zobrazovať.
Predpoklad: Na displeji svieti „Odvápniť prístroj”.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Údržbový stav (1/6)”
T Stlačte tlačidlo „Odvápnenie”.
„Odvápnenie”
E Pokiaľ nechcete odvápnenie ešte spustiť, stlačte tlačidlo
„“. Výzva „Odvápniť prístroj” ostáva i naďalej v platnosti.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej”.
„Vyprázdnite výlevku”
T Vyprázdnite výlevku a zásobník na kávový odpad a opäť
ich nasaďte na ich miesto v kávovare.
„Odvápňovací roztok do nádržky“
T Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
T V nádobke s 500 ml vody úplne rozpustite 3 odvápňovacie
tablety JURA. Môže to zabrať i zopár minút.
T Roztok vlejte do prázdnej nádržky na vodu a nádržku
vsaďte na jej miesto v kávovare.
„Prosím, stlačte rotačný ovládač”
T Z kávovaru stiahnite dýzu na cappuccino.

k

T Pod prípojku na dýzu na cappuccino postavte nádobku
(min. 500 ml).
T Stlačte rotačný ovládač.
„Prístroj sa odvápňuje”, z prípojky na cappuccino opakovane vyteká voda.
Proces sa zastaví automaticky, „Vyprázdnite výlevku”.
T Vyprázdnite nádobku pod prípojkou na dýzu na cappuccino.
T Vyprázdnite výlevku a zásobník na kávový odpad a opäť
ich nasaďte na ich miesto v kávovare.
„Prosím, naplňte nádržku na vodu”
T Vyberte nádržku na vodu a dôkladne ju vypláchnite.
T Do nádržky na vodu vlejte čerstvú, chladnú vodu a opäť ju
vložte na jej miesto v kávovare.
„Prosím, stlačte rotačný ovládač”
T Dýzu na cappuccino opäť nasaďte.
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Údržba

k

T Pod výtok na kávu a dýzu na cappuccino postavte
po nádobke.
T Stlačte rotačný ovládač.
„Prístroj sa odvápňuje”, z výtoku na kávu i z dýzy na cappuccino vyteká voda.
„Prístroj sa nahrieva”, „Prístroj sa preplachuje”, z výtoku
na kávu vyteká voda.
Proces sa zastaví automaticky, „Vyprázdnite výlevku”.
T Vyprázdnite výlevku i zásobník na kávový odpad a opäť ich
nasaďte na ich miesto v kávovare.
Odvápňovanie je úspešne ukončené. Kávovar IMPRESSA sa
nahrieva a je opäť pripravený na prevádzku.

E V prípade neočakávaného prerušenia procesu odvápňovania
treba dôkladne prepláchnuť nádržku na vodu.

Čistenie zásobníka
na zrnkovú kávu

Zrná kávy sa vyznačujú jemnou vrstvičkou tuku, ktorá sa môže
usádzovať na stenách zásobníka na zrnkovú kávu. Tieto usadeniny
mávajú záporný vplyv na výslednú kvalitu pripravenej kávy, z času
na čas preto vyčistite aj zásobník na zrnkovú kávu.
Predpoklad: Na displeji svieti „Doplňte zrnkovú kávu”.
Q T Prístroj vypnite tlačidlom Zap/Vyp.
3 T Prístroj vypnite sieťovým spínačom.
T Otvorte kryt zásobníka na zrnkovú kávu a vyberte kryt
na ochranu arómy.
T Pomocou suchej, mäkkej handričky vyčistite vnútrajšok
zásobníka na zrnkovú kávu.
T Do zásobníka na zrnkovú kávu nasypte nové zrná kávy
a zavrite kryt na ochranu arómy i kryt zásobníka na zrnkovú kávu.
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Odvápnenie nádržky
na vodu

Údržba

Aj nádržka na vodu sa zanáša vodným kameňom. Ak chcete zaručiť jej bezchybné fungovanie, mali by ste ju občas odvápniť.
T Nádržku na vodu vyberte.
T Pokiaľ používate filter CLARIS Blue, vyberte ho z nádržky.
T Nádržku odvápnite pomocou v obchodoch bežne dostupného, jemného odvápňovacieho prostriedku v súlade
s pokynmi výrobcu.
T Napokon nádržku dôkladne opláchnite.
T Pokiaľ používate filter CLARIS Blue, vložte ho opäť
do nádržky.
T Do nádržky nalejte čerstvú, chladnú vodu a vsaďte ju na jej
miesto v kávovare.
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Hlásenia na displeji
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Hlásenia na displeji

Hlásenie
„Prosím, naplňte
nádržku na vodu“

Príčina/Následok
Nádržka na vodu je prázdna.
Nemožno pripraviť žiaden nápoj.

„Vyprázdnite
nádobu na kávový
odpad“

Zásobník na kávový odpad je
plný. Nemožno pripraviť žiadne
produkty.

T Vyprázdnite zásobník na kávový
odpad i výlevku (kapitola 3 „Denná
prevádzka – Denná starostlivosť“).

„Vyprázdnite
výlevku“

Výlevka je plná. Nemožno
pripraviť žiaden produkt.

T Vyprázdnite výlevku.
T Očistite a osušte kovové kontakty
vzadu na výlevke.

„Chýba výlevka“

Výlevka je nesprávne alebo nie
je vôbec nasadená. Nemožno
pripraviť žiadny produkt.
Kávovar IMPRESSA vyžaduje
prepláchnutie alebo
pokračovanie naštartovaného
údržbového programu.
Zásobník na zrnkovú kávu je
prázdny. Nemožno pripravovať
žiadne produkty.

T Nasaďte výlevku.

„Preplach
mliečnych ciest“

IMPRESSA požaduje
prepláchnutie mliečneho
systému.

T Stlačením rotačného ovládača
spustíte prepláchnutie mliečneho
systému.

„Prosím, vymeňte
filter“

Účinnosť filtra sa vyčerpala.

T Vymeňte filter CLARIS Blue
(kapitola 5 „Údržba – Výmena filtra“).

„Vyčistiť prístroj“

IMPRESSA požaduje čistenie.

T Vykonajte čistiaci program (kapitola
5 „Údržba – Čistenie prístroja“).

„Odvápniť prístroj“

Prístroj IMPRESSA vyžaduje
odvápnenie.

T Odvápnite prístroj IMPRESSA
(kapitola 5 „Údržba – Odvápnenie
prístroja“).

„Príliš málo mletej
kávy“

Naplnili ste príliš málo mletej
kávy, IMPRESSA prerušila
prípravu.

T Pri ďalšej príprave nasypte
do násypky viac mletej kávy
(kapitola 2 „Príprava – Mletá káva“).

„Prosím, stlačte
rotačný ovládač“

„Doplňte zrnkovú
kávu“
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Opatrenie
T Naplňte nádržku na vodu (kapitola
1 „Príprava a sprevádzkovanie –
Naplnenie nádržky na vodu“).

T Stlačením rotačného ovládača
spustíte prepláchnutie alebo
pokračovanie údržbového programu.
T Zásobník na zrnkovú kávu naplňte
(kapitola 1 „Príprava
a sprevádzkovanie – Naplnenie
zásobníka na zrnkovú kávu“).

7 Odstraňovanie porúch

7 Odstraňovanie porúch
Problém
Pri príprave nápoja
latte macchiato
nevznikajú typické tri
vrstvy

Príčina/Následok
–

Pri penení mlieka
vzniká príliš málo peny
alebo mlieko strieka
z dýzy na cappuccino.

Dýza na cappuccino je
znečistená.

T Prepláchnite a vyčistite dýzu na cappuccino (kapitola 5 „Údržba – Prepláchnutie dýzy na cappuccino”).
T Preverte, či nechýba ventil dýzy
na nasávanie vzduchu.
T Ventil na nasávanie vzduchu prepláchnite alebo ho vymeňte. Náhradný ventil
nájdete v balení Welcome Pack.

Pri príprave kávy
vyteká káva len
po kvapkách.

Káva, resp. mletá káva je
príliš najemno pomletá,
čo upcháva systém.
Poprípade ste znovu
použili už raz použitý
filter alebo ste v programovacom režime
nesprávne nastavili
tvrdosť vody.
Je aktivovaný filter CLARIS
Blue.

T Nastavte mlynček na hrubší stupeň
mletia alebo používajte hrubšie mletú
kávu (kapitola 1 „Príprava a sprevádzkovanie – Nastavenie mlynčeka”).
T Vykonajte odvápnenie prístroja (viď
kapitolu 5 „Údržba – Odvápnenie
prístroja”).

Snímač hladiny zrnkovej
kávy v zásobníku je
znečistený.

T Vyčistite zásobník na zrnkovú kávu
(kapitola 5 „Údržba – Čistenie zásobníka
na zrnkovú kávu”).

Nemožno nastaviť
tvrdosť vody.
Na displeji sa nezobrazuje: „Doplňte zrnkovú
kávu”, hoci zásobník
na zrnkovú kávu je
prázdny.

Opatrenie
T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino pootočte úplne doprava do polohy
Mliečna pena ü.
T V programovacom režime zmeňte
trvanie prestávky na minimálne 30
sekúnd (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Nastavenia produktov”).

T Deaktivujte filter CLARIS Blue v programovacom režime.
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7 Odstraňovanie porúch

Problém
Na displeji neprestáva
svietiť nápis
„Vyprázdnite výlevku”.
Napriek plnej nádržke
neprestáva displej
ukazovať „Prosím,
naplňte nádržku
na vodu”.
Z dýzy na cappuccino
vychádza málo, resp.
nevychádza žiadna
para. Zvuk čerpadla je
príliš tichý.

Príčina/Následok
Kovové kontakty vzadu
na výlevke sú znečistené
alebo vlhké.
Plaváčik nádržky na vodu
sa zakliesnil.

Prípojka pre dýzu
na cappuccino môže byť
upchatá zvyškami mlieka
alebo úlomkami vodného
kameňa, ktoré sa uvoľnili
počas odvápňovania.

T Z prípojky stiahnite dýzu na cappuccino.
T Čiernu prípojku odskrutkujte pomocou
šesťuholníkového otvoru odmerky
na mletú kávu.
T Prípojku dôkladne vyčistite.
T Prípojku opatrne priskrutkujte rukou
späť.
T Utiahnite prípojku pomocou hexagonálneho otvoru na odmerke na mletú
kávu. Skrutkujte najviac štvrť otočky!

Mlynček vydáva príliš
hlasné zvuky.

V mlynčeku sa nachádza
cudzie teleso.

T Kontaktujte zákaznícku službu vo
svojej krajine (kapitola 10 „Kontakty
JURA/Právne upozornenia”).

Na displeji svieti
hlásenie „CHYBA 2”.

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

T Kávovar najprv nechajte zahrievať sa
pri izbovej teplote.

Iné poruchové hlásenie
„CHYBA“.

Opatrenie
T Vyčistite kovové kontakty vzadu
na výlevke.
T Odvápnite nádržku na vodu (kapitola 5
„Údržba – Odvápnenie nádržky
na vodu”).

T Prístroj IMPRESSA vypnite sieťovým
vypínačom. Obráťte sa na zákaznícku
službu vo Vašej krajine. (kapitola 10
„Kontakty JURA/Právne upozornenia”).

E Ak sa Vám poruchy nepodarí odstrániť, obráťte sa na zákaznícku službu vo Vašej krajine. Kontakt nájdete v kapitole 10
„Kontakty JURA/Právne upozornenia”.
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Transport a ekologická likvidácia

Transport a ekologická likvidácia

Transport/Vyprázdnenie
systému

Aby bol prístroj IMPRESSA počas transportu chránený pred mrazom, musíte najprv úplne vyprázdniť systém.
Predpoklad: Na displeji svieti „Prosím, vyberte si produkt:”.
T Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite z prípojky smerom
nadol.
T Pod prípojku dýzy na cappuccino postavte nádobku.
T Stlačte tlačidlo „Mlieko”.
„Prístroj sa nahrieva”
Keď sa kávovar nahreje, objaví sa nápis „Prosím, vyberte
si produkt:”.
T Vtedy znovu stlačte tlačidlo „Mlieko”.
„Mlieko”, z prípojky dýzy na cappuccino vychádza horúca
para.
T Vyberte nádržku na vodu a vylejte z nej vodu.
g T Otáčajte rotačný ovládač, až sa na displeji zobrazí hlásenie
„60 sek”.
Z prípojky dýzy na cappuccino bude vychádzať horúca
para, až kým sa systém nevyprázdni.
„Prosím, naplňte nádržku na vodu”
Q T Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
Váš kávovar IMPRESSA sa vypne.

Likvidácia

Použité prístroje likvidujte prosím v súlade s ekologickými
predpismi.
H
Použité kávovary obsahujú množstvo hodnotných materiálov,
ktoré možno recyklovať. Použité prístroje preto likvidujte prostredníctvom vhodných zberových systémov.
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Technické údaje

Technické údaje
Výkon
Power
Bezpečnostná skúška
Spotreba energie v režime
„Úspora energie/Aktívny”
Spotreba energie v režime
„Úspora energie/Neaktívny”
Tlak čerpadla
Objem nádržky na vodu
Objem zásobníka na zrnkovú kávu
Objem zásobníka na kávový odpad
Dĺžka kábla
Hmotnosť
Rozmery (Š x V x H)
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220 – 240 V ~, 50 Hz
1450 W
S
Approx. 5 Wh
Approx. 12 Wh
staticky, max. 15 bar
2,1 l
250 g
max. 16 porcií
cca 1,1 m
10,9 kg
28,5 × 34,2 × 43,3 cm

10 Kontakty JURA/Právne informácie

10 Kontakty JURA/Právne informácie
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0) 62 38 98 233
Detailné kontaktné informácie pre Vašu krajinu nájdete na:
www.jura.com
zákaznícka linka: 0850 211 110
v pracovných dňoch od 8,30 – do 16,30 hod.
v cene miestneho hovoru
servis: 02/4342 8969
http://servis.decs.sk
Smernice

Prístroj sa zhoduje s nasledovnými smernicami:
2006/95/EC – Smernica o nízkom napätí
2004/108/EC – Smernica o elektromagnetickej
kompatibilite
2009/125/EC – Energetická smernica

U
U
U

Technické zmeny a zmeny
v obsahu balenia

Odozva

Copyright/Autorské právo

Technické zmeny a zmeny v obsahu balenia vyhradené. Ilustrácie
použité v tomto návode na obsluhu sú štylizované a nezobrazujú
skutočné farby prístroja. Váš kávovar IMPRESSA sa môže v detailoch
mierne odlišovať.
Váš názor nás zaujíma!
Využite kontaktný odkaz na stránke www.jura.com.
Tento návod na obsluhu obsahuje informácie chránené autorským
právom (copyright). Kopírovanie alebo prekladanie do iného
jazyka je bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti JURA
Elektroapparate AG neprípustné.
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Záručný list
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si kúpili JURA kávovar. V prípade, že Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte
sa na Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA
servisu odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu a v prípade nejasností kontaktovať
zákaznícku linku 0850 211 110 (cena miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci.
Espresso kávovary JURA sú konštruované pre použitie v domácnostiach, záruka sa vzťahuje
na kávovary zakúpené od oficiálnych predajcov Jura.
1. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov od dátumu predaja pre všetky prístroje používané
v domácnosti. Záruka sa skracuje na dobu 12 mesiacov, ak je prístroj používaný pre komerčné použitie
(čiže inak ako v domácnosti). Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení.
2. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne
spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady
spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
3. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa, nasledujúceho po prevzatí prístroja
servisným strediskom alebo po nahlásení poruchy.
4. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA
na Slovensku. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak.
Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká
spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený
a vyčistený.
5. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
• bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením
do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr.
čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode
na obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja,
• bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou
osobou
• boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané alebo odporučené údržbové produkty
(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,
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• ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka,
poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením, napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami
a podobne,
• sa stroj používal na iné účely, ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

VYHLÁSENIE PREDÁVAJÚCEHO O ZÁRUČNEJ DOBE
Preambula
Spoločnosť Swiss Coffee s.r.o., so sídlom Mierová 66, 821 05 Bratislava, IČO: 43 771 963, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 48617/B (ďalej len „Swiss
Coffee”) vyhlasuje, že ako predávajúci výrobkov spoločnosti JURA Elektroapparate AG poskytuje
na ponúkaný tovar záruku, a to v rozsahu a za podmienok nižšie uvedených v tomto vyhlásení
predávajúceho o záručnej dobe (ďalej len „Vyhlásenie o záruke”).
I.
Vymedzenie pojmov
1. Kupujúci
a) spotrebiteľ – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti
alebo inej podnikateľskej činnosti a ktorá, kupuje výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu
príslušníkov svojej domácnosti.
Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom sa vzťahujú ustanovenia zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení
neskorších zmien a doplnkov.
b) podnikateľský subjekt – osoba, ktorá pri kúpe výrobkov koná v rámci predmetu svojej obchodnej
činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a teda na rozdiel od kupujúceho – spotrebiteľa, nekupuje
výrobky pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Na vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľským subjektom sa vzťahujú ustanovenia
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Predávajúci
– spoločnosť Swiss Coffee
3. Výrobky
– výrobky spoločnosti JURA Elektroapparate AG (ďalej len „JURA”) predávané prostredníctvom
spoločnosti Swiss Coffee, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA
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II.
Záručná doba
1. Spoločnosť Swiss Coffee poskytuje Kupujúcemu – spotrebiteľovi, špecifikovanému v bode I.
ods. 1 písm. a) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom Swiss Coffee,
v zmysle ust. § 620 ods. 5 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, záručnú dobu v trvaní 25
(slovom dvadsaťpäť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – spotrebiteľovi.
2. Spoločnosť Swiss Coffee poskytuje Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu, špecifikovanému
v bode I. ods. 1 písm. b) tohto Vyhlásenia o záruke, na výrobky zakúpené prostredníctvom Swiss
Coffee, v zmysle ust. § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, záručnú dobu v trvaní 12
(slovom dvanásť) mesiacov odo dňa dodania výrobku Kupujúcemu – podnikateľskému subjektu.
III.
Ďalšie dojednanie
1. Záruka poskytnutá Kupujúcemu sa vzťahuje na všetky výrobky zakúpené prostredníctvom
spoločnosti Swiss Coffee, ako autorizovaného distribútora výrobkov spoločnosti JURA.
2. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení výrobku.
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