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Prevádzkové prvky prístroja Jura Impressa S90/S95/X90/X95
1.
Odkvapkáva (zásobník na odpadovú vodu)
2.
Kryt odkvapkáva a
3.
Kryt pre tla idla na programovanie.
4.
Tla idlo pre 2 normálne šálky kávy
5.
Tla idlo pre 1 normálnu šálku kávy
6.
Tla idlo pre 2 malé šálky kávy
7.
Tla idlo pre 1 malú šálku kávy
8.
Tla idlo pre špeciálnu kávu
9.
Hlavný vypína
10.
Tla idlo na prepláchnutie prístroja
11.
Displej s textovým dialógovým systémom
12.
Nádrž na vodu s rukovä ou
13.
Kryt pre zásobník kávových z n s ochranným vekom.
14.
Kryt pre plniaci lievik na mletú kávu
15.
Výškovo nastavite ný výtok na kávu
16.
Ohrievacia plocha pre šálky
17.
Tla idlo pre manuálny odber pary
18.
Tla idlo pre prípravu naprogramovanej dávky pary
19.
Oto ný prepína pre sektor káva, alebo prípravu horúcej vody
20.
Oto ný výtok na paru
21.
Auto -Cappuccinator
22.
Výškovo nastavite ný výtok pre horúcu vodu
23.
Zásobník pre kávový odpad
Programovacie tla idlá
A.
Výmena filtra
B.
Pohyb spä po nastavite ných kritériách/ zmena nastavovanej
hodnoty smerom dole
C.
Vstup do programu / Potvrdenie vybranej hodnoty.
D.
Prepína na mletú kávu
E.
Tla idlo pre istiaci program
F.
Korekcia programu / výstup z programu
G.
Pohyb dopredu po nastavite ných kritériách/ zmena nastavovanej
hodnoty smerom hore
H.
Tla idlo pre program na odstránenie vodného kame a
LEGENDA:

•
•
!

♥

DISPLAY
INFORMÁCIA NA DISPLEJI slúži pre informáciu.
DISPLAY
INFORMÁCIA NA DISPLEJI treba vykona inštrukciu
uvedenú na displeji ( text v návode s tu ným písmom) .
= Dôležité
V zátvorke uvedené informácie ( íslo, alebo písmeno)
= Poznámka
v návode
= Tip
sú odkazom na ovládacie prvky na strane 3.
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13.2
Vyprázdnenie zásobníka na odpad
13.3
Vyprázdnenie odkvapkáva a
13.4
Doplnenie zrnkovej kávy
13.5
Odstránenie kame a z mlyn eka
13.6
istenie prístroja
13.7
Prístroj zanesený vodným kame om
13.8
istenie kovových kontaktov
13.9
Všeobecné istiace inštrukcie
13.10 Pravidelný servis
13.11 Vyprázdnenie systému
14. istenie
15. Odstránenie vodného kame a
16. Likvidácia
17. Tipy na perfektnú kávu
18. Správy na displeji
19. Problémy
20. Zákonné informácie
21. Technické údaje
Dôležité informácie pre používate a
akujeme Vám za to, že ste si vybrali produkt od spolo nosti Jura.
Ešte pred uvedením Vášho nového kávovaru do prevádzky si starostlivo
preštudujte návod na obsluhu a následne si ho uschovajte, aby ste ho aj
v budúcnosti mali v prípade potreby vždy po ruke.
Ak by ste potrebovali alšie informácie, alebo by sa vyskytli problémy, ktoré
pre Vás nie sú jasne popísané v tomto návode, spojte sa priamo
s miestnym dodávate om.
1. Popis prístroja
Tento plnoautomatický espresso/kávovar je výnimo ný pre svoj komfort
obsluhy a schopnos ou prípravy 1 alebo 2 šálok vynikajúcej kávy/espressa
s garantovanou „krémou“ v kvalite, ako ju poznáme z gastronómie.
Jedine ný Jura predlúhovací systém (Pre Brew Aroma System /P.B.A.S )
zabezpe uje vynikajúcu arómu kávy. Prístroj pracuje plne automaticky
stla ením jedného tla idla. Impressa S90/S95/X90/X95 je špi kovým
modelom novej IMPRESSA generácie. Umožní Vám pripravi kávu pod a
Vašej chute v aka možnosti naprogramovania množstva kávového prášku a
vody, ako aj varnej teploty. Auto cappucinator Vám pomôže pri príprave
perfektného cappuccina. Príprava aju je s Vaším prístrojom tiež ve mi
jednoduchá – naprogramované množstvo horúcej vody Vám te ie
separátnym výtokom do šálky pod kávovým výtokom.
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Integrovaný kávový mlyn ek Vám zomelie kávové zrná na požadovanú
jemnos . Separátny plniaci lievik Vám umož uje použi už zomletú kávu.
Elektronické monitorovanie obsahu vody v nádrži a odpadu v odpadovej
nádrži zjednodušuje prevádzku. V aka zabudovaným programom na
preplachovanie, istenie a odstra ovanie vodného kame a je starostlivos o
prístroj a jeho údržba ve mi rýchla a jednoduchá.
2. Bezpe nostné predpisy
2.1 Upozornenia
• Dbajte na to, aby prístroj neobsluhovali deti, kvôli nebezpe iu úrazu
elektrickým prúdom. Preto by deti nikdy nemali by pri prístroji bez
dozoru.
• Prístroj by mali obsluhova len udia, ktorí si preštudovali a
pochopili návod na obsluhu.
• Nikdy nezapnite prístroj s poruchou, alebo prístroj s poškodenou
zástr kou, alebo káblom.
• Nikdy neponorte prístroj do vody.
2.2

•
•

•
•
•
•
•

Bezpe nostné opatrenia
Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu daž a, snehu, alebo mrazu a
nikdy s ním nepracujte s mokrými rukami.
Položte prístroj na pevnú, stabilnú a rovnú plochu. Nikdy nedávajte
prístroj na povrch, ktorý je teplý, alebo horúci (ohrievacia plat a a
pod.). Pre prístroj vyberte miesto, ktoré je nedosiahnute né pre deti,
alebo domáce zvieratá.
Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu obsluhova vytiahnite el. zástr ku
zo siete.
Pred istením vždy odpojte prístroj zo zdroja elektrickej energie.
Pri vy ahovaní zástr ky zo siete ne ahajte za kábel.
Nikdy neopravujte, alebo neotvárajte prístroj. Všetky opravy by mal
vykonáva len autorizovaný servisný technik použitím originálnych
náhradných dielov a príslušenstva od firmy Jura.
Prístroj je pripojený k zdroju elektrickej energie cez sie ový kábel.
Zabezpe te pripojenie tak, aby sa nikto nemohol o kábel potknú ,
alebo aby sa k nemu nedostali deti resp. domáce zvieratá.

•

!

•

Nikdy nedávajte prístroj, alebo jeho asti do umýva ky riadu.

Pripojte prístroj priamo na zdroj elektrickej energie.
Nepoužívajte rozdvojku! Ak používate predlžova ku tá musí
sp a platné normy!

7

•
•

3.

Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, umiestnite na miesto, kde je
dostato ná výmena vzduchu.
Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kame a
s obsahom kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé
asti kuchynského stola napr. prírodného kame a alebo dreva.

Príprava prístroja na uvedenie do prevádzky

3.1 Kontrola sie ového napätia.
Prístroj je už zo závodu nastavený na správne napätie. Presved te sa i
Vaše napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu Vášho prístroja.
Informácie o tom sú na etikete na spodnej asti prístroja.
3.2
Kontrola poistky
Prístroj je konštruovaný na prúd 10 A. Presved te sa, i používate vhodnú
poistku.
3.3
Naplnenie kávových z n
•
Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná (13) a dajte dole aj ochranný
kryt arómy.
•
Odstrá te zo zásobníka prípadné ne istoty, alebo iné cudzie predmety.
•
Napl te zásobník kávovými zrnami, nasa te spä ochranné veko a
uzavrite zásobník.
3.4
Nastavenie mlyn eka
Pod a druhu kávových z n môžete nastavi mlyn ek na požadovaný stupe
mletia. My doporu ujeme nasledovné nastavenia:
pre svetlo praženú kávu →
jemnejšie nastavenie
pre tmavo praženú kávu →
hrubšie nastavenie
• Otvorte kryt zásobníka kávy (13)
• Nastavte stupe mletie oto ením prepína a mletia (obr. 1) do
požadovanej pozície.
• Pre nastavenie stup a mletia máte nasledovné možnosti:
ím menšie body, tým jemnejšie mletie
ím vä šie body, tým hrubšie mletie

!

Dôležité: Hrúbka mletia sa môže nastavova len ke
v prevádzke!

je mlyn ek

!
Dôležité: Nepoužívajte kávu ku ktorej bola pridaná pred, alebo po
pražení prísada ako napr. cukor (karamelizovaná káva).
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Do mlyn eka nedávajte mokrú, alebo vlhkú kávu! Do mlyn eka sa nesmie
dosta voda, alebo iné tekutiny!
4.
•

Prvé uvedenie prístroja do innosti
Zapnite prístroj stla ením hlavného vypína a (9). Prístroj sa
automaticky nastaví do štartovacej polohy.
•
DISPLEJ:
SYSTEM FÜLLEN / DAMPF DRÜCKEN
(Naplnenie systému / stla te paru )
Stla te tla idlo pre manuálny prípravu pary (17)
•
DISPLEJ:
WASSER FÜLLEN (napl te nádrž na vodu)
•
Vyberte z prístroja nádrž na vodu a dobre ho opláchnite studenou
vodou.
•
Napl te nádrž s vodou a vložte spä do prístroja. Presved te sa, že
dobre zapadol.
•
DISPLEJ:
SYSTEM FÜLLEN / DAMPF DRÜCKEN
(Naplnenie systému / stla te paru )
Položte pod oto ný výtok pre paru/horúcu vodu (20) a stla te tla idlo pre
manuálny prípravu pary (17).
•
DISPLEJ:
BITTE WARTEN (prosím aka )
•
DISPLEJ:
GERÄT SPÜLEN (prepláchnu prístroj)
•
Položte nádobu pod výškovo nastavite ný výtok na kávu(15) a stla te
tla idlo preplachovania prístroja (10) „tla idlo s kvapkami“.
•
DISPLEJ:
GERÄT SPÜLT (prístroj preplachuje)
•
DISPLEJ:
KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)
5.
•
•
•

Prepláchnutie prístroja
DISPLEJ:
GERÄT SPÜLEN (prepláchnite prístroj)
Položte prázdnu šálku pod výtok na kávu (15).
Stla te tla idlo preplachovania (10) „tla idlo s kvapkami“.
Ak bol prístroj vypnutý a pred alším zapnutím už vychladol, bude
potrebné po jeho zapnutí opä vykona preplachovanie.
Pri vypnutí sa prístroj automaticky prepláchne.

6.
Nastavenie tvrdosti vody
Vo vnútri prístroja sa zohrieva voda. Používaním prístroja dochádza
k usadzovaniu vodného kame a v prístroji. Na displeji sa automaticky
zobrazuje varovanie ak je prístroj zanesený vodným kame om. Prístroj
musí by kvôli tomu pred prvým použitím nastavený na tvrdos Vami
používanej vody. Pre tento ú el použite priložený testovací prúžok
AQUADUR .
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Na zistenie tvrdosti vody postupujte nasledovne:
Na 1 sekundu ponorte prúžok AQUADUR do vody, následne ho z ahka
otraste a po 1 minúte od ítajte hodnotu pod a nasledovnej tabu ky:
5 zelených kociek
1 ervená kocka
2 ervené kocky
3 ervené kocky
4 ervené kocky
5 ervených kociek

0°dH / 0.00°e / 0°f
5°dH / 6.25°e / 9°f
10°dH / 12.50°e / 18°f
15°dH / 18.75°e / 27°f
20°dH / 25.00°e / 36°f
25°dH / 31.25°e / 45°f

1° tvrdosti vody na nemeckej stupnici (dH) zodpovedá 1,79° na
francúzskej stupnici (f).
Prístroj ma na výber 5 nastavení tvrdosti vody. Vybratý stupe sa zobrazuje
na displeji.
Symboly na displeji znamenajú:
WASSER HAERTE - - (tvrdos vody - -)
funkcia tvrdosti vody je vypnutá
WASSER HAERTE 1 (tvrdos vody 1)
nemecká stupnica
1 – 7°
WASSER HAERTE 2 (tvrdos vody 2)
nemecká stupnica
8 – 15 °
WASSER HAERTE 3 (tvrdos vody 3)
nemecká stupnica
16 – 23°
WASSER HAERTE 4 (tvrdos vody 4)
nemecká stupnica
24 – 30°
Prístroj je nastavený na úrove tvrdosti vody 3. Nastavenie úrovne tvrdosti
vody môžete zmeni pod a nasledovného postupu:
•
Zapnite prístroj stla ením hlavného vypína a (9).
•
DISPLEJ:
BITTE WARTEN (prosím aka )
•
Otvorte kryt programovacích tla idiel (3) a tla te tla idlo P (C) pokia
nezaznie zvukový signál.
•
DISPLEJ:
TASTE
WÄHLEN/PULVERMENGE
(zvo te
tla idlo/množstvo prášku)
•
Stla te tla idlo + (G) nieko kokrát po sebe pokia sa na displeji neobjaví
nasledovná správa:
•
DISPLEJ:
WASSER HAERTE 3 (ÚROVE TVRDOSTI 3)
•
Stla ením tla idla P (C) zaznie zvukový signál a nastavená tvrdos na
displeji bliká.
•
Môžete meni nastavenú úrove tvrdosti tla ením tla idla
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•

- (B), alebo + (G). Po nastavení požadovanej tvrdosti vody, znovu
stla te tla idlo P (C) na potvrdenie. Znovu zaznie akustický signál.
Stla te tla idlo N (F) pre návrat do stavu pre prípravu kávy.

7.

Použitie Claris filtra
Pri správnom používaní Claris filtra nie je potrebné odstra ova
vodný kame z prístroja.

7.1 Vloženie filtra
•
Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu. Jemným zatla ením vložte filter
do nádrže na vodu (obr. 2).
•
Uzavrite držiak filtra tak, že po ujete jeho zaklapnutie.
•
Napl te nádrž erstvou studenou vodou a vrá te ju do prístroja.
•
Zapnite prístroj stla ením hlavného vypína a (9).
•
Otvorte kryt tla idiel pre programovanie (3) a tla te tla idlo P (C) pokým
nezaznie zvukový signál
•
DISPLEJ:
TASTE WÄHLEN / PULVERMENGE (zvo te
tla idlo / množstvo prášku)
•
Stla te tla idlo + (G) nieko kokrát po sebe až kým sa neobjaví na
displeji správa:
•
DISPELEJ:
FILTER NEIN (filter nie)
•
Stla ením tla idla (P) zaznie zvukový signál.
•
DISPLEJ:
NEIN bliká (nie bliká)
•
Nastavenie môžete meni stla ením tla idla + (G), alebo – (B).
•
DISPLEJ:
JA bliká (áno bliká)
•
Pre potvrdenie stla te tla idlo P (C), zaznie zvukový signál.
•
DISPLEJ:
FILTER SPÜLEN / DAMPF DRÜCKEN ( filter
prepláchnu / stla te paru )
•
Položte dostato ne ve kú nádobu (cca 1 l) pod oto ný výtok pre horúcu
vodu/paru (20) a stla te tla idlo pre manuálny prípravu pary (17)
•
DISPLEJ:
BITTE WARTEN / FILTER SPÜLT (Prosím
akajte/ filter sa preplachuje)
•
DISPLEJ:
FILTER JA (filter áno)
•
Stla te tla idlo N (F)
•
DISPLEJ:
KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)
Voda môže by mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné)
7.2
Výmena filtra
Po cca 50 litroch vody filter stráca ú innos a je potrebné ho vymeni .
•
DISPLEJ:
FILTER WECHSELN (Vyme te filter)
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Ak cez filter prejde menej vody ako cca 50 litrov, musí sa meni každé dva
mesiace. Na displeji sa neobjaví žiadna správa. Na tento ú el je na držiaku
filtra špeciálny oto ný disk, kde si môžete nastavi dátum výmeny.
•
Vyprázdnite nádrž na vodu.
•
Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu a vyberte starý filter. Jemným
zatla ením vložte filter do nádrže na vodu (obr. 4). Uzavrite držiak filtra
tak, že po ujete jeho zaklapnutie.
•
Napl te nádrž erstvou studenou vodou a vrá te ju do prístroja.
•
Zapnite prístroj(9).
•
Otvorte kryt na tla idlá pre programovanie (3) a tla te tla idlo s
obrázkom filtra (A), pokia nezaznie zvukový signál.
•
DISPLEJ:
FILTER SPÜLEN / DAMPF DRÜCKEN ( filter
prepláchnu / stla te paru )
•
Položte dostato ne ve kú nádobu (cca 1 l) pod oto ný výtok pre horúcu
vodu/paru (20) a stla te tla idlo pre manuálny prípravu pary (17).
•
DISPLEJ:
BITTE WARTEN / FILTER SPÜLT (Prosím
akajte/filter sa preplachuje)
•
DISPLEJ:
KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)
Voda môže by mierne sfarbená (nie je to zdravotne závadné).
8.
•
•
•
•

Príprava kávy
Zapnite prístroj(9)
DISPLEJ:
BITTE WARTEN (Prosím akajte)
DISPLEJ:
GERÄT SPÜLEN (prístroj prepláchnu )
Položte prázdnu šálku pod výtok na kávu (15) a stla te tla idlo
preplachovania (tla idlo s kvapkami-10).
•
DISPLEJ:
GERÄT SPÜLT (Prístroj sa preplachuje)
•
DISPLEJ:
KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)
•
Položte 1 resp. 2 šálky pod výtok na kávu (15) a stla te požadované
tla idlo na prípravu kávy(4 až 8). Predlúhovacia (I.P.B.A.S ) funkcia
navlh í zomletú kávu, nakrátko preruší tok kávy a potom naštartuje
hlavný proces prípravy kávy.
Prípravu kávy môžete pred asne ukon i stla ením akéhoko vek
tla idla na prípravu kávy.
Aby ste získali o najbohatšiu penu a zabránili f kancom od kávy
nastavte výšku výtoku kávy (15) pod a ve kosti Vašej šálky (obr.3).
8.1
Príprava kávy z mletej kávy
•
Otvorte kryt na programovacie tla idlá (3)
•
Stla te tla idlo pre mletú kávu (D)
•
DISPLEJ:
PULVER FÜLLEN (Nadávkujte mletú kávu)
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•
•

Do lievika na mletú kávu (14) nadávkujte potrebné množstvo zomletej
kávy.
Podložte 1 resp. 2 šálky pod výtok na kávu (15) a stla te požadované
tla idlo (4 až 8).

!
Nikdy nepoužívajte instantnú kávu, alebo podobné kávové
produkty, ale len erstvo zomleté kávové zrna. Nikdy nenap ajte lievik na
mletú kávu vä ším množstvom ako na 2 porcie. Lievik neslúži ako zásobník
kávy.
Ak je omylom stla ené tla idlo zomletej kávy (D) , môžete to
napravi stla ením tla idla na prípravu kávy(4 až 8).
9.
•
•
•
•
•
•

Prípravu horúcej vody
Položte šálku pod výškovo nastavite ný výtok pre horúcu vodu (20)
a prepnite prepína horúcej vody (19) na symbol s horúcou vodou.
Prístroj za ne vypúš a horúcu vodu.
DISPLEJ:
TEE PORTION (dávka aju)
Prípravu horúcej vody sa zastaví automaticky.
DISPLEJ:
HAHN ZU (Zavrite oto ný prepína pre horúcu
vodu)
Prepnite prepína horúcej vody/ pary(19) spä do polohy so symbolom
pariaca sa šálka s kávou
Pre pred asné zastavenie tohoto procesu, prepnite prepína horúcej
vody/pary(19) spä do polohy so symbolom „pariaca sa šálka s kávou“.

10. Spenenie mlieka s auto -cappuccinatorom.
Váš prístroj je pripravený na spenenie mlieka akonáhle svietia obidve
kontrolné žiarovky so symbolmi parnej trysky. Ak tieto kontrolné žiarovky
nesvietia, stla te jednu z dvoch tla idiel na prípravu pary.
10.1
Spenenie jednej porcie mlieka.
•
Ponorte hadi ku pre nasávanie do mlieka v tetra packu, alebo do
mlieka naliatej do nádobky.
•
Položte šálku pod oto ný výtok (20) a stla te tla idlo pre
naprogramovanú dávku pary (18).
•
DISPLEJ:
DAMPF PORTION (porcia pary)
•
Prípravu pary sa zastaví automaticky.
•
DISPLEJ:
KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy).
➨
Ak auto cappuccinator nepoužívate stále, najprv stla te tla idlo pre
manuálny prípravu pary (17) aby sa mlieko nasalo do auto
cappuccinatora,
následne
stla te
tla idlo
pre
prípravu
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➨

naprogramovanej dávky pary (18). Týmto dosiahnete Vami
naprogramované množstvo mlie nej peny.
ím vyššie je umiestnená nádoba s mliekom (hladina mlieka), tým
ahšie nasáva auto cappuccinator mlieko.

10.2
Spenenie mlieka s manuálnou prípravou pary.
•
Ponorte hadi ku pre nasávanie do mlieka v tetra packu, alebo do
mlieka naliatej do nádobky.
•
Položte šálku pod oto ný výtok (20) a stla te tla idlo pre manuálny
prípravu pary (17).
•
DISPLEJ:
DAMPFBEZUG (prípravu pary)
•
Ak ste dosiahli požadované množstvo mlie nej peny stla te znova
tla idlo pre manuálny prípravu pary (17).
S reguláciou prietoku ur íte optimálne spenenie mlieka. Oto te
páku trochu doprava, alebo do ava pokia nedosiahnete požadovaný
výsledok.
10.3
istenie auto - cappuccinatora.
Ke ste dosiahli potrebné množstva mlie nej peny je dôležité auto cappuccinator vy isti .
K tomu napl te vodu do nádoby a ponorte hadi ku pre nasávanie mlieka do
vody. Odoberajte paru až dovtedy pokia do šálky nete ie len istá voda.
➨
ím vyššie je umiestnená nádoba s vodou, tým ahšie sa nasáva
voda.
➨
Ak si Váš auto-cappuccinator pre dôkladné istenie rozoberiete
(pozrite si aj k orig. návodu priložené ilustrované informácie o
údržbe auto-cappuccinatora), pri skladaní si dávajte pozor aby
Všetky diely auto-cappuccinatora do seba dôkladne zapadli.
Teraz je Váš auto -cappuccinator pre istený.
11. Vypnutie prístroja
Po vypnutí sa automaticky spustí ešte raz prepláchnutie prístroja. Preto pod
výtok na kávu (15) položte prázdnu nádobu a stla te vypína (9). Potom o
prebehlo prepláchnutie prístroj sa vypne.
12. Programovanie
Prístroj je predprogramovaný tak, aby Vám umožnil prípravu kávy bez
dodato ného programovania. Aby ste si mohli prispôsobi prípravu kávy
Vašej chuti (a Vašej šálky), je možné dodato né programovanie.
Programovacie tla idlá sú umiestnené za predným krytom (3).
Nasledovné nastavenia je možné naprogramova :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Množstvo kávového prášku
Teplota kávy
Množstvo vody
Porcia pary
Porcia aju
Filter
Tvrdos vody
Ekonomický režim
as
Automatické zapnutie
Automatické vypnutie
Po íta odberov kávy
Výber jazyka

12.1
Programovanie množstva kávového prášku
•
Zapnite prístroj(9)
•
Tla te tla idlo P (C) až kým nezaznie zvukový signál
•
DISPLEJ:
PULVERMENGE / TASTE WÄHLEN (Množstvo
zomletej kávy / vyberte tla idlo)
•
Teraz stla te tla idlo prípravy kávy (5,7 alebo 8), ktoré chcete
programova . Použite len tla idlá na 1 šálku. Množstvo zomletej kávy
pre 2 šálky (4,6) sa po programovaní nastaví automaticky.
•
DISPLEJ:
PULVER (mletá káva)
- …………II………….+
•
Množstvo mletej kávy môžete nastavi stá aním tla idla +(G), alebo –
(B).
•
Pre uloženie do pamäte stla te tla idlo P (C).
•
DISPLEJ:
PULVERMENGE/TASTE WÄHLEN (Množstvo
zomletej kávy / vyberte tla idlo)
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.
12.2
Programovanie teploty kávy
•
DISPLEJ:
TEMP. KAFFE/TASTE WÄHLEN (teplota
kávy/výber tla idla)
•
Teraz stla te tla idlo prípravy kávy (5,7 alebo 8), ktoré chcete
programova .
•
Vyberte požadovanú teplotu HOCH alebo NORMAL (vysokú, alebo
normálnu) stla ením tla idiel + (G), alebo – (B).
•
Pre uloženie novej teploty kávy do pamäte stla te tla idlo P (C).
•
DISPLEJ:
TEMP. KAFFE / TASTE WÄHLEN (teplota
kávy/výber tla idla)
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•

Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.

12.3
Programovanie množstva vody
•
DISPLEJ:
WASSER MENGE / TASTE WÄHLEN (Množstvo vody /
výber tla idla)
•
Položte pod výtok pre kávu (15) šálku a stla te požadované tla idlo
prípravy kávy (5,7, alebo 8).
•
DISPLEJ:
na displeji sa zobrazí pomenovanie tla idla
prípravu kávy, ktoré ste si vybrali(KLEINE TASSE, GROSSE TASSE,
alebo SPEZIAL KAFFE).
•
Teraz prístroj pripravuje kávu.
•
DISPLEJ:
GENUG KAFFE/ P TASTE DRÜCKEN (Dos
kávy/stla te tla idlo P)
•
DISPLEJ:
OK? P- …………II………….+
•
Ak dosiahnete požadované množstvo vody, stla te tla idlo P (C).
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.
•
Ak ste po stla ení tla idla P (C) nedosiahli požadované množstvo vody,
tak máte ešte alšiu možnos zmeni množstvo vody. Stla te tla idlo
+(G), alebo - (B).
•
Ak chcete urobi alšiu kávu, aby ste skontrolovali množstvo pridanej
vody, stla te znovu tla idlo prípravy kávy, alebo stla te krátko tla idlo P
(C) pre uloženie množstva vody do pamäte.
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.
12.4
Programovanie porcie pary
•
DISPLEJ:
DAMPF PORTION (Porcia pary)
•
Stla te tla idlo P (C)
•
DISPLEJ:
PORTION/...20 sec. (porcia/...20 sekúnd)
•
Stla ením tla idiel + (G), alebo – (B) môžete programova
v sekundách ( as prípravy od 3 – 250 sekúnd).
•
Stla te tla idlo P (C)
•
DISPLEJ:
DAMPF PORTION (Porcia pary)
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.

as

12.5
Programovanie porcie vody na aj
•
Položte šálku pod výškovo nastavite ný výtok na aj(22).
•
Stla te tla idlo P (C)
•
DISPLEJ:
HAHN ÖFFNEN (Otvorte oto ný prepína na
horúcu vodu -19)
•
DISPLEJ:
GENUG TEE / HAHN ZU (Dos
aju/zavrite
oto ný prepína na horúcu vodu -19)
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•
•
•

DISPLEJ:
TEE PORTION (Porcia aju)
Teraz je naprogramované požadované množstvo vody na aj.
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.

12.6
Programovanie filtra
Pre ítajte si k tomu kapitolu 7.1 „Vloženie filtra“
12.7

Programovanie tvrdosti vody (len v prípade, že je
naprogramované „FILTER NEIN“- „filter nie“)
•
DISPLEJ: WASSER HAERTE 3 (tvrdos vody 3)
•
Stla te tla idlo P (C)
•
Stlá aním tla idla + (G), alebo – (B) môžete nastavi tvrdos vody.
•
Pre uloženie tejto informácie do pamäte stla te tla idlo P(C).
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.
Pre ur enie tvrdosti vody si pre ítajte sta 6. „Nastavenie tvrdosti
vody“.

12.8
Programovanie ekonomického režimu
•
DISPLEJ:
ECONOMY MODE OFF (Ekonomický režim
vypnutý)
•
Stla te tla idlo P (C)
•
DISPLEJ:
ECONOMY (MODE OFF bliká)-ekonomický režim
(vypnutý bliká)
•
Stla ením + (G), alebo – (B) vyberte požadovaný režim.
•
Na uloženie požadovaného režimu do pamäte stla te P(C).
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.
Svoj prístroj si môžete prepnú
na ekonomický režim. Ak je
naprogramované nastavenie ECONOMY MODE ON, vyhrievací systém na
paru je vypnutý. Tiež je vypnuté vyhrievanie plôšky na šálky. Ak chcete
odobera paru, musíte stla i tla idlo na vo bu pary (17), za ne blika
kontrolná žiarovka a prístroj sa za ne zohrieva (prípravu pary je možný ak
kontrolné žiarovky konštantne svietia).
Po 10 min. sa vyhrievací systém na paru automaticky vypne.
Kontrolná žiarovka prestane svieti . Po opätovnom stla ení tla idla na vo bu
pary sa vrátite do stavu pohotovosti pre prípravu pary.
ECONOMY MODE OFF (ekonomický režim vypnutý) znamená, že
pohotovostný stav pre paru je nastavený na 10 min. Vyhrievanie plôšky na
šálky je zapnutý.
Po 10 min. sa vypne vyhrievací systém pre paru (a zhasne kontrolná
žiarovka). Po opätovnom stla ení tla idla na vo bu pary sa vrátite do stavu
pohotovosti pre prípravu pary.
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12.9

Programovanie hodín
Ak chcete používa automatické zapínanie prístroja je potrebné
naprogramova hodinky.
•
DISPLEJ:
UHR – : – ( as)
•
Stla te tla idlo P(C)
•
Stlá aním + (G), alebo – (B) môžete nastavi hodiny a potom ich
potvrdi stla ením P(C)
•
Stlá aním + (G), alebo – (B) nastavíte minúty a potvrdíte ich stla ením
tla idla P (C).
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.
12.10 Programovanie automatického zapínania prístroja
Ak chcete používa automatické zapínanie prístroja je potrebné
naprogramova hodinky.
•
DISPLEJ:
Gerät ein – :– (Prístroj zapnú – : – )
•
Stlá aním + (G), alebo – (B) môžete nastavi hodiny a potom ich
potvrdi stla ením P(C)
•
Stlá aním + (G), alebo – (B) nastavíte minúty a potvrdíte ich stla ením
tla idla P (C).
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.
Vypnutie automatického vypínania nastavíte:
•
Stla te tla idlo P (C).
•
Stla te tla idlo N (F)
•
DISPLEJ:
Gerät ein – :– (Prístroj zapnú – : – )
12.11 Programovanie automatického vypínania prístroja
•
DISPLEJ:
AUS NACH 5.0 STD. (Vypnú po 5.0 hod.)
•
Stla te tla idlo P(C)
•
Stlá aním tla idiel + (G), alebo – (B) môžete nastavi hodiny a potvrdi
ich stla ením tla idla P (C). (0,5 až 9,0 hod.)
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie.
12.12 Po íta šálok
•
DISPLEJ:
200 BEZÜGE (200 odberov) - celkom odberov
(odber = príprava 1 alebo 2 šálok).
•
Pre získanie informácie stla te požadované tla idlo a na displeji sa
zobrazí po et, ko kokrát bola vybraté tla idlo prípravy kávy stla ené.
•
Stla ením tla idla +(G) môžete prejs na alšie nastavenie
Nie je možné zisti , ko ko odberov horúcej vody resp. pary sa
uskuto nilo.
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12.13 Programovanie jazyka
•
Stla te tla idlo P (C)
•
Stlá aním tla idiel + (G), alebo – (B) vyberte požadovaný jazyk a
potvr te to stla ením P(C).
•
Stla ením tla idla N (F) opustite režim programovania, alebo stla ením
+(G), alebo – (B) môžete prejs na alšie nastavenie.

12.14 Programovacie tla idlo N (F)
Použitím tohoto tla idla, môžete vráti pôvodne naprogramované údaje
(množstvo kávy, množstvo vody, teplota).
•
DISPLEJ:
KAFFE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)
•
Stla te tla idlo N (F), pokým nezaznie zvukový signál.
Ak sa pomýlite pri programovaní hore opísaných nastavení,
stla ením tla idla N (F) sa vo Vami vybranom nastavení vráti zo závodu
naprogramovaná hodnota.
13. Starostlivos a údržba
13.1
Doplnenie vody
•
DISPLEJ:
WASSER FÜLLEN (Doplni vodu)
•
Ak sa na displeji zobrazí táto správa, už sa nedá pripravi žiadna alšia
káva. Dopl te vodu.
➨
Nádrž na vodu sa odporú a denne vypláchnu a doplni erstvou
vodou. Do zásobníka na vodu nikdy nedávajte mlieko, minerálnu
vodu, alebo iné kvapaliny. Vodu môžete doplni aj bez toho, aby
ste z prístroja vybrali nádrž.
13.2
Vyprázdnenie zásobníka na odpad
Vylúhovaná káva sa zhromaž uje v zásobníku na odpad.
•
DISPLEJ:
TRESTER LEEREN (Vyprázdnite zásobník na
odpad)
•
Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripravi žiadnu
alšiu kávu a zásobník na odpad (22) treba vyprázdni .
•
Pri výbere odkvapkáva a si dávajte pozor, lebo sa v om nachádza
voda.
!
Kým vyprázd ujete zásobník na odpad, nevypínajte prístroj zo
siete.
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!
Ak omylom vytiahnete zásobník na odpad ešte pred jeho
naplnením, vyprázdnite ho.
13.3
Vyprázdnenie zásobníka na odpadovú vodu (odkvapkáva )
•
DISPLEJ:
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite zásobník na
odpadovú vodu -odkvapkáva )
•
Ak sa na displeji objaví táto informácia, už nemôžete pripravi žiadnu
alšiu kávu a je potrebné odkvapkáva vyprázdni .
•
Pri výbere odkvapkáva a si dajte pozor, lebo sa v om nachádza voda.
13.4
Dopl te kávové zrná
•
DISPLEJ:
BOHNEN FÜLLEN (Dopl te kávové zrná)
•
Dopl te kávové zrná pod a kap. 3.3
➨
Táto správa sa stratí z displeja až po príprave kávy. Doporu ujeme
z asu na as vy istenie zásobníka na kávové zrná suchou
handrou pred jeho alším naplnením. Pred týmto úkonom
vypnite prístroj.
13.5
Odstránenie kame a z mlyn eka na kávu
•
Vypnite prístroj
•
Odpojte prístroj zo siete.
•
Otvorte zásobník na kávové zrná (13) a odstrá te zrná. Zvyšok z n je
možné odstráni vysáva om.
•
Uvo nite obidve skrutky v zásobníku na kávové zrná a potom vyberte
zásobník (obr. 5+6)
•
Pomocou vysáva a odstrá te zbytky kávových z n
•
Nasa te k ú z príslušenstva (obr. 7)
•
Otá ajte k ú om v protismere hodinových ru i iek, pokým sa neuvo ní
zaseknutý kame .
•
Odstrá te zbytky zomletej kávy vysáva om.
•
Vrá te spä zásobník a zatiahnite skrutky
Používajte kvalitnú kávu aby ste minimalizovali nebezpe enstvo
poškodenia mlyn eka kamienkom.
13.6
istenie prístroja
•
DISPLEJ:
GERÄT REINIGEN (Vy istite prístroj)
Po 220 odberoch kávy, alebo 180 prepláchnutiach prístroja, je potrebné
prístroj vy isti . Na alej môžete pripravova kávu, alebo odobera horúcu
vodu/paru, avšak na displeji sa Vám bude stále zobrazova správa GERÄT

20

REINIGEN (vy isti prístroj). Doporu ujeme ale toto istenie vykona v
priebehu nieko kých dní. Pri istení postupujte pod a kap. 14.
DISPLEJ:
JETZT REINIGEN (teraz vy isti )
Akustický signál Vás upozorní na to, že Váš prístroj budete musie ihne
vy isti .
13.7
Prístroj zanesený vodným kame om
•
DISPLEJ:
GERÄT VERKALKT (Prístroj zanesený vodným
kame om)
•
Prístroj signalizuje potrebu odstránenia vodného kame a.
Ak ste správne používali Claris filter, odstránenie vodného kame a
nie je potrebné ( alšie informácie nájdete v kapitole 7).
13.8
istenie kovových kontaktov
•
DISPLEJ:
SCHALE LEEREN / KONTAKTE REINIGEN
(Vyprázdnite odkvapkáva /vy istite kontakty)
Zbytky usadenín v okolí kovových kontaktov sa musia odstráni . Postupujte
nasledovne:
•
Poriadne vypláchnite horúcou vodou a saponátom upevnenie kontaktov
v ž abe (B v obr. 8) a kovové kontakty (A v obr. 8). Vy istite ešte
následne upevnenie kontaktov v ž abe (B v obr. 8) aj kefou.
13.9
Všeobecné istiace inštrukcie
• Na istenie prístroja nikdy nepoužívajte ostré predmety, alebo žieraviny.
• Na istenie vnútorných a vonkajších astí prístroja používajte mäkkú
navlh enú handru.
• Po každom použití auto-cappuccinatora ho vy istite ako je to opísané
v kapitole 10.3.
• Nádržka na vodu by sa mala denne prepláchnu a naplni
istou
studenou vodou.
• Zásobník na kávový odpad a odkvapkáva by sa mal denne vyprázdni a
vy isti .
Ak spozorujte v nádržke na vodu vodný kame , ten môžete
odstráni bežnými prostriedkami na odstránenie vodného kame a nezávisle
na istení prístroja.

!

Ak používate Claris filter musíte ho najprv vybra !

13.10 Pravidelný servis
•
Pravidelná údržba ktorú vykonávajú školení technici spolo nosti Jura
Vám zabezpe í spo ahlivos a dlhú životnos prístroja (v závislosti od
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podmienok používania - asi po 5000 odberoch, alebo pod a potreby).
Kvôli transportu na pravidelnú údržbu nezahadzujte originálne balenie.
13.11

Vyprázdnenie systému

!
Tento úkon je dôležitý, aby ste chránili pri transporte Váš kávovar
pred škodami, ktoré by mohli vzniknú zamrznutím vody vo Vašom prístroji.
•
Dajte pod oto ný výtok (20) nádobu.
•
Stla te tla idlo pre manuálny prípravu pary (17) a odstrá te z prístroja
nádrž na vodu.
•
DISPLAY
DAMPFBEZUG (prípravu pary)
•
DISPLAY
DAMPF DRÜCKEN / SYSTEM FÜLLEN (stla te
tla idlo para /napl te paru)
•
Vypnite prístroj stla ením hlavného vypína a (9).
14. istenie
Prístroj má zabudovaný istiaci program. Táto procedúra trvá asi 15 min. Na
istenie používajte len Jura istiace tablety ktoré dostanete u svojho
predajcu Jura kávovarov.

!

Za atý proces istenia nesmie by prerušený.
Zapnite prístroj hlavným vypína om (9)
Stla te tla idlo so symbolom istenia (E) a držte ho stla ené, pokia
nezaznie zvukový signál.
•
DISPLEJ:
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkáva )
tiež sa môže zobrazi WASSER FÜLLEN (Doplni vodu)
Pod výtok na kávu (15) položte dostato ne ve kú nádobu, aby
istiaci roztok netiekol do odkvapkáva a.
•
DISPLEJ:
TABLETTE
BEIGEBEN(obr.9)
/REINIGEN
DRÜCKEN (Pridajte tabletu (obr. 9) / Stla te istenie)
•
•

!

Zabrá te kontaktu tabletiek a roztoku na istenie s o ami – pri
zasiahnutí o í vypláchnite ich prúdom vody a konzultujte lekára. Uschovajte
tabletky na istenie mimo dosahu detí ! Nekonzumova !
•
DISPLEJ:
GERÄT REINIGT (Prístroj sa istí)
•
DISPLEJ:
SCHALE LEEREN (vyprázdnite odkvapkáva )
•
DISPLEJ:
GERÄT SPÜLEN (prepláchnite prístroj)
•
DISPLEJ:
KAFFEE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)
Po každom istiacom procese opláchnite aj lievik na mletú kávu.
Vyberte ho z prístroja, opláchnite pod te úcou vodou, osušte a vložte spä
do prístroja.
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15. Odstránenie vodného kame a
Prístroj má program na odstra ovanie vodného kame a (trvanie cca 50
min.)
Odporú ame používa Jura- tablety na odstránenie vodného kame a ktoré
dostanete u svojho predajcu Jura kávovarov.

!

Dôležité: Na odstránenie vodného kame a nikdy nepoužívajte

ocot.

Program na odstránenia vodného kame a spustite len vtedy, ke
bol prístroj vypnutý najmenej 5 hodín a prístroj je dobre vychladnutý.
Spustený proces odstránenie vodného kame a nesmie by prerušený.

!
Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kame a
s obsahom kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé asti
kuchynského stola napr. prírodného kame a alebo dreva.

!
Zabrá te kontaktu prostriedku na odstránenie vodného kame a
s o ami – pri zasiahnutí o í vypláchnite ich prúdom vody a konzultujte
lekára. Uschovajte prostriedok na odstránenie vodného kame a mimo
dosahu detí ! Nekonzumova ! Dráždi o i!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyberte a vyprázdnite nádrž na vodu.
Vložte prázdnu nádrž na vodu spä do prístroja
Vypnite prístroj hlavným vypína om (9) a nechajte ho vychladnú na 5
hodín.
Otvorte kryt programovacích tla idiel (3)
Stla te tla idlo (so symbolom usadenín v potrubí) programu na
odstránenie vodného kame a (H), až kým nezaznie zvukový signál.
DISPLEJ:
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkáva )
DISPLEJ:
MITTEL IN TANK (roztok na odstránenie
vodného kame a do nádrže na vodu)
Pridajte roztok na odstránenie vodného kame a do nádrže na vodu ( v
0,6 l vody rozpus te 2 tablety Jura).
DISPLEJ:
MITTEL IN TANK /HAHN ÖFFNEN/ KALK
DRÜCKEN (roztok na odstránenie vodného kame a do nádrže /
otvorte oto ný prepína na horúcu vodu/stla te tla idlo pre
program na odstránenie vodného kame a)

!
Postavte pod oto ný výtok (20) dostato ne ve kú nádobu.
Odstrá te auto-cappuccinator.
•
Oto te oto ným prepína om (19) pre horúcu vodu do pozície so
symbolom pre prípravu horúcej vody a stla te tla idlo (so symbolom
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zaneseného potrubia) pre program na odstránenie vodného kame a
(H).
DISPLEJ:
GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj
odstra uje vodný kame /prosím akajte)
Ke zaznie akustický signál položte nádobu pod výškovo nastavite ný
výtok pre horúcu vodu(22).
DISPLAY
KALK
DRÜCKEN
(stla te
tla idlo
so
symbolom „zaneseného potrubia“ pre program na odstránenie
vodného kame a -H)
DISPLAY
GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj
odstra uje vodný kame /prosím akajte)
DISPLAY
HAHN ZU (Oto te spä oto ným prepína om
na horúcu vodu-19)
DISPLAY
GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj
odstra uje vodný kame /prosím akajte)
Vo vnútri prístroja (v odkvapkáva i) sa zbiera roztok na odstránenie
vodného kame a.
DISPLEJ:
SCHALE LEEREN (Vyprázdnite odkvapkáva )
DISPLEJ:
WASSER FÜLLEN (Dopl te vodu)
Vyberte nádrž na vodu, dobre ho vypláchnite, dopl te ho vodou a vrá te
ho spä .
DISPLAY
HAHN ÖFFNEN (Oto te oto ným prepína om
na horúcu vodu-19)
DISPLEJ:
KALK DRÜCKEN (Stla te tla idlo „so
symbolom zaneseného potrubia“ na program na odstránenie
vodného kame a -H)
DISPLEJ:
GERAET ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj
odstra uje vodný kame /prosím akajte)
Položte nádobu pod výškovo nastavite ný výtok pre horúcu vodu(22).
DISPLEJ:
KALK DRÜCKEN (Stla te tla idlo „so
symbolom zaneseného potrubia“ na program na odstránenie
vodného kame a -H)
DISPLEJ:
GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj
odstra uje vodný kame /prosím akajte)
DISPLAY
HAHN ZU (Oto te spä oto ným prepína om
na horúcu vodu-19)
DISPLAY
GERÄT ENTKALKT / BITTE WARTEN (prístroj
odstra uje vodný kame /prosím akajte)
Vo vnútri prístroja (v odkvapkáva i) sa zbiera roztok na odstránenie
vodného kame a.
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•
•
•
•
•
•

DISPLEJ:
SCHALE LEEREN / KONTAKTE REINIGEN
(Vyprázdnite odkvapkáva / Vy istite kontakty) (vi kap. 13.8)
DISPLEJ
BITTE WARTEN (prosím akajte)
DISPLEJ:
GERÄT SPÜLEN (Prepláchnite prístroj)
Položte nádobu pod výtok na kávu (15) a stla te tla idlo (so symbolom
kvapiek) preplachovania (10).
DISPLEJ:
GERÄT SPÜLT (Prístroj sa preplachuje)
DISPLEJ:
KAFFE BEREIT (Pripravený na prípravu kávy)

16.
Likvidácia
Kvôli správnej likvidácii by ste mali vráti Váš prístroj po ukon ení životnosti
Vášmu predajcovi, servisnému stredisku Jura, alebo firme Jura
Elektroapparate Ag.
17. Tipy na perfektnú kávu
Do výšky nastavite ný výtok kávy
Môžete nastavi výšku výtoku kávy pod a ve kosti šálky, aby ste mali stále
perfektnú krému a zabránili ste zne istenie Vášho kávovaru f kancami od
kávy.
Mletie
Vi kapitola 3.5
Predhriatie šálky
Šálky by ste mali vopred predhria horúcou vodou, alebo parou. ím menšie
množstvo kávy, tým dôležitejšie je predhriatie šálky.
Predhriatie kávovaru
Ak pripravujete malé espresso (cca. 30 ml vody) odporú a sa kávovar
prepláchnu .
Na prepláchnutie kávovaru stla te tla idlo (so symbolom kvapiek)
prepláchnutia (10). Kávovar sa prepláchne.
Kávovar nepreplachujte ak sa pripravovala káva (alebo espresso) pred
prípravou Vášho espressa, alebo ak pripravujete espresso s vä ším
objemom vody.
Cukor a smotana
Miešaním obsahu šálky uniká teplo. Pridaním mlieka, alebo smotany
z chladni ky zna ne znížite teplotu kávy.
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18. Správy na displeji

DISPLEJ
WASSER
FÜLLEN(Dopl
ni vodu)
BOHNEN
FÜLLEN(Dopl
te zrná)

TRESTER
LEEREN(Vypr
ázdnite
zásobník na
kávový odpad)

SCHALE
FEHLT
(Chýba
odkvapkáva )
SCHALE
LEEREN
(Vyprázdnite
odkvapkáva )
GERÄT
REINIGEN
(Vy istite
prístroj)
GERÄT
VERKALKT
(Odstrá te
vod. kame )
STÖRUNG 2
Porucha 2

Prí ina
Nádrž na vodu je prázdna.
Indikátor hladiny vody je zaseknutý.

Nádrž je zanesená vodným kame om.
Prázdny zásobník
Správa je stále na displeji, aj ke sa
doplnili kávové zrná
V mlyn eku je zachytený kame .
Zásobník na odpad z kávy(22) je plný.
Správa stále zostáva na displeji hoci
bol zásobník(22) vyprázdnený
Správa sa objavuje už po nieko kých
šálkach
Nebol správne založený odkvapkáva
(1)
Pod odkvapkáva sa dostal kávový
odpad a odkvapkáva nie je možné
správne zasunú
Zásobník na odpadovú vodu(1) je plný
Správa je stále na displeji, hoci je
zásobník prázdny
Urobili ste viac ako 220 káv, resp. 180
krát sa prepláchol prístroj.
Správa je stále na displeji, hoci je
prístroj vy istený
Priestor potrebuje odstráni vodný
kame .
Správa sa stále zobrazuje, hoci proces
prebehol
Teplota prístroja je príliš nízka ( napr.
po transporte)

STOERUNG 8 Rôzne prí iny
(Porucha 8)
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Akcia
Dopl te vodu.
Vyprázdnite nádrž, prepláchnite a
znovu napl te vodou.
Odstrá te z nádrže vodný kame .
Dopl te kávu
Urobte kávu, Táto správa zmizne
z displeja až po urobení kávy.
Odstrá te z mlyn eka kame
pod a postupu v kap. 13.5
Vyprázdnite zásobník na odpad
Zásobník bol mimo prístroja kratšie
ako 8 sek.. Vytiahnite zásobník
z prístroja na 10sek. a potom ho
vrá te spä
Nechajte prístroj zapnutý po as
vyprázd ovania zásobníka na
kávový odpad. Po ítadlo sa
resetuje len pri zapnutom prístroji
Správne zasu te odkvapkáva .
Odstrá te odkvapkáva , vy istite
vnútrajšok stroja a vrá te ho spä
Vyberte zásobník, vyprázdnite ho a
vrá te spä
Vyberte zásobník a vy istite
kovové kontakty (kap. 13.8)
Vy istite prístroj pod a kap. 14
istiaci proces zopakujte,
nepridávajte však istiacu tabletu
Spus te proces odstránenia
vodného kame a pod a kap.15
Spus te proces znovu, ale bez
tabliet, len s istou vodou
-Prístroj vypnite
-pri izbovej teplote nechajte prístroj
2 hodiny stá a následne ho
zapnite.
Prístroj vypnite, odpojte zo siete a
následne ho zapnite.

19. Problémy
Problém
Káva te ie len po
kvapkách.

Tok kávy po
predlúhovaní sa
zastaví
Mlyn ek je ve mi
hlu ný
Malo peny po
napenení mlieka

Prí ina
Káva je príliš jemná

V systéme nie je dostatok kávy

Akcia
nastavte mlyn ek na hrubšie
mletie
jeden alebo dvakrát
prepláchnite prístroj. Ak sa
situácia nezlepší vy istite
prístroj pod a návodu.
urobte jednu šálku kávy

Kame v mlyn eku

-

postupujte pod a kap. 13.5

Nevhodný typ mlieka

-

Auto-cappuccinator vy isti .

-

použite (studené) plnotu né
mlieko
Vy istite auto-cappuccinatorpostupujte pod a kap.10.3.
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Zákonné informácie
Tento návod na obsluhu obsahuje všetky potrebné informácie pre správne
použitie, obsluhu, prevádzku a údržbu prístroja.
Znalos a splnenie nariadení v tomto návode na používanie je predpoklad
pre bezpe né použitie a pre bezpe nos po as jeho prevádzky a údržby.
Tento návod na obsluhu nemôže zoh adni všetky možné spôsoby použitia
prístroja. Prístroj bol skonštruovaný pre použitie v domácnostiach.
alej by sme chceli poznamena , že obsah tohoto návodu na obsluhu nie je
v žiadnom prípade as ou, alebo nenahrádza akúko vek predchádzajúcu,
alebo existujúcu zmluvu, dohodu, alebo zákonný vz ah. Všetky povinnosti
na strane Jura Elektroapparate Ag vyplývajú z relevantnej obchodnej
zmluvy, ktorá tiež obsahuje všetky detaily týkajúce sa garan ných
podmienok pre tento prístroj. Kontrakta né podmienky záruky nie sú ani
rozšírené, ani limitované v akejko vek forme informáciami v tomto návode.
Tento návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené zákonom o
autorskom práve. Fotokópie, alebo preklad do akéhoko vek iného jazyka
bez predchádzajúceho súhlasu spol. Jura Elektroapparte sa prísne
zakazuje.
20. Technické údaje
Impressa S90/S95
Napätie:
Príkon:
Poistka:
Spotreba energie Standby
Spotreba energie v stave pripravenej
na prípravu kávy
(economy mode zapnutý)
Economy mode vypnutý
Tlak erpadla:
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230V AC
1350 W
10 A
cca. 4,4 Wh
cca. 31 Wh Economy mode
ca.41 Wh
staticky max. 15 bar

Nádrž na vodu:
Obsah zásobníka na kávu:
Obsah zásobníka na odpad:
D žka sie ového kábla:
Hmotnos :
Rozmery (Š x V x H) :
Impressa X90/X95
Nádrž na vodu:
Obsah zásobníka na odpad:
Hmotnos :
Rozmery (Š x V x H):

2,7 litra
280 g
max. 16 porcii
ca.1,1 m
11,7 kg
34,5 x 35 x 39 cm
5,7 litra
max. 40 porcii
15 kg
41 x 47 x 39 cm
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