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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽA
Ďakujeme Vám za to, že ste si vybrali kávovar od spoločnosti Jura.
Ešte pred uvedením do prevádzky Vášho nového kávovaru si starostlivo preštudujte
návod na obsluhu a následne si ho uschovajte, aby ste ho aj v budúcnosti mali
v prípade potreby vždy po ruke.
Ak by ste potrebovali ďalšie informácie, alebo by sa vyskytli problémy, ktoré pre Vás
nie sú jasne popísané v tomto návode, spojte sa priamo s miestnym dodávateľom.
1. POPIS STROJA
Tento 2 šálkový espresso/kávovar je výnimočný pre svoj nový koncept obsluhy.
Kvalitný prístroj s možnosťou voľby množstva dávky kávy, výškovo nastaviteľným
výtokom a automatickým vyhodením kávového odpadu, Vám garantuje perfektnú
kávu.

2.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

2.1 Upozornenia
• Dbajte na to, aby prístroj neobsluhovali deti, kvôli nebezpečiu úrazu
elektrickým prúdom. Preto by deti nikdy nemali byť pri prístroji bez dozoru.
• Prístroj by mali obsluhovať len ľudia, ktorí si preštudovali a pochopili návod
na obsluhu.
• Nikdy nezapnite pokazený prístroj, alebo prístroj s poškodenou zástrčkou,
alebo káblom.
• Nikdy neponorte prístroj do vody.
2.2 Bezpečnostné opatrenia
• Nikdy nevystavujte prístroj vplyvu dažďa, snehu, alebo mrazu a nikdy s ním
nepracuje s mokrými rukami.
• Prístroj nezapínajte a nepoužívajte ak
- kryt (napr. pre čistenie) bol odstránený, alebo
- ak na prístroji spozorujete viditeľné poškodenia
• Prístroj nepoužívajte bez zásobníka na kávový odpad, alebo odkvapkávača
• Položte prístroj na pevnú, stabilnú a rovnú plochu. Nikdy nedávajte prístroj
na povrch, ktorý je teplý, alebo horúci (ohrievacia platňa apod.) . Pre prístroj
vyberte miesto, ktoré je nedosiahnuteľné pre deti, alebo domáce zvieratá.
• Ak nebudete prístroj obsluhovať dlhšiu dobu (vytiahnite el. zástrčku zo siete).
• Pred čistením vždy odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie.
• Pri vyťahovaní zástrčky zo siete neťahajte za kábel.
• Nikdy neopravujte, alebo neotvárajte prístroj sami. Všetky opravy by mal
vykonávať len autorizovaný servisný technik použitím originálnych
náhradných dielov a príslušenstva od firmy Jura.
• Prístroj je pripojený k zdroju elektrickej energie cez sieťový kábel.
Zabezpečte pripojenie tak, aby sa nikto nemohol o kábel potknúť, alebo aby
sa k nemu nedostali deti resp. domáce zvieratá.
• Nikdy nedávajte prístroj, alebo jeho časti do umývačky riadu.
• Aby ste zabránili prehriatiu prístroja, umiestnite na miesto, kde je dostatočná
výmena vzduchu.
• Pri používaní prostriedkov na odstránenie vodného kameňa s obsahom
kyselín, dajte pozor, aby sa ich obsah nedostal na citlivé časti kuchynského

3.

PRÍPRAVA PRÍSTROJA NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY

3.1 Kontrola sieťového napätia.
Prístroj je už zo závodu nastavený na správne napätie. Presvedčte sa či Vaše napätie
vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu Vášho prístroja. Informácie o tom sú na etikete
na spodnej časti prístroja.
3.2 Kontrola poistky
Prístroj je konštruovaný na prúd 6 A. Presvedčte sa, či používate vhodnú poistku.
4.

DOLEŽITÉ UPOZORNENIE PRED UVEDENÍM PRÍSTROJA DO
PREVÁDZKY
Jura Subito je vybavený revolučným systémom na ovládanie kávovaru. Srdcom
systému je otočný kryt a otočná kľuka s odisťovacou pákou.
Z bezpečnostných dôvodov je prístroj zo závodu v pozícii prípravy kávy (pozri
obrázok 4). K tomu aby ste vedeli krytom otáčať, musí byť otočná kľuka až na doraz
nadvihnutá:
Otočná kľuka slúži na otáčanie krytu a zatlačenie nadávkovanej zomletej kávy.
Otočná kľuka sa smie len v pozícii prípravy kávy (obr. 2) zatlačiť. K tomu aby ste
vedeli otočnú kľuku zatlačiť, alebo nadvihnúť musíte potiahnuť odisťovacou pákou
(obrázok 3 a 5 ).
Kryt sa dá len v protismere chodu hodinových ručičiek otáčať, keď je otočná kľuka
nadvihnutá. Kryt má dve fixné body: „pozícia nadávkovania kávy“(obr. 1) a „pozícia
prípravy kávy“ (obr. 2). Tieto pozície sú nastavené keď kryt pri otáčaní počuteľne
zapadne a nedá sa ďalej v smere chodu hodinových ručičiek pretočiť.

5.

PRVÉ UVEDENIE DO ČINNOSTI

5.1 Naplnenie systému vodou
• Pri prvom uvedení prístroja do prevádzky, po dlhšom nepoužívaní prístroja (napr.
dovolenka), alebo keď sa z nádrže celkom do prázdna vysala voda, tak postupujte
prosím Vás nasledovne:
• Otočnú kľuku posuňte do pozície pre prípravu kávy (obr. 4).
•
Nádrž na vodu naplňte čerstvou vodou a nasaďte ho späť. Dávajte si na to
pozor, aby nádrž na vodu správne zapadla.
• Zapnite hlavný vypínač (9).
• Položte šálku pod výtokovú trysku (14) a páku (13) pre výber kávy, horúcej vody
a pary do pozície pre odber vody.
• Zapnite spínač pre prípravu kávy (10) a napustite jednu šálku vody.
Teraz je systém napustený vodou a pripravený pre ďalšiu prevádzku.

6. PREPLÁCHNUTIE PRÍSTROJA
Pri prvom uvedení prístroja do prevádzky, alebo po dlhšom nepoužívaní (napr.
dovolenka), postupujte prosím Vás nasledovne:
• Nastavte otočnú kľuku do pozície pre prípravu kávy (obr. 4).
• Nádrž na vodou naplňte čerstvou vodou a nasaďte ho späť. Dávajte si na to
pozor, aby nádrž na vodu správne zapadla.
• Prístroj napojte na sieť a zapnite hlavný vypínač (9). Keď kontrolná žiarovka
ohrievania ( 12) zhasne je prístroj pripravený na prevádzku.
• Páku (13) pre výber kávy, horúcej vody/pary do pozície pre prípravu kávy.
Položte nádobu pod výtok na kávu a následne zapnite spínač na prípravu kávy.
• Keď ste napustili dve šálky vody, vypnite spínač pre prípravu kávy, otočnú
kľuku nadvihnite a posuňte kryt späť do základnej polohy - polohy pre
nadávkovanie kávy (obr. 1).

6.

PRÍPRAVA ESPRESSA/ KÁVY

6.1 Naplnenie nádrže na vodu.
Nádrž na vodou naplňte čerstvou vodou a nasaďte ju späť. Dávajte si na to pozor, aby
nádrž na vodu správne zapadla.
Prístroj napojte na sieť a zapnite hlavný vypínač (9). Keď kontrolná žiarovka
ohrievania ( 12) zhasne je prístroj pripravený na prevádzku.
POZOR: Používajte len čerstvú vodu z vodovodu. Nikdy nepoužívajte mlieko,
minerálnu vodu, alebo inú tekutinu !
6.2 Nadávkovanie zomletej kávy
• Kryt posuňte do pozície pre nadávkovanie kávy (obr.1).
• Nasypte maximálne dve odmerky zomletej kávy do plniaceho lievika. „Sila“
kávy závisí od množstva nadávkovanej kávy.
POZOR : Používajte len zomletú kávu . Nikdy nedávajte do plniaceho lievika
zrnkovú, alebo rozpustnú kávu!
6.3
Zatlačenie zomletej kávy
• Kryt otočte (ďalej o ¼) do pozície prípravy kávy (obr. 2).
• Potiahnite odistiacu pákou (6) a miernou silou zatlačte otočnou kľuku dolu, až na
doraz. Teraz uvolnite odistiacu páku (6). Zomletá káva je teraz zatlačená.
• Uistite sa, že otočná kľuka je v zatlačenej pozícii správne zaistená. K tomu
ľahko potiahnite na otočnej kľuke za guľu nahor.

6.3 Príprava kávy
• Položte pod výškovo nastaviteľný výtok na kávu 1 alebo 2 šálky.
• Skontrolujte polohu páky na voľbu kávy, horúcej vody a pary (13) musí byť
v pozícii „prípravy kávy“.
• Teraz zapnite spínač (10) na prípravu kávy (obr. 4). Po napustení Vami
požadovaného množstva kávy vypnite spínač (10) na prípravu kávy.
 V dôsledku tlaku pri lúhovaní sa môže kryt zľahka nadvihnúť. Pri príprave kávy sa
môže kontrolná žiarovka ohrevu (12) rozsvietiť. Toto signalizuje, že sa systém
zohrieva. Príprava kávy nemusí byť kvôli tomu prerušený.
ϑ Nastavte si výšku výtoku kávy podľa veľkosti šálky, aby ste získali perfektnú
penu a zabránili znečisteniu kávovaru fŕkancami od kávy.
6.5
Po príprave espressa-/kávy.
• Otočnú kľuku odistite a potiahnite hore (obr. 5).
• Kryt otočte späť do základnej pozície – pozícia pre nadávkovanie zomletej kávy
(obr. 6)
• Otočením sa kávový odpad dostal automaticky do zbernej nádoby na kávový
odpad a stroj je preto znova pripravený na prípravu kávy.
7.
•

ODBER VODY
Nádrž na vodu naplňte čerstvou vodou a nasaďte ho späť. Dávajte si na to pozor,
aby nádrž na vodu správne zapadla. Prístroj napojte na sieť a zapnite hlavný
vypínač (9). Keď kontrolná žiarovka ohrievania (12) zhasne je prístroj
pripravený na prevádzku.
• Pod výtokovú trysku pre horúcu vodu/paru (14) položte 1 šálku a následne otočte
páku (13) na voľbu kávy, horúcej vody a pary do pozície pre odber horúcej
vody.
• Teraz zapnite spínač pre prípravu kávy (10) a tým sa začne napúšťanie horúcej
vody.
Pozor : Horúca voda môže spôsobiť popáleniny.
Dosiahli ste požadované množstvo horúcej vody vypnite spínač na prípravu kávy (10)
a otočte páku pre prípravu kávy ,horúcej vody a pary späť do pozície pre prípravu
kávy.
 Pri odbere horúcej vody sa môže kontrolné svetlo ohrevu (12) rozsvietiť. To Vám
signalizuje, že kávovar ohrieva vodu. Odber vody nemusíte kvôli tomu prerušiť.
8. ODBER PARY
Para sa môže použiť na ohrev nápojov, ako aj na napenenie mlieka pre prípravu
cappuccina.
Ak je napeňovacia tryska v hornej polohe tak môžete zohrievať nápoje. Chcete
mlieko napeniť, posuňte napeňovaciu trysku dole

• Nádrž na vodou naplňte čerstvou vodou a nasaďte ho späť. Dávajte na to pozor,
aby nádrž na vodu správne zapadla. Prístroj napojte na sieť a zapnite hlavný
vypínač (9). Keď kontrolná žiarovka ohrievania ( 12) zhasne je prístroj
pripravený na prevádzku.
• Ponorte napeňovaciu trysku do mlieka, ktorú chcete napeniť, alebo do kvapaliny,
ktoré chcete ohriať. Otočte páku (13) pre voľbu kávy, horúcej vody a pary do
pozície „odber pary“.
• Pri odbere pary nesmie byť zapnutý spínač na kávu (10) !

!Pri odbere pary môže zo začiatku prskať, vzniká nebezpečie obarenia. Otočný
výtok pre horúcu vodu/paru (14) je horúci, preto sa vyhnite priamemu kontaktu.
Dôležité: Aby ste nebránili prívodu vzduchu, výtokovú trysku ponorte len asi do
polovice tekutiny. Výtoková tryska sa nesmie dotýkať dna nádoby, aby ste nebránili
úniku pary.
Ak ste dosiahli požadované množstvo pary, otočte pákou pre voľbu kávy, horúcej
vody a pary (13) späť do polohy „pre prípravu kávy“.
 Maximálny čas pre odber pary je cca 1 ½ min. Pred vlastným odberom pary pri
napenení vyjde z výtoku na horúcu vodu/paru trochu horúcej vody ( ktorá neovplyvní
výsledok napr. napenenia mlieka), ktorú možno vypustiť a vyliať. Pri odbere pary sa
rozsvieti kontrolná žiarovka ohrevu.
8.1 DOLEŽITÉ PO ODBERE PARY.
Po príprave kávy je systém zohriatý a ak chcete po tomto úkone ihneď pripraviť kávu
musíte odobrať najprv vodu ako je to popísané v kapitole 7. Vypúšťajte vodu až sa
kontrolná žiarovka ohrevu znova rozsvieti. Odberom vody sa aj výtoková tryska
z vnútra vyčistí.
Výtoková tryska by sa mala po každom odbere pary utrieť aj zvonka vlhkou utierkou.
9. ÚDRŽBA PRÍSTROJA A JEHO ČISTENIE.
Dôkladným a pravidelným čistením predlžujete životnosť prístroja a udržujete
vysokú kvalitu kávy.
9.1 Vyprázdnenie zásobníka na kávový odpad
V zásobníku na odpad sa zbiera kávový odpad po príprave kávy. Kontrolná žiarovka
„vyprázdniť kávový odpad“ sa môže nakrátko rozsvietiť(systémom dané), ale len
vtedy ho treba vyprázdniť, keď kontrolka stále svieti (alebo z hygienických dôvodov
raz denne).
• Vytiahnite výškovo nastaviteľný výtok na kávu do hornej polohy, aby ste ho pri
vyťahovaní odkvapkávača nepoškodili.
• Vyberte odkvapkávač (obr.7). Robte to opatrne, pretože sa tam nachádza voda.
• Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad následne ich dôkladne
vyčistite a potom ich vložte späť . Kontrolná žiarovka zhasne.

9.2 Vyprázdnenie odkvapkávača.
Ak
signalizácia na odpadovú vodu (červený plavák) vyčnieva cez kryt
odkvapkávača, musíte odkvapkávač vyprázdniť.
• Vytiahnite výškovo nastaviteľný výtok na kávu do hornej polohy, aby ste ho pri
vyťahovaní odkvapkávača nepoškodili.
• Vyberte odkvapkávač (obr.7). Robte to opatrne, pretože sa tam nachádza voda.
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na kávový odpad následne ich dôkladne
vyčistite . Potom ich vložte späť .
9.3 Čistenie krytu
Odporúčame kryt 2 až 3 krát týždenne čistiť. Čistenie krytu je tiež nutné vykonať, ak
prístroj nebudete používať dlhšie obdobie (napr. počas dovolenky).
Pri čistení postupujte nasledovne:
• Kryt posuňte do pozície pre čistenie (pozri obr. 8) a vyberte plniaci lievik pre
zomletú kávu (5).
• Odistiace tlačidlo (4) zatlačte a kryt dajte nadvihnutím nahor dole (obr.9).
• Kryt opláchnite dôkladne teplou vodou (obr. 10) Otočnú kľuku odistite
a zatlačte, aby ste vedeli vyčistiť aj piest, sitko a tesnenia.
• Hornú časť kávovaru vyčistite štetcom, alebo vlhkou handrou (obr. 11)
• Otočnú kľuku odistite a potiahnite hore.
• Kryt nasaďte späť tak, ako to je zobrazené na obrázku 12 (musí počuteľné
zapadnúť).
• Nasaďte späť plniaci lievik na zomletú kávu a kryt posuňte do základnej (pozície
pre nadávkovanie zomletej kávy) pozície (obr. 6).
9.4 Vyčistenie nádrže na vodu.
Pri viditeľnom zanesení nádrže vodným kameňom ho môžete separátne odstrániť
prostriedkom určeným na odstránenie vodného kameňa.
9.5 Čistenie výtokovej dýzy
• Ak sa výtoková dýza (14) na horúcu vodu/paru upchá môžete ju pomocou mince
odšrobovať.
• Dýzu pod tečúcou teplou vodou vyčistiť (na konci dýzy sú zboku dve malé
otvory ktoré nesmú byť upchaté).
• Následne ho znova naskrutkujte späť.
9.6 Všeobecné čistiace inštrukcie
• Ak nepoužívate prístroj tak nasaďte na plniaci lievik pre zomletú kávu kryt(19)
• Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte ostré predmety, alebo žieraviny.
• Na čistenie vnútorných a vonkajších častí prístroja používajte mäkkú navlhčenú
handru.

• Po každom použití otočného výtoku pre odber pary/horúcej vody ju vyčistite.
• Po zohriatí mlieka, pustite malé množstvo horúcej vody, aby ste otočný výtok
vyčistili aj zvnútra.
• Pre dôkladne vyčistenie, môžete trysku z prístroja demontovať.
• Nádržka na vodu by sa mala denne prepláchnuť a naplniť čistou studenou vodou.
• Zásobník na kávový odpad a odkvapkávač by sa mal denne vyprázdniť.
 Ak spozorujte v nádržke na vodu vodný kameň, ten môžete odstrániť bežnými
prostriedkami na odstránenie vodného kameňa nezávisle na čistení prístroja.
9.7 Čistenie
Na udržanie vysokej kvality kávy pripravenej v kávovare JURA Subito odporúčame
po jednom mesiaci, alebo po príprave 200 šálok kávy vykonať čistenie čistiacimi
tabletkami - JURA. Čistiace tabletky dostanete kúpiť u Vášho predajcu kávovaru
JURA Subito.
Pri čistení postupujte podľa tohto návodu:
1. Odkvapkávač a zásobník na kávový odpad vyprázdnite a nasaďte ho späť do
prístroja (pozri kap.9.1 a 9.2 ).
2.

Jura čistiacu tabletku hoďte do plniaceho lievika na zomletú kávu (5), otočnú
kľuku do pozície prípravy kávy (obr.3) natočiť a zatlačiť.

3.

Páku (13) na výber kávy, horúcej vody a pary posunúť do pozície pre „prípravu
kávy“.

4.

Zapnite spínač na prípravu kávy (obr.4) a napustite cez výtok na kávu približne 1
dl vody do nádoby a potom vypnite spínač(10) na prípravu kávy. Potom počkajte
2 minúty.

5.

Bod 4 zopakujte päť krát.

6.

Kryt posuňte do čistiacej polohy, odstráňte ho (obr.9) a následne ho opláchnite.

7.

Zapnite na minútu spínač na prípravu kávy a potom ho vypnite.

8.

Hornú časť kávovaru vyčistite štetcom, alebo vlhkou handrou (obr. 11)

9.

Kryt namontujte späť a natočte do pozície pre prípravu kávy (obr.3). Potom dva
krát otočnú kľuku so zatiahnutou odisťovacou pákou zatlačiť a znova vytiahnuť.

10. Kryt posuňte do pozície pre nadávkovanie zomletej kávy (obr.1)
11. Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník pre kávový odpad a nasaďte ich späť.

10. ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA
V dôsledku používania Vášho prístroja dôjde k jeho zaneseniu vodným kameňom.
Množstvo usadenín závisí na tvrdosti používanej vody. Pre zaistenie optimálnej
funkčnosti Vášho prístroja, je dôležité pravidelne odstraňovať vodný kameň. Ako
často treba odstraňovať vodný kameň závisí od tvrdosti vody. Tvrdosť vody sa dá
zistiť pomocou testovacích prúžkov AQUADUR (ktoré sú priložené napr. aj k JURA
tablety pre odstranenie vodného kameňa)
Na zistenie tvrdosti vody postupujte nasledovne:
Na 1 sekundu ponorte prúžok AQUADUR do vody, následne ho zľahka
otraste od vody a po 1 minute odčítajte hodnotu podľa nasledovnej tabulky:
5 zelených kociek
0°dH / 0.00°e / 0°f
1 červená kocka
5°dH / 6.25°e / 9°f
2 červené kocky
10°dH / 12.50°e / 18°f
3 červené kocky
15°dH / 18.75°e / 27°f
4 červené kocky
20°dH / 25.00°e / 36°f
5 červených kociek
25°dH / 31.25°e / 45°f
Pri tvrdej vode (asi 20 °dH) odporúčame každé 3 mesiace odstraňovať vodný kameň.
Ø Odstránenie vodného kameňa musíte vykonať, keď tok kávy sa zmenšuje a/alebo
ak teplota kávy klesá.
Optimálny výsledok pri odstraňovaní vodného kameňa dosiahnete s Jura tabletkami
na odstránenie vodného kameňa, ktoré sú koncipované pre Jura kávovary
a optimalizované pre dole popísaný cyklus na odstránenie vodného kameňa. Tabletky
dostanete kúpiť u svojho predajcu Jura kávovarov.
10.1 Postup pri odstraňovaní vodného kameňa.
Príprava na odstránenie vodného kameňa
1.
Vypnite prístroj a nechajte ho vychladnúť (asi na 1 hodinu).
2.
Odkvapkávač a zásobník na kávový odpad vyprázdnite a nasaďte ich naspäť.
3.
Kryt posuňte do pozície pre prípravu kávy (obr.2).
4.
Zatlačte otočnú kľuku(potiahnite pritom odistiacu páku) miernou silou až na
doraz (obr. 3).
5.
Dôkladne rozpusťte v nádobe 2 tablety Jura na odstránenie vodného kameňa
v 0,7 l vody.
6.
Teraz tento roztok vlejte do nádrže na vodu.
7.
Postavte pod otočnú výtokovú trysku (14) pre horúcu vodu/paru dostatočne
veľkú nádobu.
Proces
8.
Natočte páku (13) pre výber kávy, horúcej vody a pary do pozície „odber
vody“
9.
Zapnite spínač (10) na prípravu kávy.

10.

Zapnite hlavný vypínač (9) a vypustite asi 125 ml (1 veľká šálka) roztoku z
nádrže.
11.
Hlavný vypínač (9) vypnite a roztok na odstránenie vodného kameňa
nechajte 10 minút pôsobiť.
12.
Bod 10 a 11 zopakujte ešte raz.
13.
Vyprázdnite nádobu a postavte ju pod výškovo nastaviteľný výtok na kávu
(1).
14.
Natočte páku (13) pre výber kávy, horúcej vody a pary do pozície „prípravy
kávy“
15.
Zapnite hlavný vypínač (9) a vypustite asi 150 ml roztoku z nádrže.
16.
Hlavný vypínač (9) vypnite a roztok na odstránenie vodného kameňa
nechajte 10 minút pôsobiť.
17.
Bod 15 a 16 2 x zopakujte.
18.
Vyprázdnite nádobu a postavte ju pod výškovo nastaviteľný výtok pre kávu
(1).
Prepláchnutie prístroja po odstránení vodného kameňa.
19.
Dobre vypláchnite nádrž, naplňte ju vodou a vložte do prístroja.
20.
Zapnite hlavný vypínač (9) a vypustite asi 200 ml roztoku z nádrže.
21.
Vypnite spínač na prípravu kávy (10) a počkajte kým kontrolná žiarovka pre
ohrievanie (12) zhasne.
22.
Zapnite spínač na prípravu kávy (10) a vypustite ½ obsahu nádrže na vodu.
23.
Vypnite spínač na prípravu kávy (10).
24.
Vyprázdnite nádobu a postavte ju pod otočnú výtokovú trysku pre horúcu
vodu paru (14).
25.
Otočnú kľuku najprv odistite, potiahnite hore a následne posuňte do
základnej pozície (pozri obr. 6).
26.
Natočte páku (13) pre výber kávy, horúcej vody a pary do pozície „odber
vody“
27.
Zapnite spínač na prípravu kávy (10) a vypustite zostatok obsahu nádrže na
vodu.
28.
Hlavný vypínač (9) vypnite a natočte páku (13) pre výber kávy, horúcej
vody a pary do pozície „prípravy kávy“
29.
Odkvapkávač a zásobník na kávový odpad vyprázdnite a nasaďte ich naspäť.
30.
Dobre vypláchnite nádrž, naplňte ju vodou a vložte do prístroja.

11.
POUŽITIE CLARIS FILTRA
Pri správnom používaní Claris filtra nie je potrebné u Vášho prístroja odstraňovať
vodný kameň.
• Odklopte držiak filtra v nádrži na vodu. Jemným zatlačením vložte filter do
nádrže na vodu .
• Uzavrite držiak filtra tak, že počujete jeho zaklapnutie.
• Naplňte nádrž čerstvou vodou a vráťte ju do prístroja.

•

Zapnite spínač na prípravu kávy (10) a vypustite ½ obsahu nádrže na vodu cez
otočnú výtokovú trysku.
Po 50 litroch vody (cca 350 odberov) stráca filter svoju účinnosť.
 Pri menšom odbere kávy, by ste mali filter vymeniť po 2 mesiacoch. Na tento účel
je na držiaku filtra špeciálny otočný disk, kde si môžete nastaviť dátum výmeny.
Claris filtre sa dajú kúpiť u Vášho predajcu JURA kávovarov.
12. LIKVIDÁCIA
Pre správnu likvidáciu Vami už nepoužívaného prístroja, by ste mali tento vrátiť
Vášmu predajcovi, servisnému stredisku Jura, alebo firme Jura Elektroapparate Ag.
13. TYPY PRI PORUCHÁCH PRÍSTROJA
Kontrolná žiarovka „vyprázdnite zásobník na kávový odpad “ svieti.
Ø Zásobník na kávový odpad je plný
Ø Zásobník na kávový odpad chýba
Ø Odkvapkávač nesprávne nasadený
Netečie espresso/káva:
Ø Nádrž na vodu nesprávne nasadený
Ø Nádrž na vodu prázdny
Ø Otočná kľuka pri príprave kávy nebola zatlačená.
Ø Kryt zašpinený (pozri kap. 9.3)
Ø Prístroj zanesený vodným kameňom.
Ø Káva príliš jemne zomletá.
Otočná kľuka ťažko zatlačiteľná, alebo kryt sa dá ťažko otáčať.
Ø Postupujte podľa kapitoly 9.3 Čistenie krytu.
Ak neviete odstrániť túto závadu obráťte sa na Vášho predajcu Jura kávovarov, alebo
priamo na autorizovaný Jura servis.
14.
SERVIS
Kvôli transportu nezahadzujte originálne balenia.
Dôležité: Keď beriete kávovar do servisu, nesmie byť v systéme voda. Odoberajte
paru z prístroja až dovtedy kým už žiadna para z prístroja neuniká.
Tento proces je tiež potrebný, aby nedošlo k poškodeniu prístroja vplyvom mrazu
počas jeho prepravy.

15. TIPY NA PERFEKTNÚ KÁVU
Do výšky nastaviteľný výtok kávy
Môžete nastaviť výšku výtoku kávy podľa veľkosti šálky, aby ste mali stále perfektnú
krému a zabránili ste znečistenie Vášho kávovaru škvrnami od kávy.
Predhriatie šálky
Šálky by ste mali dopredu predhriať horúcou vodou, alebo parou. Čím menšie
množstvo kávy, tým dôležitejšie je predhriatie šálky.
Predhriatie kávovaru
Ak pripravujete malé espresso (cca. 30 ml vody) odporúča sa kávovar prepláchnuť.
Na prepláchnutie kávovaru postupujte podľa kapitoly 5.2 . Kávovar nepreplachujte
ak sa pripravovala káva (alebo espresso) pred prípravou Vášho espressa, alebo ak
pripravujete espresso (alebo kávu) s väčším objemom vody.
Cukor a smotana
Miešaním obsahu šálky uniká teplo. Pridaním mlieka, alebo smotany z chladničky
značne znížite teplotu kávy.

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

230V AC
1260 W
6A
1,5 l
4,6 kg
31x37x32 cm

ZÁRUČNÝ LIST
1.
Záruka na prístroj vstupuje do platnosti po vyplnení a podpísaní záručného listu.
2. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia dokázateľne
spôsobené vadou materiálu, konštrukcie, alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na súčiastky
s udanou dobou životnosti (zoznam poskytneme na požiadanie), ak táto už bola dosiahnutá.
V prípade nutnosti výmeny súčiastky s udanou dobou životnosti pred uplynutím tejto doby sa
záruka vzťahuje len na alikvotnú časť zodpovedajúcu skrátenej dobe životnosti danej
súčiastky. Vymenené diely prechádzajú do vlastníctva DECS Consulting s.r.o. Záruka sa
nevzťahuje na náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
3. Porucha bude odstránená do 30. dní od nasledujúceho dňa prevzatia prístroja servisným
strediskom, alebo nahlásením poruchy.
Záruka sa predlžuje o dobu nefunkčnosti prístroja, najviac však o dobu odo dňa nahlásenia
poruchy resp. prevzatia prístroja servisnému stredisku po deň úplného odstránenia poruchy. O
predĺžení záruky vydá servisné stredisko na požiadanie osobitný záznam.
Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na
Slovensku a len na základe tohto platného záručného listu, ktorý zostáva vo vlastníctve
užívateľa prístroja. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko. Dopravu a náklady
spojené s dopravou hradí užívateľ. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ.
Kávovar musí byť zaslaný v originálnom balení.
4.
Nárok na bezplatnú opravu zaniká ak:
•
porucha zariadenia bola spôsobená nesprávnym umiestnením, uvedením do prevádzky,
nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena
filtra, odstránenie vod. kameňa...), alebo iných pokynov uvedených v návode na obsluhu, ktorá
je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
•
porucha bola spôsobené neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom, alebo
treťou osobou.
•
v prístroji boli použité iné ako výrobcom predpísané, alebo doporučené spotrebné
materiály (čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre).
•
stroj bol poškodený poveternostnými, živelnými, či inými prírodnými úkazmi (napr.
agresívna voda a iné), alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou,
požiarom, bleskom, zatopením, poškodenie pádom zariadenia, škody spôsobené pri doprave, a
pod.
•
pripojením prístroja na elektrorozvodnú 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.
•
prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky.

TYP PRÍSTROJA: ................................................................
VÝR. ČÍSLO:............................................
ADRESA UŽÍVATEĽA:
....................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
ZAČIATOK ZÁRUKY:
................................
PREDAJCA:

Dovozca:
DECS CONSULTING spol. s r. o.
autorizovaný distribútor
JURA
Mierová 83
821 05 Bratislava
tel./fax:02/4342 8969
e-mail: jura@decs.sk

http://www.juraworld.sk
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