IMPRESSA X9 Win
Návod na obsluhu
Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA bol vyznamenaný
nezávislým nemeckým skúšobným ústavom TÜV SÜD skúšobnou
pečaťou za zrozumiteľnosť, úplnosť a bezpečnosť.

Obsah
Prevádzkové prvky prístroja............................................................................................................. 4
Pouţívanie v súlade s určením ......................................................................................................... 6
Pre Vašu bezpečnosť ........................................................................................................................ 6
Návod na obsluhu IMPRESSA X9 Win .......................................................................................... 8
Vysvetlenie symbolov .................................................................................................................. 9
Srdečne vitajte vo svete kávovarov JURA!.................................................................................... 10
1
IMPRESSA X9 Win............................................................................................................... 11
Skvelé predstavenie .................................................................................................................... 11
JURA na internete ...................................................................................................................... 12
2
Príprava a sprevádzkovanie .................................................................................................... 13
Objem dodávky .......................................................................................................................... 13
Štandardné produkty .................................................................................................................. 13
Nastavenie servisnými technikmi firmy JURA .......................................................................... 13
Miesto pre kávovar ..................................................................................................................... 14
Naplnenie nádobky na vodu ....................................................................................................... 14
Naplnenie kávových zŕn ............................................................................................................. 14
Prvé sprevádzkovanie ................................................................................................................. 15
Nasadenie a aktivácia zásobníka filtra ....................................................................................... 16
Zisťovanie a nastavenie tvrdosti vody........................................................................................ 16
Nastavenie mlynčeka.................................................................................................................. 17
Zapnutie ...................................................................................................................................... 18
Vypnutie (Pohotovostný stav stand-by) ..................................................................................... 18
3
Spoznajte moţnosti obsluhy ................................................................................................... 20
Príprava stlačením jediného tlačidla........................................................................................... 20
Trvalé nastavenia v programovacom reţime.............................................................................. 20
Informácie a zisťovanie údrţbového stavu ................................................................................ 22
Vynulovanie počítadla ................................................................................................................ 23
4
Príprava stlačením tlačidla ..................................................................................................... 24
Tipy od baristu ........................................................................................................................... 24
Espresso ...................................................................................................................................... 25
Káva ........................................................................................................................................... 25
Cappuccino, mliečna káva a late macchiato ............................................................................... 25
Teplé mlieko ............................................................................................................................... 26
Horúca voda ............................................................................................................................... 26
Para ............................................................................................................................................. 27
5
Trvalé nastavenia v programovacom reţime.......................................................................... 28
Nastavenia produktov ................................................................................................................. 28
Nastavenie času a dňa v týţdni .................................................................................................. 29
Časovač (Timer) ......................................................................................................................... 30
Automatické vypínanie .............................................................................................................. 31
Jazyk ........................................................................................................................................... 32
Ukazovateľ (Jednotky mnoţstva vody a formát času) ............................................................... 32
Prepláchnutie po zapnutí ............................................................................................................ 33
2

Multimédiá ................................................................................................................................. 33
Údrţba .................................................................................................................................... 35
Tipy ohľadom údrţby ................................................................................................................. 35
Prepláchnutie prístroja................................................................................................................ 35
Rozloţenie a vymytie kombinovaného výtoku .......................................................................... 35
Vymývanie po mlieku ................................................................................................................ 36
Čistenie po káve ......................................................................................................................... 37
Kombinované čistenie ................................................................................................................ 38
Výmena filtra.............................................................................................................................. 40
Odvápnenie prístroja .................................................................................................................. 41
Odstránenie cudzích telies .......................................................................................................... 42
Odvápnenie nádobky na vodu .................................................................................................... 44
7
Príslušenstvo, údrţbové produkty a recepty ........................................................................... 45
Príslušenstvo............................................................................................................................... 46
Údrţbové produkty ..................................................................................................................... 48
Recepty ....................................................................................................................................... 50
8
Hlásenia na displeji ................................................................................................................ 52
9
Odstránenie porúch ................................................................................................................ 54
10 Preprava a likvidácia v súlade s ekologickými predpismi ..................................................... 55
Preprava / Vyprázdnenie systému .............................................................................................. 55
Likvidácia ................................................................................................................................... 55
11 Technické údaje...................................................................................................................... 56
Typový štítok.............................................................................................................................. 56
Smernice ..................................................................................................................................... 56
Technické zmeny........................................................................................................................ 56
Odozva ....................................................................................................................................... 57
ZÁRUČNÝ LIST ................................................................................................................................. 58
6

3

Obrázok: IMPRESSA X9 Win Platin

Prevádzkové prvky prístroja
1. Zásobník na zrnkovú kávu s krytom
2. Úloţný priestor na šálky
3. Sieťový vypínač a sieťový kábel (zadná strana prístroja)
4. Kombinovaný výtok (výškovo nastaviteľný)
5. Hadičky na mlieko
6. Zásobník na kávový odpad
7. Plniaci lievik pre čistiace tablety
8. Programovacie tlačidlá – kryt
9. Nádobka na vodu s krytom
10. Výtok na horúcu vodu (výkyvný)
11. Výtok na paru (výkyvný)
12. Tácka na šálky
13. Odkvapkávač (odpadová voda)
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Spredu vľavo
1 displej
2 produktové tlačidlá (štandardné produkty)
Tlačidlo: 1 espresso
Tlačidlo: 1 káva
Tlačidlo: 2 kávy
Tlačidlo: Mliečna pena
Tlačidlo: Cappuccino
Tlačidlo: Latte macchiato
Tlačidlo: Mliečna káva
Tlačidlo: Mlieko
(Produkty sa zobrazia na displeji)

Spredu vpravo
3 Programovacie tlačidlá
Zapínač/Vypínač
Filter
Odvápnenie
Počítadlo
Tlačidlo P
Tlačidlo +
Vymývanie
Čistenie po mlieku
Čistenie po káve
Kombinované čistenie
Tlačidlo EXIT
Tlačidlo 4 Horúca voda
5 Para
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Používanie v súlade s určením
Prístroj slúţi výhradne na účely prípravy kávy a ohrievanie mlieka a vody. Akékoľvek iné
pouţitie nie je v súlade s určením. Spoločnosť JURA Elektrogeräte AG nepreberá zodpovednosť
za následky vzniknuté pouţívaním prístroja v nesúlade s jeho učením.
Prosíme Vás, aby ste si pred spustením kávovaru prečítali celý návod na obsluhu. Majte i naďalej
tento návod vţdy po ruke a v prípade potreby ho odovzdajte ďalším uţívateľom.

Pre Vašu bezpečnosť
Dôkladne si prečítajte nasledovné bezpečnostné pokyny.

Takto sa vyhnete ţivotunebezpečnému poraneniu úderom
elektrického prúdu.







Nikdy nezapínajte poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým káblom.
Pri podozrení na poškodenie, napríklad ak zacítite zápach spáleniny, bezodkladne odpojte
prístroj od elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
Ak je poškodený sieťový kábel, môţe ho opraviť buď len priamo JURA alebo
spoločnosťou JURA autorizované servisné miesto.
Dbajte na to, aby sa prístroj JURA či sieťový kábel nenachádzali v blízkosti horúcich
povrchov.
Dbajte na to, aby sieťový kábel nikdy nebol niekde pricviknutý alebo sa odieral o ostré
hrany.
Nikdy prístroj IMPRESSA neotvárajte sami. Nikdy nevykonávajte na kávovare také
zmeny, ktoré nie sú opísane v tomto návode na obsluhu. Prístroj obsahuje súčasti, ktoré
vodia elektrický prúd. Po otvorení sa vystavujete riziku smrti. Opravy smie vykonávať
výhradne servisné pracovisko autorizované spoločnosťou JURA, ktoré pouţíva originálne
náhradné diely a príslušenstvo.

Pri pouţívaní prístroja hrozí nebezpečenstvo oparenia sa či popálenia pri manipulácii s výtokmi
na kávu, horúcu vodu či paru.
 Prístroj sa preto musí nachádzať mimo dosahu detí.
 Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Pouţívajte na to určené drţiaky.
Poškodený prístroj nie je bezpečný a môţe byť príčinou vzniku poţiaru či poranení. Moţným
škodám, a s nimi spojeným poraneniam či poţiaru sa dá predísť.
 Dbajte na to, aby sieťový kábel nikdy voľne nevisel. Ináč sa môţe stať, ţe sa oň niekto
potkne alebo ho poškodí.
 Chráňte prístroj IMPRESSA pred poveternostnými vplyvmi (dáţď, mráz, priame slnečné
ţiarenie).
 Prístroj IMPRESSA, kábel a prípojky nikdy neponárajte do vody.
 Prístroj IMPRESSA ani jednotlivé jeho časti nedávajte do umývačky riadu.
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Pred čistením vypnite prístroj IMPRESSA pomocou sieťového vypínača. Prístroj
IMPRESSA utierajte vlhkou, avšak nikdy nie mokrou handričkou. Chráňte ho pred
dlhodobým striekaním vody.
Prístroj pripájajte iba k takej elektrickej sieti, aká je zaznačená na typovom štítku. Typový
štítok nájdete na zadnej strane kávovaru. Ostatné technické údaje nájdete v kapitole 11
„Technické údaje“.
Pouţívajte výlučne originálne údrţbové príslušenstvo JURA. Príslušenstvo, ktoré nie je
spoločnosťou JURA výslovne odporúčané, môţe Váš kávovar IMPRESSA poškodiť.
Nepouţívajte kávové zrná s prímesami či karamelizované kávové zrná.
Do nádobky na vodu nalievajte výhradne čerstvú chladnú vodu.
Pri dlhodobejšej neprítomnosti vypínajte prístroj pomocou sieťového vypínača.

Osoby, vrátane detí, ktoré vzhľadom na svoje
 telesné, zmyslové alebo duševné vlastnosti alebo
 neskúsenosť či neznalosť
nie sú schopné bezpečne obsluhovať tento kávovar, nesmú prístroj pouţívať bez dohľadu či
pokynov zodpovednej osoby.
Bezpečnosť pri zaobchádzaní so zásobníkom filtra CLARIS plus:
 Zásobníky filtra CLARIS plus uschovávajte mimo dosahu detí.
 Zásobníky filtra CLARIS plus uschovávajte v suchu v uzavretom obale.
 Zásobníky chráňte pred vplyvom vysokých teplôt či priamym slnečným ţiarením.
 Nepouţívajte poškodené zásobníky filtra CLARIS plus.
 Zásobníky filtra CLARIS plus nikdy neotvárajte.
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Návod na obsluhu IMPRESSA X9 Win
Práve drţíte v rukách návod na obsluhu Vášho kávovaru IMPRESSA X9 Win. Tento návod Vám
poslúţi ako podpora pri bezpečnom, rýchlom a mnohostrannom spoznávaní moţností obsluhy
a nastavenia tohto stroja.
Kapitola 2 „Príprava a spustenie prevádzky“ Vám krok za krokom priblíţi nastavenie a prípravu
stroja IMPRESSA.
Kapitolu 3 „Spoznajte moţnosti obsluhy“ Vám odporúčame preštudovať si vo fáze, kedy ste sa
uţ zoznámili so základnou obsluhou Vášho kávovaru IMPRESSA. Ide o jedinečnú moţnosť
podrobne spoznať pestrú paletu schopností tohto prístroja, ktorá Vám zaručí individuálny záţitok
z kávy.
Svoje poznanie v oblasti kávy si môţete dodatočne rozšíriť i v kapitole 7 „Príslušenstvo,
údrţbové produkty a recepty“, kde sme pre Vás zostavili výber profesionálnych produktov
z príslušenstva ako i lahodné návrhy prípravy kávy.
Všetky ostatné kapitoly Vám poslúţia pri konkrétnom hľadaní riešení danej otázky.
Vyuţívajte návod na obsluhu IMPRESSA X9 Win a staňte sa tak profesionálom schopným
pripraviť lákavé kávové špeciality. Staňte sa baristom!
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Vysvetlenie symbolov
Varovné pokyny:
POZOR

POZOR

Informácie, ktoré sú označené nápisom
POZOR či VAROVANIE s varovným
piktogramom, si dôkladne všímajte.
Signálny výraz VAROVANIE
poukazuje na riziko moţných ťaţkých
poranení. Signálny výraz POZOR
varuje pred moţnými ľahkými
zraneniami.
POZOR Vás upozorňuje na okolnosti,
ktoré môţu viesť k poškodeniu
prístroja.

Pouţívané symboly:

@
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Pokyny ta tipy pre ľahšiu obsluhu
prístroja IMPRESSA.
Odkaz na online ponuku spoločnosti
JURA s mnoţstvom zaujímavých
informácií na stránke: www.jura.com ,
resp. www.juraworld.sk
Výzva k akcii. Šípka Vás vyzýva, aby
ste vykonali poţadovaný úkon.

Srdečne vitajte vo svete kávovarov JURA!
Váţený zákazník, váţená zákazníčka!
Srdečne Vám ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou Vášho kávovaru JURA
IMPRESSA. Tieto vo Švajčiarsku vyrábané prístroje uţ presvedčili o svojej kvalite nezávislých
a kritických overovateľov kvality výrobkov a poroty udeľujúce ceny za dizajn. Snaţíme sa preto,
aby tento pravý automatický kávovar na prípravu espressa či kávy aţ do dvoch šálok naraz
dokázal nadchnúť i Vás, Vašich spolupracovníkov a hostí dlhé roky tým, ţe jediným stlačením
dokáţete pripraviť skvelé kávové špeciality.
V návode na obsluhu IMPRESSA sa dozviete všetko podstatné ohľadom obsluhy
a individuálnych nastavení prístroja. V tomto návode nájdete i spôsob, ako si poradiť s vodným
kameňom či dôleţité tipy pri starostlivosti o kávovar. Chceli by sme taktieţ podnietiť Vašu
fantáziu, preto pripájame niekoľko atraktívnych receptov na kávu, ktoré Vám umoţnia
plnohodnotne vyuţiť celú pestrú paletu schopností a vlastností automatického kávovaru JURA.
Ţeláme Vám mnoho podnetných a lahodných okamihov preţitých s kávovarom IMPRESSA.

Váš

Emanuel Probst
Generálny manaţér
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1 IMPRESSA X9 Win
Skvelé predstavenie
Tento špičkový prístroj, ktorý je elegantný formou a vyrobený z ušľachtilých materiálov, sa môţe
popýšiť nielen svojím úchvatne chladným nordickým dizajnom, ale rovnako i svojimi
schopnosťami – dokáţe totiţ priam hravo splniť i tie najnáročnejšie ţelania zákazníkov, hostí či
spolupracovníkov pri príprave lahodnej kávy. Kávovar IMPRESSA X9 Win dokáţe jediným
stlačením tlačidla ponúknuť nielen klasické typy káv (ristretto, espresso či kávu), ale tieţ
trendové nápoje ako cappuccino či latte macchiato.
Okrem jedinečného dizajnu a nepreberného mnoţstva moţností výberu produktu umoţňuje
obrazovka typu TFT i umiestnenie reklamných nápisov. Môţete ju vyuţiť buď priamo vo Vašej
predajni, kde sa podľa prieskumov odohráva osem z desiatich rozhodnutí zákazníkov o kúpe,
alebo v rámci seminárov, na ktorých môţete Vašich zákazníkov informovať o ďalších ponukách.
Dajte svojim zákazníkom ten rozhodujúci impulz a motivujte Vašu cieľovú skupinu
k spontánnym dodatočným nákupom. Prístroj IMPRESSA X9 Win sa vyplatí v kaţdej oblasti!
 Jednoduchá obsluha vďaka „Smart Lead“: „Smart Lead“ je obrazovo a zvukovo
zabezpečené, interaktívne sprevádzanie pri obsluhe od spoločnosti JURA. Systém „Smart
Lead“ sprevádza personál počas všetkých obsluţných a údrţbových úkonov. Tento fakt
nesmierne zjednodušuje údrţbu a zamedzuje chybným krokom. Od naplnenia nádobky na
vodu aţ po čistenie – „Smart Lead“ Vám pomocou obrazu a zvuku ukáţe kaţdý
očakávaný krok. Obsluhujúca osoba je tak sprevádzaná celým priebehom operácie, čo
celý proces uľahčuje a minimalizuje riziko pochybenia. Tým moţno zamedziť
zbytočným servisným nákladom alebo strate obratu pri poruche prístroja.
 Kávové špeciality: Prístroj IMPRESSA X9 Win dokáţe pripraviť viac neţ 20 kávových
špecialít, pričom kaţdú z nich moţno ešte prispôsobiť individuálnym chuťovým
poţiadavkám. TFT displej s veľkosťou 3,5 palca Vás privedie v čo najkratšom čase
k vytúţenej kávovej špecialite a umoţní Vám si ju vychutnať uţ po stlačení jedného
jediného tlačidla. Jedno či ristretto, espresso, café créme, mliečna káva, káva v pohári,
cappuccino či trendové late macchiato – rozhodujú len Vaše chuťové poháriky! Príprava
aţ 100 šálok denne? Ani to nie je ţiaden problém!
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Programovanie: Ak posuniete pochrómovanú programovaciu klapku elegantne smerom
nahor, otvorí sa pred Vami programovacie políčko s najrozličnejšími moţnosťami
nastavenia. Tu moţno spustiť čistiace, údrţbové či odvápňovacie programy alebo sa
pozrieť na stav integrovaného počítadla šálok. Chcete obmedziť moţnosť programovania
na určitý uzavretý okruh pouţívateľov? Ţiaden problém! Stačí si jednoducho vygenerovať
kódové skupiny.



Individualizácia: Moţnosti uplatnenia kávovaru IMPRESSA X9 Win sú také široké, ako
i ţelania našich zákazníkov. S tým priamo súvisí moţnosť výberu z veľkého počtu
príslušenstva. Medzi ono príslušenstvo patrí taktieţ prípojka k vodovodu, najrozličnejšie
účtovné systémy, vhodný ohrievač šálok či chladnička pre mlieko. Vyţiadajte si broţúru
s našimi produktmi a nechajte si poradiť od našich autorizovaných predajcov.

JURA na internete
Navštívte nás na internete.
@
Na webovej stránke www.jura.com alebo www.juraworld.sk nájdete zaujímavé a aktuálne
informácie o svojom kávovare IMPRESSA i na tému káva.
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2 Príprava a sprevádzkovanie
Táto kapitola Vám sprostredkováva informácie, ktoré sú nutné pri bezproblémovom
zaobchádzaní s prístrojom IMPRESSA. Pomôţe Vám krok za krokom pripraviť kávovar
IMPRESSA na výrobu lahodnej kávy.
Objem dodávky
V dodávke nájdete:
Váš kávovar IMPRESSA X9 Win
Balíček Welcome Pack, ktorý obsahuje:
 Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA X9 Win
 Návod na čistenie
 Záručné ustanovenia
 Zásobník filtra CLARIS plus
 Predlţovačku zásobníka filtra a drţiak zásobníka
 Hadičky na mlieko
 Kľúč k mlynčeku
 Čistiace tablety JURA
 Testovaciu paličku Aquadur®
 Nátrubok na nasávanie vzduchu
Čistič po cappuccine JURA
Obal od kávovaru IMPRESSA Vám odporúčame si ponechať. Veľmi dobre slúţi ako ochrana
kávovaru pri preprave.
Štandardné produkty
Štandardne je Váš kávovar IMPRESSA schopný vyrábať nasledovné kávové špeciality:
 1 espresso
 1 káva
 2 kávy
 Mliečna pena
 Cappuccino
 Latte macchiato
 Mliečna káva
 Mlieko
Nastavenie servisnými technikmi firmy JURA
Nasledovné nastavenia smú vykonať výhradne servisní technici JURA.
a)
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Nastavenie produktov podľa zákazníka. Štandardné produkty
moţno zameniť za:

2 espressá, 2 kávy, 2 ristrettá, konvičku, latte macchiato,
kávu, mlieko, horúcu vodu, paru, 2x.
- Ako moţnosť máte na výber i predvoľbu mlynčeka či
tlačidla na vymývanie (všetky tlačidlá moţno ľubovoľne
zoradiť).
Uzamknutie určitých produktov.
Nastavenie kapacity filtra.
Zadávanie kódových skupín. Celkovo moţno nastaviť tri
kódové skupiny. Jednotlivé kódové skupiny zodpovedajú
rozličným oprávneniam. Takto moţno napr. preddefinovať, ţe
daný programovací reţim či spustenie toho ktorého
údrţbového programu sú uzamknuté pomocou kódu.
-

b)
c)
d)

Miesto pre kávovar
Pri umiestňovaní Vášho kávovaru dbajte na dodrţanie nasledujúcich bodov:
 Prístroj IMPRESSA postavte na vodorovnú plochu, ktorá je odolná voči vode.
 Umiestnenie kávovaru IMPRESSA vyberte tak, aby bol chránený pred prehriatím.
Naplnenie nádobky na vodu
Ak si chcete dopriať ozaj lahodnú kávu, odporúčame Vám vodu v nádobke kaţdý deň vymieňať.
POZOR






Mlieko, minerálna voda či iné tekutiny môţu váţne poškodiť nádobku na vodu či
dokonca celý prístroj.
Do prístroja napúšťajte výhradne čerstvú a chladnú vodu.
Odstráňte kryt nádobky na vodu.
Vyberte nádobku na vodu z prístroja a dobre ju prepláchnite vodou.
Potom naplňte nádobku studenou vodou a vloţte ju do prístroja, dbajte na to, aby
nádobka dobre zaklapla.
Nádobku opäť uzatvorte krytom.

Nádobku na vodu môţete dopĺňať i bez toho, aby ste ju vyberali z prístroja. Stačí
odstrániť kryt nádobky na vodu a naliať vodu do nádobku zhora z nejakej inej nádobky.
Voda by mala byť chladná a čerstvá.
Naplnenie kávových zŕn
Váš kávovar IMPRESSA disponuje dvoma zásobníkmi na kávové zrná. Vďaka tomu máte
moţnosť pouţiť dva rozličné druhy kávových zŕn. Kryt zásobníka na zrná plní súčasne i úlohu
ochranného krytu pred únikom arómy. Aróma Vašich kávových zŕn tak ostane dlhšie čerstvá.
Kávové zrná s prídavnými látkami (napr. cukrom), vopred mletá káva či instantná
káva poškodzujú mlynček.
Do zásobníka na kávu preto sypte výhradne kávové zrná bez akýchkoľvek prímesí.
Odoberte kryt zásobníka na kávové zrná.
Zo zásobníka na zrná odstráňte prípadne znečistenia či cudzie telesá.

POZOR
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Do zásobníka vsypte zrnkovú kávu.
Na zásobník na kávové zrná opäť nasaďte kryt.

Prvé sprevádzkovanie
VAROVANIE
Nebezpečenstvo ohrozenia života pri prevádzke s poškodeným sieťovým káblom.
 Prístroj s poškodeným sieťovým káblom nikdy neuvádzajte do prevádzky.
 Predpoklad: nádobka na vodu a zásobník na kávu sú plné.
 Zasuňte zástrčku sieťového kábla do zásuvky.
 Zapnite IMPRESSA sieťovým spínačom
na zadnej strane stroja.




Otvorte kryt pre programovanie a zapnite IMPRESSA X9
tlačidlom pre zapnutie/vypnutie stroja.
Na displeji sa objaví SPRACHE DEUTSCH.
Pre uloţenie jazyka stlačte tlačidlo P. Na displeji sa nakrátko objaví GESPEICHERT
(ULOŢENÉ), čím sa potvrdí toto nastavenie.
Práve ste nastavili jazyk prístroja. Jazyk filmových sekvencií si môţete nastaviť
v programovacom reţime MULTIMEDIA SPRACHE.
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UHRZEIT STUNDEN --:-- (ČAS HODINY --:--)
Viacnásobným stláčaním tlačidiel + alebo – môţete nastaviť hodiny.
UHRZEIT STUNDEN 12:00 (ČAS HODINY 12:00) (príklad)
Stlačte tlačidlo P, čím potvrdíte nastavenie hodín.
UHRZEIT MINUTEN 12:00 (ČAS MINÚTY 12:00) (príklad)
Viacnásobným stláčaním tlačidiel + alebo – nastavíte minúty.
UHRZEIT MINUTEN 12:45 (ČAS MINÚTY 12:45) (príklad)
Stlačte tlačidlo P, čím potvrdíte nastavenie minút. Na displeji sa nakrátko zobrazí
GESPEICHERT (ULOŢENÉ).
WOCHENTAG MONTAG (DEŇ PONDELOK)
Viacnásobným stláčaním tlačidiel + alebo – sa prepracujete k ţelanému dňu týţdňa.
WOCHENTAG MITTWOCH (DEŇ STREDA) (príklad)
Stlačením tlačidla P potvrdíte nastavenie dňa. Na displeji sa nakrátko zobrazí
GESPEICHERT (ULOŢENÉ) a WILLKOMMEN BEI JURA (JURA VÁS VÍTA).
Potom sa ukáţe nápis SPÜLTASTE DRÜCKEN (STLAČIŤ PREPLACH).
Stlačte tlačidlo preplachovania . SYSTEM FÜLLT (SYSTÉM SA PLNÍ), do systému
nateká voda. Nasleduje slabučký výtok vody z výtoku na horúcu vodu. Proces sa zastaví



automaticky. Po nahriatí sa objaví nápis SPÜLTASTE DRÜCKEN (STLAČIŤ
PREPLACH).
Stlačením tlačidla preplachovania
spustíte preplachovanie. GERÄT SPÜLT
(PRÍSTROJ PREPLACHUJE), z kombinovaného výtoku vyteká voda. Proces sa zastaví
automaticky. Vaša IMPRESSA je pripravená!

Po prvom sprevádzkovaní kávovaru IMPRESSA by ste ho najbliţších 24 hodín nemali
odpájať od elektrickej siete, aby si našiel optimálny prevádzkový stav.
Po príprave prvej kávovej špeciality môţe dôjsť k tomu, ţe na displeji sa zobrazí nápis
BOHNEN FÜLLEN (DOPLNIŤ ZRNÁ), pretoţe mlynček ešte nie je kompletne zaplnený
zrnami. V takomto prípade pripravte ďalšiu kávovú špecialitu.
Ak sa Vám sprevádzkovanie nepodarilo vykonať správne alebo v úplnosti, skontaktujte
svojho servisného partnera JURA. Kontaktné údaje nájdete na poslednej strane tohto návodu
na obsluhu.
Nasadenie a aktivácia zásobníka filtra
Ak budete pouţívať zásobník filtra CLARIS plus, nebudete musieť svoj prístroj IMPRESSA
zdĺhavo odvápňovať.
Prvú inštaláciu zásobníka filtra CLARIS plus smie vykonať len servisný technik. Kontaktujte
preto servisných partnerov JURA.
Zisťovanie a nastavenie tvrdosti vody
V kávovare IMPRESSA dochádza k ohrevu vody, čo vedie k vzniku vodného kameňa behom
prevádzky prístroja. Čím tvrdšia je voda, tým častejšie treba prístroj odvápňovať. Preto je veľmi
dôleţité nastaviť kávovar IMPRESSA na tvrdosť pouţívanej vody.
Tvrdosť vody moţno plynulo nastaviť od 1º dH po 30º dH. Moţno ju tieţ deaktivovať (nicht
aktiv), čo má za následok, ţe prístroj IMPRESSA nehlási, ţe ho treba odvápniť.
Nastavenie tvrdosti vody nie je moţné, ak pouţívate aktivovaný zásobník filtra CLARIS plus.
Zisťovanie tvrdosti vody
Tvrdosť vody moţno určiť pomocou testovacej paličky Aquadur®, ktorá je súčasťou objemu
dodávky.
 Podrţte paličku Aquadur® krátko (zhruba 1 sekundu) pod tečúcou vodou. Potom vodu
z nej otraste.
 Počkajte pribliţne jednu minútu.
 Na základe opisu na balení odčítajte zo sfarbenia paličky Aquadur® tvrdosť Vami
pouţívanej vody. Následne môţete nastaviť tvrdosť vody na kávovare.
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Nastavenie tvrdosti
Príklad: Takto zmeníte nastavenie tvrdosti vody zo 16º dH na 25º dH.
Predpoklad: Váš kávovar je pripravený.
 Otvorte kryt programovacích tlačidiel.
 Drţte tlačidlo P stlačené tak dlho, kým sa neobjaví na displeji WASSERHÄRTE 16 dH
(TVRDOSŤ VODY 16 dH).
 Opäť stlačte tlačidlo P, vstúpite tak do programového bodu. WASSERHÄRTE 16 dH
(TVRDOSŤ VODY 16 dH)
 Stláčaním tlačidla + môţete nastaviť ţelanú tvrdosť vody. WASSERHÄRTE 25 dH
(TVRDOSŤ VODY 25 dH) (príklad)
 Stlačením tlačidla P potvrdíte nastavenie tvrdosti vody. Nakrátko sa na displeji ukáţe
GESPEICHERT (ULOŢENÉ).
WASSERHÄRTE 25 dH (TVRDOSŤ VODY 25 dH) (príklad)
 Stlačte tlačidlo EXIT, čím opustíte programovací reţim.
Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.
Nastavenie mlynčeka
Oba mlynčeky moţno plynulo prispôsobiť stupňu praţenia danej zrnkovej kávy.
Ak prestavujete stupeň mletia pri odstavenom mlynčeku, nemoţno vylúčiť
poškodenie nastavovacieho prstenca.
Nastavujte preto stupeň mletia len vtedy, ak mlynček práve melie kávu!

POZOR


Správne nastavenie stupňa mletia spoznáte na základe toho, ţe káva vyteká z výtoku na kávu
rovnomerne. Navyše sa pri správnom nastavení tvorí jemná a hustá crema.
Preto odporúčame:
 Pri svetlejšie opraţenej káve sa odporúča jemnejšie nastavenie mlynčeka.
o Ak je stupeň mletia príliš jemne nastavený, vyteká káva z výtoku len po
kvapkách.
 Pri tmavšie opraţenej káve sa odporúča hrubšie nastavenie mlynčeka.
o Ak je stupeň mletia nastavený príliš hrubo, vyteká káva z výtoku prirýchlo.

Príklad: Takýmto spôsobom moţno zmeniť stupeň mletia počas prípravy kávy.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Postavte šálku pod kombinovaný výtok.
 Stlačte tlačidlo 1 káva. Mlynček sa naštartuje, na displeji sa objaví 1 KAFFEE (1 KÁVA).
 Nastavte stupeň mletia na koliesku na zásobníku na zrnkovú kávu do ţelanej polohy.
Zatiaľ čo sa káva pripravuje, moţno nastaviť stupeň mletia.
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Zapnutie
Po zapnutí prístroja IMPRESSA je automaticky poţadované prepláchnutie prístroja, ktoré sa
spustí pomocou preplachovacieho tlačidla.
V programovacom reţime máte moţnosť toto nastavenie zmeniť tak, aby sa prepláchnutie
prístroja po zapnutí spustilo automaticky (viď kapitola 5 „Trvalé nastavenia v programovacom
reţime – Prepláchnutie po zapnutí“).

Predpoklad: Vaša IMPRESSA je zapnutá sieťovým vypínačom.
 Otvorte kryt programovacích tlačidiel.
 Stlačte vypínač/zapínač , aby ste prístroj IMPRESSA zapli. Na displeji sa zjaví nápis
WILLKOMMEN BEI JURA (JURA VÁS VÍTA). Po nahriati sa objaví nápis na displeji
SPÜLTASTE DRÜCKEN (STLAČIŤ PREPLACHOVANIE).
 Stlačte tlačidlo preplachovania , spustíte tým preplachovanie. GERÄT SPÜLT
(PRÍSTROJ PREPLACHUJE), z kombinovaného výtoku vyteká voda. Proces sa zastaví
automaticky. Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.
Vypnutie (Pohotovostný stav stand-by)
Keď prístroj IMPRESSA vypnete, dôjde k prepláchnutiu tých výtokov, ktoré boli pouţívané pri
príprave kávových či mliečnych špecialít. Ak ste pripravovali len paru alebo horúcu vodu,
nedôjde k automatickému prepláchnutiu výtokov pri vypnutí kávovaru.

Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programovacích tlačidiel.
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Stlačte zapínač/vypínač , aby ste vypli prístroj IMPRESSA. Na displeji sa objaví AUF
WIEDERSEHEN (DOVIDENIA). Prístroj sa preplachuje, z kombinovaného výtoku
vyteká voda. Proces sa zastaví automaticky, IMPRESSA sa následne vypne do
pohotovostnej polohy (stand-by).
Aby ste prístroj kompletne odpojili od elektrickej siete, vypnite ho pomocou sieťového
spínača na zadnej strane kávovaru.
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3 Spoznajte možnosti obsluhy
Kávovar IMPRESSA Vám pomocou stlačenia jedného tlačidla excelentnú kávovú alebo mliečnu
špecialitu. Okrem toho máte moţnosť prispôsobiť silu a teplotu kávy i mnoţstvo vody Vašim
individuálnym ţelaniam.
V tejto kapitole sa pomocou príkladov naučiť správne pracovať s kávovarom IMPRESSA
a naplno vyuţívať všetky moţnosti tohto automatu. Aby ste sa so svojím kávovarom IMPRESSA
lepšie zoznámili, odporúčame Vám aktívne vyuţiť nápady z tejto kapitoly. Skutočne sa to oplatí.
Spoznajte tieto moţnosti obsluhy:
 Príprava stlačením tlačidla
 Trvalé nastavenia v programovacom reţime.
Počas prípravy kávovej či mliečnej špeciality alebo horúcej vody môţete tento proces
kedykoľvek zastaviť. Stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
Príprava stlačením jediného tlačidla
Pripravte si stlačením jedného jediného tlačidla svoju obľúbenú kávovú špecialitu.
Príprava prebieha vţdy podľa nasledujúceho vzoru:
Príprava kávovej špeciality stlačením jediného tlačidla

Príklad: Takýmto spôsobom si pripravíte kávu.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Pod kombinovaný výtok postavte šálku.
 Stlačte tlačidlo 1 káva. Spustí sa príprava kávy. Aktuálny stav prípravy moţno sledovať
na ukazovateli postupu na displeji. Vopred nastavené mnoţstvo vody vtečie do šálky.
Proces sa zastaví automaticky.
IMPRESSA je znovu pripravená.
Trvalé nastavenia v programovacom režime
Vašu IMPRESSU môţete veľmi jednoducho prispôsobiť Vašim preferenciám pri príprave
kávových sort či špecialít. V tejto tabuľke Vám ponúkame kompletný prehľad toho, aké trvalé
nastavenia moţno vykonať v programovacom reţime.
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Programový bod
WASSERHÄRTE (TVRDOSŤ
VODY) (zobrazuje sa len, ak
nie je aktivovaný filter)
PRODUKTEINSTELLUNGEN
(NASTAVENIA
PRODUKTOV)

Podbod
NICHT AKTIV
(NEAKTÍVNY), 1º dH - 30º
dH

UHRZEIT (ČAS)

--:--, WOCHENTAG (DEŇ)

Objasnenie
 Nastavte tvrdosť vody.





TIMER (ČASOVAČ)

AUS NACH (VYPNÚŤ PO)

AUS NACH --, STD, 0,5
STD – 9 STD (VYPNÚŤ PO
--, HOD, 0,5 HOD – 9 HOD)



PREPLÁCHNUTIE PO
ZAPNUTÍ

MANUELL,
AUTOMATISCH (RUČNE,
AUTOMATICKY)



SPRACHE (JAZYK)

DEUTSCH, FRANCAIS,
ENGLISH, ITALIANO, NL
EINHEIT, ZEITFORMAT
(JEDNOTKA, FORMÁT
ČASU)



ANZEIGE (UKAZOVATEĽ)



INFORMATION
(INFORMÁCIA)

MULTIMEDIA
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LAUTSTÄRKE
(HLASITOSŤ),
HELLIGKEIT (JASNOSŤ),
KONTRAST,
MULTIMEDIA SPRACHE
(JAZYK MULTIMÉDIÍ),
WIEDERGABE (BEZUG,
ALARM, ANLEITUNG)
(REPRODUKCIA (VZŤAH,



Vyberte si nastavenia
pre kávové či mliečne
špeciality alebo
horúcu vodu či paru.
Nastavte si čas a deň
v týţdni.
Nastavte čas zapnutia
a vypnutia
a zadefinujte, v ktoré
dni týţdňa sa má
kávovar automaticky
zapnúť či vypnúť.
Nastavte, po koľkých
hodinách sa má
IMPRESSA
automaticky vypnúť.
Nastavte, či sa má
prepláchnutie po
zapnutí vykonať ručne
alebo sa má spustiť
automaticky.
Vyberte si jazyk.
Zvoľte si jednotky
mnoţstva vody
a formát času.
Majte prehľad nad
všetkými
pripravenými
kávovými a mliečnymi
špecialitami
a vyvolajte údrţbový
stav.
Nastavte si nastavenia
displeja a podporu
filmových sekvencií.

ALARM, NÁVOD),
VIDEO SOUND (BEUG,
ALARM, ANLEITUNG)
(VIDEO SOUND (VZŤAH,
ALARM, NÁVOD)
Nastavenia v programovacom reţime prebiehajú vţdy podľa rovnakého vzoru:
Príklad: Takto zmeníte nastavenie mnoţstva kávy pre espreso.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Drţte tlačidlo P stlačené tak dlho, kým sa Vám nezobrazí na displeji WASSERHÄRTE
16 dH (TVRDOSŤ VODY 16 dH).
 Následne stláčajte tlačidlo + alebo -, aţ kým sa neprepracujete k nápisu
PRODUKTEINSTELLUNGEN (NASTAVENIA PRODUKTOV).
 Stlačte tlačidlo P, vstúpite tým do programového bodu.
PRODUKT WÄHLEN (VYBRAŤ PRODUKT), zobrazia sa dané produkty.










Stlačte tlačidlo pre jedno espresso.
1 ESPRESSO / WASSERMENGE 35 ML (1 ESPRESSO / MNOŢSTVO VODY 35 ML)
Stláčajte tlačidlo +, aţ kým sa na displeji neukáţe 1 ESPRESSO / PULVERMENGE (1
ESPRESSO / MNOŢSTVO PRÁŠKU).
Ak stlačíte tlačidlo P, vstúpite do programového bodu
1 ESPRESSO / PULVERMENGE (1 ESPRESSO / MNOŢSTVO PRÁŠKU)
Stláčajte tlačidlo + alebo -, nastavíte tak ţelané mnoţstvo prášku (silu kávy).
Stlačením tlačidla P svoju voľbu potvrdíte. Na displeji sa nakrátko zjaví GESPEICHERT
(ULOŢENÉ).
1 ESPRESSO / PULVERMENGE (1 ESPRESSO / MNOŢSTVO PRÁŠKU)
Stlačte tlačidlo EXIT, opustíte tak programový bod.
PRODUKT WÄHLEN (VYBRAŤ PRODUKT)
Stlačte tlačidlo EXIT, opustíte tak programový bod.
PRODUKTEINSTELLUNGEN (NASTAVENIA PRODUKTOV)
Stlačte tlačidlo EXIT, opustíte tak programovací reţim. Vaša IMPRESSA je opäť
pripravená.

Informácie a zisťovanie údržbového stavu
V programovom bode INFORMATION (INFORMÁCIA) môţete vďaka integrovanému
počítadlu zistiť nasledovné informácie:
 Počet pripravených kávových či mliečnych špecialít alebo dávok horúcej vody.
22



Údrţbový stav a počet vykonaných údrţbových programov (čistenie, odvápňovanie,
výmena filtra, čistenie po mlieku).

Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Drţte tlačidlo P stlačené tak dlho, aţ kým sa neobjaví nápis WASSERHÄRTE
(TVRDOSŤ VODY).
 Stláčajte potom tlačidlo + alebo -, aţ kým sa na displeji neobjaví nápis
INFORMATION (INFORMÁCIA).
 Potom opäť stlačte P, vstúpite tým do programového bodu. Zobrazí sa nápis TOTAL
a údaj o počte všetkých pripravených nápojov.
Stláčaním tlačidla + alebo – môţete vyvolať rôzne iné informácie.
 Stlačte tlačidlo EXIT, opustíte tak programový bod.
INFORMATION (INFORMÁCIA)
 Stlačte tlačidlo EXIT, opustíte tak programovací reţim. Vaša IMPRESSA je opäť
pripravená.
Vynulovanie počítadla
Pomocou individuálneho počítadla (tlačidlo
) máte moţnosť
zaznamenať svoju spotrebu v priebehu istého časového obdobia. Toto
počítadlo moţno kedykoľvek vynulovať.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.



Otvorte kryt programových tlačidiel.
Drţte tlačidlo počítadla
stlačené tak dlho, kým nezaznie zvukový signál.
Na displeji sa objaví 1 KAFFEE (1 KÁVA) a počet pripravených káv.
Stláčaním tlačidla + alebo – si môţete vyberať produkty, počet príprav ktorých sa chcete
dozvedieť.
 Stlačte tlačidlo EXIT.
ZÄHLER LÖSCHEN / NEIN (VYMAZAŤ POČÍTADLO /NIE)
 Stláčaním tlačidiel + alebo – sa môţete prepracovať k nápisu JA (ÁNO).
 Stlačením tlačidla P potvrdíte vynulovanie počítadla. Na displeji sa objaví
GELÖSCHT (ZMAZANÉ). Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.
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4 Príprava stlačením tlačidla
V tejto kapitole sa dozviete, ako moţno bez nutnosti ďalšieho nastavovania hravo pripraviť
kávové či mliečne špeciality alebo horúcu vodu a paru.
V kapitole 3 „Spoznajte moţnosti obsluhy“ ste sa mohli zoznámiť s moţnosťou prispôsobenia
nastavení Vašim individuálnym poţiadavkám ohľadom chuti kávy. Zaujímavá v tomto ohľade je
taktieţ kapitola 6 „Trvalé nastavenia v programovacom reţime“.
Počas prípravy kávovej alebo mliečnej špeciality môţete tento proces kedykoľvek
zastaviť. Stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
Tipy od baristu
Pojmom barista sa zvykne označovať ozajstný profesionál vo veci prípravy espressa a kávy.
Barista pozná kaţdú kávovú špecialitu a ovláda i jej perfektnú prípravu. V súhre s Vaším
kávovarom IMPRESSA budete však aj Vy schopní docieliť obdobne skvelé výsledky.
Okrem jednoduchej prípravy stlačením jediného tlačidla máte moţnosť prispôsobovať kávu či
espresso vlastným chuťovým preferenciám. Za týmto účelom máte k dispozícii viacero moţností
nastavenia. Nebojte sa ich vyskúšať!
 Sila kávy: Silu kávy moţno pre kaţdú kávovú špecialitu upraviť v programovacom
reţime (bod PULVERMENGE (MNOŢSTVO PRÁŠKU). Pomocou tohto nastavenia
moţno meniť mnoţstvo pouţitého pomletého kávového prášku. Čím viac prášku
pouţijete, tým silnejšie a intenzívnejšie bude Vaša kávová špecialita chutiť.
 Stupeň mletia: Kávovar IMPRESSA melie kávové zrná pre kaţdý jeden nápoj zvlášť, čo
zaručuje čerstvosť pouţitého kávového prášku. Stupeň mletia má významný vplyv na
chuť danej kávy. Stupeň mletia sa upravuje výhradne počas mletia mlynčeka.
 Teplota: V programovacom reţime kávovaru IMPRESSA máte moţnosť nastaviť teplotu
danej kávovej špeciality. Teplota ovplyvňuje chuť kávy, moţno ju prispôsobiť
individuálnym poţiadavkám i pouţitej sorte kávy.
 Výškovo nastaviteľný kombinovaný výtok: Kombinovaný výtok moţno plynulo
výškovo nastavovať, a tým pádom prispôsobovať výške pouţitých šálok. Odstup medzi
kombinovaným výtokom a okrajom šálky by mal byť čo najmenší. Zamedzí sa tak
rozstrekovaniu kávy, čo je záruka vzniku jemnej a zároveň hustej cremy.
Ponúkame Vám ešte zopár ďalších osvedčených rád priamo od baristov:
 Kávu uschovávajte v suchu. Kyslík, svetlo, horúčava a vlhkosť kávu poškodzujú.
 Pouţívajte vţdy iba čerstvú a chladnú vodu, inak sa aróma kávy nedokáţe optimálne
rozvinúť.
 Ak chcete dosiahnuť maximálny pôţitok z kávy, odporúčame Vám vodu v nádobke na
vodu denne vymieňať.
 Zvyknite si predhrievať šálky.
 Cukor do kávy sypte pomocou malých lyţičiek, kockový cukor poškodzuje cremu
a mliečnu penu.
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Espresso
Jednoducho klasika priamo z Talianska. Správne espresso musí korunovať jemná, no zároveň
hustá crema.

Príklad: Takto si pripravíte jedno espresso.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Pod kombinovaný výtok postavte šálku na espresso.
 Stlačte tlačidlo 1 espresso. Začne sa príprava kávy. Aktuálny stav prípravy kávy môţete
pozorovať na ukazovateli postupu na displeji. Vopred nastavené mnoţstvo kávy vtečie do
šálky. Proces sa zastaví automaticky.
Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.
Káva

Príklad: Takto si pripravíte kávu.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Pod kombinovaný výtok poloţte šálku na kávu.
 Stlačte tlačidlo 1 káva. Spustí sa príprava Vašej kávy. Aktuálny stav prípravy môţete
sledovať na ukazovateli postupu na displeji. Vopred nastavené mnoţstvo vody vtečie do
šálky. Proces sa zastaví automaticky. Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.
Dve kávy pripravíte obdobným spôsobom. Pod kombinovaný výtok poloţte dve šálky
a následne stlačte tlačidlo 2 kávy.
Cappuccino, mliečna káva a late macchiato
Cappuccino, late macchiato či mliečnu kávu moţno pomocou
kávovaru IMPRESSA X9 Win pripraviť tieţ veľmi jednoducho –
stačí stlačiť to správne tlačidlo.
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Príklad: Takto si pripravíte late macchiato.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Ponorte obe hadičky na mlieko úplne do mlieka.
 Pod kombinovaný výtok postavte pohár.
 Stlačte tlačidlo 1 latte macchiato. Začne sa príprava, mliečna pena vteká do pohára..
Aktuálny stav prípravy môţete pozorovať na ukazovateli postupu na displeji.
Nasleduje krátka prestávka.
Vopred nastavené mnoţstvo espressa vtečie do pohára. Proces sa zastaví automaticky.
Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.
Desať minút po príprave mlieka dôjde k automatickému prepláchnutiu kombinovaného
výtoku. Toto vymytie sa ohlási zvukovým signálom. Toto nastavenie môţe na poţiadanie
zmeniť autorizovaní technici spoločnosti JURA.
Teplé mlieko
Aj na prípravu teplého mlieka Vám postačí jediné stlačenie tlačidla.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Ponorte obe hadičky na mlieka kompletne do mlieka.
 Pod kombinovaný výtok poloţte šálku.
 Stlačte tlačidlo mlieko. Do šálky začne vtekať teplé mlieko. Aktuálny stav prípravy
môţete sledovať na ukazovateli postupu. Proces sa zastaví automaticky. Vaša
IMPRESSA je opäť pripravená.

Desať minút po príprave mlieka dôjde k automatickému
prepláchnutiu kombinovaného výtoku. Toto vymytie sa ohlási
zvukovým signálom. Toto nastavenie môţe na poţiadanie zmeniť
autorizovaní technici spoločnosti JURA.
Horúca voda
POZOR
Horúca striekajúca voda Vás môţe opariť!
 Zabráňte priamemu kontaktu s koţou.

Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
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Pod výtok na horúcu vodu postavte šálku.
Stlačte tlačidlo horúca voda . Začne sa príprava. Aktuálny stav prípravy môţete
pozorovať na ukazovateli postupu. Proces sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred
nastaveného mnoţstva vody. Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.

Para
POZOR Hrozí nebezpečenstvo oparenia sa horúcou parou
 Zamedzte priamemu kontaktu s pokoţkou.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Pod výtok na paru postavte nádobu.
 Stlačte tlačidlo para . Začne sa príprava. Aktuálny stav prípravy môţete pozorovať na
ukazovateli postupu. Proces sa zastaví automaticky po dosiahnutí vopred nastaveného
mnoţstva pary. Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.
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5 Trvalé nastavenia v programovacom režime
Nastavenia produktov
V programovom bode PRODUKTEINSTELLUNGEN (NASTAVENIA PRODUKTOV) si
môţete zadať individuálne preferencie pre všetky kávové a mliečne produkty, ale i pre horúcu
vodu.
Nasledujúce nastavenia moţno nakonfigurovať natrvalo:
Produkt
Množstvo
Ďalšie nastavenia
1 espresso, 1 káva, 2 kávy
WASSERMENGE: 15 ML –
MAHLWERK (MLYNČEK),
300 ML (MNOŢSTVO
ľavý a pravý mlynček
VODY: 15 ML – 300 ML) pri v percentuálnom vyjadrení,
2 šálkach sa jedná o mnoţstvo TEMPERATUR: NIEDRIG,
pre jednu šálku,
NORMAL, HOCH
PULVERMENGE
(TEPLOTA: NÍZKA,
(MNOŢSTVO PRÁŠKU)
NORMÁLNA, VYSOKÁ)
Cappuccino, mliečna káva
WASSERMENGE: 15 ML –
MAHLWERK (MLYNČEK),
latte macchiato
300 ML (MNOŢSTVO
ľavý a pravý mlynček
VODY: 15 ML – 300 ML),
v percentuálnom vyjadrení,
PULVERMENGE
TEMPERATUR: NIEDRIG,
(MNOŢSTVO PRÁŠKU),
NORMAL, HOCH
MILCHMENGE: 0/3 SEC –
(TEPLOTA: NÍZKA,
120 SEC (MNOŢSTVO
NORMÁLNA, VYSOKÁ)
MLIEKA: 0/3 SEC – 120
SEC),
MILCHSCHAUM: 0/3 SEC –
120 SEC (MLIEČNA PENA:
0/3 SEC – 120 SEC)
Teplé mlieko
MILCHMENGE: 0/3 SEC –
-120 SEC (MNOŢSTVO
MLIEKA: 0/3 SEC – 120
SEC)
Horúca voda (porcia)
WASSERMENGE: 15 ML –
-300 ML (MNOŢSTVO
VODY: 15 ML – 300 ML)
Para (permanentne)
--Nastavenia v programovacom reţime prebiehajú vţdy podľa rovnakého vzorca.
Príklad: Takto zmeníte mnoţstvo prášku (silu kávy) pre 1 espresso.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA musí byť pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Drţte tak dlho stlačené tlačidlo P, aţ kým sa na displeji neobjaví WASSERHÄRTE
(TVRDOSŤ VODY).
 Stláčajte potom tlačidlo + alebo -, aţ pokým sa neprepracujete k bodu
PRODUKTEINSTELLUNGEN (NASTAVENIA PRODUKTOV).
 Stlačte tlačidlo P, vstúpite tak do tohto programového bodu.
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PRODUKT WÄHLEN (VYBRAŤ PRODUKT)
Stlačte tlačidlo pre 1 espresso. Na displeji sa zjaví: 1 ESPRESSO / WASSERMENGE (1
ESPRESSO / MNOŢSTVO VODY).

Potom stláčajte tlačidlo + alebo -, kým sa neprepracujete k 1 ESPRESSO /
PULVERMENGE (1 ESPRESSO / MNOŢSTVO PRÁŠKU).
Stlačením tlačidla P vstúpite do programového bodu.
PULVERMENGE (MNOŢSTVO PRÁŠKU)
Stláčajte opäť + alebo -, nastavíte si tak ţelané mnoţstvo kávového prášku.
Potom stlačte tlačidlo P, čím svoju voľbu potvrdíte. Na displeji sa nakrátko objaví nápis
GESPEICHERT (ULOŢENÉ).
1 ESPRESSO / PULVERMENGE (1 ESPRESSO / MNOŢSTVO PRÁŠKU)
Stlačte tlačidlo EXIT, opustíte tak tento programový bod.
PRODUKT WÄHLEN (VYBRAŤ PRODUKT)
Opätovným stlačením tlačidla EXIT opustíte ďalší programový bod.
PRODUKTEINSTELLUNGEN (NASTAVENIA PRODUKTOV)
Opätovným stlačením tlačidla EXIT opustíte programovací reţim.
Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.

Nastavenie času a dňa v týždni
Hodinový čas a deň v týţdni ste nastavili uţ počas prvého sprevádzkovania prístroja IMPRESSA.
Toto nastavenie moţno kedykoľvek zmeniť.
Príklad: Takýmto spôsobom zmeníte čas z 8:45 (príklad) na 9:50.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Drţte tlačidlo P stlačené tak dlho, pokiaľ sa neobjaví nápis WASSERHÄRTE 16 dH
(TVRDOSŤ VODY 16 dH).
 Stláčaním tlačidla + alebo – sa vám na displeji objaví nápis UHRZEIT (ČAS).

 Stlačením tlačidla P sa dostanete do programového bodu.
UHRZEIT STUNDEN 8:45 (ČAS HODINY 8:45) (príklad)
 Stláčaním tlačidla + alebo – môţete nastaviť správny čas, čo sa týka hodín.
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 Toto nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla P.
 Minúty nastavíte, ak budete stláčať tlačidlo + alebo -.
 Stlačením tlačidla P potvrdíte nastavenie času. Na displeji sa nakrátko zjaví
GESPEICHERT (ULOŢENÉ).
WOCHENTAG MONTAG (DEŇ PONDELOK) (príklad)
 Stlačte opätovne tlačidlo P, čím potvrdíte celkové nastavenie. Na displeji sa nakrátko
objaví GESPEICHERT (ULOŢENÉ).
UHRZEIT (ČAS)
 Stlačte tlačidlo EXIT, vyjdete tak von z programovacieho reţimu. Vaša IMPRESSA je
opäť pripravená.
Časovač (Timer)
V programovom bode TIMER (ČASOVAČ) moţno previesť nasledovné nastavenia:
 GERÄT EIN (Moţnosť nastavenia ţelaného času zapnutia prístroja)
 GERÄT AUS (Moţnosť nastavenia ţelaného času vypnutia prístroja)
 EIN/AUS (Moţnosť nastavenia dni v týţdni, kedy sa IMPRESSA automaticky zapne či
vypne.)
Moţnosť nastavenia času automatického zapnutia či vypnutia kávovaru IMPRESSA je Vám
k dispozícii len, ak ste nastavili hodinový čas.
Automatické zapínanie funguje iba v prípade, ţe sa prístroj nachádza v pohotovostnom stave
(stand-by, t.j. sieťový spínač nie je vypnutý).
Príklad: Takýmto spôsobom moţno nastaviť čas automatického zapnutia na 7:30 a zároveň
zadefinovať, ţe v nedeľu sa kávovar automaticky nezapne.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Drţte tlačidlo P stlačené tak dlho, aţ kým sa Vám objaví WASSERHÄRTE 16 dH
(TVRDOSŤ VODY 16 dH).
 Následne stláčajte tlačidlo + alebo -, aţ kým sa objaví nápis TIMER (ČASOVAČ).
 Stlačením tlačidla P vstúpite do tohto programového bodu.
GERÄT EIN --:-- (PRÍSTROJ ZAPNÚŤ --:--)
 Stlačením tlačidla P vstúpite do tohto programového bodu.
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GERÄT EIN / STUNDEN --:-- (PRÍSTROJ ZAPNÚŤ / HODINY --:--)
Stláčaním tlačidla + alebo – vyberte ţelaný čas. Na displeji sa Vám objaví EIN /
STUNDEN 07:00 (PRÍSTROJ ZAPNÚŤ / HODINY 07:00).
Stlačte tlačidlo P, čím potvrdíte nastavenie hodín.










Opäť stláčajte tlačidlo + , aţ kým sa na displeji neobjaví GERÄT EIN / MINUTEN 07:30
(PRÍSTROJ ZAPNÚŤ / MINÚTY 07:30).
Stlačením tlačidla P potvrdíte nastavenie minút. Na displeji sa nakrátko objaví
GESPEICHERT (ULOŢENÉ) a potom GERÄT EIN 07:30 (PRÍSTROJ ZAPNÚŤ 07:30).
Následne stláčajte tlačidlo + alebo -, aţ pokiaľ sa nezobrazí nápis EIN/AUS / SONNTAG
JA (ZAP./VYP. / NEDEĽA ÁNO).
Stlačením tlačidla P sa dostanete do tohto programového bodu.
EIN/AUS / SONNTAG JA (ZAP./VYP. / NEDEĽA ÁNO)
Stláčajte tlačidlo + alebo -, aţ kým sa prepracujte k nápisu SONNTAG NEIN (NEDEĽA
NIE).
Potom toto nastavenie potvrďte stlačením tlačidla P. Na displeji sa nakrátko objaví
GESPEICHERT (ULOŢENĚ) a potom EIN/AUS / SONNTAG NEIN EIN/AUS /
SONNTAG NEIN (ZAP./VYP. / NEDEĽA NIE).
Stlačte EXIT, opustíte taj programový bod.
TIMER (ČASOVAČ)
Opäť stlačte tlačidlo EXIT, čím opustíte programovací reţim. Prístroj IMPRESSA je opäť
pripravený.

Automatické vypínanie
Funkcia automatického vypínania sa Vám určite zíde, pomôţe Vám totiţ pri úspore spotreby
elektrickej energie. Ak je táto funkcia aktivovaná, vypne sa po Vami stanovenom čase od
prípravy posledného nápoja prístroj IMPRESSA automaticky.
Automatické vypínanie moţno nastaviť pre časy v rozmedzí od 0,5 do 9 hodín, poprípade
ho úplne deaktivovať.
Príklad: Takto moţno zmeniť čas automatického vypnutia kávovaru z 5 HOD od poslednej
prípravy nápoja na 2 HOD.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
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Otvorte kryt programových tlačidiel.
Drţte tlačidlo P stlačené tak dlho, kým sa neobjaví nápis WASSERHÄRTE (TVRDOSŤ
VODY).
Potom stláčajte tlačidlo + alebo -, aţ kým sa neprepracujete k nápisu AUS NACH 5.0
STD (VYPNÚŤ PO 5.0 HOD).
Stlačením tlačidla P vojdete do tohto programového bodu.
AUS NACH 5.0 STD (VYPNÚŤ PO 5.0 HOD)
Stláčaním tlačidla + alebo – sa dostanete k AUS NACH 2.0 STD (VYPNÚŤ PO 2.0
HOD).




Potom stlačte tlačidlo P, potvrdíte tak toto nové nastavenie. Na displeji sa nakrátko objaví
GESPEICHERT (ULOŢENÉ) a potom AUS NACH 2.0 STD (VYPNÚŤ PO 2.0 HOD).
Stlačením tlačidla EXIT opustíte programovací reţim. Vaša IMPRESSA je opäť
pripravená.

Jazyk
Jazyk ste nastavili uţ behom prvého uvedenia kávovaru do prevádzky. Toto nastavenie však
moţno zmeniť.
Príklad: Takto zmeníte jazyk z DEUTSCH na ENGLISH.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.

 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Drţte tlačidlo P stlačené tak dlho, aţ kým sa na displeji nezjaví nápis WASSERHÄRTE
(TVRDOSŤ VODY).
 Stláčajte tlačidlo + alebo -, aţ sa prepracujete k nápisu SPRACHE DEUTSCH (JAZYK
NEMČINA).
 Potom stlačte tlačidlo P, aby ste vošli do programového bodu.
SPRACHE DEUTSCH (JAZYK NEMČINA)
 Stláčajte tlačidlo + alebo -, nastavíte tak ţelaný jazyk, napríklad ENGLISH.
 Stlačte tlačidlo P, potvrdíte tak svoje nastavenie jazyka. Na displeji sa objaví nápis
CONFIRMED (POTVRDENÉ). LANGUAGE ENGLISH (JAZYK ANGLIČTINA).
 Stlačením tlačidla EXIT opustíte programovací reţim. Vaša IMPRESSA je opäť
pripravená.
Ukazovateľ (Jednotky množstva vody a formát času)
V programovom bode ANZEIGE (UKAZOVATEĽ) môţete zmeniť jednotky mnoţstva vody
z „ml“ na „oz“ alebo formát času z 24 STD (24 HOD) na AM/PM.

Príklad: Takýmto spôsobom zmeníte jednotky mnoţstva vody z ML na OZ.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
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Drţte tlačidlo P stlačené, aţ pokiaľ sa neobjaví nápis WASSERHÄRTE (TVRDOSŤ
VODY).
Stláčaním tlačidla + či – sa prepracujete k nápisu ANZEIGE (UKAZOVATEĽ).
Stlačením tlačidla P vstúpite do programového bodu.
ANZEIGE / EINHEIT ML (UKAZOVATEĽ / JEDNOTKA ML)
Stláčajte tlačidlo + alebo -, aţ kým sa nedostanete k nápisu ANZEIGE / EINHEIT OZ
(UKAZOVATEĽ / JEDNOTKA OZ).
Potom stlačte tlačidlo P, čím potvrdíte svoju voľbu. Na displeji sa nakrátko objaví nápis
GESPEICHERT (ULOŢENÉ) a potom následne ANZEIGE / EINHEIT OZ
(UKAZOVATEĽ / JEDNOTKA OZ).
Tento programovací bod opustíte stlačením tlačidla EXIT.
ANZEIGE (UKAZOVATEĽ)
Stlačte opäť EXIT, opustíte tak programovací reţim. Vaša IMPRESSA je pripravená.

Prepláchnutie po zapnutí
Máte moţnosť nastaviť, či bude treba prepláchnutie po zapnutí spustiť ručne alebo sa naštartuje
automaticky.

Príklad: Takýmto spôsobom moţno nastaviť ručné spustenie prepláchnutia po zapnutí kávovaru.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Tlačidlo P drţte stlačené tak dlho, aţ kým sa objaví nápis WASSERHÄRTE (TVRDOSŤ
VODY).
 Stláčaním tlačidla + alebo – sa dostanete aţ k nápisu
EINSCHALTSPÜLUNG/AUTOMATISCH (PREPLACH PO
ZAPNUTÍ/AUTOMATICKY).
 Stlačením tlačidla P vstúpite do tohto programového bodu.
EINSCHALTSPÜLUNG/AUTOMATISCH (PREPLACH PO
ZAPNUTÍ/AUTOMATICKY)
 Stláčajte nasledovne tlačidlo + alebo -, aţ sa dostanete k voľbe MANUELL (RUČNE).
 Toto nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla P. Na sispleji sa nakrátko objaví nápis
GESPEICHERT (ULOŢENÉ).
STARTSPÜLUNG/MANUELL (PREPLACH PO ZAPNUTÍ/RUČNE).
 Stlačením tlačidla EXIT opustíte programovací reţim. Vaša IMPRESSA je opäť
pripravená.
Multimédiá
V programovom bode MULTIMEDIA moţno vykonať nasledovné nastavenia:
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LAUTSTÄRKE (HLASITOSŤ)
HELLIGKEIT (JASNOSŤ)
KONTRAST
MULTIMEDIA SPRACHE (JAZYK MULTIMEDII)
WIEDERGABE – BEZUG (REPRODUKCIA – VZŤAH)
o filmové sekvencie premietané behom prípravy produktu
WIEDERGABE – ALARM (REPRODUKCIA – ALARM)
o filmové sekcie v čase, kedy Vás IMPRESSA vyzve k nejakému úkonu, napr. pri
plnení zásobníka na zrnkovú kávu či nádobky na vodu
WIEDERGABE – ANLEITUNG (REPRODUKCIA – NÁVOD)
o filmové sekvencie po spustení údrţbového programu
VIDEO SOUND – BEZUG (VIDEO SOUND – VZŤAH)
VIDEO SOUND – ALARM
VIDEO SOUND – ANLEITUNG (VIDEO SOUND – NÁVOD)

Pri programových bodoch WIEDERGABE (REPRODUKCIA) a VIDEO SOUND máte
moţnosť voľby medzi nastaveniami prehrávania FORTLAUFEND (NEPRESTAJNE), NIE
(NIKDY) a EINMAL (RAZ).
Príklad: Takýmto spôsobom moţno nastaviť, aby sa tón počas výziev k úkonom prehral raz.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA musí byť pripravená.











34

Otvorte kryt programových tlačidiel.
Tlačidlo P drţte stlačené tak dlho, aţ sa zobrazí nápis WASSERHÄRTE (TVRDOSŤ
VODY).
Stláčaním tlačidiel + alebo – sa prepracujete k nápisu MULTIMEDIA.
Ak stlačíte tlačidlo P, vstúpite tým do programového bodu.
MULTIMEDIA / LAUTSTÄRKE (MULTIMEDIA / HLASITOSŤ)
Stláčaním tlačidla + alebo – sa dostanete k bodu VIDEO SOUND – ALARM.
Vtedy stlačte tlačidlo P, čím vstúpite do tohto programového bodu. Zobrazí sa nápis
FORTLAUFEND (NEPRESTAJNE).
Stláčaním tlačidla + alebo – sa dostanete k nápisu VIDEO SOUND – ALARM /
EINMAL (VIDEO SOUND – ALARM / RAZ).
Potom stlačte tlačidlo P, čím toto nastavenie potvrdíte. Na displeji sa objaví nakrátko
nápis GESPEICHERT (ULOŢENÉ).
VIDEO SOUND – ALARM
Stlačte tlačidlo EXIT, vďaka čomu opustíte tento programový bod.
MULTIMEDIA
Stlačte opäť EXIT, opustíte tým programovací reţim. Vaša IMPRESSA je pripravená.

6 Údržba
Tipy ohľadom údržby
Keď sa chcete z prevádzky svojho kávovaru IMPRESSA tešiť čo najdlhšie a zároveň zaistiť
neustále optimálnu kvalitu kávy, mali by ste ho denne udrţiavať. Odporúčame Vám pri tom
nasledovný postup:
 Zásobník na odpad po káve a odkvapkávač denne vyprázdnite a vymyte ich teplou vodou.
 Nádobku na vodu vymyte čistou vodou.
 Rozloţte a vymyte kombinovaný výtok (viď kapitolu 6 „Údrţba – Rozloţenie a vymytie
kombinovaného výtoku“).
 Povrch prístroja utrite vlhkou handričkou.
Prepláchnutie prístroja
Po zapnutí prístroja IMPRESSA je prepláchnutie kávovaru buď poţadované od Vás alebo sa
spustí automaticky. Pri vypnutí sa prepláchnutie spustí automaticky.
V programovacom reţime máte moţnosť nastaviť, či sa má prepláchnutie po zapnutí spúšťať
manuálne Vami alebo sa spustí samo (viď kapitolu 5 „Trvalé nastavenia v programovacom
reţime – Prepláchnutie po zapnutí“).
Ručné spustenie prepláchnutia prístroja
Prepláchnutie prístroja môţete kedykoľvek spustiť ručne.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Stlačte tlačidlo preplachovania . GERÄT SPÜLT (PRÍSTROJ PREPLACHUJE),
z kombinovaného výtoku vyteká voda. Proces sa zastaví automaticky.

Rozloženie a vymytie kombinovaného výtoku
Z hygienických dôvodov i kvôli správnemu fungovaniu je potrebné kombinovaný výtok
pravidelne rozkladať a vymývať.
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Predpoklad: Vaša IMPRESSA je vypnutá (v pohotovostnom reţime stand-by).
 Stlačte otváracie tlačidlo na vrchnej strane kombinovaného výtoku a odstráňte kryt.
 Opatrne vytiahnite hadičky.
 Odoberte výtoky a rozloţte ich na jednotlivé časti.
 Všetky časti poriadne premyte teplou vodou.
 Všetky časti opätovne poskladajte. Dbajte pritom na farbu jednotlivých častí.
 Výtoky opäť namontujte na prístroj.
 Nasaďte kryt.
Vymývanie po mlieku
Z hygienických dôvodov i kvôli správnemu fungovaniu kombinovaného výtoku Vám
odporúčame denne vykonávať vymývanie po mlieku, ak ste pripravovali mliečne špeciality.
POZOR
Pri pouţití nesprávnych čistiacich prostriedkov nemoţno vylúčiť vznik škôd na prístroji alebo
znečistenie vody.
Čistiaci program trvá pribliţne 2 minúty.
Čistiaci program neprerušujte, narušili by ste tým kvalitu čistenia.
Čistič po cappuccine JURA dostanete u svojho predajcu.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Stlačte tlačidlo mliečne čistenie
. Ukáţe sa aktuálny údrţbový stav.
 Opäť stlačte tlačidlo mliečne čistenie
. Na displeji sa objaví MILCHREINIGUNG
STARTEN (SPUSTIŤ MLIEČNE ČISTENIE).
 Stlačením tlačidla mliečne čistenie
spustíte proces čistenia. Na displeji sa potom
zobrazí REINIGER FÜR MILCHREINIGUNG (ČISTIČ PRE MLIEČNE ČISTENIE).
 Napustite do vhodnej nádoby 400 ml vody a následne do nej pridajte 1,5 uzáveru čističa
po cappuccine JURA.
 Do tohto čistiaceho roztoku ponorte obe hadičky na mlieko.
 Pod kombinovaný výtok poloţte nádobu s minimálnym objemom 500 ml.
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Opätovne stlačte tlačidlo mliečne čistenie
.
GERÄT REINIGT (PRÍSTROJ ČISTÍ), kombinovaný výtok i obe hadičky sa
prečisťujú. Proces sa preruší, na displeji sa zobrazí WASSER FÜR
MILCHREINIGUNG (VODA PRE MLIEČNE ČISTENIE).
Spomenutú nádobu dôkladne vymyte, naplňte ju 400 ml čistej vody a ponorte do nej
obe hadičky.
Vyprázdnite druhú nádobu (ktorá stála pod výtokom) a postavte ju znovu pod
kombinovaný výtok. Proces sa zastaví automaticky. Vaša IMPRESSA je opäť
pripravená.

Čistenie po káve
Po 220 pripravených kávach alebo po 80 prepláchnutiach po zapnutí poţaduje Váš kávovar
IMPRESSA X9 Win čistenie po káve.
POZOR
Pri pouţití nesprávnych čistiacich prostriedkov nemoţno vylúčiť vznik škôd na prístroji
a nečistôt vo vode.
 Pouţívajte preto výhradne originálne údrţbové príslušenstvo JURA.
Čistiaci program trvá pribliţne 20 minút.
Čistiaci program neprerušujte, v opačnom prípade negatívne ovplyvníte kvalitu čistenia.
Čistiace tablety JURA dostanete kúpiť u svojho predajcu kávovarov JURA.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená, na displeji Vám vyskočilo hlásenie
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Otvorte kryt programových tlačidiel.
Stlačte tlačidlo čistenie po káve . Zobrazí sa Vám na displeji aktuálny stav údrţby.
Opätovne stlačte tlačidlo čistenie po káve . Na displeji sa objaví
KAFFEEREINIGUNG STARTEN (SPUSTIŤ ČISTENIE PO KÁVE).
Stlačením tlačidla čistenie po káve
spustíte proces čistenia po káve. Na displeji sa
ukáţe RESTWASSERSCHALE LEEREN (VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVAČ).








Vyprázdnite odkvapkávač. Na displeji sa objaví nápis KAFFEESATBEHÄLTER
LEEREN (VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK NA ODPAD PO KÁVE).
Vyprázdnite zásobník na odpad po káve.
Zásobník na odpad po káve i odkvapkávač nasledovne vloţte opäť do kávovaru. Na
displeji sa objaví TASTE DRÜCKEN (STLAČIŤ TLAČIDLO).
Stlačte tlačidlo P. Na displeji sa ukáţe GERÄT REINIGT (PRÍSTROJ ČISTÍ),
z kombinovaného výtoku vyteká voda. Aktuálny stav priebehu tohto čistenia môţete
sledovať na ukazovateli postupu. Proces sa preruší. Na displeji sa ukáţe nápis
TABLETTE EINWERFEN (VHODIŤ TABLETU).
Do plniaceho lieviku na čistiace tablety vhoďte čistiacu tabletu.

 Potom stlačte tlačidlo čistenie po káve . GERÄT REINIGT (PRÍSTROJ ČISTÍ),
z kombinovaného výtoku vyteká viackrát voda. Proces sa preruší.
RESTWASSERSCHALE LEEREN (VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVAČ).
 Vyprázdnite odkvapkávač. Na displeji sa objaví nápis. KAFFEESATZBEHÄLTER
LEEREN (VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK NA ODPAD PO KÁVE).
 Vyprázdnite zásobník na odpad po káve.
 Zásobník na odpad po káve i odkvapkávač opäť nasaďte.
Vaša IMPRESSA je pripravená.
Kombinované čistenie
Pri kombinovanom čistení dochádza súčasne k čisteniu po mlieku i k čisteniu po káve. Po 220
pripravených kávach alebo po 80 prepláchnutiach po zapnutí bude od Vás kávovar IMPRESSA
vyţadovať čistenie po káve. Vtedy máte moţnosť uskutočniť zároveň i čistenie po mlieku.
POZOR
Pri pouţití nesprávnych čistiacich prostriedkov nemoţno vylúčiť vznik škôd na prístroji či
nečistôt vo vode.
 Pouţívajte preto výhradne originálne čistiace príslušenstvo JURA.
Čistiaci program trvá pribliţne 22 minút.
Čistiaci program neprerušujte, v opačnom prípade negatívne ovplyvníte kvalitu čistenia.
Čistiace tablety JURA i čistič po cappuccine JURA dostanete u svojho predajcu.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená a na displeji Vám vyskočilo hlásenie
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Otvorte kryt programových tlačidiel.
Stlačte tlačidlo kombinované čistenie
. Ukáţe sa aktuálny údrţbový stav.
Opäť stlačte tlačidlo kombinované čistenie
. Na displeji sa objaví
KOMBIREINIGUNG STARTEN (SPUSTIŤ KOMBINOVANÉ ČISTENIE).
Stlačením tlačidla kombinované čistenie
spustíte proces čistenia. Na displeji sa potom
zobrazí RESTWASSERSCHALE LEEREN (VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVAČ).
Vyprázdnite odkvapkávač. Na displeji za zobrazí KAFFEESATBEHÄLTER LEEREN
(VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK NA ODPAD PO KÁVE).
Vyprázdnite zásobník na odpad po káve.
Zásobník na odpad po káve i odkvapkávač opäť nasaďte. Na displeji sa zobrazí
REINIGER FÜR MILCHREINIGUNG (ČISTIČ PRE MLIEČNE ČISTENIE).
Naplňte nejakú nádobku 400 ml vody a pridajte do nej 1,5 uzáveru č nejakú nádobku 400
ml vody a pridajte do nej 1,5 uzáveru čističa po cappuccine JURA.
Do tohto čistiaceho roztoku ponorte obe hadičky na mlieko.

Pod kombinovaný výtok postavte nádobku s minimálnym objemom 500 ml.
Stlačte tlačidlo mliečne čistenie . GERÄT REINIGT (PRÍSTROJ ČISTÍ). Aktuálny
stav kombinovaného čistenia môţete sledovať na ukazovateli postupu. Proces sa preruší,
na displeji sa zobrazí nápis TABLETTE EINWERFEN (VHODIŤ TABLETU).
Do lievika na čistiace tablety vhoďte čistiacu tabletu JURA.
Stlačte tlačidlo čistenie po káve . GERÄT REINIGT (PRÍSTROJ ČISTÍ),
z kombinovaného výtoku viackrát vyteká voda. Kombinovaný výtok i hadičky sa
prečisťujú. Proces sa preruší. Na displeji sa ukáţe WASSER FÜR MILCHREINIGUNG
(VODA PRE MLIEČNE ČISTENIE).
Nádobku dôkladne vymyte a nalejte do nej 400 ml čerstvej vody, následne do nej ponorte
obe hadičky na mlieko.
Vyprázdnite druhú nádobku a potom ju opäť postavte pod kombinovaný výtok.
Stlačte tlačidlo mliečne čistenie
. GERÄT REINIGT (PRÍSTROJ ČISTÍ),
kombinovaný výtok i obe hadičky sú vymývané čistou vodou. Proces sa preruší, na
displeji sa zobrazí nápis RESTWASSERSCHALE LEEREN (VYPRÁZDNIŤ
ODKVAPKÁVAČ).





Vyprázdnite odkvapkávač. Na displeji sa ukáţe nápis KAFFEESATZBEHÄLTER
LEEREN (VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK NA ODPAD PO KÁVE).
Vyprázdnite zásobník na odpad po káve.
Zásobník na odpad po káve i odkvapkávač opäť nasaďte.
Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.

Výmena filtra
Po prietoku 50 litrov vody cez filter alebo po dvoch mesiacoch sa účinnosť filtra vyčerpá. Váš
kávovar IMPRESSA bude poţadovať výmenu filtra.
Tlačidlo filter je aktívne len v prípade, ak je mnoţstvo vody pre výmenu filtra nastavené
na 50 litrov. Ak je nastavené iné mnoţstvo vody, smie výmenu filtra vykonať len
autorizovaný servisný technik JURA.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená a na displeji Vám vyskočilo hlásenie
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Otvorte kryt programových tlačidiel.



Stlačte tlačidlo filter . Zobrazí sa aktuálny stav údrţby.



Ešte raz stlačte tlačidlo filter . Na displeji sa zobrazí FILTER WECHSEL STARTEN
(SPUSTIŤ VÝMENU FILTRA).



Stlačte tlačidlo filter . Na displeji sa objaví nápis FILTER EINSETZEN (NASADIŤ
FILTER).
Z kávovaru vyberte nádobku na vodu a vyprázdnite ju.
Vyberte z nej starý zásobník filtra a predlţovačku.
Zasuňte túto predlţovačku do nového zásobníka filtra.
Ľahkým zatlačením nasaďte tento zásobník filtra do nádobky na vodu a drţiak zásobníka
pritom posuňte smerom dozadu, aţ kým nezačujete zaklapnutie.
Pod výtok na horúcu vodu postavte nádobu (min. 500 ml).
Stlačte tlačidlo horúca voda . FILTER SPÜLT (FILTER SA PREPLACHUJE),
z výtoku na horúcu vodu vyteká voda.








Voda môţe vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je zdraviu škodlivé, a ani nemá
záporný vplyv na chuť kávy.
Prepláchnutie filtra sa po zhruba 500 ml automaticky zastaví. Vaša IMPRESSA je opäť
pripravená.
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Odvápnenie prístroja
Behom prevádzky kávovaru dochádza kvôli vlastnostiam vody k jeho zanášaniu vodným
kameňom, v dôsledku čoho treba kávovar odvápňovať. Mnoţstvo vodného kameňa závisí na
tvrdosti Vami pouţívanej vody.

VAROVANIE

Odvápňovacie prostriedky môţu vyvolať podráţdenie pokoţky či očí.
 Zabráňte preto priamemu kontaktu týchto prostriedkov s očami či
pokoţkou.
 Po styku odvápňovacieho prostriedku s pokoţkou alebo očami
urýchlene postihnuté miesta vymyte. Po zásahu očí vyhľadajte lekársku
pomoc.

POZOR

Pri pouţití nesprávnych odvápňovacích prostriedkov môţe dôjsť k vzniku
škôd na prístroji alebo nečistôt vo vode.
 Pouţívajte preto výlučne originálne údrţbové príslušenstvo JURA.

POZOR

Pri prerušení priebehu odvápňovania nemoţno vylúčiť poškodenie
prístroja.
 Odvápnenie nikdy neprerušujte, vykonajte ho v úplnosti.

Nemoţno vylúčiť poškodenie citlivých povrchov pri ich kontakte
s odvápňovacími prostriedkami.
 Striekance s obsahom odvápňovacích prostriedkov okamţite odstráňte
čistou vodou.
Odvápňovací program trvá pribliţne 45 minút.
Odvápňovacie tablety JURA dostanete u svojho predajcu kávovarov JURA.
Ak pouţívate filter CLARIS plus a máte ho aktivovaný, alebo ak máte ukazovateľ tvrdosti
vody deaktivovaný, výzva na odvápnenie sa Vám nezobrazí.
Ak pouţívate filter CLARIS plus, nevykonávajte odvápňovanie kávovaru.

POZOR

Predpoklad: Vaša IMPRESSA je pripravená a na displeji Vám vyskočilo hlásenie
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Otvorte kryt programových tlačidiel.
Stlačte tlačidlo odvápňovanie . Zobrazí sa aktuálny stav údrţby.

.






















Ešte raz stlačte tlačidlo odvápňovanie . Na displeji sa zobrazí ENTKALKUNG
STARTEN (SPUSTIŤ ODVÁPNENIE).
Stlačte tlačidlo odvápnenie , spustíte tým proces odvápňovania. Na displeji sa objaví
nápis RESTWASSERSCHALE LEEREN(VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVAČ).
Vyprázdnite odkvapkávač. Na displeji sa zobrazí KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN
(VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK NA ODPAD PO KÁVE).
Vyprázdnite zásobník na odpad po káve.
Zásobník na odpad po káve i odkvapkávač opäť nasaďte. Na displeji sa objaví MITTEL
IN TANK (PROSTRIEDOK DO NÁDOBKY NA VODU).
Vyberte nádobku na vodu a vyprázdnite ju.
V nádobe s 700 ml vody úplne rozpustite tri odvápňovacie tablety JURA. Toto Vám môţe
zabrať i niekoľko minút.
Nalejte tento roztok do prázdnej nádobky na vodu a vsaďte ju do kávovaru.

Pod kombinovaný výtok, výtok na paru i na horúcu vodu postavte po nádobe.
Stlačte tlačidlo odvápnenie . Na displeji sa zobrazí GERÄT ENTKALKT (PRÍSTROJ
ODVÁPŇUJE), zo všetkých troch výtokov vyteká voda. Aktuálny priebeh odvápňovania
môţete sledovať na ukazovateli postupu.
Proces sa preruší. RESTWASSERSCHALE LEEREN (VYPRÁZDNIŤ
ODKVAPKÁVAČ).
Vyprázdnite teda odkvapkávač a znova ho nasaďte. Na displeji sa zobrazí
WASSERTANK SPÜLEN / FÜLLEN (VYMYŤ / NAPLNIŤ NÁDOBKU A VODU).
Vyberte nádobku na vodu a vymyte ju.
Do nádobky na vodu nalejte čistú a studenú vodu a opätovne ju vsaďte na miesto.
Vyprázdnite všetky tri nádoby pod výtokmi a opäť ich pod ne postavte.
Stlačte tlačidlo odvápnenie . GERÄT ENTKALKT (PRÍSTROJ ODVÁPŇUJE),
z kombinovaného výtoku, výtoku na paru i horúcu vodu vyteká voda. Proces sa preruší.
RESTWASSERSCHALE LEEREN (VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVAČ).
Vyprázdnite teda odkvapkávač a znova ho nasaďte. Na displeji sa zobrazí
KAFFEESATZBEHÄLTER LEEREN (VYPRÁZDNIŤ ZÁSOBNÍK NA ODPAD PO
KÁVE).
Vyprázdnite zásobník na odpad po káve.
Zásobník na odpad po káve i odkvapkávač opäť nasaďte.
Vaša IMPRESSA je opäť pripravená.

Odstránenie cudzích telies
Aj pri najlepších sortách zrnkovej kávy sa môţe prihodiť, ţe sa medzi zrnami nachádza
cudzorodé teleso. Toto môţe zablokovať mlynček.
42

Hrozí nebezpečenstvo váţneho poranenia prstov noţmi beţiaceho
mlynčeka.
 Pred prácou priamo v mlynčeku vypnite kávovar
zapínačom/vypínačom .
 Pre istotu taktieţ vypnite kávovar IMPRESSA pomocou sieťového
spínača.
Otvorte klapku na zadnej strane prístroja.
Stlačte posunovač smerom dozadu a zásobník na zrnkovú kávu otočte proti smeru
hodinových ručičiek aţ po zaráţku.
Zásobník na zrná vyberte.
Zrná zo zásobníka odstráňte vysávačom.

VAROVANIE











Do mlynčeka vsaďte na to určený kľúč.
Otočte kľúčom proti smeru hodinových ručičiek, aţ kým nedôjde k uvoľneniu cudzieho
telesa, ktoré môţete následne vybrať.
Zásobník na zrnkovú kávu vsaďte opätovne naspäť a otočte ním v smere hodinových
ručičiek aţ po zaráţku.
Posuňte posunovač smerom dopredu a uzavrite klapku.

Čistenie zásobníka na zrnkovú kávu
Kávové zrná sa často vyznačujú jemne mastným povrchom, ktorý zostáva prichytený na stenách
zásobníka na zrnkovú kávu. Tieto mastné zvyšky môţu negatívne vplývať na výslednú chuť
kávy. Z času na čas by ste preto mali vyčistiť i zásobník na kávu.

Hrozí nebezpečenstvo váţneho poranenia prstov noţmi beţiaceho
mlynčeka.
 Pred prácou priamo v mlynčeku vypnite kávovar
zapínačom/vypínačom .
 Pre istotu taktieţ vypnite kávovar IMPRESSA pomocou sieťového
spínača.
Otvorte kryt zásobníka na zrná.
Zvyšné zrná kávy odstráňte vysávačom.
Vyčistite zásobník na zrná suchou a mäkkou handričkou.
Do zásobníka na zrná následne nasypte zrnkovú kávu a nasaďte naň kryt.

VAROVANIE
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Odvápnenie nádobky na vodu
Nádobka na vodu sa môţe zaniesť vodným kameňom. Ak chcete zabezpečiť bezchybné
fungovanie prístroja IMPRESSA, mali by ste občas nádobku na vodu odvápniť.
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Nádobku na vodu vyberte z kávovaru.
Ak pouţívate zásobník filtra CLARIS plus, odstráňte ho nateraz z nej.
Nádobku na vodu môţete odvápniť pomocou beţných odvápňovacích prostriedkov
jemnejšieho typu, pričom sa riaďte návodom na nich.
Po odvápnení nádobku na vodu dôkladne vymyte.
Ak pouţívate zásobník CLARIS plus, nezabudnite ho opäť upevniť.
Do nádobky na vodu nalejte chladnú čerstvú vodu a opätovne ju vsaďte do kávovaru.

7 Príslušenstvo, údržbové produkty a recepty
Moţnosti uplatnenia kávovaru IMPRESSA X9 Win sú tak široké ako poţiadavky našich
zákazníkov. S tým súvisí aj moţnosť doplnenia tohto kávovaru o mnoţstvo príslušenstva.
Prezrite si príslušenstvo vyobrazené a opísané v tejto broţúre, poprípade si dajte poradiť
autorizovaným predajcom kávovarov JURA.
Pôţitok z dobrej kávy je pre spoločnosť JURA centrálnou témou, preto disponuje
plnoautomatický kávovar IMPRESSA viacerými integrovanými preplachovacími, čistiacimi
a odvápňovacími programami, ktoré sa jedným stlačením tlačidla postarajú o čistotu. Vďaka
úzkej spolupráci so skúsenými výrobcami údrţbových produktov dokáţeme po náročných
laboratórnych i praktických testoch zaručiť správne riadenie čistiacich a odvápňovacích procesov
a vhodné zloţenie čistiacich a odvápňovacích tabliet. Táto skutočnosť chráni prístroj
IMPRESSA, predlţuje jeho ţivotnosť a udrţiava kvalitu kávy na rovnakej vysokej úrovni. Preto
Vás prosíme, aby ste skutočne pouţívali výlučne originálne údrţbové a čistiace príslušenstvo
vyvinuté spoločnosťou JURA. Vaša IMPRESSA X9 Win sa Vám za tento rozumný prístup
odvďačí prvotriednymi kávovými špecialitami.
Kávové špeciality predstavujú koncentrovanú snahu spoločnosti JURA pri výrobe
plnoautomatických kávovarov. Nasledujte svoju intuíciu a vychutnávajte si trendové špeciality
ako latte macchiato či cappuccino, ktoré si s nami dokáţete pripraviť jediným stlačením tlačidla.
Alebo sa skúste odhodlať k prvému kroku na ceste stať sa skutočným špecialistom na kávu, je to
ľahšie, neţ sa zrejme nazdávate. Preto Vám ponúkame štyri skvelé recepty, ktoré Vám umoţnia
stať sa pravým baristom.
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Príslušenstvo
Milk cooler
Priestorovo úsporná chladnička na mlieko
Milk cooler patrí medzi formou krásne
prvky, z ktorých si vďaka modulárnej
stavbe môţete vytvoriť vlastný svet
IMPRESSA. Samotné mlieko sa chladí
v umelohmotnej nádobke s objemom 1,3
litra. Vrchná časť chladničky ponúka
dostatok miesta na upevnenie prídavného
testeru mincí alebo platobného systému.

Cup Warmer
Odkladacie plochy, ktoré moţno výškovo
nastaviť, tohto ohrievača šálok Cup
Warmer sú vyhotovené kompletne
z brúsenej ušľachtilej oceli. Dohromady
ponúka tento ventilačný ohrievač šálok
priestor pre 75 šálok na espresso (ø 60
mm) alebo 50 šálok na kávu (ø 80 cm).
Šálky moţno skladať na seba i za seba.
Vďaka premyslenému dizajnu sa hodí
tento Cup Warmer ku ktorejkoľvek línii
kávovarov JURA.
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Modular Box – Účtovný systém
Inkasovanie peňazí za vypitú kávu môţe prebiehať veľmi jednoducho.
Ušľachtilý účtovný systém vyvinutý v dizajne JURA s integrovaným
rozhraním MDB je stavaný tak, ţe doň moţno vloţiť systém na
testovanie mincí či systém na prijímanie bezhotovostných platieb.
Nechajte si poradiť autorizovaným predajcom a zvoľte si systém, ktorý
najviac vyhovuje Vami ţelanému spôsobu spoplatnenia spotrebovanej
kávy.

Prípojka na vodovod
Ak dennodenne pripravujete veľké mnoţstvá
kávových špecialít, určite Vám nepridá neustále
napĺňanie nádobky na vodu na radosti. Z tohto
dôvodu vyvinula spoločnosť JURA pre kávovary
s dennou kapacitou viac ako 50 káv vhodnú
prípojku na vodovod. Ani pouţívanie tejto
prípojky a kávovaru na odľahlých miestach
nepredstavuje ţiaden problém. Po prvotnej
inštalácii odborníkom dokáţe túto prípojky na
vodu odpojiť a opäť pripojiť i laik.
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Údržbové produkty
Zásobník filtra CLARIS plus
Voda s vysokým obsahom vápnika môţe byť
skutočným nepriateľom Vášho kávovaru.
Vápnik sa usadzuje vo forme vodného
kameňa na tzv. ohrevnom bloku kávovaru,
pričom tieto usadeniny upchávajú postupne
vedenie. Zásobníky filtra CLARIS plus
moţno pouţívať vo všetkých líniách
kávovarov IMPRESSA, nasádzajú sa priamo
do nádobky na vodu.
CLARIS plus nepouţíva ţiadne chemické
prídavné látky. Zásobník filtra pracuje na
profesionálnom princípe prúdenia. Pri
príprave nápoja tak dochádza k filtrácii
presne určeného mnoţstva vody, ktoré sa
prefiltruje tesne pred spotrebou.

Čistiace tablety JURA
Kávovary JURA disponujú integrovanými systémami čistenia. Čistiace tablety JURA sú vyvinuté
špeciálne na tento účel, veľmi účinne dokáţu rozpúšťať kávovú mastnotu.
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Odvápňovacie tablety JURA
Vodný kameň predstavuje pre všetky kávovary
veľké nebezpečenstvo. JURA preto vyvinula pre
svoje kávovary IMPRESSA tablety, ktoré Váš
prístroj šetrným spôsobom zbavia vodného
kameňa.

Čistič po cappuccine JURA

Tam, kde sa napeňuje a zohrieva mlieko, je mimoriadne
dôleţité dbať na správne dodrţiavanie zásad hygieny
a čistoty. Pri prevádzke kávovarov JURA moţno docieliť
vysoký štandard čistoty vďaka integrovaným čistiacim
programom i pouţívaniu čistiaceho prostriedku po
cappuccine vyvinutého spoločnosťou JURA.
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Recepty
Cappuzino
Zloţenie
(pre 2 osoby)

200 ml studeného mlieka
2 silné espressá
20 ml škoricového sirupu
škoricový prášok na ozdobu

 Po troške škoricového sirupu nalejte do šálok na cappuccino.
 Tieto šálky následne do polovice zaplňte mliečnou penou.
 Espresso pripravte priamo do mliečnej peny a celok posypte trochou škoricového prášku.

Café Chocolat Blanc
Zloţenie
(pre 2 osoby)






50 g bielej čokolády
2 espressá
200 ml mlieka
hoblinky bielej čokolády na ozdobu

Mlieko napeňte do dvoch dekoratívnych pohárov.
Bielu čokoládu rozpustite vo vodnom kúpeli.
Pripravte 2 espressá, zmiešajte ich s roztopenou čokoládou a celok vlejte do mliečnej
peny.
Výsledok posypte hoblinkami bielej čokolády.

Káva Zimný sen
Zloţenie
(pre 2 osoby)

2 silné espressá
200 ml horúceho kakaa
za špičku noţa perníkového korenia
100 ml mlieka
cukor podľa chuti
1 – 2 perníčky na ozdobu

 Pripravte 2 espressá.
 Espressá zmiešajte s kakaom a perníkovým korením, následne masu rozdeľte do dvoch
pohárov.
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 Napeňte mlieko a penu naloţte na espressá.
 Výsledok posypte rozdrobenými perníkmi.

Latte macchiato frio
Zloţenie
(pre 2 osoby)
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2 vychladené espressá
200 ml chladného mlieka
1 malá šálka ľadovej drviny
20 ml javorového sirupu
mliečna pena

Pripravte 2 espressá a nechajte ich vychladnúť.
Do pohárov dajte studené mlieko, javorový sirup a drvený ľad a všetko rozmixujte.
Prilejte chladné espresso.

8 Hlásenia na displeji
Hlásenie
Hlásenie
displeji.

vyskočilo na

Príčina/Následok
Treba spustiť údrţbový
program.

BOHNEN FÜLLEN /
MAHLWERK LINKS
(DOPLNIŤ ZRNÁ /ĽAVÝ
MLYNČEK) alebo BOHNEN
FÜLLEN /MAHLWERK
RECHTS (DOPLNIŤ ZRNÁ /
PRAVÝ MLYČEK)
WASSERTANK FÜLLEN
(NAPUSTIŤ NÁDOBKU NA
VODU)

Jeden zo zásobníkov na kávu
je prázdny. Nie je moţné
pripravovať kávové produkty,
ktoré si vyţadujú kávu
z daného zásobníka. Príprava
mlieka či horúcej vody je
naďalej moţná.
Nádobka na vodu je prázdna.
Nemoţno pripravovať ţiadne
produkty.

KAFFEESATZBEHÄLTER
LEEREN (VYPRÁZDNIŤ
ZÁSOBNÍK NA ODPAD PO
KÁVE)

Zásobník na odpad po káve je
plný. Nemoţno pripravovať
kávové nápoje, príprava
mlieka či horúcej vody je
umoţnená.
Zásobník na odpad po káve
chýba.
Nemoţno pripraviť ţiaden
produkt.
Odkvapkávač je plný.
Nemoţno pripraviť ţiaden
produkt.
Odkvapkávač chýba.
Nemoţno pripraviť ţiaden
produkt.

KAFFEESATZBEHÄLTER
FEHLT (ZÁSOBNÍK NA
ODPAD PO KÁVE CHÝBA)
RESTWASSERSCHALE
LEEREN (VYPRÁZDNIŤ
ODKVAPKÁVAČ)
RESTWASSERSCHALE
FEHLT (ODKVAPKÁVAČ
CHÝBA)
TASTE DRÜCKEN
(STLAČIŤ TLAČIDLO)

Kávovar IMPRESSA
poţaduje prepláchnutie alebo
pokračovanie spusteného
údrţbového programu.

AUSLAUF FEHLT
(VÝTOK CHÝBA)

Kryt kombinovaného výtoku
buď úplne chýba alebo je
nesprávne nasadený.
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Opatrenie
Stlačte tlačidlo mliečne
čistenie
, čím vyvoláte
aktuálny údrţbový stav.
Potom spustite poţadovaný
údrţbový program. Opis
postupu nájdete v kapitole 6
„Údrţba“.
Doplňte zásobník na zrnkovú
kávu (viď kapitolu 2 „Príprava
a sprevádzkovanie –
Naplnenie zásobníka na
zrnkovú kávu).
Nádobku na vodu naplňte
vodou (Kapitola 2 „Príprava
a sprevádzkovanie –
Naplnenie nádobky na vodu“).
Vyprázdnite zásobník na
odpad po káve i odkvapkávač.

Zásobník na kávu opäť
správne nasaďte.
Vyprázdnite odkvapkávač.
Vyčistite a vysušte kovové
kontakty vzadu na
odkvapkávači a potom ho
znovu nasaďte na určené
miesto.
Stlačte preplachovacie
tlačidlo, čím spustíte
preplachovanie alebo
pokračovanie údrţbového
programu.
Nasaďte opätovne kryt
kombinovaného výtoku,
pričom dbajte na to, aby

BOHNENBEHÄLTER
KONTROLLIEREN
(SKONTROLOVAŤ
ZÁSOBNÍK NA ZRNÁ)
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Posunovač zásobníka na
zrnkovú kávu ste nedotiahli
správne úplne aţ dopredu.
Mlynček nedokáţe prijímať
zrnká kávy.

poriadne zapadol.
Otvorte klapku na zadnej časti
prístroja.
Potiahnite posunovač úplne
dopredu (viac v kapitole 6
„Údrţba – Odstránenie
cudzích telies“).

9 Odstránenie porúch
Problém
Mlynček melie príliš hlasno.

Príčina/Následok
V mlynčeku sa nachádza
cudzie teleso.

Pri speňovaní mlieka vzniká
príliš málo mliečnej peny.

Kombinovaný výtok je
znečistený.

Pri príprave vyteká káva len
po kvapkách.

Káva je zomletá príliš
najemno a upcháva systém.

Nemoţno nastaviť tvrdosť
vody.

Zásobník filtra CLARIS plus
je aktivovaný.

Displej hlási BOHNEN
FÜLLEN (DOPLNIŤ ZRNÁ),
hoci ste zásobník na zrnkovú
kávu doplnili.
Nemoţno spustiť čistenie po
káve, hoci to prístroj
poţaduje.

Mlynček nie je ešte úplne
zasypaný zrnkami kávy.

Napriek prázdnemu zásobníku
na zrná sa pri daných
produktov nezobrazuje
symbol zrnka.
Stále sa na displeji ukazuje
RESTWASSERSCHALE
LEEREN (VYPRÁZDNIŤ
ODKVAPKÁVAČ)
Na displeji sa zobrazuje
WASSERTANK FÜLLEN
(NAPLNIŤ NÁDOBKU NA
VODU), hoci je táto plná.
Na displeji vyskakuje nápis
ERROR 2 alebo ERROR 4.

Senzor dohliadajúci nad
stavom naplnenosti zásobníka
je zašpinený.

Iné hlásenia ERROR
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Prístroj poţaduje zároveň
čistenie po káve i odvápnenie
alebo výmenu filtra.

Kovové kontakty
odkvapkávača sú znečistené
alebo mokré.
Plaváčik nádobky na vodu je
pricviknutý.
Ak bol prístroj dlhodobejšie
vystavený veľkému chladu,
môţe byť systém ohrevu
z bezpečnostných dôvodov
uzamknutý.
--

Opatrenie
Odstráňte toto cudzie teleso.
(Kapitola 6 „Údrţba –
Odstránenie cudzieho telesa)
Vymyte a vyčistite
kombinovaný výtok. (Kapitola
6 „Údrţba – Rozloţenie
a vymytie kombinovaného
výtoku“)
Nastavte mlynček na hrubšie
mletie. (Kapitola 2 „Príprava
a sprevádzkovanie –
Nastavenie mlynčeka“)
Skontaktujte servisných
pracovníkov JURA. Títo Vám
CLARIS plus deaktivujú.
Pripravte si ţelanú kávovú
špecialitu.
Najprv vykonajte odvápnenie
alebo výmenu filtra. Aţ potom
moţno spustiť čistenie po
káve.
Vyčistite zásobník na zrnkovú
kávu. (Kapitola 6 „Údrţba –
Čistenie zásobníka na zrnkovú
kávu“)
Vyčistite a utrite do sucha
kovové kontakty vzadu na
odkvapkávači.
Odvápnite nádobku na vodu.
(Kapitola 6 „Údrţba –
Odvápnenie nádobky na
vodu“)
Prístroj zahrejte pri izbovej
teplote.

Pomocou sieťového
spínača
prístroj
IMPRESSA vypnite.

Skontaktujte servisných
partnerov spoločnosti JURA.

Ak sa Vám poruchy napriek tomu nepodarilo odstrániť, obráťte sa na svojich servisných
partnerov autorizovaných spoločnosťou JURA. Kontaktné údaje nájdete na konci tohto
návodu.

10 Preprava a likvidácia v súlade s ekologickými predpismi
Preprava / Vyprázdnenie systému
Obal od kávovaru IMPRESSA si uschovajte, veľmi dobre Vám poslúţi ako ochrana pri preprave
kávovaru.
Ak treba behom prepravy chrániť kávovar IMPRESSA pred účinkami mrazu, treba vyprázdniť
systém od vody.
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je vypnutá (pohotovostný reţim stand-by).
 Odoberte nádobku na vodu.
 Otvorte kryt programových tlačidiel.
 Drţte tlačidlo preplachovania stlačené tak dlho, aţ kým sa na displeji nezjaví nápis
SYSTEM LEERT (SYSTÉM VYPRÁZDŇUJE). Nasleduje slabý výtok vody z výtokov
na horúcu vodu a paru. Proces sa zastaví automaticky. Kávovar IMPRESSA sa vypne.
 Prístroj IMPRESSA vypnite sieťovým spínačom
.

Pri opätovnom sprevádzkovaní sa musí systém znovu naplniť (Kapitola 2 „Príprava
a sprevádzkovanie – Prvé uvedenie do prevádzky).
Likvidácia
Prosíme Vás, aby ste staré kávovary likvidovali v súlade s predpismi na ochranu ţivotného
prostredia.
Staré kávovary obsahujú veľa recyklovateľných materiálov, ktoré moţno opätovne
vyuţiť ako druhotné suroviny. Staré kávovary preto likvidujte formou zberných
systémov.
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11 Technické údaje
Typový štítok
Napätie a prúd kolíšu v závislosti na bezpečnostnej skúške. Prosíme Vás, aby ste si overili
údaje na typovom štítku skôr, neţ prístroj pripojíte k elektrickej sieti.
Typový lístok nájdete na zadnej strane Vášho kávovaru IMPRESSA. Sú na ňom uvedené tieto
značky:
 V AC = striedavé napätie vo voltoch
 W = výkon vo wattoch

= Tento produkt je v súlade so všetkými príslušnými smernicami ES.


= Tento produkt je v súlade s poţiadavkami nariadenia o elektrických nízkonapäťových
prístrojoch (NEV) a nariadením o elektromagnetickej znášanlivosti (VEMV). Tento
bezpečnostný symbol bol vydaný vo Švajčiarsku Štátnym inšpektorátom silnoprúdu ESTI
(Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI).

Technické údaje
Napätie
Výkon
Bezpečnostná skúška
Spotreba energie v pohotovostnom reţime
Tlak čerpadiel
Objem nádobky na vodu
Objem zásobníkov na zrná kávy
Objem zásobníka na odpad po káve
Dĺţka káblu
Hmotnosť
Rozmery (Š x V x H)

230 V AC, 50 Hz
CH: 1500 W, EU: 2200 W
4,2 Wh
2x staticky max. 15 barov
5,0 litrov
2 x 650 g
max. 40 porcií
cca. 1,8 m
20,7 kg
43 x 58,5 x 51 cm

Smernice
Prístroj je v súlade s nasledovnými smernicami:
 73/23/EHS z 19.2.1973 Smernica o nízkom napätí vrátane pozmeňujúcej smernice
93/68/EHS.
 89/336/EHS z 3.5.1989 Elektromagnetická znášanlivosť vrátane pozmeňujúcej smernice
92/31/EHS.
Technické zmeny
Technické zmeny vyhradené.
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Ilustrácie pouţité v Návode na obsluhu IMPRESSA X9 Win zobrazujú model IMPRESSA X9
Win Platin. Vaša IMPRESSA sa môţe v detailoch odlišovať.
Odozva
Váš názor nás zaujíma!
Vyuţite kontaktný odkaz na webovej stránke www.jura.com .
Návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom (copyright).
Kopírovanie alebo prekladanie do iných jazykov je bez predošlej písomnej zhody spoločnosti
JURA Elektroapparate AG zakázané.
JURA Elektroapparate AG
Kaffeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com
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ZÁRUČNÝ LIST
Vážený zákazník,
ďakujeme že ste si kúpili JURA kávovar. Espresso kávovary JURA IMPRESSA sú konštruované pre
komerčné použitie. V prípade že Váš kávovar potrebuje záručný servis obráťte sa na Vášho
predajcu, alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu
odporúčame si pozorne prečítať návod na obsluhu, alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110
(cena miestneho hovoru) pre ďalšiu pomoc.
1.
ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia dokázateľne
spôsobené chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na
náklady spojené s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
2.
Porucha bude odstránená najneskôr do 30. dní od nasledujúceho dňa prevzatia prístroja
servisným strediskom, alebo nahlásením poruchy.
3.
Záruka je poskytovaná v dĺžke 12 mesiacov od dátumu predaja pre všetky komerčne
používané prístroje(čiže inak ako v domácnosti).
4.
Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o zakúpení prístroja s vyplneným a
podpísaným záručný listom v ktorom je uvedený typ, výrobné číslo prístroja a miesto
predaja.
5.
Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom
JURA na Slovensku a len na základe tohto platného záručného listu, ktorý zostáva vo
vlastníctve užívateľa prístroja. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak
nie je dohodnuté inak. Dopravu a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je
dohodnuté inak. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar
musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
6.
Nárok na bezplatnú opravu zaniká ak:
 bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do
prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr.
čistenie, výmena filtra, odstránenie vod. kameňa...) alebo iných pokynov uvedených v
návode na obsluhu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja.
 bola porucha spôsobené neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom, alebo
treťou osobou.
 boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané, alebo doporučené spotrebné
materiály (čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre).
 bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými, či inými prírodnými úkazmi (napr.
agresívna voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou,
požiarom, bleskom, zatopením, poškodenie pádom zariadenia, škody spôsobené pri
doprave, a pod.
 bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca
prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu,
ktorý uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN.
 ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie
mlynčeka, poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením ako napr. kamienkami,
kancelárskymi sponkami a podobne.
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 sa stroj používal na iné účely ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu ).
ZAČIATOK ZÁRUKY:

SÉRIOVÉ ČÍSLO:

PREDAJCA:

Dovozca:
DECS Coffee spol. s r. o.
autorizovaný distribútor
Mierová 66
821 05 Bratislava
tel.:02/4342 0903
fax: 02/4363 0999
e-mail: jura@decs.sk
http://www.juraworld.sk

59

JURA

HOTLINE: 0850 211 110
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