Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA Xs95/Xs90OT/Xs9 Classic
Pred prvým použitím prístroja si starostlivo preštudujte tento návod na obsluhu
„Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA“ bol vyznamenaný nezávislým nemeckým skúšobným
ústavom TÜV SÜD skúšobnou pečaťou za zrozumiteľnosť, úplnosť a bezpečnosť.

0

Obsah
Návod na obsluhu kávovaru IMPRESSA Xs95/Xs90OT/Xs9 Classic...................................................... 0
Ovládacie prvky ......................................................................................................................................... 3
Používanie v zhode s účelom ..................................................................................................................... 5
Pre Vašu bezpečnosť .................................................................................................................................. 5
Návod na obsluhu prístroja IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch/Xs9 Classic.......................................... 6
Vysvetlivky symbolov .................................................................................................................................... 6
1 Príprava a sprevádzkovanie ................................................................................................................... 7
Connector System© ........................................................................................................................................ 7
JURA na internete ........................................................................................................................................... 7
Umiestnenie .................................................................................................................................................... 7
Naplnenie nádržky na vodu ............................................................................................................................ 7
Naplnenie zásobníka na kávové zrná .............................................................................................................. 8
Nasadenie a aktivácia filtra ............................................................................................................................. 9
Meranie a nastavovanie tvrdosti vody .......................................................................................................... 10
Nastavenie mlynčeka .................................................................................................................................... 10
Zapnutie ........................................................................................................................................................ 11
Vypnutie........................................................................................................................................................ 11
2 Spoznajte možnosti obsluhy.............................................................................................................. 12
Príprava stlačením tlačidla ............................................................................................................................ 12
Jednorazové nastavenia pred a počas prípravy ............................................................................................. 12
Trvalé prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky .................................................................................... 13
Trvalé nastavenia v programovacom režime ................................................................................................ 14
Zisťovanie informácií a stavu údržby ........................................................................................................... 16
Počítadlo ....................................................................................................................................................... 16
3 Príprava stlačením tlačidla ................................................................................................................ 17
Espresso ........................................................................................................................................................ 17
Káva .............................................................................................................................................................. 17
Káva podľa Vášho výberu ............................................................................................................................ 17
Latte macchiato/Cappuccino......................................................................................................................... 18
Mletá káva..................................................................................................................................................... 18
Teplé mlieko a mliečna pena ........................................................................................................................ 19
Horúca voda .................................................................................................................................................. 20
4. Trvalé nastavenia v programovacom režime ..................................................................................... 20
Nápoje ........................................................................................................................................................... 20
Energeticky úsporný režim (E.S.M.©) ......................................................................................................... 22
Automatické vypínanie ................................................................................................................................. 23
Prepláchnutia ................................................................................................................................................ 23
Vrátenie nastavení na pôvodné hodnoty z výroby ........................................................................................ 24
Zámok ........................................................................................................................................................... 24
Jednotka množstva vody ............................................................................................................................... 25
Jazyk ............................................................................................................................................................. 26
5 Údržba ............................................................................................................................................... 26
Rady ohľadom údržby .................................................................................................................................. 26
Čistenie dýzy na jemnú penu ........................................................................................................................ 26
1

Prepláchnutie prístroja .................................................................................................................................. 27
Výmena filtra ................................................................................................................................................ 28
Výmena na výzvu ..................................................................................................................................... 28
Výmena filtra bez výzvy ........................................................................................................................... 29
Čistenie prístroja ........................................................................................................................................... 29
Čistenie na výzvu ...................................................................................................................................... 30
Čistenie bez výzvy ................................................................................................................................... 30
Odvápnenie prístroja ..................................................................................................................................... 31
Odvápnenie na výzvu ................................................................................................................................ 31
Ručné odvápňovanie bez výzvy................................................................................................................ 33
Prepláchnutie dýzy na cappuccino ................................................................................................................ 33
Prepláchnutie na výzvu ............................................................................................................................. 33
Prepláchnutie bez výzvy (ručne)............................................................................................................... 34
Čistenie dýzy na cappuccino......................................................................................................................... 34
Čistenie dýzy na cappuccino na výzvu ..................................................................................................... 35
Rozloženie a prepláchnutie profi dýzy na jemnú mliečnu penu ................................................................... 35
Rozloženie a prepláchnutie easy dýzy na jemnú mliečnu penu .................................................................... 36
Odstraňovanie cudzích telies ........................................................................................................................ 36
Čistenie zásobníka na zrnká kávy ................................................................................................................. 37
Odvápnenie nádržky na vodu ....................................................................................................................... 37
6 Hlásenia na displeji ........................................................................................................................... 38
7. Odstraňovanie porúch ........................................................................................................................ 40
8 Preprava a ekologické odstránenie .................................................................................................... 41
Preprava/vyprázdnenie systému ................................................................................................................... 41
Likvidácia ..................................................................................................................................................... 42
9 Technické údaje ................................................................................................................................ 42
Typový štítok ............................................................................................................................................ 42
Technické údaje ........................................................................................................................................ 42
10. Kontakty JURA / Právne upozornenia .............................................................................................. 43
Vyhlásenie zhody .......................................................................................................................................... 43
Technické zmeny .......................................................................................................................................... 43
Odozva .......................................................................................................................................................... 43
Autorské právo / Copyright .......................................................................................................................... 43
11 Záručné podmienky............................................................................................................................ 44

2

Ovládacie prvky

obrázok: IMPRESSA Xs95/Xs90 – One Touch

kryt zásobníka kávových zŕn
zásobník na kávové zrná s krytom na ochranu arómy
nádržka na vodu s držiakom
sieťová zástrčka a kábel (zadná časť prístroja)
zásobník na odpad z kávy
podstavec na šálky
výlevka
otáčací gombík nastavenia stupňa mletia kávy
odkladací priestor na šálky
kryt násypky na mletú kávu
násypka na mletú kávu
Connector System© pre vymeniteľné dýzy
profi dýza na mliečnu penu
výškovo nastaviteľný výtok na kávu
výtok horúcej vody
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Predná časť prístroja zľava
1 displej
2 kryt otočného ovládača
3

Predná časť prístroja sprava
4
5
6

otočný ovládač

Selektor
profi dýza na mliečnu penu
easy dýza na mliečnu penu

tlačidlo ZAP/VYP

porcia horúcej vody

údržbové tlačidlo

horúca voda

1 šálka espressa

cappuccino

2 šálky espressa
1 šálka kávy

porcia mlieka
mlieko

2 šálky kávy

latte macchiato

káva podľa Vašej voľby
mletá káva

Systém Connector System© umožňuje používanie rozličných dýz, ktoré možno dostať u predajcu
Vášho kávovaru IMPRESSA.
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Používanie v zhode s účelom
Tento prístroj je koncipovaný a zostrojený na používanie v domácnosti. Slúži len na prípravu kávy
a zohrievanie mlieka a vody, akékoľvek používanie na iné účely nie je v súlade s účelom výrobku.
Spoločnosť JURA Elektroapparate AG nepreberá záruku za následky spôsobené používaním prístroja
na iné účely než je určené.
Pred začatím používania tohto prístroja si najprv v úplnosti prečítajte tento návod a riaďte sa ním. Majte
tento návod na obsluhu prístroja IMPRESSA vždy uložený poruke a v prípade potreby ho odovzdajte
ďalšiemu užívateľovi tohto prístroja.

Pre Vašu bezpečnosť
Pozorne si prečítajte a zapamätajte nasledujúce dôležité bezpečnostné pokyny.
Aby ste sa neohrozovali na živote úderom elektrického prúdu, konajte podľa pokynov:
Poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým káblom nikdy nespúšťajte do
prevádzky.
Pri podozrení nejakého poškodenia, napr. zápachu dymu, bezodkladne odpojte prístroj
od elektrickej siete a obráťte sa na servis JURA.
Ak sa poškodí sieťový kábel prístroja, treba ho nechať opraviť buď priamo v servise JURA alebo
v spoločnosťou JURA autorizovanom servise.
Dbajte na to, aby kábel nikdy nebol stlačený ani sa neodieral o ostré hrany.
Nikdy sami neotvárajte a neopravujte prístroj. Nerobte na prístroji žiadne zmeny, ktoré nie sú
uvedené v návode na obsluhu prístroja IMPRESSA. Prístroj obsahuje súčiastky vodiace
elektrický prúd. Po otvorení prístroja sa vystavujete hrozbe úmrtia. Opravy prístroja smú
prevádzať výhradne servisy autorizované spoločnosťou JURA vybavené originálnym
príslušenstvom a náhradnými dielmi.
Oparenia a popálenia hrozia na výtokoch a dýzach, a preto:
postavte prístroj vždy mimo dosahu detí,
sa nikdy nedotýkajte horúcich častí, používajte na to určené držiaky.
Dbajte na to, aby každá dýza bola správne namontovaná a čistá. Pri nesprávnej montáži alebo
upchatí sa môže dýza či jej časť uvoľniť.
Poškodený prístroj už nie je bezpečný a môže zapríčiniť poranenia a aj požiar. Ak chcete predísť
škodám a nebezpečenstvu poranenia či vzniku požiaru,
nenechávajte sieťový kábel len tak visieť v ceste, môžete sa oň potknúť alebo ho poškodiť.
Chráňte prístroj IMPRESSA pred poveternostnými vplyvmi, ako sú dážď, mráz, priame
slnečné lúče.
Prístroj IMPRESSA vrátane káblu a prípojok nikdy neponárajte do vody.
Nedávajte prístroj IMPRESSA ani jeho súčiastky do umývačky riadu.
Pred čistením vypnite prístroj IMPRESSA z elektrickej siete. Prístroj IMPRESSA utierajte
vždy navlhko, no nikdy nie namokro a chráňte ho pred neprestajným striekaním vody.
Prístroj je dovolené zapojiť len do siete správnych technických parametrov. Typový štítok
nájdete zospodu prístroja (viď typový štítok a kapitolu 11 „Technické údaje“).
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Používajte údržbové príslušenstvo výhradne od spoločnosti JURA. Príslušenstvo, ktoré
spoločnosť JURA doslovne neodporúča, môže poškodiť Váš prístroj.
V prístroji IMPRESSA nepoužívajte kávové zrná s akýmikoľvek prísadami, najmä
karamelizované zrná.
Do nádržky na vodu nalievajte iba čistú a studenú vodu .
Pri dlhšej neprítomnosti vypínajte prístroj zo siete úplne.
Osoby, vrátane detí, ktoré:
na základe svojich telesných, zmyslových či duševných schopností alebo
neskúsenosti či neznalosti
nie sú schopné bezpečne obsluhovať tento prístroj, nesmú tento prístroj využívať bez dozoru alebo
pokynov zodpovednej osoby.
Bezpečnosť pri manipulácii s filtrami CLARIS PLUS
Filtre CLARIS PLUS uchovávajte mimo dosahu detí.
Filtre CLARIS PLUS uchovávajte v suchom prostredí v uzavretom obale.
Uchovávajte balenia filtru mimo dosahu horúčavy a priameho slnečného žiarenia.
Nikdy nepoužívajte poškodené balenia filtrov CLARIS PLUS.
Nikdy balenia CLARIS PLUS neotvárajte.

Návod na obsluhu prístroja IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch/Xs9 Classic
V rukách práve držíte Návod na obsluhu prístroja IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch/Xs9 Classic,
ktorý Vám pomôže bezpečnejšie a rýchlejšie spoznať prístroj IMPRESSA v celej rozmanitosti jeho
možností.
Kapitola 1 „Príprava a uvedenie do prevádzky“ Vám krok po kroku pomôže pri prvotnom nastavení
prístroja.
Kapitolu 2 „Spoznajte možnosti obsluhy“ Vám odporúčame už v tej fáze, kedy ste sa zoznámili
s prístrojom IMPRESSA. Umožní Vám aktívne spoznávať mnohorakosť individuálnych chutí kávy.
Všetky ostatné kapitoly sú Vám k dispozícii, keď si budete chcieť niečo v Návode na obsluhu
nalistovať a zistiť.
Používajte Návod na obsluhu prístroja IMPRESSA Xs95/Xs90 One Touch/Xs9 Classic! Staňte sa
profesionálom pri príprave lákavých kávových špecialít, staňte sa baristom!
Vysvetlivky symbolov
Varovné pokyny

POZOR– Dbajte vždy na údaje, ktoré sú opatrené varovným piktogramom a výrazom
POZOR alebo VAROVANIE. Výstražne slovo VAROVANIE poukazuje na možnosť ťažkého
poranenia, varovný signál POZOR upozorňuje na možné ľahšie poranenie.
POZOR – POZOR upozorňuje na stavy, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja.
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Používané symboly
i – Pokyny a tipy, ktoré Vám uľahčia prácu s prístrojom IMPRESSA.
@ - Odkazy na internetovú ponuku spoločnosti JURA so zaujímavými a podrobnejšími informáciami:
www.jura.com
Výzva k akcii. V tomto prípade ste vyzvaní, aby ste konali podľa návodu.

1 Príprava a sprevádzkovanie
Táto kapitola Vám ponúka potrebné informácie, ako bezproblémovo zaobchádzať
s prístrojom IMPRESSA. Pomocou nej si pripravíte krok po kroku svoj prístroj tak, aby ste si mohli
vychutnať prvú kávu
Connector System©
Connector System© Vám umožňuje používanie rozličných dýz na mliečnu penu:
Profi dýza na mliečnu penu
cappuccino/latte macchiato
teplé mlieko
Easy dýza na mliečnu penu
•
cappuccino/latte macchiato.
JURA na internete
Navštívte nás na internete.
@
@

Na stránke www.jura.com nájdete zaujímavé a aktuálne informácie ohľadne Vášho kávovaru
IMPRESSA a všetko na tému káva.
Program Knowledge Builder máte k dispozícii na stránkach www.jura.com. Interaktívny
pomocník LEO Vám bude pomáhať a vysvetľovať jednotlivé procesy a spôsoby obsluhy kávovaru
IMPRESSA .

Umiestnenie
Pri umiestňovaní kávovaru IMPRESSA by ste mali dávať pozor na nasledovné
upozornenia:
Prístroj IMPRESSA postavte na vodorovnú plochu, ktorá je odolná voči vode.
Zvoľte pre prístroj IMPRESSA také stanovisko, kde mu nehrozí prehriatie.
Dbajte na to, aby
neboli vetracie otvory zakryté.
Naplnenie nádržky na vodu
Ak si chcete každú šálku kávy skutočne vychutnať, odporúčame Vám denne meniť vodu.
POZOR

Mlieko, minerálna voda či iné tekutiny môžu nádržku na vodu poškodiť.
Do nádržky na vodu napúšťajte výhradne čerstvú a chladnú vodu.
Nádržku na vodu vyberte a prepláchnite ju studenou vodou.
Do nádržky na vodu následne napustite čerstvú chladnú vodu a vložte ju na miesto.
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Naplnenie zásobníka na kávové zrná
Zásobník na zrná kávy je vybavený krytom chrániacim vôňu zŕn, čo značne predlžuje dobu, kým aróma
vyprchá.
POZOR Kávové zrná, ku ktorým boli pridané prídavné látky (napr. cukor), vopred zomletá či
zmrazená káva môžu poškodiť mlynček.
Do zásobníka na kávové zrná preto vždy dávajte len čisté kávové zrná!
Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná a odoberte ochranný kryt na arómu.
V prípade potreby odstráňte zo zásobníka prípadné nečistoty či cudzie telesá.
Nové prístroje majú v zásobníku na kávové zrná ceduľku s pokynmi, odstráňte ju!
Zásobník na kávové zrná naplňte kávovými zrnami, prikryte ho ochranným krytom a zaklapnite
hlavný kryt zásobníka.
Prvé uvedenie do prevádzky
VAROVANIE Hrozí nebezpečenstvo úmrtia pri prevádzke prístroja s poškodeným káblom.
Prístroj s poškodeným káblom nikdy neuvádzajte do prevádzky!
Predpoklad: Nádržka na vodu i zásobník na kávové zrná sú už
naplnené.
Zastrčte zástrčku do zásuvky elektrickej siete.
Zapnite sieťový vypínač prístroja na zadnej strane prístroja.
(Stand By)
Rozsvieti sa tlačidlo ZAP/VYP
Stlačením tlačidla ZAP/VYP zapnete prístroj IMPRESSA.
Na displeji sa objaví JAZYK SLOVENSKY.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Stlačte otočný ovládač, potvrdíte tak výber jazyka.
Na displeji sa nakrátko objaví POTVRDENE .

NAPLNIT SYSTEM / STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby svieti

.

Pod výtok horúcej vody i pod dýzu postavte po nádobke.
Stlačte tlačidlo údržby.
SYSTEM SA PLNI, systém sa plní vodou, tlačidlo údržby bliká, z oboch
dýz vytečie malé množstvo vody. Proces sa zastaví automaticky, na
displeji sa nakrátko ukáže:
VITA VAS JURA
OHRIEVA SA
STLACTE UDRZBU, tlačidlo údržby sa rozsvieti.
Podložte nádobku pod výtok kávy.
Stlačte tlačidlo údržby
.
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Prístroj sa začne preplachovať, proces sa vypne automaticky.
Na displeji sa ukáže PROSIM VYBERTE SI, Váš kávovar IMPRESSA je pripravený na prevádzku.
i

Po prvej príprave kávovej špeciality sa môže stať, že sa na displeji zobrazí hlásenie DOPLNIT
KAVU, pretože mlynček ešte nie je úplne naplnený kávovými zrnami. V takomto prípade
pripravte ešte jednu kávovú špecialitu.

i

Ak sa Vám nepodarilo správne a v úplnosti sprevádzkovať kávovar, kontaktujte zákaznícky servis
vo Vašej krajine. Kontaktné údaje nájdete v kapitole 10 „Kontakty na spoločnosť JURA“

Nasadenie a aktivácia filtra
Váš prístroj IMPRESSA nebude požadovať odvápňovanie, ak budete používať filter CLARIS PLUS.
My doporučujeme aj pri používaní filtra 1 x ročne odvápniť prístroj.
@

Postup „Nasadenie filtra“ si môžete vyskúšať aj cez internet, ak navštívite Knowledge Builder na
stránkach www.jura.com.

i

Proces „Nasadenie filtra“ musíte previesť až do jeho úplného ukončenia bez prerušenia. Len takto
možno zaistiť optimálne fungovanie kávovaru IMPRESSA.

Predpoklad: Na displeji sa ukáže PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Stlačte otočný ovládač na tak dlho, pokým sa na displeji neukáže UDRZBA.
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa na displeji nezobrazí FILTER NIE.
Stlačte otočný ovládač, čím sa dostanete do programového bodu FILTER NIE.
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa Vám nezobrazí na displeji: FILTER ANO.
Stlačením otočného ovládača potvrdíte svoj výber. Na displeji sa nakrátko ukáže
POTVRDENE , výber je potvrdený.
VLOZTE FILTER / STLACTE UDRZBU, pričom svieti údržbové tlačidlo
.
Vyberte z balíčku Welcome Pack jedno balenie filtru CLARIS
PLUS a nastavec na filter.
Nastavec nasuňte zhora na filter.
Odoberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
Otvorte kryt držiaka filtra a pomocou ľahkého tlaku vsaďte filter
s nastavcom do nádržky na vodu.
Zaklapnite kryt držiaka filtra, tento zvuk budete počuť.
Nádržku na vodu naplňte čerstvou chladnou vodou a opätovne
vsaďte na jej miesto.
Pod dýzu postavte nádobku (min. 500 ml).
i
Ak používate profi dýzu na mliečnu penu, dajte výberovú páčku
dýzy na mliečnu penu do polohy Para
Stlačte tlačidlo údržby .
FILTER PREPLA*, po čom nasleduje výtok prepláchnutej vody z dýzy.
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i
i

Preplach filtra môžete v ktoromkoľvek okamihu prerušiť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nemá negatívny vplyv ani na zdravie, ani na
chuť kávy.
Preplach filtra sa automaticky ukončí po približne 500 ml.
Na displeji sa ukáže PROSIM VYBERTE SI. Filter je takto aktivovaný.

Meranie a nastavovanie tvrdosti vody
Čím tvrdšiu vodu máte, tým častejšie je nutné prístroj IMPRESSA odvápniť. Preto je dôležité nastaviť
tvrdosť vody.
Tvrdosť vody možno nastaviť plynulo v intervale 1° dH až 30° dH, túto funkciu je možné i vypnúť,
prístroj IMPRESSA však potom nehlási, kedy ho treba odvápniť.
i

Nastavenie tvrdosti vody nie je možné, ak používate aktivované filtre CLARIS PLUS.

Tvrdosť vody si môžete odmerať pomocou priloženej testovacej paličky Aquadur®.
Na chvíľku podržte testovaciu paličku (sekundu) pod tečúcou vodou. Následne ju otraste od vody.
Počkajte približne 1 minútu.
Na základe sfarbenia paličky Aquadur® vyčítajte z opisu sfarbenia na obale stupeň tvrdosti vody.
Takto budete môcť nastaviť tvrdosť vody.
Príklad: Prestavíte Tvrdosť vody zo 16° dH na 25° dH.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Stláčajte otočný ovládač tak dlho, pokiaľ sa na displeji nezjaví UDRZBA.
Následne otáčajte otočným ovládačom, kým sa Vám nezjaví TVRDOST 16º dH.
Stlačením otočného ovládača sa dostanete do príslušného programového bodu 16° dH
Otáčajte následne otočným ovládačom, kým sa Vám na displeji neobjaví 25° dH.
Stlačením otočného ovládača potvrdíte správnosť svojho výberu. Na displeji sa nakrátko objaví
ULOZENE , čo potvrdí výber.
TVRDOST 25° dH .
Otáčajte otočným ovládačom
, kým sa na displeji neukáže nápis KONIEC.
Stlačením otočného ovládača sa dostanete von z režimu programovania prístroja.
Na displeji sa objaví PROSIM VYBERTE SI.
Nastavenie mlynčeka
Mlynček môžete prispôsobiť stupňu praženia Vašej aktuálnej kávy.
Keď nastavujete stupeň mletia na vypnutom mlynčeku, môžete ľahko poškodiť otáčací
gombík nastavenia stupňa mletia.
Mlynček preto nastavujte len, ak práve melie!
Správne nastavenie stupňa mletia spoznáte podľa toho, že káva vyteká z výtoku na kávu rovnomerne.
Okrem toho by mala na povrchu vznikať jemná a hustá crema.
POZOR

Odporúčame:
Pre svetlo opraženú kávu stačí jemné nastavenie mlynčeka.
Tmavšie opražená káva si vyžaduje nastaviť hrubší stupeň mletia.
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Príklad: Takto počas prípravy kávy možno zmeniť nastavenie
mlynčeka.
Otvorte kryt zásobníka na kávové zrná.
Pod výtok na kávu postavte šálku.
Stlačte tlačidlo 1 kávu . Naštartujete tak proces mletia. Na
displeji sa ukáže 1 KAVA.
Nastavte otáčacie tlačidlo nastavenia mletia na požadovanú
polohu, pokiaľ mlynček melie. Káva sa pripraví, stupeň mletia je
úspešne nastavený.
Zapnutie
Pri zapnutí kávovaru IMPRESSA sa automaticky zobrazí nápis na displeji požadujúci prepláchnutie,
ktoré dosiahnete stlačením tlačidla údržby.
V programovacom režime máte možnosť zmeniť toto nastavenie tak, aby sa po zapnutí prístroja spustil
celý proces preplachovania prístroja automaticky (viď kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom
režime - Prepláchnutia“).
Predpoklad: Váš kávovar IMPRESSA je pripojený na elektrickú sieť
a tlačidlo ZAP/VYP svieti (pohotovostný režim Stand-by) .
Stlačte tlačidlo ZAP/VYP, čím kávovar IMPRESSA zapnete.
Na displeji sa zobrazí:
VITA VAS JURA
OHRIEVA SA
STLACTE UDRZBU, pričom svieti tlačidlo údržby
Pod výtok na kávu postavte nádobku.

.

Stlačte údržbové tlačidlo.
Prístroj sa preplachuje, proces sa vypne automaticky.
Na displeji sa ukáže PROSIM VYBERTE SI, Váš kávovar IMPRESSA je pripravený!
Vypnutie
Keď prístroj IMPRESSA vypnete, hneď sa začnú preplachovať tie výtoky, ktoré sa používali pri príprave
kávy či špeciality z kávy alebo mlieka.
Pod výtok na kávu i dýzu na položte po nádobke.
Stlačte tlačidlo ZAP/VYP.
Na displeji sa objaví STROJ PREPLA*, preplachuje sa výtok na kávu.
VYTOK VPRAVO / STLACTE UDRZBU.
Stlačte tlačidlo údržby .
STROJ PREPLA*, preplachuje sa pravý výtok na kávu.
Kávovar IMPRESSA je vypnutý, tlačidlo ZAP/VYP
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svieti.

i

2

Môže sa stať, že pri vypnutí prístroja IMPRESSA budete počuť zasyčanie, ktoré je spôsobené
prácou systému a nemá vplyv na prístroj.

Spoznajte možnosti obsluhy
Prístroj IMPRESSA Vám na obyčajné stlačenie tlačidla pripraví excelentnú kávu či kávovú alebo
mliečnu špecialitu. Okrem toho Vám umožňuje odmerať silu či teplotu kávy, prípadne prispôsobiť
množstvo vody Vašim požiadavkám.
V tejto kapitole sa pomocou príkladov naučíte vyznať v možnostiach obsluhy tohto prístroja. Ak sa
chcete so schopnosťami prístroja IMPRESSA skutočne zoznámiť, odporúčame Vám aktívne využiť
ponuku tejto kapitoly aj v praxi. Oplatí sa to!
Spoznajte tieto možnosti obsluhy:
Príprava stlačením tlačidla
Jednorazové nastavenia pred a počas prípravy
Trvalé nastavenia množstva vody do šálok
Trvalé nastavenia v programovacom režime

Počas prípravy kávy či kávovej špeciality môžete proces prípravy kedykoľvek zastaviť. Stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo.
@ Ak dávate prednosť oboznámeniu sa s možnosťami Vášho prístroja na počítači, dávame Vám
k dispozícii interaktívny učebný program Knowledge Builder na stránkach www.jura.com.
i

Príprava stlačením tlačidla
Pripravte si svoju obľúbenú kávovú špecialitu prostým stlačením tlačidla.
Príprava všetkých kávových špecialít na stlačenie tlačidla prebieha podľa tohto vzoru:
Príklad: Takto si pripravíte jednu kávu.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Pod výtok na kávu postavte šálku.
Stlačte tlačidlo 1 káva .
Na displeji sa objaví 1 KAVA a vopred nastavená sila kávy.
Vopred nastavené množstvo vody vytečie do šálky, príprava sa ukončí
automaticky. Na displeji zasvieti nápis NECH SA PACI.
Na displeji sa zjaví: PROSIM VYBERTE SI.
i
Dve kávy pripravíte tak, že pod výtok na kávu dáte 2 šálky
a stlačite tlačidlo pre dve kávy

Jednorazové nastavenia pred a počas prípravy
S kávovarom IMPRESSA Xs95/Xs90/Xs9 máte možnosť meniť rôzne nastavenia pred a počas prípravy
kávy. Tieto jednorazové nastavenia sa vykonávajú vždy podľa toho istého vzoru a neukladajú sa do
pamäti.
Zmena sily kávy pred prípravou
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Silu kávy môžete pred prípravou zmeniť. Pred prípravou kávy podľa Vašej voľby sú Vám k dispozícii
tieto možnosti výberu sily kávy:
ľahká
jemná
normálna
silná
extra silná
Príklad: Takto si pripravíte silnú kávu podľa Vášho výberu
Predpoklad: Na displeji svieti nápis PROSIM VYBERTE SI.
Pod výtok na kávu postavte šálku.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Stlačte tlačidlo Káva podľa Vášho výberu .
Zobrazí sa A LA CARTE a vopred nastavená sila kávy.
Otáčajte otočným ovládačom
CARTE
.
Kým svieti nápis A LA CARTE

, stlačte otočný ovládač

, kým sa na displeji neobjaví A LA
. A LA CARTE

Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky.
Na displeji sa nakrátko zobrazí NECH SA PACI a potom PROSIM VYBERTE SI.
Zmena množstva vody počas prípravy
Vopred nastavené množstvo vody pre ktorýkoľvek kávový produkt môžete zmeniť počas
lúhovania kávy pootáčaním otočného ovládača
Príklad: Takto si pripravíte kávu s objemom 110 ML.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
• Pod výtok na kávu postavte šálku.
• Otvorte kryt otočného ovládača.
• Stlačte tlačidlo pre 1 kávu
Zobrazí sa 1 KAVA a vopred nastavená sila kávy. Naštartuje sa proces
lúhovania a káva začína tiecť do šálky.
Otáčaním otočného ovládača
počas výtoku nastavite správne
množstvo vody, na displeji sa zobrazí 1 KAVA / 110 ML.
Nastavené množstvo vody vtečie do šálky, príprava sa ukončí automaticky.
Na displeji sa nakrátko ukáže NECH SA PACI a potom PROSIM VYBERTE SI.
Trvalé prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky
Množstvo vody pre všetky kávy i špeciality z kávy cappuccino, latte
macchiato, ale aj porciu horúcej vody či porciu mlieka, sa dá celkom
jednoducho a natrvalo prispôsobiť veľkosti šálky. Ako v
predchádzajúcom príklade, tak aj tu si raz nastavíte množstvo vody. Pri
ďalších prípravách Vám bude tiecť to isté množstvo vody.
Stále prispôsobenie množstva vody veľkosti šálky všetkých káv
i špecialít z nej prebieha vždy podľa tohto vzoru.
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Príklad: Takto si natrvalo nastavíte množstvo vody pre šálku espressa.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
Stlačte a podržte tlačidlo 1 espresso .
Na displeji sa ukáže nápis 1 ESPRESSO a sila kávy.
Držte tlačidlo na espresso
naďalej tak dlho, pokým sa neobjaví nápis DOST KAVY?.
Vtedy tlačidlo 1 espresso pustite . Začne sa príprava kávy a Vaše espresso vtečie do pripravenej
šálky.
Stlačte ľubovoľné tlačidlo, ako náhle máte v šálke dostatok espressa.
Príprava kávy sa zastaví. Na displeji sa krátko objaví ULOZENE . Takýmto spôsobom natrvalo
nastavíte množstvo vody pre 1 espresso.
Na displeji sa ukáže PROSIM VYBERTE SI.
i

Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť, stačí zopakovať predpísaný postup.

Trvalé nastavenia v programovacom režime
Váš prístroj IMPRESSA sa dá veľmi jednoducho nastaviť pre obľúbené druhy káv a špeciality z nich.
Jednoduchým otáčaním a stláčaním otočného ovládača sa môžete pohybovať medzi programovými
bodmi a natrvalo ukladať vybrané nastavenia.
Pomocou otočného ovládača môžete uskutočniť zmeny týchto nastavení:
Programový bod
Podbod
Vysvetlenie
UDRZBA

NAPOJE

CAPPUCCINO
VYCISTIT,
PREPLACH PRISTROJA,
CAPPUCCINO
PREPLACH
PRISTROJ VYCISTIT,
PRISTROJ
ODVAPNIT,
VYMENIT FILTER
VYBER NAPOJ

FILTER

FILTER ANO
FILTER NIE

TVRDOST, ukazuje
sa len v prípade,
že ste
neaktivovali filter
USPORNY REZIM

TVRDOST NEAKTIVNA,
1º dH – 30 dHº

HODINOVY CAS

Vyberte si želaný programový
bod. Ak nechcete vykonať žiadnu
zmenu, po cca. 5 sekundách sa
programovací režim bodu
UDRZBA vypne automaticky.

Zvoľte si vlastné nastavenia pre
Vaše kávové a mliečne
špeciality, ako aj horúcu vodu.
Zvoľte, či budete používať
prístroj IMPRESSA
s aktivovanými filtrami CLARIS
PLUS alebo bez nich.
Nastavte si tvrdosť vody.

Zvoľte si energeticky úsporný
režim.

USPORA NIE,
USPORA STUPEN 1,
USPORA STUPEN 2
--:-DEN TYZDNA

Nastavte čas a deň.
Nastavte pre každý deň v týždni
osobitne dobu zapnutia
a vypnutia prístroja.
Nastavte, po akom čase sa

PRISTROJ ZAP/VYP
VYPNUT PO

VYP PO --. HOD
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prístroj IMPRESSA automaticky
vypne.
Nastavte si, či sa má prístroj po
zapnutí prepláchnuť automaticky
alebo to treba vykonať manuálne
stlačením údržby.
Nastavte si, či výzva na
prepláchnutie dýzy po príprave
cappuccina má nasledovať ihneď
po jeho príprave alebo o 10
minút neskôr.
Majte prehľad o všetkých
pripravených kávových či mliečnych
špecialitách a prezrite si stav údržby.
Zvoľte si jednotky pre množstvo vody
a formát času.
Zvoľte si svoj jazyk
Takto opustíte programovací režim.

0.5 HOD – 15 HOD
PREPLACHY

START PREPL*
CAP*PREPL*

INFORMACIA
ZOBRAZENIE

ML/OZ
24 HOD/AM PM

JAZYK
EXIT

Nastavenia v programovacom režime prebiehajú vždy podľa toho istého vzoru.
Príklad: Takto zmeníte silu kávy 1 espressa zo stupňa normálna na stupeň silná
.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Držte otočný ovládač , stlačený tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA.
Otáčajte otočným ovládačom , kým sa nezjaví na displeji nápis NAPOJE.
Stlačením otočného ovládača , sa dostanete do programového bodu.
VYBERTE SI NAPOJ
i
V nasledujúcom kroku zvoľte tlačidlo produktu, pre ktorý chcete, aby toto nastavenie platilo.
V tomto prípade sa daný produkt nezačne pripravovať.
Stlačte tlačidlo na 1 espresso
. VODA 45*ML
Otáčajte otočným ovládačom , kým sa nezobrazí AROMA
.
Stlačte otočný ovládač ,, aby ste vošli do programového bodu. NORMALNA
Otáčajte otočným ovládačom , kým sa neobjaví SILNA
.
Stlačte otočný ovládač
, čím potvrdíte voľbu nastavenia.
Na displeji sa nakrátko ukáže ULOZENE
a výber sa uloží. AROMA
Otáčajte otočným ovládačom
Stlačte otočný ovládač
Otáčajte otočný ovládač

, opustíte tak programový bod. VYBERTE SI NAPOJ
, kým sa nezobrazí KONIEC.

Vtedy stlačte otočný ovládač
Otáčajte otočný ovládač

, pokým sa neobjaví nápis KONIEC.

, čím opustíte programový bod NAPOJE

, kým sa neukáže KONIEC.

Stlačte otočný ovládač
a opustíte programovací režim.
PROSIM VYBERTE SI.
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Zisťovanie informácií a stavu údržby
V programovom bode INFORMACIA môžete získať nasledovné informácie:
počet pripravených špecialít z kávy a mlieka, ako aj horúcej vody,
stav údržby a počet vykonaných údržbových programov (čistenie, odvápňovanie, výmena filtra),
počet vykonaných čistení po cappuccine.
Predpoklad: Na displeji svieti VYBERTE SI PROSIM.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Držte stlačený otočný ovládač tak dlho , kým sa neobjaví nápis UDRZBA.
, až kým sa neobjaví nápis INFORMACIA.
Otáčajte otočným ovládačom
Stlačením otočného ovládača
sa dostanete do programového bodu. CELKOM –
zobrazí sa Vám celkový počet všetkých pripravených špecialít z kávy a mlieka.
Otáčaním otočného ovládača získate aj ďalšie informácie.
i

Okrem počtu vykonaných údržbových programov dokáže prístroj ukázať navyše aj príslušný stav
údržby. Ukazovateľ na displeji ukazuje aktuálny stav údržby. Ak je ukazovateľ komplet plný,
vyžaduje prístroj IMPRESSA vykonanie daného údržbového programu.
opustíte programový bod INFORMACIA
Stlačením otočného ovládača
Otáčajte otočným ovládačom , kým sa na displeji nezjaví KONIEC.
Stlačením otočného ovládača , opustíte programový bod.
PROSIM VYBERTE SI.

Počítadlo
V programovom bode POCITADLO máte možnosť špecifikovať Vašu spotrebu v časovom rámci vami
určenom. Kedykoľvek môžete toto počítadlo vynulovať.
Príklad: Ako vynulovať počítadlo
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Držte stlačený otočný ovládač tak dlho , kým sa neobjaví nápis UDRZBA
Otáčajte otočným ovládačom
, až kým sa neobjaví nápis POCITADLO
Stlačte otočný ovládač , aby ste vošli do programového bodu CELKOM, zobrazí sa celkový počet
pripravených kávových a mliečnych špecialít.
i

Viac informácií môžete získať otáčaním otočného ovládača.
Stlačte otočný ovládač

i

, VYNULOVAT NIE

Ak nechcete vynulovať počítadlo, stlačte otočný ovládač.
Otáčajte otočným ovládačom

, až kým sa neobjaví nápis VYNULOVAT ANO

Stlačte otočný ovládač pre potvrdenie nastavenia.
Na displeji sa nakrátko zobrazí OK
POCITADLO
Otáčajte otočným ovládačom , kým sa na displeji nezjaví KONIEC
Stlačením otočného ovládača
PROSIM VYBERTE SI

, opustíte programový bod.
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Príprava stlačením tlačidla
V tejto kapitole sa dozviete, ako možno pripravovať kávové špeciality, mlieko a horúcu vodu bez
nutnosti nastavovania stroja.

i
i
@

Počas prípravy kávového či mliečneho produktu alebo horúcej vody, môžete tento proces
kedykoľvek prerušiť stlačením ľubovoľného tlačidla.
Počas prípravy môžete otáčaním otočného ovládača meniť nastavenie množstva vody.
Prípravu kávových špecialít si môžete vyskúšať aj online na stránkach www.jura.com, kde stačí
navštíviť Knowledge Builder.

Espresso
Klasika z Talianska! Každé espresso má byť korunované jemnou cremou.
Príklad: Takto si pripravíte jedno espresso.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Pod výtok na kávu postavte šálku na espresso.
Stlačte tlačidlo 1 espresso .
Na displeji sa objaví 1 ESPRESSO a vopred nastavená sila kávy.
Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví
automaticky, na displeji sa zobrazí nakrátko NECH SA PACI a potom
PROSIM VYBERTE SI.
i

2 espressá si pripravíte obdobne. Stačí pod výtok na kávu položiť dve šálky a stlačiť tlačidlo pre 2
espressá

.

Káva
Príklad: Takto si pripravíte jednu kávu.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Pod výtok na kávu postavte šálku.

i

Stlačte tlačidlo 1 káva
.
Na displeji sa objaví 1 KAVA a vopred nastavená sila kávy.
Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví
automaticky, na displeji sa zobrazí: NECH SA PACI a potom PROSIM
VYBERTE SI.
Dve kávy pripravíte obdobným spôsobom, pod výtok na kávu stačí postaviť dve šálky a stlačiť
.
tlačidlo na dve kávy

Káva podľa Vášho výberu
Silu kávy pre kávu podľa Vášho výberu si môžete zmeniť pred prípravou kávy.
Príklad: Takto si pripravíte silnú
kávu podľa Vášho výberu.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Pod výtok na kávu postavte šálku.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Stlačte tlačidlo pre kávu podľa Vášho výberu .A LA CARTE
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Otočte otočný ovládač až do polohy, kedy sa na displeji objaví
A LA CARTE
Kým na displeji svieti A LA CARTE
, stlačte otočný ovládač .
A LA CARTE
. Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví
automaticky, na displeji sa zobrazí NECH SA PACI a potom PROSIM VYBERTE SI.
Latte macchiato/Cappuccino
Vaša IMPRESSA Vám jedným stlačením tlačidla pripraví i obľúbené latte macchiatto alebo cappuccino.
A vôbec nemusíte hýbať šálkou.
Príklad: Takto si pripravíte latte macchiato.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Z dýzy na mliečnu penu dajte dole ochrannú krytku.
Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
Druhý koniec hadičky strčte do kartónu s mliekom alebo ho prepojte
s nádobkou na mlieko.
Pod dýzu postavte šálku.
i
Ak používate profi dýzu na mliečnu penu, výberovú páčku dýzy
pootočte do polohy Mliečna pena .
Stlačte tlačidlo Latte macchiato .
LATTE MAC. a sila kávy sa zobrazia na displeji. Spustí sa príprava
mliečnej peny. Proces sa po dosiahnutí vopred nastaveného množstva
mlieka automaticky zastaví.
i

Nasleduje krátka prestávka, počas ktorej sa oddelí horúce mlieko od mliečnej peny. To umožní
vytvorenie dvoch typických vrstiev pre latte macchiato. Trvanie prestávky sa dá nastaviť v režime
programovania.

Začne sa príprava kávy. Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví
automaticky, na displeji sa zobrazí NECH SA PACI a potom PROSIM VYBERTE SI.
Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup
nájdete v kapitole 5 „Údržba – Dýza na mliečnu penu“.
Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup
nájdete v kapitole 5 „Údržba – Dýzy na mliečnu penu“.
Mletá káva
Existuje tiež možnosť použiť pri príprave kávy aj inú sortu kávy, napríklad bezkofeínovú, pomocou
násypky na vopred zomletú kávu.
i
i
i

Do násypky nikdy nedávajte viac ako dve odmerky mletej kávy.
Nepoužívajte príliš jemno pomletú kávu, mohla by upchať systém a káva by vytekala len po
kvapkách.
Ak ste vsypali príliš málo zomletej kávy, ukáže sa na displeji MALO MLETEJ KAVY a prístroj
IMPRESSA preruší prípravu nápoja.
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Príprava všetkých kávových špecialít s vopred mletou kávou prebieha podľa
nasledujúceho vzoru:
Príklad: Takto si pripravíte šálku kávy z mletej kávy.
Pod výtok na kávu postavte šálku.
Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
Otvorte kryt tlačidla Rotary Switch.
Stlačte tlačidlo pre mletú kávu .
NASYPTE MLETU KAVU / PROSIM VYBERTE SI
Do násypky vsypte zarovnanú lyžičku (odmerku) mletej kávy.
Zatvorte kryt násypky na mletú kávu.
Stlačte tlačidlo na kávu
.
1 KAVA, začína sa príprava kávy.
Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví automaticky, na displeji sa zjaví
NECH SA PACI a potom PROSIM VYBERTE SI.
Teplé mlieko a mliečna pena
I Táto kapitola platí ako pre profi, tak aj easy dýzu na mliečnu penu
Máte dve možnosti, ako si pripraviť teplé mlieko resp. mliečnu penu:
• Porcia mlieka .
o Vopred nastavené množstvo mlieka sa začne pripravovať.
• Mlieko
o Začne sa príprava teplého mlieka, ktorú ukončí až Vaše stlačenie ľubovoľného tlačidla.
Príklad: Takto pripravíte mliečnu penu
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Z dýzy na mliečnu penu dajte dole ochrannú krytku.
Hadičku na mlieko pripojte k dýze.
Druhý koniec hadičky strčte do kartóna s mliekom alebo ho prepojte
s nádobkou na mlieko od spoločnosti JURA.
Pod dýzu postavte šálku.
i
Ak si používate profi dýzu na mliečnu penu, posuňte výberovú
páčku do polohy mliečna pena.
i
Ak chcete ohriať mlieko, otočte výberovú páčku do polohy mlieko
Pomocou Selektoru

si vyberte symbol Porcia mlieka

.

Následne Selektor stlačte
. MLIEKO, začne sa príprava mliečnej
peny /mlieka. Tento proces sa zastaví automaticky po dosiahnutí
vopred nastaveného množstva mlieka.
Na displeji sa zobrazí PROSIM VYBERTE SI.
Ak chcete, aby Vaša dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju pravidelne preplachovať a čistiť. Postup
nájdete v kapitole 5 „Údržba – Dýzy na mliečnu penu“.
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Horúca voda
Máte dve možnosti, ako pripraviť horúcu vodu:
•

Porcia horúcej vody
.
o Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky.

•

Horúca voda
o Z výtoku na horúcu vodu potečie voda tak dlho, pokým nestlačíte ľubovoľné tlačidlo, čím
proces zastavíte.

Pri príprave horúcej vody máte možnosť výberu z týchto teplôt:
nízka
normálna
horúca
POZOR!
Hrozí nebezpečenstvo oparenia striekajúcou horúcou vodou.
Zamedzte preto priamemu kontaktu s pokožkou!
Príklad: Takto si pripravíte porciu horúcej vody.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Pod výtok na horúcu vodu postavte šálku.
symbol pre porciu horúcej vody
Pomocou Selektoru si zvoľte
Stlačte Selektor
. TEPLOTA, na displeji sa zobrazí vopred
nastavená teplota.

i

Ak budete tlačidlo na horúcu vodu stláčať viackrát (behom 2 sekúnd), môžete individuálne
nastaviť želanú teplotu. Toto nastavenie sa však neuloží.
HORUCA VODA, vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava sa zastaví
automaticky, na displeji sa ukáže PROSIM VYBERTE SI.

4.

Trvalé nastavenia v programovacom režime

Nápoje
V programovom bode NAPOJE môžete navoliť individuálne nastavenia pre všetky produkty z kávy,
mlieka či horúcej vody.
Nasledovné nastavenia môžete natrvalo navoliť:
nápoj
množstvo
sila kávy
1 espresso

15 ML – 240 ML

2 espressá

15 ML – 240 ML
(na každú šálku)

ľahká
jemná
normálna
silná
extra

teplota
NORMALNA,
VYSOKA

NORMALNA,
VYSOKA
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.

1 káva

15 ML – 240 ML

2 kávy

15 ML – 240 ML
(na každú šálku)

NORMALNA,
VYSOKA

káva podľa Vášho
výberu
cappuccino

15 ML – 240 ML

NORMALNA,
VYSOKA
NORMALNA,
VYSOKA

latte macchiato

porcia mlieka

Množstvo mlieka
3 SEK – 120 SEK
Prestávka
0 SEK – 60 SEK
Množstvo vody
15 ML – 240 ML
Množstvo mlieka
3 SEK – 120 SEK
Prestávka
0 SEK – 60 SEK
Množstvo vody
15 ML – 240 ML
3 SEK – 120 SEK

ľahká
jemná
normálna
silná
extra

ľahká
jemná
normálna
silná
extra
ľahká
jemná
normálna
silná
extra

NORMALNA,
VYSOKA

NORMALNA,
VYSOKA

mlieko
porcia horúcej vody

15 ML – 450 ML

NIZKA,
NORMALNA,
HORUCA

horúca voda

NIZKA,
NORMALNA,
HORUCA

Trvalé nastavenia v programovacom režime prebiehajú vždy podľa rovnakého vzoru:
Príklad: Takto zmeníte množstvo mlieka pre 1 latte macchiato zo 16 SEK na 20 SEK, prestávku z 30
SEK na 40 SEK a množstvo vody zo 45 ML na 40 ML.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI
Otvorte kryt otočného ovládača .
tak dlho, kým sa na displeji neobjaví UDRZBA.
Tlačte otočného ovládača
Otáčajte otočným ovládačom
, až sa Vám zobrazí nápis NAPOJE.
Stlačte otočný ovládač
, dostanete sa tak do programového bodu VYBERTE SI NAPOJ
i

V nasledujúcom kroku zvolíte tlačidlo produktu, pre ktorý chcete zmeniť nastavenia, pritom sa
daný produkt nezačne pripravovať.
Stlačte tlačidlo latte macchiato . KAVA 45 ML
Stlačte otočný ovládač , aby ste vošli do programového bodu: KAVA 45 ML
Otáčajte otočným ovládačom , kým sa na displeji neobjaví KAVA 40 ML.
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Stlačením otočného ovládača
potvrdíte výber nastavenia. Na displeji sa na chvíľu ukáže
ULOZENE , výber je potvrdený. KAVA 40 ML
Potom otáčajte otočný ovládač , kým sa neobjaví MLIEKO 16 SEK
Stlačením otočného ovládača sa dostanete do programového bodu. MLIEKO 16 SEK.
Otáčajte otočný ovládač , kým sa nenastaví na displeji MLIEKO 20 SEK.
potvrdíte svoju voľbu. Na displeji sa krátko objaví ULOZENE
Stlačením otočného ovládača
MLIEKO 20 SEK.

.

Ďalej otáčajte otočný ovládač
, až sa Vám na displeji zobrazí PAUZA 30 SEK.
Stlačením otočného ovládača
sa dostanete do programového bodu. PAUZA 30 SEK
Otáčajte otočný ovládač
, pokým sa neukáže PAUZA 40 SEK.
Stlačte otočný ovládač , potvrdíte tak svoj výber nastavenia. Na displeji sa nakrátko zjaví
ULOZENE . PAUZA 40 SEK
Otáčajte otočný ovládač , kým sa nerozsvieti na displeji nápis KONIEC.
opustíte programový bod. VYBERTE SI NAPOJ
Stlačením otočného ovládača
Otáčajte otočný ovládač , až sa Vám ukáže KONIEC.
Stlačením otočného ovládača
opustíte programový bod. NAPOJE
Otáčajte otočný ovládač
, až sa Vám ukáže KONIEC.
Vtedy stlačte otočný ovládač
PROSIM VYBERTE SI

, aby ste sa dostali von z programovacieho režimu.

Energeticky úsporný režim (E.S.M.©)
Kávovar IMPRESSA je možné nastaviť na viacero energeticky úsporných režimov, vďaka čomu môžete
ušetriť dokonca až 60% energie:
USPORA NIE
Váš kávovar IMPRESSA je v neustálej pohotovosti.
Všetky produkty z kávy, mlieka či horúcej vody možno pripraviť bez čakacej doby.
USPORA STUPEN 1
Váš prístroj IMPRESSA je v pohotovostnom stave len pre prípravu produktov z kávy a horúcej
vody.
Pre prípravu horúceho mlieka sa prístroj musí najprv zahriať.
USPORA STUPEN 1
Váš kávovar IMPRESSA sa zhruba 5 minút po príprave posledného produktu prepne na úspornú
teplotu a nie je v pohotovostnom stave.
Pred prípravou akéhokoľvek produktu z kávy, mlieka či horúcej vody sa musí kávovar najprv
zahriať.
Príklad: Takto zmeníte energetický režim z USPORA NIE na USPORA STUPEN 1.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Stláčajte otočný ovládač
tak dlho, kým sa na displeji neobjaví UDRZBA.
Otáčajte otočný ovládač
, až kým sa neukáže USPORNY REZIM -.
Vtedy stlačte otočný ovládač , aby ste sa dostali do programového bodu, ukáže sa
USPORA NIE.
Pootočte otočný ovládač , aby sa Vám zobrazilo USPORA STUPEN 1.
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Potom stlačte otočný ovládač , čím potvrdíte voľbu nastavenia.
Na displeji sa na chvíľu ukáže ULOZENE , výber je potvrdený.
USPORNY REZIM 1
Otáčajte otočným ovládačom , až sa Vám objaví nápis KONIEC.
Vtedy stlačte otočný ovládač , dostanete sa tak z programovacieho režimu.
PROSIM VYBERTE SI
Automatické vypínanie
Automatické vypínanie kávovaru IMPRESSA Vám ušetrí energiu. Ak túto funkciu aktivujete, potom sa
prístroj automaticky vypne po poslednom pripravenom nápoji v čase Vami určenom.
i

Automatické vypínanie možno nastaviť na dobu 0,5 až 15 hodín alebo deaktivovať.

Príklad: Takto zmeníte dobu automatického vypnutia z 5 HOD na 2 HOD.
Predpoklad: Na displeji musí byť hlásenie PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Tlačte otočný ovládač
tak dlho, až sa objaví nápis UDRZBA.
, kým neuvidíte na displeji VYPNUT PO 5 HOD.
Potom otáčajte otočným ovládačom
Stlačte otočný ovládač

, takto vojdete do programového bodu. VYPNUT PO 5 HOD

Otáčaním otočného ovládača
sa Vám zobrazí nová voľba: VYPNUT PO 2 HOD.
Stlačte otočný ovládač
, takto potvrdíte správnosť výberu.
Na displeji sa na chvíľu ukáže ULOZENE ako potvrdenka výberu. VYPNUT PO 2 HOD
Otáčajte otočný ovládač , kým nezbadáte KONIEC.
Stlačte vtedy otočný ovládač
a vyjdete z programovacieho režimu.
PROSIM VYBERTE SI
Prepláchnutia
Môžete nastaviť, či sa prepláchnutie stroja má spustiť po jeho zapnutí automaticky alebo ho treba ručne
spustiť.
Môžete tiež nastaviť, či sa má dýza na mliečnu penu prepláchnuť ihneď alebo až 10 minút po príprave
mliečneho nápoja.
Príklad: Takto nastavíte, aby bolo prepláchnutie po cappuccine požadované hneď po príprave produktu
z mlieka.
Predpoklad: Na displeji musí svietiť PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Tlačte otočný ovládač
tak dlho, až sa objaví nápis UDRZBA.
Potom otáčajte otočným ovládačom , kým neuvidíte na displeji hlásenie PREPLACHY.
Stlačte otočný ovládač
, vojdete tým do programového bodu.
PREPLACH MANUALNE
Otáčaním tlačidla otočný ovládač
sa Vám zobrazí CAP*PREPL* PO 10 MIN.
Stlačte otočný ovládač
, vojdete tak do programového bodu: CAP*PREPL* PO 10 MIN
Otáčajte otočný ovládač
, až sa Vám na displeji zobrazí: CAP*PREPL* OKAMZITE
Stlačte otočný ovládač
, takto potvrdíte správnosť výberu.
Na displeji sa na chvíľu ukáže ULOZENE ako potvrdenka výberu. CAP*PREPL* OKAMZITE
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Otáčajte otočný ovládač
, kým nezbadáte EXIT.
Stlačte otočný ovládač
, vyjdete tak z programového bodu:
PREPLACHY
Otáčajte otočný ovládač
, kým nezbadáte KONIEC.
a vyjdete z programovacieho režimu.
Stlačte vtedy otočný ovládač
PROSIM VYBERTE SI
Vrátenie nastavení na pôvodné hodnoty z výroby
Vami vykonané nastavenia všetkých kávových nápojov, cappuccina i latte macchiata možno jednotlivo
zresetovať, a teda vrátiť späť na pôvodné hodnoty z výroby v programovom bode RESET.
NAPOJ
Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota, atď.) pre každý nápoj sa môžu individuálne vrátiť na
továrenské nastavenia.
VSETKY PRODUKTY
Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota, atď.) sa môžu pre všetky produkty naraz vrátiť na
továrenské nastavenia
VSETKO
Všetky zákaznícke nastavenia sa môžu vrátiť na továrenské nastavenia. Vaša IMPRESSA sa potom
vypne.

VYPRAZDNI SYSTEM
Systém sa vyprázdni. Vaša IMPRESSA sa potom vypne.
Príklad: Takto vrátite späť nastavenie pre 1 espresso.
Predpoklad: Na displeji sa zobrazuje PROSIM VYBERTE SI
Tlačte otočný ovládač
tak dlho, až sa objaví nápis UDRZBA
Potom otáčajte otočným ovládačom
, kým neuvidíte na displeji hlásenie RESET
, vojdete tak do programového bodu :RESET/NAPOJ
Stlačte otočný ovládač
Stlačte otočný ovládač
, vojdete tak do programového bodu: VYBER NAPOJ.
Stlačte tlačidlo ESPRESSO
Na displeji sa na chvíľu ukáže ULOZENE , výber je potvrdený. Nastavenia pre espresso sa vrátili
na továrenské nastavenie.
RESET/NAPOJ
Otáčajte otočným ovládačom
, kým neuvidíte na displeji hlásenie RESET/KONIEC.
Stlačte otočný ovládač
aby ste vyšli z programového bodu RESET
Otáčajte otočným ovládačom
, až kým sa neobjaví na displeji KONIEC
Stlačte otočný ovládač
,, aby ste vyšli z programovacieho režimu
PROSIM VYBERTE SI
Zámok
Nastavenia v prograovom bode ZAMOK
Každý produkt môžete individuálne uzamknúť, príprava nie je možná. Stlačením príslušného tlačidla
nápoja sa na displeji nakrátko objaví UZAMKNUTY/BLOKOVANY
UDRZBA.
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Všetky údržbové programy sú blokované a nie je možné ich naštartovať. Programový bod
UDRZBA je blokovaný/uzamknutý.
Príklad: Ako blokovať tlačidlo 2 espressá
Predpoklad: na displeji sa zobrazuje PROSIM VYBERTE SI
tak dlho, až sa objaví nápis UDRZBA.
Tlačte otočný ovládač
Otáčajte otočným ovládačom
, kým neuvidíte na displeji hlásenie ZAMOK.
, vojdete tak do programového bodu: ZAMOK/NAPOJ.
Stlačte otočný ovládač
Otáčajte otočným ovládačom
, aby ste vybrali programové body PRE-SELECT a UDZBA.
Stlačte otočný ovládač VYBER NAPOJ.
Stlačte tlačidlo 2 espressá
.
Na displeji sa nakrátko objaví ZAMOK
ZAMOK/NAPOJ.
i Pre odblokovanie stlačte otočný ovládač a potom zodpovedajúce tlačidlo nápoja. Na displeji sa
nakrátko objaví ODOMKNUTY/VOLNY.
Otáčajte otočný ovládač
tak dlho, až sa objaví nápis ZAMOK/KONIEC
Stlačte otočný ovládač, aby ste vyšli z programového bodu ZAMOK
Otáčajte otočný ovládač
tak dlho, až sa objaví nápis KONIEC
, aby ste opustili programovanie
Stlačte otočný ovládač
Jednotka množstva vody
Jednotky množstva vody môžete meniť z „ml“ na „oz“. Zároveň môžete tiež meniť časový formát
z podoby 24 HOD na AM/PM.
Príklad: Takto zmeníte jednotku ML na OZ.
Predpoklad: Na displeji musí svietiť PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Tlačte Rotary Switch
tak dlho, až sa objaví nápis UDRZBA.
Potom otáčajte otočný ovládač , kým neuvidíte na displeji: ZOBRAZENIE 24 HOD/ML
, takto vojdete do programového bodu.
Stlačte otočný ovládač
ZOBRAZENIE 24 HOD
Otáčajte otočným ovládačom
, až sa Vám na displeji ukáže ZOBRAZENIE ML
Stlačte otočný ovládač
, takto vojdete do programového bodu.
ZOBRAZENIE ML
Otáčajte otočným ovládačom
, až sa Vám na displeji ukáže ZOBRAZENIE OZ
Stlačte otočný ovládač
, takto potvrdíte správnosť výberu.
Na displeji sa na chvíľu ukáže ULOZENE ako potvrdenka výberu. ZOBRAZENIE OZ
Otáčajte otočným ovládačom
, kým nezbadáte KONIEC.
Stlačte vtedy otočný ovládač
a vyjdete z programového bodu.
ZOBRAZENIE 24 HOD/OZ
Otáčajte otočný ovládač , kým nezbadáte KONIEC.
Stlačte vtedy otočný ovládač
a vyjdete z programovacieho režimu.
PROSIM VYBERTE SI.
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Jazyk
Jazyk ste nastavili už pri prvom sprevádzkovaní prístroja.
Príklad: Takto zmeníte jazyk z JAZYK SLOVENSKY na ENGLISH
Predpoklad: Na displeji musí svietiť PROSIM VYBERTE SI.
Tlačte otočný ovládač
tak dlho, až sa objaví nápis UDRZBA.
Potom otáčajte otočným ovládačom
, kým neuvidíte na displeji: JAZYK SLOVENSKY.
, takto vojdete do programového bodu.
Stlačte otočný ovládač
JAZYK SLOVENSKY
Otáčaním otočného ovládača
sa Vám zobrazí LANGUAGE ENGLISH.
Stlačte otočný ovládač
takto potvrdíte správnosť výberu.
Na displeji sa na chvíľu ukáže CONFIRMED ako potvrdenka výberu. LANGUAGE ENGLISH
Otáčajte otočným ovládačom
, kým nezbadáte KONIEC.
Stlačte vtedy otočný ovládač
a vyjdete z programovacieho režimu. COFFEE READY.

5

Údržba
Prístroj IMPRESSA možno ošetrovať pomocou týchto integrovaných údržbových programov:
Preplachovanie prístroja
Výmena filtra
Čistenie prístroja
Odvápnenie prístroja
Preplachovanie dýzy na cappuccino
Čistenie dýzy na cappuccino
i

Čistenie či odvápňovanie alebo výmenu filtra vykonajte vždy, keď Vás k tomu prístroj vyzve na
displeji.

Rady ohľadom údržby
Ak sa chcete z kávovaru IMPRESSA dlho tešiť a mať zaručenú optimálnu kvalitu kávy, mali by ste ho
denne udržiavať.
Postupujte pri tom nasledovne:
Vyprázdnite zásobník na odpad z kávy a výlevku. Prepláchnite ich teplou vodou.
Nádržku na vodu prepláchnite čistou vodou.
Rozoberte a prepláchnite dýzu na jemnú mliečnu penu (viď kapitolu 6 „Údržba – Prepláchnutie dýzy
na jemnú mliečnu penu“).
Utierajte povrch prístroja navlhčenou handričkou.
Čistenie dýzy na jemnú penu
i
Táto kapitola platí pre čistenie ako profi tak aj easy dýzy na jemnú mliečnu penu
Aby dýza na jemnú mliečnu penu pracovala správne, mali by ste ju denne čistiť, ak ste pripravovali
mliečny nápoj.
POZOR Ak použijete nesprávny čistiaci prostriedok, môžete poškodiť prístroj a/alebo môžu ostať
zvyšky čistiaceho prostriedku v kávovare.
Používajte preto len originálne čistiace prostriedky JURA
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i IMPRESSA Vás nevyzve na čistenie dýzy na jemnú mliečnu penu.
i Čistiaci roztok JURA na dýzu pre jemnú mliečnu penu je dostupný u predajcov JURA.
@ Čistenie dýzy na jemnú mliečnu penu môžete si môžete preštudovať tiež online. Navštívte Knowledge
Builder na www.jura.com.
Predpoklad: na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI
Otvorte kryt otočného ovládača.
Tlačte otočný ovládač
dovtedy, kým sa na displeji neobjaví UDRZBA.
, aby ste vstúpili do programového bodu CISTENIE CAPPUCCINO
Stlačte otočný ovládač
Stlačte otočný ovládač.
CISTIC PRE CAPPU, rozsvieti sa údržbové tlačidlo.
Vlejte 250 ml čistej vody do nádobky a pridajte 1 odmerku (max. 15 mil) čistiaceho roztoku pre
cappuccino.
Ponorte hadičku do nádobky s čistiacim roztokom.
i

Ak používate profi dýzu na jemnú mliečnu penu, otočte výberovú páčku do polohy mliečna pena
, alebo porcia mlieka

.
Ďalšiu nádobku podložte pod dýzu na mliečnu penu.
Stlačte tlačidlo údržby.
CAPPUCCINO/CISTENIE, dýzy aj hadička sa čistia.
VODA PRE CAPPUCCINO, svieti údržbové tlačidlo.
Dôkladne vypláchnite nádobku s čistou vodou a potom ju naplňte
s cca 250 ml čistej vody. Do nádobky znovu ponorte hadičku.
Vyprázdnite druhú nádobku a podložte ju pod dýzu na mliečnu
penu.
Stlačte tlačidlo údržby.
CAPPUCCINO/CISTENIE, dýzy aj hadička sa preplachujú čistou
vodou.
Na displeji sa objaví PROSIM VYBERTE SI a Váš prístroj je pripravený
na použitie.

Prepláchnutie prístroja
Po zapnutí prístroja IMPRESSA a počiatočnom nahriatí sa prepláchnutie spustí buď samo, alebo ho
treba spustiť ručne.
V programovacom režime môžete nastaviť, či sa prepláchnutie po zapnutí má spustiť automaticky alebo
ručne (viď kapitolu 5 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Prepláchnutia“).
Pri vypnutí kávovaru sa prepláchnutie spúšťa automaticky.
Tento proces môžete kedykoľvek spustiť ručne.
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Predpoklad: Na displeji svieti nápis PROSIM VYBERTE SI.
Pod výtok na kávu postavte nádobku.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Tlačte otočný ovládač
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA.
Stlačením otočného ovládača
sa dostanete do programového bodu.
CAPPUCCINO VYCISTIT
Otáčajte otočným ovládačom
, kým sa neukáže PREPLACH PRISTROJA.
Stlačením otočného ovládača
vyvoláte prepláchnutie prístroja, na displeji sa zobrazí hlásenie
STROJ PREPLA*. Preplachovanie sa zastaví automaticky, prístroj je po ňom pripravený na ďalšiu
prevádzku. PROSIM VYBERTE SI
Výmena filtra
i

Po prietoku 50 l vody cez filter je účinnosť filtra vyčerpaná, prístroj IMPRESSA od Vás vyžaduje
výmenu filtra.
Po dvoch mesiacoch je účinnosť filtra vyčerpaná. Dávajte preto pozor na uplynutý čas na
dátumovom štítku na držiaku zásobníka na filter.
Ak nemáte aktivovaný zásobník s filtrom CLARIS PLUS, na displeji sa nezobrazia výzvy na
výmenu filtra.

i
i

@

Proces „Výmena filtra“ si môžete vyskúšať aj na internete na stránkach www.jura.com v rámci
programu Knowledge Builder.

Výmena na výzvu
Takýmto spôsobom vymeníte na výzvu zásobník s filtrom CLARIS PLUS Vášho kávovaru
IMPRESSA.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI / VYMENIT FILTER, pričom sa rozsvieti
tlačidlo údržby

.

Stlačte tlačidlo údržby .
DLZKA 2 MIN / SPUSTIT ANO
i

Ak ešte nechcete spustiť výmenu filtra, otáčajte otočným ovládačom, kým sa neobjaví SPUSTIT
NIE. Stlačením otočného ovládača opustíte údržbový program. Požiadavka na zmenu filtra však
bude na displeji naďalej aktuálna.
Stlačte tlačidlo údržby .
VYMENIT FILTER / STLACTE UDRZBU
Vyberte nádržku na vodu a vylejte z nej vodu.
Otvorte držiak zásobníka a odstráňte starý zásobník s filtrom CLARIS PLUS i s úchytkou.
Zasuňte úchytku zhora na nový zásobník s filtrom CLARIS PLUS.
Pomocou ľahkého tlaku nasaďte zásobník s filtrom do nádržky na vodu.
Uzavrite držiak zásobníka. Tento zvuk budete i počuť.
Nalejte do nádobky čerstvú studenú vodu a uložte ju na jej miesto.
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Pod dýzu postavte nádobku (min. 500 ml).
i

Ak používate profi dýzu na mliečnu penudýzu, posuňte výberovú páčku dýzy do polohy Para
Stlačte tlačidlo údržby

.

. FILTER PREPLA*, z dýzy vytečie voda.

Preplach filtra môžete kedykoľvek zastaviť, stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nemá negatívny vplyv ani na zdravie, ani na
chuť kávy.
Preplach filtra sa ukončí po zhruba 500 ml automaticky. Prístroj IMPRESSA sa zahreje a je pripravený.

i
i

Výmena filtra bez výzvy
Proces „Výmena filtra“ možno vyvolať aj ručne.
Predpoklad: Filter je aktivovaný a na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Stláčajte otočný ovládač
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA.
sa dostanete do programového bodu.
Stlačením otočného ovládača
CAPPUCCINO VYCISTIT
Otáčajte otočný ovládač , kým sa neobjaví FILTER VYMENIT.
Vtedy stlačte Rotary Switch . Objaví sa: DLZKA 2*MIN / SPUSTIT ANO.
Ďalej pokračujte ako v druhom bode v prípade Výmeny filtra na výzvu.
Čistenie prístroja
Kávovar IMPRESSA vyžaduje vyčistenie po 220 kávach alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí.
Ak používate nesprávne čistiace prostriedky, môže to viesť k poškodeniu kávovaru
a vzniku nečistôt vo vode.
Používajte preto výhradne originálne údržbové príslušenstvo od spoločnosti JURA.

POZOR

i
i
i

@

Čistiaci program trvá asi 20 minút.
Čistiaci program neprerušujte, pretože by to negatívne ovplyvnilo kvalitu čistenia.
Čistiace tabletky JURA dostanete len v autorizovaných predajniach a u svojho predajcu kávovaru
IMPRESSA.
Proces „Čistenie prístroja“ si môžete vyskúšať aj na internete na stránkach www.jura.com v rámci
programu Knowledge Builder.
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Čistenie na výzvu
Predpoklad: Na displeji musí stáť PROSIM VYBERTE SI / PRISTROJ VYCISTIT,
pričom svieti údržbové tlačidlo

.

Stlačte tlačidlo údržby .
DLZKA 20*MIN / SPUSTIT ANO
i Ak čistenie ešte nechcete naštartovať, otáčajte ďalej otočný ovládač, kým sa na displeji neobjaví
SPUSTIT NIE. Stlačením otočného ovládača potom opustíte údržbový program. Výzva na vyčistenie
prístroja na displeji však zostane platná.
Stlačte údržbové tlačidlo .
VYPRAZDNIT VYLEVKU
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na odpad po káve a opäť ich vsuňte dovnútra. Zobrazí sa
STLACTE UDRZBU, pričom sa rozsvieti údržbové tlačidlo
Pod výtok kávy a dýzu postavte po nádobke.
Stlačte údržbové tlačidlo

.

. CISTI, spustí sa proces čistenia.

Proces sa preruší, na displeji sa rozsvieti nápis VHODTE TABLETU / STLACTE UDRZBU.
Rozsvieti sa tlačidlo údržby .
Otvorte kryt násypky na mletú kávu.
Do násypky na mletú kávu vhoďte čistiacu tabletu JURA.
Zatvorte kryt násypky na mletú kávu.
Stlačte tlačidlo údržby
i

. Zobrazí CISTI, z výtoku a dýzy viackrát vytečie voda.

Aktuálny stav čistenia môžete pozorovať na svetelných pásikoch označujúcich postup čistenia.

Proces sa zastaví. Ukáže sa VYPRAZDNITE VYLEVKU.
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na odpad z kávy a znovu ich vsuňte dovnútra.
Čistenie je ukončené. Kávovar IMPRESSA možno opäť používať.

Čistenie bez výzvy
Proces „Čistenie prístroja“ možno spustiť aj ručne.
Predpoklad: Na displeji stojí PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Stláčajte otočný ovládač
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA.
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Stlačením otočného ovládača
sa dostanete do programového bodu.
CAPPUCCINO VYCISTIT
Otáčajte otočný ovládač , kým sa neobjaví PRISTROJ VYCISTIT.
Vtedy stlačte otočný ovládač
, kým sa objaví: DLZKA 20*MIN / SPUSTIT ANO.
Ďalej pokračujte ako od druhej výzvy k úkonu v prípade Čistenie prístroja na výzvu.
Odvápnenie prístroja
Prístroj IMPRESSA sa zanáša vodným kameňom z prevádzkových dôvodov, preto si kávovar
automaticky vyžaduje pravidelné odvápňovanie. Usadzovanie vodného kameňa závisí na tvrdosti vody,
ktorú používate.
POZOR
Odvápňovacie prostriedky môžu vyvolať podráždenia pri dotyku s kožou alebo očami.
Zabráňte kontaktu s kožou a očami.
Odvápňovacie prostriedky vymývajte čistou vodou. Pri kontakte s očami vyhľadajte lekára.

POZOR
Pri používaní nesprávnych odvápňovacích prostriedkov nemožno vylúčiť poškodenie prístroja či vznik
nečistôt vo vode.
Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.
POZOR

Pri prerušení procesu odvápňovania môže dôjsť k poškodeniu prístroja IMPRESSA
Odvápnenie preto vždy vykonajte až do konca.

POZOR

Nemožno vylúčiť poškodenie citlivých povrchov pri kontakte s odvápňovacím
prostriedkom.
Striekance ihneď odstráňte.

i
i
i
i

Odvápňovanie trvá zhruba 45 minút.
Odvápňovacie tablety JURA dostanete kúpiť u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.
Ak používate zásobník s aktivovaným filtrom CLARIS PLUS, neobjaví sa výzva na odvápnenie.
Ak používate zásobník s aktivovaným filtrom CLARIS PLUS, neodvápňujte kávovar!

@

Na stránkach www.jura.com v programe Knowledge Builder si môžete na internete vyskúšať
program „Odvápnenie prístroja“.

Odvápnenie na výzvu
Predpoklad: Na displeji svieti nápis PROSIM VYBERTE SI / PRISTROJ ODVAPNIT
a zároveň svieti tlačidlo údržby .
Stlačte tlačidlo údržby .
DLZKA 45*MIN / SPUSTIT ANO
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i

Ak odvápnenie ešte nechcete naštartovať, otáčajte otočný ovládač, kým sa nezjaví SPUSTIT NIE.
Potom stlačte otočný ovládač a opustíte program údržby. Výzva na odvápnenie prístroja na displeji
však stále trvá.
Stlačte tlačidlo údržby .
VYPRAZDNIT VYLEVKU
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na odpad po káve a znovu ich vsuňte dovnútra.
ROZTOK DO VOD*NADRZE
Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
V nádobke s 600 ml vody úplne rozpustite 3 odvápňovacie tablety JURA. Môže to trvať zopár minút.
Tento roztok vlejte do prázdnej nádržky na vodu, ktorú vsadíte na jej miesto.
ROZTOK DO VOD*NADRZ / STLACTE UDRZBU, pričom svieti tlačidlo údržby .
Stiahnite dýzu z násadky Connector System©.
Pod výtok na horúcu vodu a Connector System© postavte nádobky.
Stlačte tlačidlo údržby .
ODVAPNUJE
Z výtoku na horúcu vodu a Connector System©-u vyteká voda. Počas tohto procesu bliká údržbové
tlačidlo .

i

Aktuálny stav odvápňovania môžete pozorovať na svetelných pásikoch označujúcich postup
odvápňovania.
Proces sa zastaví automaticky.
VYPRAZDNIT VYLEVKU
Vyprázdnite nádoby spod výtoku a systému Connector System©.
Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na odpad z kávy a vsuňte ich znova dnu do prístroja.
VYPLACHNUT NADRZ / DOPLNIT VODU
Vyberte nádržku na vodu a dôkladne ju prepláchnite.
Do nádržky na vodu napustite čerstvú studenú vodu z vodovodu a vsuňte ju späť.
STLACTE UDRZBU, svieti tlačidlo údržby
.
Opäť nasaďte i dýzu.
Pod výtoky na kávu a horúcu vodu, ale i pod dýzu na cappuccino, postavte po nádobke.
Stlačte tlačidlo údržby
.
ODVAPNUJE, z výtoku na horúcu vodu a dýzy vyteká voda. Proces sa na chvíľu preruší.
OHRIEVA SA. STROJ PREPLA*, pričom vyteká voda z výtoku na kávu. Tento proces sa ukončí
automaticky, na displeji sa zjaví VYPRAZDNIT VYLEVKU.
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Vyprázdnite odkvapkávač a zásobník na odpad z kávy a znovu ich vsuňte dovnútra.
Odvápňovanie je ukončené. Prístroj IMPRESSA sa zahrieva a je pripravený na prevádzku.
i

V prípade nečakaného prerušenia procesu odvápňovania je potrebné dôkladne prepláchnuť nádržku
na vodu.

Ručné odvápňovanie bez výzvy
Proces „Odvápnenie prístroja“ môžete spustiť i ručne.
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI, pričom filter nie je aktivovaný.
Otvorte kryt otočného ovládača.
tak dlho, kým sa neobjaví nápis UDRZBA.
Stláčajte otočný ovládač
Stlačením otočného ovládača sa dostanete do programového bodu.
CAPUCCINO VYCISTIT
Otáčajte Rotary Switch
, kým sa neobjaví PRISTROJ ODVAPNIT.
.
Vtedy stlačte otočný ovládač
DLZKA 45*MIN / SPUSTIT ANO
Ďalej pokračujte ako v druhej výzve k úkonu v prípade Odvápnenie prístroja na výzvu.
Prepláchnutie dýzy na cappuccino
i

Táto kapitola platí pre Profi a a Easy dýzy na jemnú mliečnu penu

Po každej príprave mliečnej špeciality požaduje prístroj IMPRESSA prepláchnutie dýzy.
V programovacom režime si môžete nastaviť, či sa má prepláchnutie požadovať ihneď alebo 10 minút
po príprave (viď kapitolu 5 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Prepláchnutia“).
Prepláchnutie na výzvu
Predpoklad: Na displeji svieti hlásenie PROSIM VYBERTE SI / CAPPUCCINO VYCISTIT, zároveň
svieti údržbové tlačidlo .
Pod dýzu postavte nádobku.
i
Pokiaľ používate profi dýzu na jemnú mliečnu penu, pootočte
výberovú páčku do polohy Para .
Stlačte tlačidlo údržby .
CAPPU*PREPLA*, preplachuje sa dýza.
Proces sa zastaví automaticky, na displeji sa objaví PROSIM
VYBERTE SI.
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Prepláchnutie bez výzvy (ručne)
Proces prepláchnutia dýzy môžete spustiť i bez výzvy na displeji.
Predpoklad: Na displeji svieti nápis PROSIM VYBERTE SI.
Pod dýzu postavte nádobku.
i
Pokiaľ používate profi dýzu na jemnú mliečnu penu, pootočte
výberovú páčku do polohy Para .
Otvorte kryt otočného ovládača.
Tlačte otočný ovládač
tak dlho, až sa zobrazí hlásenie
UDRZBA.
Stlačením otočného ovládača
vojdete do programového bodu.
CAPPUCCINO VYCISTIT
Otáčajte otočný ovládač
, až sa Vám na displeji ukáže hlásenie PREPLACH CAPPUCCINA.
Stlačením otočného ovládača spustíte proces preplachovania dýzy: CAPPU*PREPLA*. Proces sa
zastaví automaticky, na displeji sa objaví nápis PROSIM VYBERTE SI.
Čistenie dýzy na cappuccino
i

Táto kapitola sa týka dýz Profi a Easy Cappuccino.

Ak chcete, aby každá dýza fungovala bezchybne, mali by ste ju každodenne čistiť, pokiaľ ste
pripravovali mlieko.
POZOR

Nemožno vylúčiť poškodenia prístroja alebo vznik zvyškov vo vode v prípade použitia
nesprávnych čistiacich prostriedkov.
Používajte výhradne originálne údržbové príslušenstvo JURA.

i
i
@

Prístroj IMPRESSA Vás nevyzve, aby ste dýzu vyčistili.
Čistič po cappuccine JURA dostanete kúpiť u svojho predajcu kávovaru IMPRESSA.
Proces „Čistenie dýzy na cappuccino“ si môžete vyskúšať aj online. Navštívte za týmto účelom na
stránke www.jura.com aplikáciu Knowledge Builder.

Ručné čistenie dýzy na cappuccino bez výzvy
Predpoklad: Na displeji svieti PROSIM VYBERTE SI.
Otvorte kryt otočného ovládača.
Tlačte otočný ovládač
tak dlho, až sa objaví hlásenie UDRZBA.
Stlačte opäť otočný ovládač
, dostanete sa tak do programového bodu CAPPUCCINO VYCISTIT.
Stlačte tlačidlo otočný ovládač
.
ROZTOK PRE CAPPUCCINO, tlačidlo údržby svieti .
Do nádobky vlejte 250 ml čerstvej vody a dajte do nej za vrchnák čistiaceho prostriedku pre
cappuccino (max. 15 ml) od formy JURA.
Hadičku na mlieko ponorte do nádobky s čistiacim roztokom.
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i

Pokiaľ používate profi dýzu na jemnú mliečnu penu, otočte výberovú páčku do polohy Mliečna
pena alebo Mlieko .
Pod dýzu postavte ďalšiu nádobku.
Stlačte tlačidlo údržby .
CAPPUCCINO / CISTI, dýza a hadička sa čistia.
VODA PRE CAPPUCCINO, tlačidlo údržby svieti.

Nádobku dôkladne vypláchnite. Potom do nej nalejte 250 ml čerstvej vody a ponorte do nej hadičku
na mlieko.
Druhú nádobku vyprázdnite a postavte ju opäť pod dýzu.
Stlačte tlačidlo údržby .
CAPPUCCINO / CISTI, dýza i hadička sa preplachujú čerstvou vodou. Na displeji sa objaví nápis
PROSIM VYBERTE SI, Vaša IMPRESSA je opäť pripravená na prevádzku.
Čistenie dýzy na cappuccino na výzvu
Ak ste pripravovali mlieko, ale nevykonali čistenie dýzy na cappuccino, objaví sa pri vypínaní stroja na
displeji hlásenie VYCISTIT CAPPUCCINO. Stlačením údržbového tlačidla môžete spustiť tento
údržbový program.
Predpoklad: Na displeji svieti nápis ROZTOK PRE CAPPUCCINO a zároveň svieti údržbové
tlačidlo .
Ďalej postupujte piatym bodom vyššieho uvedeného návodu na ručné čistenie dýzy na cappuccino.
Rozloženie a prepláchnutie profi dýzy na jemnú mliečnu penu
Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite jemným pootočením z násadky
Connector System©.
Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
Všetky diely dôkladne prepláchnite pod tečúcou vodou.
Dýzu na cappuccino opäť zmontujte.
i
Dbajte na to, aby ste všetky jednotlivé časti dýzy nasadili späť
presne a pevne, len tak totiž zaistíte jej optimálne fungovanie.
Dýzu napevno nasaďte na Connector System©.
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Rozloženie a prepláchnutie easy dýzy na jemnú mliečnu penu
Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite jemným pootočením
z násadky Connector System©.
Dýzu rozoberte na jednotlivé časti.
Všetky diely dôkladne prepláchnite pod tečúcou vodou.
Dýzu na cappuccino opäť zmontujte.
i
Dbajte na to, aby ste všetky jednotlivé časti dýzy nasadili späť
presne a pevne, len tak totiž zaistíte jej optimálne fungovanie.
Dýzu napevno nasaďte na Connector System©.

Odstraňovanie cudzích telies
Aj pri tých najlepších sortách zrnkovej kávy sa občas môže prihodiť, že sa medzi nimi nachádza cudzie
teleso. Toto potom blokuje mlynček.
Nebezpečenstvo pomliaždenia prstov zapnutým mlynčekom!
VAROVANIE
Práce na mlynčeku vykonávajte zásadne len keď je kávovar
vypnutý tlačidlom ZAP/VYP .
Sieťovým vypínačom
vypnite prístroj IMPRESSA.
Otvorte kryt zásobníka na zrnkovú kávu a odoberte kryt na
ochranu arómy.
Vysávačom odstráňte zvyšné zrnká kávy.
Povoľte skrutku v zásobníku na zrnkovú kávu a vyklopte nahor
ochranu prstov.
Vysávačom odstráňte všetky zrnká i prípadné nečistoty.
Nasaďte kľúč od mlynčeka.
Kľúčom potom otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, až sa
zakliesnené cudzie teleso uvoľní, potom ho vyberte.
Opätovne sklopte nadol ochranu prstov a priskrutkujte ju napevno.
Do zásobníka nasypte nové zrná kávy, zavrite kryt na ochranu
arómy i kryt celého zásobníka na zrnkovú kávu.
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Čistenie zásobníka na zrnká kávy
Zrnká kávy môžu byť pokryté slabou vrstvou tuku, ktorá sa potom usádza na stenách zásobníka na
zrnká kávy. Tieto pozostatky môžu mať negatívny vplyv na akosť hotovej kávy. Preto treba čas od
času čistiť aj zásobník na kávové zrná.
VAROVANIE

Pri tejto činnosti Vám hrozí nebezpečenstvo rozomletia prstov v zapnutom mlynčeku!
Pred prácou s mlynčekom vypnite prístroj pomocou tlačidla
ZAP/VYP .
Odpojte prístroj od elektrickej siete
.
Otvorte kryt zásobníka na zrná kávy a kryt chrániaci pred
únikom arómy.
Pomocou vysávača zo zásobníka odstráňte zrnká kávy.
Uvoľnite skrutku v zásobníku na kávové zrná a vyklopte nahor
ochranu pred poškodením prstov.
Pomocou vysávača odstráňte i zvyšok zŕn.
Steny zásobníka na kávové zrnká poutierajte suchou a jemnou
handričkou.
Ochranu pred poškodením prstov zaklapnite nadol a znova ju napevno priskrutkujte.
Do zásobníka na kávové zrná opätovne vsypte kávu, nasaďte kryt na arómu a zavrite kryt celého
zásobníka na zrnká kávy.
Odvápnenie nádržky na vodu
Nádržku na vodu môže pokryť vodný kameň. Ak chcete zabezpečiť jej bezchybné fungovanie, mali
by ste ju občas odvápniť.
Nádržku na vodu vyberte.
Ak používate zásobník s filtrom CLARIS PLUS, tak ho dajte z nádobky von.
Nádržku na vodu prepláchnite pomocou bežného jemného prostriedku na odvápňovanie, pričom sa
držte pokynov výrobcu.
Nádržku na vodu následne dôkladne prepláchnite čistou vodou.
Ak používate filter CLARIS PLUS, nezabudnite zásobník s filtrom opäť vsadiť do nádržky.
Nádržku na vodu znovu naplňte čerstvou chladnou vodou a vsaďte na jej miesto v prístroji
IMPRESSA.
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6

Hlásenia na displeji
hlásenie
DOPLNIT VODU

príčina/následok
Nádržka na vodu je
prázdna. Nemôžete
pripravovať ani
nápoje z kávy, ani
z horúcej vody či
mlieka.

ODPAD VYSYPAT

Zásobník na odpad
z kávy je plný.
Nemôžete
pripravovať nápoje
z kávy, ale nápoje
z horúcej vody či
mlieka ešte áno.
Odkvapkávač je plný.
Nemôžete
pripravovať ani
nápoje z kávy, ani
z horúcej vody či
mlieka.
Odkvapkávač nie je
správne alebo vôbec
nasadený do stroja.
Nemôžete
pripravovať ani
nápoje z kávy, ani
z horúcej vody či
mlieka.
Zásobník na kávové zrná
je prázdny.
Nemôžete
pripravovať nápoje
z kávy, ale nápoje
z horúcej vody či
mlieka áno.

VYPRAZDNIT VYLEVKU

VYLEVKA CHYBA

DOPLNIT KAVU

STLACTE UDRZBU

Prístroj IMPRESSA
požaduje
prepláchnutie alebo
pokačovanie už raz
začatého údržbového
programu.
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opatrenie
Naplňte nádobku
vodou (viď kapitolu
2 „Príprava
a uvedenie do
prevádzky –
Naplnenie nádržky
na vodu“
Vyprázdnite
zásobník i
odkvapkávač.

Vyprázdnite
odkvapkávač.

Odkvapkávač
nasaďte ešte raz.
Vyčistite kovové
kontakty vzadu na
odkvapkávači.

Naplňte zásobník
zrnkovou kávou
(viď kapitolu 2
„Príprava
a uvedenie do
prevádzky –
Naplnenie
zásobníka na
kávové zrná).
Stlačte tlačidlo
údržby, čím
vyvoláte
prepláchnutie alebo
pokračovanie
údržbového

PROSIM VYBERTE SI /
CAPPUCCINO
VYCISTIT

Prístroj IMPRESSA
vyžaduje
prepláchnutie po
cappuccine.

PROSIM VYBERTE SI /
PRISTROJ VYCISTIT

Po príprave 220 nápojov
a 80 prepláchnutiach
po zapnutí bude Váš
kávovar IMPRESSA
požadovať vyčistenie
prístroja.
Hlásenie, ktoré sa
objaví, ak ste napriek
výzve nevykonali
čistenie.
IMPRESSA vyžaduje
vyčistenie od
vodného kameňa.

PROSIM VYBERTE SI /
TERAZ VYCISTIT

PROSIM VYBERTE SI /
PRISTROJ ODVAPNIT

PROSIM VYBERTE SI /
TERAZ ODVAPNIT

Hlásenie, ktoré sa
objaví, ak ste napriek
výzve nevykonali
odvápnenie.

PROSIM VYBERTE SI /
VYMENIT FILTER

Po 2 mesiacoch
a prietoku zhruba 50
litroch vody je
účinnosť filtra
vyčerpaná.
Hlásenie, ktoré sa
objaví, ak ste napriek
výzve nevykonali
výmenu filtra.

PROSIM VYBERTE SI /
TERAZ VYMENIT

MALO MLETEJ KAVY

V násypke na mletú
kávu je príliš málo
mletej kávy, prístroj
IMPRESSA ukončí
prípravu nápoja.
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programu.
Stlačte tlačidlo
údržby, ktorým
spustíte
prepláchnutie po
cappuccine.
Vyčistite prístroj
(viď kapitolu 6
„Údržba – Čistenie
prístroja)“

Vyčistite prístroj
(viď kapitolu 6
„Údržba – Čistenie
prístroja“)
Odvápnite prístroj
(viď kapitolu 6
„Údržba –
Odvápnenie
prístroja“)
Odvápnite prístroj
(viď kapitolu 6
„Údržba –
Odvápnenie
prístroja“)
Vymeňte zásobník
s filtrom CLARIS
PLUS (viď kapitolu
6 „Údržba –
Výmena filtrov“)
Vymeňte zásobník
s filtrom CLARIS
PLUS (viď kapitolu
6 „Údržba –
Výmena filtrov“)
Pri ďalšej príprave
kávy z mletej kávy
vsypte do násypky
viac mletej kávy
(viď kapitolu 4
„Príprava stlačením
tlačidla – Mletá
káva“).

7.

Odstraňovanie porúch

problém
Mlynček vydáva príliš
hlasné zvuky.

príčina/následok
V mlynčeku sa nachádza
cudzie teleso.

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

Dýza na cappuccino je
znečistená.

Pri príprave kávy tečie
káva len po kvapkách.

Káva, resp. mletá káva, je
pomletá príliš najemno,
čo upcháva systém.

Nemožno nastaviť tvrdosť
vody.

Máte aktivovaný filter
CLARIS PLUS
v zásobníku.

PROSIM VYBERTE SI /
DOPLNIT KAVU sa
ukazuje na displeji,
hoci ste naplnili
zásobník na zrnkovú
kávu.
PROSIM VYBERTE SI /
DOPLNIT KAVU sa na
displeji neukazuje, hoci
zásobník na zrnkovú

Mlynček ešte nie je celkom
zakrytý zrnami kávy.

Senzor naplnenosti
zásobníku na zrnkovú
kávu je znečistený.
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opatrenie
Odstráňte cudzie
teleso (viď kapitolu 6
„Údržba –
Odstránenie cudzieho
telesa“)
Prepláchnite
a vyčistite dýzu na
cappuccino (viď
kapitolu 6 „Údržba –
Dýza na
cappuccino“).
Dýzu na cappuccino
namontujte správne
a pevne ju pripojte
k mechanizmu
Connector System©
(viď kapitolu 6
„Údržba – Rozloženie
a prepláchnutie
dýzy“).
Nastavte mlynček na
hrubšie mletie alebo
používajte väčšmi
nahrubo mletú kávu
(viď kapitolu 2
„Príprava a uvedenie
do prevádzky –
Nastavenie
mlynčeka“).
Deaktivuje filter
CLARIS PLUS
v programovacom
režime.
Pripravte nejaký
nápoj z kávy.

Vyčistite zásobník na
zrná kávy (viď
kapitolu 6 „Údržba –
Čistenie zásobníka na

kávu je prázdny.
Stále na displeji svieti
VYPRAZDNIT
VYLEVKU
Napriek plnej nádržke na
vodu svieti hlásenie
DOPLNIT VODU.

Na displeji svieti ERROR
2.

Iné hlásenia ERROR

i

Kovové kontakty
odkvapkávača sú
zašpinené alebo vlhké.
Plaváčik v nádržke na vodu
je zakliesnený.

Ak bol prístroj dlhšiu dobu
vystavený chladu, môže
byť z bezpečnostných
dôvodoch niekedy
vypnuté zahrievanie.
–

zrná kávy“).
Vyčistite kovové
kontakty v zadnej
časti odkvapkávača.
Odvápnite nádržku na
vodu (viď kapitolu 6
„Údržba –
Odvápnenie nádržky
na vodu“).
Zohrievajte prístroj
pri izbovej teplote.

Vytiahnite svoj
kávovar IMPRESSA
z elektrickej siete
a kontaktujte servisné
stredisko vo svojej
krajine (viď kapitolu
12 „Kontakty JURA /
Právne
upozornenia“).

Ak sa Vám danú poruchu nepodarilo odstrániť, kontaktujte zákaznícku službu vo Vašej krajine.
Telefónne číslo nájdete v kapitole 12 „Kontakty JURA / Právne upozornenia“).

8

Preprava a ekologické odstránenie
Preprava/vyprázdnenie systému
Obal od kávovaru IMPRESSA si uschovajte. Ochráni Váš kávovar počas prepravy.
Ak chcete Váš kávovar počas transportu chrániť pred mrazom, musíte vyprázdniť jeho systém.
Predpoklad: Prístroj IMPRESSA je vypnutý (pohotovostný režim Stand-by).
Vyberte nádržku na vodu.
Pod výtok na horúcu vodu i pod dýzu postavte po nádobke.
Držte údržbové tlačidlo stlačené tak dlho, kým sa na displeji neukáže hlásenie
SYSTEM SA VYPUSTA, nasleduje slabý výtok vody z dýzy na cappuccino a výtoku na horúcu
vodu. Proces sa zastaví automaticky. Prístroj IMPRESSA sa sám potom vypne.
Napokon prístroj vypnite sieťovým vypínačom .
i

Pri opätovnej prevádzke sa musí systém spočiatku znovu naplniť. (Viď kapitolu 2 „Príprava
a uvedenie do prevádzky – Prvé uvedenie do prevádzky“).
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Likvidácia
Prosíme, aby ste sa starých prístrojov IMPRESSA zbavovali v súlade s ekologickými normami.

Staré prístroje IMPRESSA obsahujú vzácne recyklovateľné druhotné suroviny, preto by mali byť
odovzdané do systému zberu odpadu za účelom recyklácie. Odstraňujte preto staré kávovary
IMPRESSA pomocou vhodných zberových systémov.

9

Technické údaje
Typový štítok
i
Pred pripojením kávovaru k elektrickej sieti si najskôr overte, či sa zhoduje s údajmi na typovom
štítku.
Typový štítok nájdete na spodnej strane Vášho kávovaru IMPRESSA.
Objasnenie značiek:
V AC – striedavé napätie vo voltoch
W – výkon vo wattoch
Tento produkt sa zhoduje so všetkými príslušnými smernicami ES.
Tento produkt sa zhoduje s požiadavkami nariadenia o elektrických nízkonapäťových
výrobkoch (NEV) a nariadením o elektromagnetickej kompatibilite (VEMV). Používanie tejto
bezpečnostnej značky povolil Švajčiarsky silnoprúdový inšpektorát ESTI.
Technické údaje
Napätie
Výkon
Bezpečnostná skúška

230 V AC , 50 Hz
1450 W

Spotreba energie USPORA NIE
Spotreba energie USPORA STUPEN 1
Spotreba energie USPORA STUPEN 2
Tlak čerpadiel
Objemová kapacita nádržky na vodu
Kapacita zásobníku na zrnkovú kávu
Kapacita zásobníku na odpad po káve
Dĺžka el. kábla
Hmotnosť
Miery (Š x V x H)

cca. 40 Wh
cca. 20 Wh
cca. 15 Wh
staticky max. 15 barov
5,7 l
280 g (možnosť rozšírenia na 750 g)
max. 40 porcií
cca. 1,1 m
13,8 kg
41 x 74 x 39 cm
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10.

Kontakty JURA / Právne upozornenia

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Váš servisný partner JURA
DECS CONSULTING, spol. s r.o.
tel.: 02/4342 89 69, 02/4342 95 52
http://servis.decs.sk

Dovozca
Swiss Coffee, s.r.o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
Zákaznícka linka: 0850 211 110 (v pracovných dňoch)

@ Ostatné kontaktné údaje nájdete na www.jura.com .
Vyhlásenie zhody
Prístroj je v súlade s nasledovnými smernicami:
Smernica 2006/42/EC
Smernica o elektromagnetickej zhode 2004/108/EC
Smernica o ecodizajne 2009/125/EC
Technické zmeny
Technické zmeny vyhradené.
Neustále pracujeme na inovácii celej palety našich produktov, aby sme Vám ponúkli najmodernejšie
technológie. Z týchto dôvodov môže dôjsť k zmenám konfigurácie a vybavenia prístrojov. Spoločnosť
JURA si vyhradzuje právo modifikácie špecifikácie a tiž príslušenstva v dodávke bez upozornenia
Ilustrácie použité v „Návode na obsluhu kávovaru IMPRESSA Xs95/Xs90 /Xs 9 ukazujú model
IMPRESSA Xs95 One Touch. Váš kávovar IMPRESSA sa môže líšiť v detailoch.
Odozva
Váš názor je pre nás dôležitý!
Využite kontaktný odkaz na www.jura.com .
Autorské právo / Copyright
Návod na obsluhu obsahuje informácie, ktoré sú chránené autorským právom. Kopírovanie alebo preklad
nie sú prípustné bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti JURA Elektroapparate AG.
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11 Záručné podmienky
Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si kúpili JURA kávovar. Ak Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na
Vášho predajcu alebo priamo na autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou JURA servisu
odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu alebo zavolať na tel. číslo 0850 211 110 (cena
miestneho hovoru) kvôli ďalšej pomoci Záruka sa vzťahuje na kávovary zakúpené od oficiálnych
predajcov Jura.
1. Záruka je poskytovaná v dĺžke 25 mesiacov na stroje používané v domácnosti a 12 mesiacov na
stroje používane komerčne od dátumu predaja. Pre uplatnenie záruky je potrebné predložiť doklad o
zakúpení.
2. ZÁRUKOU sa rozumie bezplatné odstránenie všetkých porúch zariadenia, dokázateľne
spôsobených chybou materiálu, konštrukcie alebo výroby. Záruka sa nevzťahuje na náklady spojené
s údržbou prístroja (čistenie, odstránenie vodného kameňa...).
3. Porucha bude odstránená najneskôr do 30-tich dní odo dňa, nasledujúceho po prevzatí prístroja
servisným strediskom alebo po nahlásení poruchy.
4. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na
Slovensku.
Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu
náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká spojené
s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
5. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
• bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do
prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie,
výmena filtra, odstránenie vodného kameňa...) alebo iných pokynov, uvedených v návode na
obsluhu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou dodávky každého prístroja,
• bola porucha spôsobená neoprávneným zásahom do prístroja prevádzkovateľom alebo treťou
osobou,
• boli v prístroji použité iné ako výrobcom predpísané alebo odporučené údržbové produkty
(čistiace tabletky, tablety na odstránenie vodného kameňa, filtre),
• bol stroj poškodený poveternostnými, živelnými či inými prírodnými úkazmi (napr. agresívna
voda a iné) alebo havarijnými vplyvmi, neodvratnou vonkajšou udalosťou, požiarom, bleskom,
zatopením, pádom zariadenia pri doprave a pod.,
• bol prístroj poškodený pripojením na elektrickú sieť s napätím iným ako udáva výrobca
prístroja, prípadne kolísaním napätia v sieti (prepätím alebo podpätím) mimo rozsahu, ktorý
uvádza výrobca, resp. príslušná norma STN,
ide o prirodzené opotrebovanie ako napr. tesnenia, hadičky, ventily, opotrebovanie mlynčeka,
poškodenie mlynčeka spôsobené znečistením, napr. kamienkami, kancelárskymi sponkami a
podobne,
• sa stroj používal na iné účely, ako je jeho určenie (uvedené aj v návode na obsluhu).

44

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