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Opis symbolov
Varovné upozornenia
J VAROVANIE Dbajte vždy na informácie označené slovom POZOR alebo VAROVANIE
s piktogramom. Signálne slovo VAROVANIE poukazuje na možné ťažké
J POZOR
poranenia, signálne slovo POZOR na hrozbu ľahkých zranení.
CAUTION
POZOR poukazuje na konanie či okolnosti, ktoré môžu mať za následok
poškodenie stroja.
Použité symboly
T
E
„Espresso“

Výzva na vykonanie úkonu. Prístroj Vás vyzýva, aby ste spravili požadovaný
úkon.
Upozornenia a tipy, ktoré Vám uľahčia zaobchádzanie s kávovarom IMPRESSA.
Hlásenie na displeji
3
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Prvky obsluhy
1
8
2

9
10

3

11

4
12
13

5
6
7

14

1
2
3
4
5
6
7

Kryt zásobníka zrnkovej kávy
Kryt nádržky na vodu
Nádržka na vodu
Sieťový vypínač a sieťový kábel (zadná
strana prístroja)
Výškovo nastaviteľná dýza na cappuccino
Zásobník odpadu po káve
Výlevka

8
9
10
11
12
13
14

4

Otočné tlačidlo nastavenia mlynčeka
Kryt zásobníka zrnkovej kávy s vekom na
ochranu arómy
Kryt násypky na mletú kávu
Násypka na mletú kávu
Výtok na horúcu vodu
Výškovo a šírkovo nastaviteľný výtok na
kávu
Rošt na šálky

Prvky obsluhy

1

2

3

4

5

Vrchná strana prístroja
1
Q Tlačidlo Zap/Vyp
2 g Otočný ovládač
3 O Tlačidlo P (Programovanie)

Predná strana prístroja
4 Displej
5 Tlačidlá (funkcia tlačidiel závisí od daného
hlásenia na displeji)
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Dôležité upozornenia
Používanie v súlade
s určením

Prístroj je koncipovaný a konštruovaný na používanie v domácnosti.
Slúži výhradne na prípravu kávy a ohrievanie vody či mlieka. Akékoľvek odlišné použitie sa pokladá za nezhodné s určením. Spoločnosť
JURA Elektroapparate AG nepreberá záruku za následky vyplývajúce
z používania prístroja, ktoré nebolo v zhode s určením.
Pred začatím používania prístroja si v úplnosti prečítajte tento návod
na obsluhu a riaďte sa ním. V prípade výskytu škôd či nedostatkov,
ktoré vzniknú v dôsledku nedodržiavania návodu na obsluhu, Vám
zanikne nárok na záručné plnenie. Návod na obsluhu majte vždy
poruke v dosahu prístroja, v prípade potreby ho odovzdajte ďalšiemu používateľovi.

Pre Vašu bezpečnosť

J

Pozorne si prečítajte a zapamätajte nasledujúce dôležité bezpečnostné pokyny.
Takto zamedzíte ohrozeniu na živote v dôsledku úderu elektrického
prúdu:
Poškodený prístroj alebo prístroj s poškodeným sieťovým káblom nikdy nespúšťajte do prevádzky.
Pri podozrení na nejaké poškodenie, napr. zápach 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 servise autorizovanom spoločnosťou JURA.
Dbajte na to, aby sa kávovar IMPRESSA ani sieťový kábel nikdy
nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov.
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.

U
U
U
U
U
U
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U

Ak chcete prístroj IMPRESSA úplne a bezpečne odpojiť od
elektrickej siete, vypnite ho najprv tlačidlom Zap/Vyp a potom
i sieťovým spínačom. Až potom vytiahnite zo zásuvky zástrčku
sieťového kábla.

Oparenia a popálenia hrozia na výtokoch a dýze na cappuccino,
a preto:
Postavte prístroj vždy mimo dosahu detí.
Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí, používajte na to určené
držiaky.
Dbajte na to, aby dýza na jemnú penu bola správne namontovaná a čistá. Pri nesprávnej montáži alebo upchatí sa môže

U
U
U

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 a priame slnečné lúče.
Prístroj IMPRESSA vrátane kábla a prípojok nikdy neponárajte
do vody.
Nedávajte prístroj IMPRESSA ani jeho súčiastky do umývačky
riadu.
Pred čistením vypnite prístroj IMPRESSA sieťovým spínačom.
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. Ďalšie
technické údaje nájdete v tomto návode na obsluhu (pozri
kapitolu 9 „Technické údaje“).
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 však nie karamelizované zrná.
Do nádržky na vodu nalievajte iba čistú a studenú vodu.

U
U
U
U
U
U
U
U
U
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U
U
U

Pri dlhšej neprítomnosti vypínajte prístroj zo siete (vypnutím
sieťového vypínača) úplne.
Deti nesmú vykonávať čistiace a údržbové práce bez dozoru
zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti s kávovarom hrali.
Deti do veku ôsmich rokov držte mimo dosahu prístroja, respektíve ich majte neustále pod dohľadom.
Deti vo veku nad osem rokov smú prístroj obsluhovať i samy,
avšak len za predpokladu, že boli oboznámené s bezpečným
zaobchádzaním s kávovarom. Deti musia byť schopné rozpoznať a pochopiť možné nebezpečenstvá hroziace pri
nesprávnej obsluhe prístroja.

Osoby, vrátane detí, ktoré:
na základe svojich telesných, zmyslových či duševných schopností alebo
neskúsenosti či neznalosti

U
U

nie sú schopné bezpečne obsluhovať tento prístroj, nesmú tento prístroj používať bez dozoru alebo pokynov zodpovednej osoby.
Bezpečnosť pri manipulácii s filtrami CLARIS Blue:
Filtre uchovávajte mimo dosahu detí.
Filtre uchovávajte v suchom prostredí v uzavretom obale.
Uchovávajte balenia filtru mimo dosahu horúčavy a priameho
slnečného žiarenia.
Nikdy nepoužívajte poškodené balenia filtrov.
Filtre nikdy neotvárajte.

U
U
U
U
U
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1 Príprava a sprevádzkovanie
JURA na internete

Navštívte nás na internete. Na domovskej stránke JURA (www.jura.
com) nájdete zaujímavé a aktuálne informácie o Vašom kávovare
IMPRESSA a všetko na tému káva.

Umiestnenie prístroja

Pri výbere miesta pre kávovar IMPRESSA prosím zohľadnite tieto
pokyny:
Kávovar IMPRESSA umiestnite na vodorovnú plochu, ktorá je
odolná voči vode.
Miesto na trvalé umiestnenie kávovaru IMPRESSA vyberte tak,
aby bol chránený pred prehriatím. Dbajte na to, aby nikdy
neboli zakryté vetracie otvory.

U
U

Naplnenie zásobníka
kávových zŕn
POZOR

Zásobník na kávové zrná je vybavený vekom na ochranu arómy,
vďaka čomu zostane vôňa kávových zŕn dlhšie zachovaná.
Kávové zrná upravené prídavnými látkami (napr. cukrom), mletá či
instantná káva môžu poškodiť mlynček.
T Do zásobníka kávových zŕn preto sypte výhradne čisté kávové
zrná.
T Otvorte kryt zásobníka zŕn a vyberte veko na ochranu
arómy.
T Zo zásobníka kávových zŕn poprípade vyberte nečistoty
alebo cudzie telesá.
T Do zásobníka kávových zŕn nasypte zrnkovú kávu, potom
zavrite veko na ochranu arómy a následne i kryt zásobníka
kávových zŕn.

Prvé sprevádzkovanie

Počas prvého sprevádzkovania máte možnosť výberu, či chcete svoj
kávovar IMPRESSA prevádzkovať s filtrom CLARIS Blue alebo bez filtra CLARIS Blue. Používanie filtra Vám odporúčame, ak tvrdosť Vami
používanej vody presahuje 10°dH. Pokiaľ tvrdosť používanej vody
nepoznáte, mali by ste ju najskôr určiť (pozri kapitolu 1 „Príprava
a sprevádzkovanie – Určenie tvrdosti vody“).
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J VAROVANIE

Hrozba nebezpečenstva úderu elektrickým prúdom v prípade prevádzky s poškodeným sieťovým káblom.
T Nikdy neuvádzajte do prevádzky prístroj vykazujúci poškodenia alebo s poškodeným káblom.
Predpoklad: Zásobník kávových zŕn je naplnený.
T Kábel so zástrčkou zastrčte do zásuvky.
3 T Sieťovým spínačom na ľavej strane prístroja zapnite kávovar
IMPRESSA.
Q T Stlačte tlačidlo Zap/Vyp, zapnete tým kávovar IMPRESSA.
Zobrazia sa Vám jazyky, z ktorých si môžete vybrať.
E Ak chcete zobraziť ďalšie jazyky, stlačte tlačidlo „Ďalej“ (vpravo
dole).
T Stlačte tlačidlo pre želaný jazyk, napr. „Slovensky“.
Na displeji sa nakrátko objaví „Uložené“, čím sa potvrdia
nastavenia.
„Použiť filter“
E Teraz sa musíte rozhodnúť, či svoj kávovar chcete prevádzkovať s alebo bez filtra CLARIS Blue.

Prvé sprevádzkovanie
s aktiváciou filtra
POZOR

Mlieko, minerálka s obsahom oxidu uhličitého alebo iné tekutiny
môžu poškodiť nádržku na vodu či dokonca celý prístroj.
T Do nádržky na vodu preto nalievajte len čerstvú, chladnú
vodu.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Vložiť filter.“
T Otvorte kryt nádržky na vodu.
T Vyberte nádržku na vodu a vymyte ju studenou vodou.
T Z balíčka Welcome Pack vyberte držiak filtra.
T Držiak zhora nasaďte na filter CLARIS Blue.
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T Držiak filtra otvorte a filter ľahkým tlakom vložte do nádržky
na vodu.
T Držiak filtra zatvorte. Mali by ste počuť, ako zaklapne.
E Po dvoch mesiacoch sa účinnosť filtra vyčerpá. Toto časové
obdobie si môžete nastaviť na dátumovom disku na držiaku
filtra v nádržke na vodu.
T Do nádržky na vodu nalejte čerstvú, chladnú vodu a vložte
ju späť.
T Pod dýzu na cappuccino postavte jednu nádobku (min. 500
ml).
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
„Filter sa preplachuje“, z dýzy na cappuccino vyteká voda.
E Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek prerušiť, stačí stlačiť
ľubovoľné tlačidlo. Na pokračovanie preplachovania filtra
stlačte otočný ovládač k.
E Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, ktoré však nie je zdraviu škodlivé ani nemá negatívny vplyv na chuť.
Preplachovanie filtra sa po cca 500 ml zastaví automaticky.
„Preplach filtra ukončený“
„Systém sa plní“, systém sa napĺňa vodou.
„JURA Vás víta“
„Prístroj sa zohrieva“
„Stlačte otočný ovládač“, otočný ovládač sa rozsvieti.
T Vyprázdnite nádobku a postavte ju pod výtok na kávu.
k T Stlačte otočný ovládač.
„Prístroj sa preplachuje“, z výtoku na kávu vyteká voda. Proces sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí „Nech sa
páči, vyberte si nápoj:“. Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku.
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Prvé sprevádzkovanie bez
aktivácie filtra
POZOR

Mlieko, minerálka s obsahom oxidu uhličitého alebo iné tekutiny
môžu poškodiť nádržku na vodu či dokonca celý prístroj.
T Do nádržky na vodu preto nalievajte len čerstvú, chladnú
vodu.
T Stlačte tlačidlo „Neaktívne“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Tvrdosť vody“ „16°dH“
E Ak tvrdosť Vami používanej vody nepoznáte, musíte ju najprv
zistiť (pozri kapitolu 1 „Príprava a sprevádzkovanie – Určenie
tvrdosti vody“).
g T Tvrdosť vody nastavíte otáčaním otočného ovládača, a to
napríklad na „25 °dH“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Naplniť nádržku na vodu“
T Otvorte kryt nádržky na vodu.
T Nádržku na vodu vyberte a vymyte ju chladnou, čistou
vodou.
T Do nádržky na vodu nalejte čerstvú, chladnú vodu a vložte
ju späť.
„Systém sa plní“, systém sa napĺňa vodou.
„JURA Vás víta“
„Prístroj sa zohrieva“
„Stlačte otočný ovládač“, otočný ovládač sa rozsvieti.
T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
k T Stlačte otočný ovládač.
„Prístroj sa preplachuje“, z výtoku na kávu vyteká voda. Proces sa zastaví automaticky. Na displeji sa objaví „Nech sa
páči, vyberte si nápoj“. Vaša IMPRESSA je pripravená na prevádzku.
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Určenie tvrdosti vody

Tvrdosť vody zistíte pomocou testovacej tyčinky Aquadur®, ktorá
tvorí súčasť dodávky kávovaru.
T Testovaciu paličku podržte krátko (asi 1 sekundu) pod
tečúcou vodou. Potom ju otraste od vody.
T Zhruba 1 minútu vyčkajte.
T Na základe sfarbenia tyčinky Aquadur® a opisu uvedenom
na jej obale teraz môžete odčítať tvrdosť Vami používanej
vody.

Nastavenie mlynčeka

Takýmto spôsobom môžete plynulo prispôsobiť mlynček stupňu
praženia Vašej kávy.

POZOR

Ak budete stupeň mletia nastavovať na mlynčeku, ktorý práve nemelie, hrozí poškodenie otočného tlačidla nastavenia stupňa mletia.
T Stupeň mletia preto nastavujte len vtedy, keď mlynček práve
melie!
Správne nastavenie stupňa mletia určíte tak, že káva vyteká z výtoku
na kávu rovnomerne. Okrem toho by mala vznikať jemná, hustá
crema (spenená vrstva na hladine kávy).
Príklad: Takto počas prípravy espressa zmeníte stupeň mletia.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“ .
T Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
T Stlačte tlačidlo „Espresso“.
Spustí sa mlynček. Na displeji sa zobrazí nápis „Espresso“.
T Otočné tlačidlo nastavenia stupňa mletia pootočte do želanej polohy. Robte tak len vtedy, pokým mlynček melie.
Začne sa príprava espressa, stupeň mletia je nastavený.
T Zatvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.
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Naplnenie nádržky na
vodu
POZOR

Pre konštantne perfektný výsledok v šálke kávy je nutné dodržiavať
princípy každodennej údržby prístroja a hygieny pri narábaní s mliekom, kávou a vodou. Preto každý deň vymieňajte vodu.
Mlieko, minerálka s obsahom oxidu uhličitého alebo iné tekutiny
môžu poškodiť nádržku na vodu alebo i celý prístroj.
T Do nádržky na vodu nalievajte len čerstvú, chladnú vodu.
T Otvorte kryt nádržky na vodu.
T Vyberte nádržku na vodu a vymyte ju chladnou vodou.
T Do nádržky na vodu nalejte čerstvú, chladnú vodu a vložte
ju späť.
T Kryt nádržky na vodu zatvorte.

Pripojenie mlieka

Vaša IMPRESSA je schopná pripraviť krémovo jemnú mliečnu penu
s jemnými pórmi a dokonalou konzistenciou. Hlavným kritériom pre
správne napenenie mlieka je jeho teplota, ktorá musí byť v rozmedzí od 4° do 8°C. Preto Vám odporúčame používať chladič mlieka
alebo izolačnú nádobku na mlieko.
T Z dýzy na cappuccino odstráňte ochrannú zátku.
T Hadičku na mlieko pripojte k dýze na cappuccino. Za týmto
účelom pripojte koniec hadičky k prípojke na ľavej strane
dýzy na cappuccino. Pri nádobke na mlieko požívajte krátku,
pri mlieku v kartónovej škatuli dlhšiu hadičku.

T Opačný koniec hadičky na mlieko spojte s nádobkou na
mlieko alebo škatuľou s mliekom (na obrázku: izolačná
nádobka na mlieko z nehrdzavejúcej ocele – objem 6 litra,
JURA).
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Príprava
E Zatiaľ čo sa pripravuje kávová alebo mliečna špecialita či
horúca káva, máte možnosť túto prípravu kedykoľvek prerušiť.
Vystačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo.
E Počas prípravy nápoja môžete meniť vopred nastavené množstvá otáčaním otočného ovládača g.
E Aktuálny stav prípravy môžete sledovať na displeji.
Káva chutí najlepšie, pokiaľ je horúca. Studená porcelánová šálka znižuje teplotu nápoja, a tým pádom i jeho chuť. Preto Vám odporúčame, aby ste šálky vopred nahrievali. Len vo vopred nahriatych šálkach sa totiž dokáže naplno rozvinúť komplexná aróma kávy. Ohrievač šálok značky JURA si môžete zakúpiť u svojho predajcu kávovarov IMPRESSA.
V programovacom režime máte možnosť pre všetky nápoje stanoviť trvalé nastavenia (pozri kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Nastavenia nápojov“).

Možnosti prípravy

Kávovar Vám ponúka rôzne možnosti, ako pripraviť kávovú špecialitu, mlieko alebo horúcu vodu:
Príprava stlačením tlačidla: Stačí, ak jednoducho stlačíte príslušné tlačidlo želaného nápoja, ktorý je zobrazený na displeji
(štartová obrazovka).
Na štartovom displeji sa štandardne zobrazujú tieto kávové
špeciality:
U „Espresso“
U „Káva“
U „Cappuccino“
U „Latte macchiato“
U „Horúca voda“
U „Porcia mlieka“
Príprava cez kolotočový náhľad (tzv. Rotary Selection):
Kávovar Vám ponúka možnosť prípravy väčšieho počtu nápojov, než zobrazuje štartový displej. Ako náhle pootočíte otočným ovládačom, zobrazia sa Vám v kolotočovom náhľade
ďalšie kávové špeciality.

U

U
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U

Otáčaním otočného ovládača sa zameriate na želaný nápoj.
Jeho prípravu spustíte stlačením otočného ovládača alebo tlačidla „Pripraviť“.
Dodatočné kávové špeciality v kolotočovom náhľade:
U „Ristretto“
U „Dve ristrettá“
U „Dve espressá“
U „Dve kávy“
U „Špeciálna káva“
Príprava v režime „Café á la carte“: Ak krátko a iba raz stlačíte otočný ovládač, vstúpite do režimu „Café á la carte“.
V tomto režime máte ešte pred prípravou možnosť vykonať
predvoľbu sily kávy a množstva.

E Ak nespustíte prípravu žiadneho nápoja, dôjde po uplynutí 5
sekúnd k opusteniu kolotočového náhľadu i režimu „Café á la
carte“.
E Obsadenie pozícií variabilných tlačidiel i kolotočového náhľadu
môžete prispôsobiť svojim vlastným chuťovým preferenciám
(pozri kapitolu 4 „Trvalé nastavenia – v programovacom
režime – Pridávanie nápojov“).

Espresso a káva

Príprava espressa a kávy v režime stlačenia tlačidla prebieha podľa
tohto vzoru.
Príklad: Takto pripravíte kávu stlačením tlačidla.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
T Stlačte tlačidlo „Káva“.
Spustí sa príprava. Do šálky vtečie vopred nastavené množstvo vody pre jednu kávu.
Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí nápis.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj“.

16

2

Príprava

Príprava dvoch kávových
špecialít

Príprava dvoch ristrett, dvoch espress alebo dvoch káv naraz prebieha vždy podľa rovnakého vzoru: v priebehu zhruba 2 sekúnd
stlačte buď príslušné tlačidlo prípravy alebo zvoľte daný zdvojený
nápoj v kolotočovom náhľade.

Príprava v režime
„Káva à la carte“

Ak krátko a iba raz stlačíte otočný ovládač, vstúpite do režimu „Café
á la carte“. V tomto režime máte ešte pred prípravou možnosť vykonať predvoľbu sily kávy a množstva.
E Nastavenia v režime „Café á la carte“ sú jednorazové a neukladajú sa do pamäti.
E Ak nespustíte prípravu žiadneho nápoja do 5 sekúnd, opustíte
režim „Café á la carte“.
E Režim „Café á la carte“ neumožňuje prípravu dvoch nápojov
naraz.
Príklad: Takto pripravíte v režime „Café á la carte“ espresso.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
k T Nakrátko stlačte otočný ovládač, aby sa Vám zobrazil režim
„Café á la carte“.
„Café à la carte“
Zobrazia sa nápoje, ktoré možno v tomto režime pripraviť.
E Nápoje si môžete zvoliť tiež v kolotočovom náhľade. Aby ste
sa doň dostali, musíte otočiť otočným ovládačom.

g
k
g
k

T Stlačte tlačidlo „Espresso“.
Na displeji sa objaví „Sila kávy“.
T Silu kávy nastavíte otáčaním otočného ovládača.
T Stlačením otočného ovládača potvrdíte nastavenie.
Na displeji sa objaví „Objem“/„45 ml“.
T Otáčaním otočného ovládača nastavíte množstvo vody.
T Nastavenie objemu množstva vody potvrdíte stlačením
otočného ovládača.
Spustí sa príprava. Do šálky vtečie práve nastavené množstvo espressa s novo nastavenou silou kávy.
Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí nápis
„Nech sa páči, vyberte si nápoj“.

17

2

Príprava

Špeciálna káva

Príklad: Takto pripravíte cez kolotočový náhľad špeciálnu kávu.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
T Pod dýzu na cappuccino postavte šálku.
g T Do kolotočového náhľadu sa dostanete otočením otočného
ovládača.
g T Otáčajte otočný ovládač, aby ste sa zamerali na nápoj
„Špeciálna káva“.
k T Stlačením otočného ovládača spustíte prípravu nápoja.
Spustí sa príprava. Do šálky vtečie vopred nastavené množstvo špeciálnej kávy.
Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa objaví „Nech
sa páči, vyberte si nápoj“.

Latte macchiato,
cappuccino

Váš kávovar IMPRESSA dokáže po stlačení jedného tlačidla pripraviť
i latte macchiato alebo cappuccino. Netreba pritom ani presúvať
pohár či šálku.
Príklad: Takto pripravíte latte macchiato stlačením tlačidla.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
Mlieko je pripojené k dýze na cappuccino.
T Pod dýzu na cappuccino postavte pohár (na obrázku: izolačná nádobka na mlieko z ocele s objemom 0,6 litra, značky
JURA).
E Dbajte na to, aby hladina mlieka neležala nad výškou prípojky
dýzy na cappuccino.
T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino prestavte do
polohy Mliečna pena ü.
T Stlačte tlačidlo „Latte macchiato“.
„Latte macchiato“, začne sa príprava mliečnej peny.
Po dosiahnutí vopred nastaveného množstva mliečnej peny
sa príprava automaticky zastaví.
E Nasleduje krátka prestávka, počas ktorej sa od mliečnej peny
oddelí teplé mlieko. Takto vznikajú tri vrstvy, ktoré sú typickým znakom správneho latte macchiato. Trvanie tejto prestávky si môžete zadefinovať v programovacom režime (pozri
kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime –
Nastavenia nápojov“).
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Začne sa príprava kávy. Do pohára vtečie vopred nastavené
množstvo espressa. Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí nápis „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
Ak chcete, aby dýza na cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju,
pokiaľ ste pripravovali mliečny nápoj, pravidelne preplachovať a čistiť (pozri kapitolu 5 „Údržba – Preplachovanie dýzy na cappuccino“).
Samotný kávovar IMPRESSA Vás nebude vyzývať, aby ste dýzu na
cappuccino vyčistili.

Teplé mlieko a mliečna
pena

Príklad: Takto pripravíte stlačením tlačidla teplé mlieko.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
Mlieko je pripojené k dýze na cappuccino.
T Pod dýzu na cappuccino postavte šálku.
T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino prestavte do
polohy Mlieko z.
E Ak chcete pripraviť mliečnu penu, potom prestavte nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino do polohy Mliečna pena ü.
T Stlačte tlačidlo „Porcia mlieka“.
Prístroj sa zohrieva. Začne sa príprava teplého mlieka. Po
dosiahnutí vopred nastaveného množstva teplého mlieka sa
príprava automaticky zastaví. Na displeji sa zobrazí „Nech sa
páči, vyberte si nápoj“.
Ak chcete, aby dýza na cappuccino fungovala bezchybne, musíte ju,
pokiaľ ste pripravovali mliečny nápoj, pravidelne preplachovať a čistiť (pozri kapitolu 5 „Údržba – Preplachovanie dýzy na cappuccino“).
Samotný kávovar IMPRESSA Vás nebude vyzývať, aby ste dýzu na
cappuccino vyčistili.

Mletá káva

Násypka na mletú kávu (plniaci lievik) Vám umožňuje pripravovať
kávové nápoje i z druhej sorty kávy, napríklad bez obsahu kofeínu.
E Do násypky nikdy nesypte viac než dve zarovnané odmerky
mletej kávy.
E Nepoužívajte príliš najemno pomletú kávu, môže totiž upchať
systém, následkom čoho káva vyteká iba po kvapkách.
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E Ak ste naplnili primálo mletej kávy, zobrazí sa na displeji „Príliš málo mletej kávy“ a IMPRESSA preruší proces prípravy
kávy.
E Želanú kávovú špecialitu treba pripraviť do zhruba 1 minúty od
nasypania mletej kávy. V opačnom prípade kávovar IMPRESSA
preruší prípravu a bude Vám znova k dispozícii pre prípravu
iných nápojov.
Príprava všetkých kávových špecialít z mletej kávy prebieha podľa
tohto vzoru.
Príklad: Takto si z mletej kávy pripravíte kávu.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
T Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.
T Otvorte kryt plniaceho lievika (násypky) na mletú kávu.
„Prosím, pridajte mletú kávu“
T Do plniaceho lievika (násypky) nasypte zarovnanú odmerku
zomletej kávy.
T Kryt násypky potom zavrite.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj“
T Stlačte tlačidlo „Káva“.
Spustí sa príprava kávy. Do šálky vtečie vopred nastavené
množstvo kávy.
Príprava sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí nápis
„Nech sa páči, vyberte si nápoj“.

Trvalé prispôsobenie
množstiev veľkosti šálky

Množstvo vody a mlieko pre všetky nápoje si môžete jednoducho
a natrvalo prispôsobiť veľkosti šálky. Ako v nasledovnom príklade
stačí dané množstvo nastaviť raz. Pri všetkých ďalších odberoch
potom vytečie toto množstvo (objem).
Trvalé prispôsobenie množstiev veľkosti šálky pre všetky nápoje prebieha podľa tohto vzoru.
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Príklad: Takto natrvalo nastavíte množstvo vody pre kávu.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
T Pod výtok na kávu postavte šálku.
T Stlačte a podržte tlačidlo „Káva“.
Zobrazí sa nápis „Káva“ a objem.
T Tlačidlo „Káva“ držte stlačené dovtedy, kým sa na displeji
nezobrazí otázka „Dosť kávy? Stlačte tlačidlo“.
T Vtedy tlačidlo „Káva“ pusťte.
Spustí sa príprava a káva vteká do šálky.
T Akonáhle sa v šálke nachádza dostatok kávy, stlačte ľubovoľné tlačidlo.
Príprava sa zastaví. Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
Natrvalo sa tak uloží nastavenie množstva vody pre jednu
kávu. Na displeji sa zobrazí „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
E Toto nastavenie môžete hocikedy zmeniť, vystačí vyššie uvedený proces zopakovať.
E Trvalé prispôsobenie množstiev veľkosti šálky funguje i pre
nápoje, ktoré sa zobrazujú v kolotočovom náhľade. Za týmto
účelom stláčajte otočný ovládač k tak dlho, až sa objaví hlásenie „Dosť vody? Stlačte tlačidlo.“, popr. „Dosť mlieka?
Stlačte tlačidlo.“.
E Množstvá pre všetky kávové špeciality, mlieko a horúcu vodu
možno natrvalo nastaviť aj v programovacom režime (pozri
kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime –
Nastavenia nápojov“).
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Horúca voda

Pri príprave horúcej vody si možno zvoliť spomedzi týchto troch teplôt: „Normálna“, „Vysoká“, „Nízka“.
J POZOR

Nebezpečenstvo oparenia v dôsledku horúcich striekancov vody.
T Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou.
Príklad: Takto pripravíte horúcu vodu
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
T Pod dýzu na horúcu vodu postavte šálku.
T Stlačte tlačidlo „Horúca voda“.
Zobrazí sa hlásenie „Horúca voda“ a teplota.
E Otáčaním otočného ovládača g (v priebehu cca 2 sekúnd)
máte možnosť individuálne nastavovať teplotu. Toto nastavenie sa neukladá.
Vopred nastavené množstvo vody vtečie do šálky. Príprava
sa zastaví automaticky „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
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3 Denná prevádzka
Dennodenná údržba prístroja a hygiena pri zaobchádzaní s mliekom, kávou a vodou sú rozhodujúce pre neustále skvelý výsledok vo
Vašej šálke. Preto Vám odporúčame každý deň vymieňať vodu.

Zapínanie

Po zapnutí bude kávovar IMPRESSA po Vás automaticky požadovať
prepláchnutie, ktoré spustíte stlačením otočného ovládača k.
V programovacom režime máte možnosť toto nastavenie zmeniť
tak, aby prístroj spustil prepláchnutie po zapnutí automaticky (pozri
kapitolu 4 „Trvalé nastavenia v programovacom režime – Prepláchnutia“).
Predpoklad: Vaša IMPRESSA je zapnutá sieťovým spínačom.
T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
Q T Na displeji sa objaví: „JURA Vás víta“
„Prístroj sa zohrieva“
„Stlačte otočný ovládač“, otočný ovládač sa rozsvieti
k T Stlačte otočný ovládač.
„Prístroj sa preplachuje“, z výtoku na kávu vyteká voda. Preplachovanie sa zastaví automaticky. Na displeji sa zjaví hlásenie „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.

Denná starostlivosť

Ak sa zo svojho kávovaru IMPRESSA chcete čo najdlhšie tešiť a mať
zároveň vždy zaručenú optimálnu akosť kávy, musíte prístroj dennodenne udržiavať.
T Vytiahnite výlevku.
T Vyprázdnite zásobník odpadu po káve i výlevku. Obe časti
vymyte teplou vodou
T Osušte kovové kontakty v zadnej časti výlevky.
T Zásobník odpadu po káve a výlevku opäť nasaďte.
T Nádržku na vodu opláchnite studenou vodou.
T Vyčistite dýzu na cappuccino (pozri kapitolu 5 „Údržba – Čistenie dýzy na cappuccino“).
T Rozložte a prepláchnite dýzu na cappuccino (pozri kapitolu
5 „Údržba – Rozloženie a prepláchnutie dýzy na cappuccino“).
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T Povrch prístroja utrite čistou, mäkkou, navlhčenou handričkou (napr. z mikrovlákien).
E Z hygienických dôvodov Vám odporúčame pravidelne (t.j. každých 6 mesiacov) vymieňať hadičku na mlieko. Náhradné
hadičky dostane zakúpiť u svojho predajcu kávovarov
IMPRESSA.

Vypínanie

Keď kávovar IMPRESSA vypnete, dôjde k prepláchnutiu tých výtokov, ktorými ste pripravovali kávové špeciality.
T Pod výtok na kávu i pod dýzu na cappuccino postavte po
nádobke.
Q T Stlačte tlačidlo Zap/Vyp.
„Prístroj sa preplachuje“, dochádza k prepláchnutiu tých
výtokov, ktorými ste pripravovali kávové špeciality alebo
mlieko. Proces sa zastaví automaticky. Vaša IMPRESSA je
vypnutá.
E Ak kávovar IMPRESSA vypnete tlačidlom Zap/Vyp, spotrebováva prístroj vo vypnutom stave menej ako 0,01 W pohotovostnej energie (režim stand-by). Prístroj sa dá aj úplne odpojiť od elektrickej siete, a to vypnutím sieťového spínača.
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4 Trvalé nastavenia v programovacom režime
Ak chcete vstúpiť do programovacieho režimu, musíte stlačiť tlačidlo P. Navigáciu jednotlivými programovými bodmi môžete vykonávať buď otáčaním otočného ovládača alebo pomocou variabilných tlačidiel. Uvedené prvky obsluhy Vám umožnia želané nastavenia natrvalo uložiť. Prístroj je schopný natrvalo meniť a ukladať
tieto nastavenia:
Programový bod Podbod
„Stav údržby
„Čistenie“, „Odvápnenie“
(1/7)“
(len, ak nemáte aktivovaný
filter), „Výmena filtra“ (len,
ak nemáte aktivovaný filter)
„Čistenie mliečnych ciest“
„Stav údržby
„Preplach kávových ciest“
(2/7)“
„Preplach mliečnych ciest“
„Nastavenie
„Programovanie“
nápojov (3/7)“
„Knižnica“

Vysvetlenie

„Nastavenie
prístroja (4/7)“

„Výber jazyka“
„Vypnúť po“
„Úspora energie“
„Výrobné nastavenie“

T Vyberte si jazyk.
T Nastavte, po akom čase sa má IMPRESSA
automaticky vypnúť.
T Zvoľte režim úspory energie.
T Celý prístroj alebo trvalo nastavené hodnoty
pre nápoje resetujte na výrobné nastavenie.

„Nastavenie
prístroja (5/7)“

„Jednotky“
„Displej“
„Pozadie“
„Filter“
„Tvrdosť vody“ (len, ak
nemáte aktivovaný filter)
„Spustiť preplach“
„Preplach mliečnych ciest“

T Zvoľte jednotku objemového množstva.
T Zmeňte nastavenia displeja.

„Nastavenie
údržby (6/7)“

„Informácie (7/7)“ „Počítadlo nápojov“,
„Počítadlo údržby“,
„Verzia“

T Spustite požadovaný program údržby.

T Spustite požadovaný typ preplachovania.
T Zvoľte si svoje nastavenia pre kávové
špeciality, mlieko a horúcu vodu.
T Zmeňte obsadenie pozícií na kolotočovom
náhľade a na variabilných tlačidlách.

T Vyberte si, či chcete kávovar prevádzkovať
s alebo bez filtra CLARIS Blue.
T Nastavte tvrdosť vody.
T Zmeňte nastavenia pre prepláchnutie
a prepláchnutie mliečnych ciest.
T Majte prehľad o všetkých pripravených
nápojoch, nechajte si zobraziť počet vykonaných údržbových programov.
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Nastavenia nápojov

V programovom bode „Nastavenie nápojov (3/7)“/„Programovanie“
máte možnosť vykonať individuálne nastavenia pre kávové špeciality, mlieko a horúcu vodu. Možné sú nasledovné trvalé nastavenia:

Nápoj
Ristretto,
Espresso,
Káva
Špeciálna káva

Teplota
„Vysoká“,
„Normálna“,
„Nízka“

Dve ristrettá,
Dve espressá,
Dve kávy
Latte macchiato,
Cappuccino

„Vysoká“,
„Normálna“,
„Nízka“
„Vysoká“,
„Normálna“,
„Nízka“

Porcia mlieka
Horúca voda

–
„Vysoká“,
„Normálna“,
„Nízka“

Sila kávy
; (extra jemná),
;; (jemná),
;;; (normálna),
;;;; (silná),
;;;;; (extra silná)
–

; (extra jemná),
;; (jemná),
;;; (normálna),
;;;; (silná),
;;;;; (extra silná)
–
–

Množstvo
Objem: „25 ml“ – „240 ml“

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

Príklad: Takto zmeníte množstvo mlieka pre jedno 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 „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa zobrazí programový
bod „Nastavenie nápojov (3/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Programovanie“.
„Programovanie“
E V ďalšom kroku si zvoľte tlačidlo nápoja, pre ktorý chcete dané
nastavenie vykonať. Nedôjde pritom k príprave daného
nápoja.
T Stlačte tlačidlo „Latte macchiato“.
T Stlačte tlačidlo „Množstvo mlieka“.
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g T Otáčaním otočného ovládača zmeňte nastavenie množstva
mlieka na „20 sek.“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
T Stlačte tlačidlo „Interval“.
g T Otáčaním otočného ovládača zmeňte nastavenie trvania
prestávky na „40 sek.“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
T Stlačte tlačidlo „Objem“.
g T Otáčaním otočného ovládača zmeňte nastavenie objemu na
„40 ml“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Latte macchiato“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“

Pridávanie nápojov na
štartovú obrazovku

V programovom bode „Nastavenie nápojov (3/7)“/„Knižnica“ nájdete
všetky nápoje, ktoré sú štandardne uložené vo Vašom kávovare
IMPRESSA. Každý z týchto nápojov si môžete ako obľúbený nápoj
pridať na ľubovoľné miesto na displeji.
Okrem toho máte možnosť prispôsobiť obsadenie pozícii kolotočového náhľadu (ďalší výber nápojov) Vašim chuťovým preferenciám:
Za týmto účelom zvoľte tlačidlo „Odstrániť z výberu ďalších nápojov“ v programovom bode „Nastavenie nápojov (3/7)“/„Programovanie“, čím zmažete vybrané nápoje. Ak chcete nápoje opätovne pridať na displej, zvoľte v programovom bode „Nastavenie nápojov
(3/7)“/„Knižnica“ tlačidlo „Pridať do výberu ďalších nápojov“.
Príklad: Takto na štartovej obrazovke pridáte nápoj „Dve espressá“
v pozícii vpravo dole.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
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g T Otáčajte otočný ovládač, až sa zobrazí nápis „Nastavenie
nápojov (3/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Knižnica“.
„Knižnica“
E V ďalšom kroku zvoľte tlačidlo nápoja, ktorý chcete pridať na
displej. Nedôjde pritom k jeho príprave.
E Ak danú pozíciu v kolotočovom náhľade (ďalší výber nápojov)
chcete ponechať neobsadenú, stlačte tlačidlo „Žiadny nápoj“.

O

Premenovanie nápojov

T Stlačte tlačidlo „Dve espressá“.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
T Stlačte tlačidlo „Pridať k obľúbeným“.
„Výber polohy“
T Stlačte tlačidlo dole vpravo.
„Chcete vymeniť súčasný nápoj?“
T Stlačte tlačidlo „Áno“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Dve espressá“
T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“

V programovom bode „Nastavenie nápojov (3/7)“/„Programovanie“
máte možnosť všetky nápoje, ktoré sa zobrazujú na štartovej obrazovke alebo v ďalšom výbere nápojov (kolotočový náhľad), premenovať.
Príklad: Takto zmeníte názov nápoja „Káva“ na „Moja káva“.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočný ovládač, až sa zobrazí nápis „Nastavenie
nápojov (3/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Programovanie“.
„Programovanie“
T Stlačte tlačidlo „Káva“.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
T Stlačte tlačidlo „Názov nápoja“.
„ABC“... „Я“

28

4 Trvalé nastavenia v programovacom režime

g T Otáčajte otočným ovládačom, až pokým sa neoznačí písmeno „M“.
k T Stlačte otočný ovládač, aby ste písmeno „M“ potvrdili.
T Stlačte tlačidlo „abc“, čím sa dostanete k malým písmenám.
g T Otáčajte otočným ovládačom, až pokým sa neoznačí písmeno „o“.
k T Stlačte otočný ovládač, aby ste písmeno „o“ potvrdili.
T Pokračujte ďalej, až na displeji napíšete celý výraz „Moja
káva“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“, pomocou ktorého potvrdíte nový
názov nápoja.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Moja káva“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“

Energeticky úsporný
režim

V programovom bode „Nastavenie prístroja (4/7)“/„Úspora energie“
možno natrvalo nastaviť energeticky úsporný režim (Energy Save
Mode, E.S.M.©):
„Úspora Úroveň 1“
U Vaša IMPRESSA je po zapnutí pripravená len pre kávové špeciality a horúcu vodu. Príprava kávových špecialít s mliekom
si vyžaduje nahriatie prístroja.
U Krátko po poslednej príprave sa kávovar IMPRESSA prestane
nahrievať. Po asi 5 minútach sa na displeji zobrazí „Úspora
energie“.
„Úspora Úroveň 2“
U Všetky kávové špeciality, kávové špeciality s mliekom
i horúcu vodu možno po zapnutí pripraviť ihneď bez čakania.
U Krátko po poslednej príprave sa kávovar IMPRESSA prestane
zohrievať. Po asi 5 minútach sa na displeji zobrazí „Úspora
energie“.
„Úspora Nie“
U Všetky kávové špeciality, kávové špeciality s mliekom
i horúcu vodu možno po zapnutí pripraviť ihneď bez čakania.

U

U

U
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Príklad: Takto zmeníte energeticky úsporný režim z „Úspora Úroveň
1“ na „Úspora Úroveň 2“.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, pokým sa nezobrazí nápis
„Nastavenie prístroja (4/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Úspora energie“ .
„Úspora energie“
T Stlačte tlačidlo „Úspora Úroveň 2“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Nastavenie prístroja (4/7)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“

Automatické vypínanie

Automatické vypínanie kávovaru IMPRESSA Vám pomôže šetriť
energiou. Ak túto funkciu aktivujete, vypne sa Vaša IMPRESSA v čase
nastavenom po poslednej príprave automaticky sama.
Automatické vypínanie môžete nastaviť na 15 minút, 30 minút alebo
1 až 15 hodín.
Príklad: Takto zmeníte dobu vypnutia z „2 hod.“ na „1 hod.“.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočný ovládač, až sa Vám zobrazí programový bod
„Nastavenie prístroja (4/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Vypnúť po“.
„2 hod.“
g T Otáčajte otočný ovládač, až sa Vám zobrazí „1 hod.“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Nastavenie prístroja (4/7)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“
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Jazyk

V programovom bode „Nastavenie prístroja (4/7)“/„Výber jazyka“ si
môžete nastaviť jazyk, ktorým bude kávovar IMPRESSA s Vami
komunikovať.
E Ak ste omylom nastavili jazyk, ktorému nerozumiete, môžete
prístroj úplne jednoducho nastaviť späť do angličtiny
(„English“). Postačí, ak stlačíte tlačidlo P, čím vstúpite do
programovacieho režimu. Potom otočným ovládačom g
vyberte programový bod „4/7“ a následne stlačte ľavé horné
tlačidlo.
Príklad: Takto zmeníte jazyk zo „Slovenský“ na „English“.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa Vám zobrazí programový bod „Nastavenie prístroja (4/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Výber jazyka“.
„Výber jazyka“
T Stlačte tlačidlo „English“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Saved“.
„Machine settings (4/7)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Please select product:“

Resetovanie nastavení na
výrobné hodnoty

V programovom bode „Nastavenie prístroja (4/7)“ / „Výrobné nastavenia“ máte možnosť vyresetovať rôzne nastavenia na ich výrobné
hodnoty (s ktorými Vám bol kávovar dodaný):
„Všetky nápoje“
U Nastavenia (množstvo vody, sila kávy, teplota atď.) všetkých
nápojov sa vrátia na výrobné hodnoty.
„Product“
U Nastavenia (množstvo vody, silu kávy, teplotu atď.) každého
nápoja možno jednotlivo vrátiť na výrobnú hodnotu. Na
pôvodne dodané hodnoty sa vrátia i nastavenia pre rovnaký
zdvojený nápoj.
„Prístroj“
U Všetky zákazníkom vykonané nastavenia (okrem „Filter“
a „Tvrdosť vody“) sa vrátia na pôvodné hodnoty.

U
U

U
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U

„Vyprázdniť systém“
U Systém sa vyprázdňuje. Prístroj IMPRESSA sa následne
vypne.

Príklad:Takto vyresetujete nastavenia pre „Espresso“ na výrobné
hodnoty.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa Vám zobrazí programový bod „Nastavenie prístroja (4/7)“ .
T Stlačte tlačidlo „Výrobné nastavenia“.
„Výrobné nastavenia“
T Stlačte tlačidlo „Jednotlivé nápoje“.
T Stlačte tlačidlo „Espresso“.
„Vrátiť nápoj na výrobné hodnoty?“
T Stlačte tlačidlo „Áno“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Výrobné nastavenia“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“

Preplachovania

V programovom bode „Nastavenia údržby (6/7)“ máte možnosť
uskutočniť nasledovné nastavenia pre prepláchnutie po zapnutí
a prepláchnutie mliečnych ciest:
„Preplach po zapnutí“/„Manuálne“
U Prepláchnutie po zapnutí bude treba spustiť ručne.
„Preplach po zapnutí“/„Automaticky“
U Prepláchnutie po zapnutí sa spustí automaticky.
„Preplach mliečnych ciest“/„Manuálne“
U Ihneď po príprave kávovej špeciality s mliekom začne kávovar požadovať prepláchnutie mliečnych ciest.
„Preplach mliečnych ciest“/„Automaticky“
U 30 sekúnd po príprave kávovej špeciality s mliekom kávovar
automaticky spustí prepláchnutie mliečnych ciest.

U
U
U
U
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Príklad: Takto môžete nastaviť, aby kávovar prepláchnutie mliečnych
ciest spustil po príprave kávovej špeciality s mliekom automaticky.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa Vám zobrazí programový bod „Nastavenia údržby (6/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Preplach mliečnych ciest“.
„Preplach mliečnych ciest“
T Stlačte tlačidlo „Automaticky“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Nastavenia údržby (6/7)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“

Nastavenie tvrdosti vody

E Ak používate Claris filter Blue a máte ho aktivovaný, nebude
možné nastaviť tvrdosť vody.
Čím tvrdšia je Vami používaná voda, tým častejšie bude treba kávovar IMPRESSA odvápňovať. Je preto dôležité, aby ste nastavili
správnu tvrdosť vody.
Tvrdosť vody možno plynulo nastaviť v rozpätí od 1° dH do 30° dH.
Príklad: Takto zmeníte tvrdosť vody zo „16 °dH“ na „25 °dH“.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa Vám na displeji zobrazí
programový bod „Nastavenia údržby (6/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Tvrdosť vody“.
„Tvrdosť vody“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa prepracujete k hodnote
„25 °dH“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Nastavenia údržby (6/7)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“
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Jednotka množstva vody

V programovom bode „Nastavenie prístroja (5/7)“/„Jednotky“
môžete meniť jednotku množstva vody.
Príklad: Takto zmeníte jednotku množstva vody z „ml“ na „oz“.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa Vám zobrazí programový bod „Nastavenie prístroja (5/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Jednotky“.
„Jednotky“
T Stlačte tlačidlo „oz“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Nastavenie prístroja (5/7)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“

Nastavenia displeja

V programovom bode „Nastavenie prístroja (5/7)“ máte možnosť
vykonať nasledovné nastavenia:
„Displej“ (v percentách)
Zmeňte svetlosť displeja.
„Pozadie“
Zmeňte pozadie na displeji.

U
U
U

Príklad: Takto zmeníte pozadie displeja.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa Vám zobrazí programový bod „Nastavenie prístroja (5/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Pozadie“.
„Pozadie“
g T Otáčaním otočného ovládača zmeníte nastavenie pozadia.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko zobrazí „Uložené“.
„Nastavenie prístroja (5/7)“
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“
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E Zvolené pozadie je aktívne len na displeji tzv. štartovej obrazovky.

Zobrazenie informácií

V programovom bode „Informácie (7/7)“ si môžete dať zobraziť
nasledovné informácie.
„Počítadlo nápojov“: zobrazí počet pripravených kávových
špecialít, kávových špecialít s mliekom i porcií horúcej vody
„Počítadlo údržby“: zobrazí stav údržby a počet vykonaných
údržbových programov (čistenie, odvápnenie, výmena filtra
atď.)
„Verzia“: zobrazí verziu softvéru

U
U
U

Príklad: Takto si môžete dať zobraziť počet pripravených káv.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa zobrazí programový
bod „Informácie (7/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Počítadlo nápojov“.
„Počítadlo nápojov“
T T Stláčajte tlačidlo „Ďalej“, až sa Vám na displeji zobrazí „Káva“
a počet pripravených káv.
O T Stlačte tlačidlo P, opustíte tak programovací režim.
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“
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Údržba

Údržba
Vaša IMPRESSA disponuje nasledovnými integrovanými programami údržby:
Prepláchnutie prístroja („Preplach kávových ciest“)
Prepláchnutie dýzy na cappuccino („Preplach mliečnych
ciest“)
Čistenie dýzy na cappuccino („Čistenie mliečnych ciest“)
Výmena filtra („Výmena filtra“)
Čistenie prístroja („Čistenie“)
Odvápnenie prístroja („Odvápnenie“) (len ak nie je filter aktivovaný)

U
U
U
U
U
U

E Čistenie, odvápnenie alebo prepláchnutie mliečnych ciest či
výmenu filtra vykonajte vždy vtedy, keď Vás o to kávovar na
displeji požiada.
E Stlačením tlačidla P vstúpite do prehľadu údržbových programov („Stav údržby (1/7)“). Na základe stavu hranolového grafu
zistíte, ktorý údržbový program je práve požadovaný. Ak je
hranol kompletne vyplnený červenou farbou, znamená to, že
kávovar IMPRESSA po Vás požaduje vykonať daný program
údržby.
E Prístroj IMPRESSA Vás nebude vyzývať, aby ste vyčistili dýzu
na cappuccino. Dýzu na cappuccino by ste mali z hľadiska
zachovania hygieny čistiť každý deň, pokiaľ ste pripravovali
nápoj s mliekom.

Prepláchnutie prístroja

Proces preplachovania môžete kedykoľvek spustiť manuálne.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
T Pod výtok na kávu postavte nádobku.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočný ovládač, vstúpite tak do programového
bodu „Stav údržby (2/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Preplach kávových ciest“.
„Prístroj sa preplachuje“, z výtoku na kávu vyteká voda. Preplachovanie sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
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Prepláchnutie dýzy na
cappuccino

Údržba

Po každej príprave mliečneho nápoja požaduje kávovar IMPRESSA
prepláchnutie mliečneho systému.
Predpoklad: Na displeji svieti „Preplach mliečnych ciest“ a zároveň
svieti otočný ovládač červeným svetlom.
T Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku.
k T Stlačte otočný ovládač.
„Mliečne cesty sa preplachujú“, dýza na cappuccino sa teraz
preplachuje.
Preplachovanie sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí
„Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.

Čistenie dýzy na
cappuccino

Ak chcete, aby dýza na cappuccino za každých okolností bezchybne
fungovala, mali by ste ju, ak ste pomocou nej pripravovali nápoj
s mliekom, každodenne čistiť. Prístroj IMPRESSA Vás však nebude
vyzývať, aby ste dýzu na cappuccino vyčistili.
POZOR

V prípade použitia nesprávnych čistiacich prostriedkov nemožno
vylúčiť poškodenie prístroja alebo tvorbu zvyškov vo vode.
T Používajte preto výhradne originálne údržbové produkty JURA.
E Čistič po cappuccine JURA si môžete zakúpiť u svojho predajcu
kávovarov IMPRESSA.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
T Stlačte tlačidlo „Čistenie mliečnych ciest“.
„Približná doba trvania 2 min.“
T Stlačte tlačidlo „Štart“.
„Používať len originálne údržbové produkty JURA!“
T Opätovne stlačte tlačidlo „Štart“.
„Roztok na čistenie mliečnych ciest“
T Do nádobky nalejte 250 ml čistej vody a pridajte za vrchnák
čističa po cappuccine.
T Do nádobky ponorte hadičku na mlieko.
T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino nastavte do
polohy Mliečna pena ü alebo Mlieko z.
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T Pod dýzu na cappuccino postavte ďalšiu nádobku.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
„Mliečne cesty sa čistia“. Z dýzy na cappuccino vyteká voda,
čím sa čistí hadička na mlieko.
„Voda na čistenie mliečnych ciest“
T Nádobku dôkladne vymyte, nalejte do nej 250 ml čerstvej
vody a ponorte do nej hadičku na mlieko.
T Vyprázdnite druhú nádobku a postavte ju znova pod dýzu
na capppuccino.
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
„Mliečne cesty sa čistia“. Dýza na cappuccino i hadička na
mlieko sa preplachujú čerstvou vodou.
Proces sa zastaví automaticky. Na displeji sa zobrazí „Nech
sa páči, vyberte si nápoj:“.

Rozloženie
a prepláchnutie dýzy na
cappuccino

Ak chcete, aby dýza na cappuccino fungovala bezchybne a taktiež
z hygienických dôvodov, musíte ju každodenne rozložiť a prepláchnuť, ak ste v ten deň pripravovali mlieko. Samotný kávovar IMPRESSA
Vás však hlásením na displeji nevyzve, aby ste dýzu na cappuccino
rozložili a prepláchli.
T Odpojte hadičku na mlieko a poriadne ju prepláchnite pod
tečúcou vodou.
T Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite smerom nadol.
T Dýzu na cappuccino rozložte na jednotlivé diely.
T Všetky diely dýzy na cappuccino dôkladne opláchnite pod
tečúcou vodou. V prípade výskytu silno zaschnutých zvyškov
po mlieku Vám odporúčame jednotlivé diely dýzy na cappuccino vložiť do čističa po cappuccine JURA a potom ich
dôkladne prepláchnuť.
T Dýzu na cappuccino opäť poskladajte.
E Dbajte pritom na to, aby ste všetky diely správne a napevno
poskladali. Len tak bude totiž Vaša dýza na cappuccino správne
fungovať.
T Dýzu na cappuccino opäť nasaďte na prípojku.
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Vloženie a aktivácia filtra

Údržba

Ak používate filter CLARIS Blue, nemusíte svoj kávovar IMPRESSA
odvápňovať. My však doporučujeme odvápniť prístroj aspoň raz
ročne. Ak ste filter nestihli aktivovať v priebehu prvého sprevádzkovania, môžete tak spraviť teraz.
E Proces „Vloženie filtra“ vykonajte vždy bez prerušenia, len tak
totiž možno zaručiť optimálne fungovanie Vášho kávovaru
IMPRESSA.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným tlačidlom, až sa Vám zobrazí programový
bod „Nastavenia údržby (6/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Filter“.
„Použiť filter“
T Stlačte tlačidlo „Aktívne“.
T Stlačte tlačidlo „Uložiť“.
Na displeji sa nakrátko objaví „Uložené“.
„Vložiť filter“
T Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
T Z balíčka Welcome Pack vyberte nastavec na filter.
T Nastavec nasaďte zhora na filter CLARIS Blue.
T Otvorte držiak filtra a filter nasaďte ľahkým tlakom do
nádržky na vodu.
T Držiak filtra zavrite. Mali by ste počuť, ako zaklapne.
E Účinnosť filtra sa po dvoch mesiacoch vyčerpá. Toto časové
obdobie si môžete nastaviť na dátumovom disku na držiaku
filtra v nádržke na vodu.
T Do nádržky na vodu naplňte čerstvú, chladnú vodu a vložte
ju späť do kávovaru.
T Pod dýzu na cappuccino postavte nádobku (s objemom
min. 500 ml).
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
„Filter sa preplachuje“, z dýzy na cappuccino vyteká voda.
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E Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek prerušiť, stačí, ak
stlačíte ľubovoľné tlačidlo. Preplachovanie filtra opäť spustíte
stlačením otočného ovládača k.
E Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, čo však nie je zdraviu
škodlivé, ani nemá negatívny vplyv na chuť.
Preplachovanie filtra sa zastaví po prietoku cca 500 ml automaticky.
Na displeji sa zobrazí nápis „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
Filter je odteraz aktivovaný.

Výmena filtra

E Po prietoku 50 litrov vody sa účinnosť filtra vyčerpá. Vaša
IMPRESSA vtedy požaduje výmenu filtra.
E Účinnosť filtra sa po dvoch mesiacoch vyčerpá. Toto časové
obdobie si môžete nastaviť na dátumovom disku na držiaku
filtra v nádržke na vodu.
E Filter je potrebné vymeniť podľa toho, ktorá udalosť nastala
skôr (2 mesiace resp. 50 litrov vody).
E Ak ste filter CLARIS Blue neaktivovali v programovacom
režime, neobjaví sa Vám ani žiadna výzva na jeho výmenu.
E Filtre CLARIS sú k dispozícii u Vášho predajcu kávovarov
IMPRESSA.
Predpoklad: Na displeji svieti „Výmena filtra“ a zároveň svieti tlačidlo P.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
T Stlačte tlačidlo „Výmena filtra“.
„Približná doba trvania 2 min.“
T Stlačte tlačidlo „Štart“.
„Používať len originálne údržbové produkty JURA!“
T Opäť stlačte tlačidlo „Štart“.
„Vymeniť filter“
T Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
T Otvorte držiak filtra a vyberte z neho starý filter CLARIS Blue.
T Nastavec zastoknite zhora do nového filtra.
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T Filter nasaďte ľahkým tlakom do nádržky na vodu.
T Držiak filtra zavrite. Mali by ste počuť, ako zaklapne.
E Účinnosť filtra sa po dvoch mesiacoch vyčerpá. Toto časové
obdobie si môžete nastaviť na dátumovom disku na držiaku
filtra v nádržke na vodu.
T Do nádržky na vodu naplňte čerstvú, chladnú vodu a vložte
ju späť do kávovaru.
T Pod dýzu na horúcu vodu postavte nádobku (s objemom
min. 500 ml).
T Stlačte tlačidlo „Ďalej“.
„Filter sa preplachuje“. Z dýzy na cappuccino vyteká voda.
E Preplachovanie filtra môžete kedykoľvek prerušiť, stačí, že stlačíte akékoľvek tlačidlo. Preplachovanie filtra opäť spustíte stlačením otočného ovládača k.
E Voda môže vykazovať ľahké sfarbenie, čo však nie je zdraviu
škodlivé, ani nemá negatívny vplyv na chuť.
Preplachovanie filtra sa zastaví automaticky po vytečení
zhruba 500 ml.
Na displeji sa zobrazí „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.

Čistenie prístroja

Po 220 odberoch alebo 80 prepláchnutiach po zapnutí bude Váš
kávovar IMPRESSA požadovať čistenie.
POZOR

V prípade použitia nesprávnych čistiacich prostriedkov nemožno
vylúčiť poškodenie prístroja alebo tvorbu zvyškov vo vode.
T Používajte preto výhradne originálne údržbové produkty
JURA.
E Čistiaci program trvá asi 20 minút.
E Čistiaci program neprerušujte, inak hrozí, že tak negatívne
ovplyvníte kvalitu čistenia.
E Čistiace tablety JURA môžete zakúpiť u svojho predajcu kávovarov IMPRESSA.
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Predpoklad: Na displeji svieti „Vyčistiť prístroj“ a zároveň svieti tlačidlo P.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
T Stlačte tlačidlo „Čistenie“.
„Približná doba trvania 20 min.“
T Stlačte tlačidlo „Štart“.
„Používať len originálne údržbové produkty JURA!“
T Stlačte znova tlačidlo „Štart“.
„Vyprázdniť zásobník na kávový odpad“
T Vyprázdnite výlevku a zásobník odpadu po káve a potom ich
znova nasaďte.
„Stlačte otočný ovládač.“, otočný ovládač svieti.
T Pod výtok na kávu i dýzu na cappuccino postavte po
nádobke.
k T Stlačte otočný ovládač.
„Prístroj sa čistí.“. Z výtoku na kávu vyteká voda.
Proces sa preruší, „Vhodiť čistiacu tabletu“.
T Otvorte kryt násypky (lievika na mletú kávu).
T Vhoďte do nej čistiacu tabletu JURA.
T Zavrite kryt násypky (lievika na mletú kávu).
„Stlačte otočný ovládač.“, otočný ovládač svieti.
k T Stlačte otočný ovládač.
„Prístroj sa čistí.“. Z výtoku na kávu a dýzy na cappuccino
opakovane vyteká voda.
Proces sa preruší, „Vyprázdniť zásobník na kávový odpad“.
T Vyprázdnite výlevku a zásobník odpadu po káve a potom ich
znova vložte do kávovaru.
Na displeji sa zobrazí nápis „Nech sa páči, vyberte si nápoj:“.
Vaša IMPRESSA je opäť pripravená na prevádzku.
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Odvápnenie prístroja

Údržba

Kávovar IMPRESSA sa už z princípu svojho fungovania zanáša vodným kameňom. Automaticky preto požaduje, aby ste ho odvápnili.
Zanesenie vodným kameňom závisí na tvrdosti Vami používanej
vody.

J POZOR

V prípade kontaktu odvápňovacieho prostriedku s pokožkou a očami
nemožno vylúčiť ich podráždenie.
T Zamedzte kontaktu s očami či pokožkou.
T Odvápňovací prostriedok opláchnite čistou vodou. Pri kontakte s očami vyhľadajte pomoc lekára.

POZOR

V prípade použitia nevhodných odvápňovacích prostriedkov
nemožno vylúčiť poškodenia prístroja či tvorbu zvyškov vo vode.
T Používajte preto výhradne originálne údržbové prostriedky
JURA.

POZOR

Pri prerušení procesu odvápňovania nemožno vylúčiť poškodenie
kávovaru.
T Proces odvápňovania preto vždy vykonajte bez prerušenia.

POZOR

V prípade kontaktu odvápňovacieho prostriedku s citlivými povrchmi
(napr. mramorom) nemožno vylúčiť ich poškodenie.
T Prípadné striekance okamžite odstráňte.
E Odvápňovací program trvá asi 45 minút.
E Odvápňovacie tablety JURA možno zakúpiť u predajcov kávovarov IMPRESSA.
E Ak používate filter CLARIS Blue a aktivovali ste ho, nebude sa
na displeji zobrazovať výzva na odvápnenie.
Predpoklad: Na displeji svieti „Odvápniť prístroj“ a zároveň svieti
tlačidlo P.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
T Stlačte tlačidlo „Odvápnenie“.
„Približná doba trvania asi 45 min.“
T Stlačte tlačidlo „Štart“.
„Používať len originálne údržbové produkty JURA!“
T Stlačte opäť tlačidlo „Štart“.
„Vyprázdniť výlevku“
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T Vyprázdnite výlevku i zásobník odpadu po káve a potom ich
znova nasaďte.
„Odvápňovací roztok do nádržky“
T Nádržku na vodu vyberte a vyprázdnite ju.
T V nádobke so 600 ml vody kompletne rozpustite 3 odvápňovacie tablety JURA (jedno balenie). Môže to trvať niekoľko
minút.
T Do prázdnej nádržky na vodu nalejte tento roztok a vložte ju
do kávovaru.
„Stlačte otočný ovládač.“, otočný ovládač sa rozsvieti.
T Opatrne odstráňte dýzu na cappuccino z prípojky na kávovare.
T Pod prípojku dýzy na cappuccino i pod výtok na kávu
postavte po nádobke.
k T Stlačte otočný ovládač.
„Prístroj sa odvápňuje“, z prípojky dýzy i výtoku na kávu
opakovane vyteká voda.
Proces sa preruší, „Vyprázdniť výlevku“.
T Vyprázdnite obe nádobky.
T Výlevku i zásobník odpadu po káve vyprázdnite a opäť ich
vložte do kávovaru.
„Naplniť nádržku na vodu“
T Vyberte nádržku na vodu a poriadne ju vypláchnite.
T Do nádržky na vodu nalejte čerstvú, chladnú vodu a vložte
ju späť.
„Stlačte otočný ovládač.“, otočný ovládač svieti.
T Potom na prípojku znova nasaďte dýzu na cappuccino.
T Pod dýzu na cappuccino, výtok na kávu a dýzu na horúcu
vodu postavte po nádobke.
k T Stlačte otočný ovládač.
„Prístroj sa odvápňuje“, cez dýzu na cappuccino a dýzu na
horúcu vodu vyteká voda.
„Prístroj sa zohrieva“
„Prístroj sa preplachuje“, z výtoku na kávu vyteká voda.
Proces sa zastaví automaticky, „Vyprázdniť výlevku“.
T Vyprázdnite výlevku i zásobník odpadu po káve a opäť ich
nasaďte späť.
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Na displeji sa zobrazí hlásenie „Nech sa páči, vyberte si
nápoj:“. Odvápňovanie je ukončené. Vaša IMPRESSA je opäť
pripravená na prevádzku.
E V prípade, že dôjde k nečakanému prerušeniu procesu odvápňovania, musíte nádržku na vodu veľmi dôkladne vymyť.

Čistenie zásobníka
kávových zŕn

Zrnká kávy sa vyznačujú jemnou vrstvičkou tuku, ktorá sa usádza na
stenách zásobníku zrnkovej kávy. Tieto usadeniny môžu mať negatívny vplyv na chuť kávy. Z času na čas by ste preto mali vyčistiť aj
zásobník kávových zŕn.
Predpoklad: Na displeji svieti „Doplniť zrnkovú kávu do zásobníka“.
Q T Tlačidlom Zap/Vyp vypnite kávovar.
3 T Potom kávovar vypnite i sieťovým vypínačom.
T Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy a vyberte veko na
ochranu arómy.
T Zásobník zrnkovej kávy vyčistite suchou, mäkkou handričkou.
T Do zásobníka kávových zŕn nasypte zrná kávy a potom
zavrite veko na ochranu arómy.
T Napokon zatvorte i kryt zásobníka zrnkovej kávy.

Odvápnenie nádržky na
vodu

I nádržka na vodu sa môže zaniesť vodným kameňom. Ak chcete
zabezpečiť jej bezchybné fungovanie, mali by ste ju občas odvápniť.
T Nádržku na vodu vyberte.
T Ak používate filter CLARIS Blue, vyberte ho.
T Nádržku odvápnite v obchodoch bežne dostupným, jemným odvápňovacím prostriedkom podľa návodu výrobcu.
T Nádržku na vodu dôkladne vypláchnite.
T Ak používate filter CLARIS Blue, treba ho opäť vložiť do
nádržky na vodu.
T Do nádržky na vodu nalejte čerstvú, chladnú vodu a vložte
ju späť do kávovaru.
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6 Hlásenia na displeji
Hlásenie
„Naplniť nádržku
na vodu“

Príčina/Následok
Nádržka na vodu je prázdna. Nie je
možná žiadna príprava.

Opatrenie

„Vyprázdniť
zásobník na
kávový odpad“

Zásobník odpadu po káve je plný. Nie
je možná žiadna príprava.

T Vyprázdnite zásobník odpadu po
káve a výlevku (pozri kapitolu 3
„Denná prevádzka – Denná
údržba“).

„Chýba zásobník
na kávový odpad“

Zásobník odpadu po káve nie je
nasadený. Nie je možná žiadna
príprava.
Výlevka je plná. Nie je možná žiadna
príprava.

T Vsaďte dnu zásobník odpadu po
káve.

Výlevka buď nie je správne alebo nie
je vôbec nasadená. Nie je možná
žiadna príprava.
Do systému treba naplniť vodu, resp.
kávovar IMPRESSA požaduje pokračovanie naštartovaného programu
údržby.

T Výlevku nasaďte do kávovaru.

„Doplniť zrnkovú
kávu do zásobníka“

Zásobník kávových zŕn je prázdny. Nie
je možná príprava kávových špecialít.
Možno však odberať horúcu vodu
i zohrievať mlieko.

T Do zásobníka kávových zŕn
naplňte zrnká kávy (pozri kapitolu 1
„Príprava a sprevádzkovanie –
Naplnenie zásobníka kávových
zŕn“).

„Chýba ochranný
kryt arómy“

Veko na ochranu arómy buď nie je
správne alebo nie je vôbec nasadené.
Nie je možná žiadna príprava.
Naplnili ste primálo mletej kávy,
kávovar IMPRESSA preruší prípravu
nápoja.

T Veko na ochranu arómy nasaďte.

„Vyprázdnite
výlevku“
„Chýba výlevka“

„Stlačte otočný
ovládač“

„Príliš málo mletej
kávy“
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T Do nádržky na vodu naplňte vodu
(pozri kapitolu 1 „Príprava a sprevádzkovanie – Naplnenie nádržky
na vodu“).

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

T Stlačte otočný ovládač, čím buď
budete pokračovať v načatom
údržbovom programe alebo
naplníte systém.

T Pri ďalšej príprave vsypte do
lievika viac mletej kávy (pozri
kapitolu 2 „Príprava – Mletá káva“).

6 Hlásenia na displeji

Hlásenie
„Preplach
mliečnych ciest“

Príčina/Následok
IMPRESSA požaduje prepláchnutie
mliečnych ciest.

Opatrenie

„Vyčistiť prístroj“
alebo „Ihneď
vyčistiť prístroj“

IMPRESSA požaduje vyčistenie.

T Spustite čistiaci program (pozri
kapitolu 5 „Údržba – Čistenie
prístroja“).

„Odvápniť prístroj“
alebo „Ihneď
odvápniť prístroj“

IMPRESSA požaduje odvápnenie.

T Spustite program odvápňovania
(pozri kapitolu 5 „Údržba – Odvápňovanie prístroja“).

„Výmena filtra“
alebo „Ihneď
vymeniť filter“

Po prietoku 50 litrov alebo po dvoch
T Vymeňte filter CLARIS Blue za
mesiacoch sa účinok filtra CLARIS Blue nový (pozri kapitolu 5 „Údržba –
vyčerpá.
Výmena filtra“).

T Stlačením otočného ovládača
spustíte proces preplachovania
mliečnych ciest.
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Odstraňovanie porúch

Problém
Pri príprave nápoja
latte macchiato
nevznikajú preň
typické tri vrstvy.

Príčina/Následok
–

Opatrenie

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

Dýza na cappuccino je
znečistená.

T Vyčistite dýzu na cappuccino (pozri
kapitolu 5 „Údržba – Čistenie dýzy na
cappuccino“).
T Rozložte a prepláchnite dýzu na cappuccino (pozri kapitolu 5 „Údržba – Rozloženie
a prepláchnutie dýzy na cappuccino“).
T Preverte, či na dýze na cappuccino
nechýba ventilček na nasávanie vzduchu.
T Ventilček na nasávanie vzduchu vymyte
alebo nahraďte novým. Náhradný nájdete
v balíčku Welcome Pack.

Pri príprave vyteká
káva len po kvapkách.

Káva, resp. mletá káva je
zomletá príliš najemno
a upcháva systém.
Poprípade ste druhý raz
použili už použitý filter či
v programovacom
režime nesprávne
nastavili tvrdosť vody.
Je aktivovaný filter
CLARIS Blue.

T Mlynček nastavte na hrubší stupeň mletia,
popr. používajte hrubšie mletú kávu (pozri
kapitolu 1 „Príprava a sprevádzkovanie –
Nastavenie mlynčeka“).
T Vykonajte proces odvápnenia (pozri
kapitolu 5 „Údržba – Odvápnenie prístroja“).

Monitoring stavu
naplnenia zásobníka
kávovými zrnami je
znečistený.

T Vyčistite zásobník na zrnkovú kávu (pozri
kapitolu 5 „Údržba – Čistenie zásobníka na
kávu“).

Nemožno nastaviť
tvrdosť vody.
Napriek prázdnemu
zásobníku kávových
zŕn sa nezobrazuje
hlásenie „Doplniť
zrnkovú kávu do
zásobníka“.
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T Nastavovacie koliesko dýzy na cappuccino
otočte celkom doprava do polohy Mliečna
pena ü.
T V programovacom režime zmeňte trvanie
prestávky na min. 30 sekúnd (pozri kapitolu
4 „Trvalé nastavenia v programovacom
režime – Nastavenia nápojov“).

T V programovacom režime deaktivujte
filter.
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Problém
„Vyprázdniť výlevku“
– hlásenie sa
neprestáva ukazovať.
„Naplniť nádržku na
vodu“ – hlásenie svieti
napriek plnej nádržke
na vodu.
Z dýzy na cappuccino
vychádza málo alebo
žiadna voda či para.
Zvuk čerpadla je príliš
slabý.

Príčina/Následok
Kovové kontakty na
výlevke sú znečistené
alebo mokré.
Plaváčik v nádržke na
vodu sa zakliesnil.

Opatrenie

Prípojka dýzy na
cappuccino môže byť
upchatá zvyškami mlieka
alebo úlomkami
vodného kameňa, ktoré
sa rozpustili počas
odvápňovania kávovaru.

T Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite
smerom nadol.
T Čiernu prípojku odskrutkujte pomocou
šesťuholníkového kľúča na odmerke pre
mletú kávu.
T Prípojku dôkladne vymyte.
T Prípojku rukou opäť naskrutkujte.
T Opatrne, najviac o štvrť otočenia dotiahnite pomocou šesťuholníkového kľúča na
odmerke pre mletú kávu.

Mlynček vydáva príliš
hlasné zvuky.

V mlynčeku sa nachádzajú cudzie telesá.

T Kontaktujte zákaznícku službu vo Vašej
krajine (pozri kapitolu 10 „Kontakty JURA/
Právne upozornenia“).

Objavilo sa hlásenie
„ERROR 2“ alebo
„ERROR 5“.

Ak bol kávovar dlhšiu
dobu vystavený chladu,
je z bezpečnostných
dôvodov blokované
ohrievanie.
–

T Prístroj nechajte ohriať pri izbovej teplote.

Zobrazujú sa iné
chybové hlásenia
„ERROR“.

T Vyčistite a osušte kovové kontakty
v zadnej časti výlevky.
T Nádržku na vodu odvápnite (pozri
kapitolu 5 „Údržba – Odvápnenie nádržky
na vodu“).

T Kávovar IMPRESSA vypnite sieťovým
spínačom. Kontaktujte zákaznícku službu
vo Vašej krajine (pozri kapitolu 10 „Kontakty
JURA/Právne upozornenia“).

E Ak sa Vám poruchu nepodarilo odstrániť, kontaktujte prosím
zákaznícku službu vo Vašej krajine (pozri kapitolu 10 „Kontakty
JURA/Právne upozornenia“).
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Preprava/Vyprázdnenie
systému

Obal od kávovaru IMPRESSA Vám odporúčame si ponechať. Určite
sa Vám zíde ako ochrana pri jeho preprave.
Ak chcete prístroj IMPRESSA chrániť počas prepravy pred mrazom,
musíte vyprázdniť systém.
Predpoklad: Na displeji svieti „Nech sa páči, vyberte si nápoj“.
T Dýzu na cappuccino opatrne stiahnite smerom nadol z prípojky.
T Pod prípojku dýzy na cappuccino a pod výtok horúcej vody
postavte po nádobke.
O T Stlačte tlačidlo P.
„Stav údržby (1/7)“
g T Otáčajte otočným ovládačom, až sa zobrazí programový
bod „Nastavenie prístroja (4/7)“.
T Stlačte tlačidlo „Výrobné nastavenie“.
„Výrobné nastavenie“
T Stlačte tlačidlo „Vyprázdniť systém“.
„Vybrať nádržku na vodu“
T Vyberte nádržku na vodu a vyprázdnite ju.
„Stlačte otočný ovládač“, rozsvieti sa otočný ovládač.
k T Stlačte otočný ovládač.
„Systém sa vyprázdňuje“, z prípojky dýzy na cappuccino
i z výtoku horúcej vody vyteká slabý prúd vody.
Proces sa zastaví automaticky. Váš kávovar IMPRESSA sa
napokon vypne.

Likvidácia
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Staré prístroje likvidujte prosím v súlade s predpismi na ochranu
životného prostredia.
H
Staré kávovary obsahujú množstvo drahocenných látok, ktoré
možno recyklovať a opätovne využiť. Staré prístroje preto likvidujte
výhradne prostredníctvom vhodných zberných systémov.
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Napätie
Príkon
Značky zhody
Spotreba energie „Úspora Nie“
Spotreba energie „Úspora Úroveň 1“
Spotreba energie „Úspora Úroveň 2“
Tlak čerpadla
Objemová kapacita nádržky na vodu
Objemová kapacita zásobníka
kávových zŕn
Objemová kapacita zásobníka odpadu
po káve
Dĺžka kábla
Hmotnosť
Rozmery (š x v x h)

220–240 V ~, 50 Hz
1350 W
AS
cca 26 Wh
cca 13 Wh
cca 17 Wh
staticky, max. 15 barov
2,8 l
280 g
Max. 20 porcií
cca 1,1 m
13,8 kg
31 × 37 × 45 cm

Upozornenie pre skúšobné ústavy (Opakovaná skúška podľa DIN
VDE 0701-0702): ústredný uzemňovací bod (ÚZB) sa nachádza na
v strede okraja spodnej strany prístroja, na rovnakom mieste ako prípojka sieťového kábla.
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Výrobca

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

Dovozca

Swiss Coffee, s.r.o.
Mierová 66
821 05 Bratislava
e-mail: jura@swisscoffee.sk
www.jura.com

Zákaznícka linka

0850 211 110 v pracovných dňoch

Autorizované servisné
stredisko

DECS CONSULTING, spol. s r.o.
Gagarinova 7/C, Bratislava

Servisná linka

Smernice

Technické zmeny

0850 150 850 v pracovných dňoch
e-mail: servis@decs.sk
www.juraservis.sk
Prístroj je v súlade s nasledovnými smernicami:
2006/95/ES – Smernica o strojových zariadeniach
2004/108/ES – Smernica o elektromagnetickej kompatibilite
2009/125/ES – Energetická smernica

U
U
U

Technické zmeny vyhradené. Ilustrácie použité v tomto návode
na obsluhu sú štylizované a nezobrazujú skutočné farby prístroja.
Váš kávovar IMPRESSA sa môže v detailoch líšiť.
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 tiež
príslušenstva v dodávke bez upozornenia.

Odozva
Autorské právo (copyright)
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Váš názor nás zaujíma! Využite kontaktné odkazy na stránke
www.jura.com.
Návod na obsluhu obsahuje informácie chránené autorským zákonom.
Kopírovanie či preklad do iných jazykov nie je bez predchádzajúceho
písomného súhlasu spoločnosti JURA Elektroapparate AG povolené.
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Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si kúpili JURA kávovar. Ak Váš kávovar potrebuje záručný servis, obráťte sa na Vášho
predajcu alebo priamo na zmluvný autorizovaný servis. My Vám však pred návštevou autorizovaného JURA servisu odporúčame pozorne si prečítať návod na obsluhu alebo zavolať na zákaznícku
linku 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
kópiu dokladu o kúpe..
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.
4. Bezplatná záručná oprava bude vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom JURA na Slovensku. Miestom opravy je autorizované servisné stredisko, ak nie je dohodnuté inak. Dopravu
a náklady spojené s dopravou hradí užívateľ, ak nie je dohodnuté inak. Všetky riziká spojené s prepravou prístroja znáša užívateľ. Kávovar musí byť zaslaný bezpečne zabalený a vyčistený.
5. Nárok na bezplatnú opravu zaniká, ak:
• bola porucha zariadenia spôsobená nesprávnym umiestnením, nesprávnym uvedením do prevádzky, nesprávnou obsluhou, nedodržiavaním prevádzkových, údržbových (napr. čistenie, výmena filtra, odstránenie 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).
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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.
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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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