IMPRESSA J5
Használati útmutató
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K ezelés i es zk özök és ta rtozék ok
Abbildung: IMPRESSAJ5 Pianowhite = Aképen: az IMPRESSAJ5 Pianowhite gép
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Kávébab-tartály aromavédô fedéllel
Szöveges kijelzô
Víztartály
Állítható magasságú/oldaltávolságú kávékifoly
Kávézacc-tartály
Vízfelfogó tál
Csészetartó
Az elôre ôrölt kávé betöltônyílása
Forgókapcsoló a kávéôrlési fokozat beállításáh
Tartozék-fiók adagolókanállal és
forróvíz-kifolyóval
Ahálózati tápellátás kapcsolója és a hálózati
vezeték (oldalt)
©a cserélhetô kifolyók
Connector System
csatlakoztatásához
Profi-Auto-Cappuccino fúvóka
CLARIS plus szûrôpatron
JURAAuto-Cappuccino tisztító
JURAtisztítótabletták
Tejszívó csô
Daráló-kulcs

K ezelés i es zk özök és ta rtozék ok

Akészülék felsô része

Kijelzô

Be/kikapcsoló

1 eszpresszó-kávé gomb

Rotary Switch forgókapcsoló

2 eszpresszó-kávé gomb

Karbantartási gomb

forróvíz gomb
gôz gomb
1 kávé gomb
2 kávé gomb

• Ha a készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérü
vagy közvetlenül a JURAcégnél, vagy a JURAáltal felAkészülék tervezése és kivitelezése a magánháztartások
hatalmazott szerviznél kell a javítást elvégezni.
szükségleteinek figyelembe vételével történt. Agép kizáró- • Ügyeljen arra, hogy az IMPRESSAgép és a hálózati ve
lag kávékészítésre, valamint tej és víz melegítésére szolgál. zeték ne legyen forró tárgyak közelében.
Nem rendeltetésszerû használatnak minôsül minden egyéb • Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon b
jellegû felhasználás. AJURAnem vállal felelôsséget a nem
sehová és ne törjön meg éles sarkoknál.
rendeltetésszerû használatból eredô következményekért. • Akészüléket soha ne próbálja felnyitni és megjavítan
Nem szabad a készüléken semmiféle olyan módosítá
Ezt az IMPRESSAkézikönyvet tartsa a gép közelében, hozvégrehajtani, amelyet nem ír le az IMPRESSAkézizáférhetô helyen, és szükség esetén adja tovább a gép kökönyv. Akészülék olyan alkatrészeket tartalmaz, am
vetkezô felhasználójának.
lyek vezetik az elektromosságot. Életveszéllyel kell s
molni, amennyiben a gépet felnyitják. Javításokat kiz
rólag a JURAcég által felhatalmazott szervizmûhelye
végezhetnek, eredeti pótalkatrészek és tartozékok f
A z Ö n biztons á g a érdek ében
használásával.
Kérjük, olvassa el és gondosan tartsa be a következô, fontos
biztonsági elôírásokat.
Mivel a kifolyóknál elôfordulhatnak leforrázási és égési
Az útmutatások betartásával kiküszöbölheti az életveszé- rülések:
lyes áramütés veszélyét:
• Akészüléket úgy helyezze el, hogy gyermekek ne fér
hessenek hozzá.
• Soha ne kezdjen mûködtetni olyan készüléket, amely sé- • Ne érintsen meg forró alkatrészeket. Használja a me
rült, vagy amelynek hálózati csatlakozó vezetéke van
lelô fogantyúkat.
megsérülve.
• Amennyiben meghibásodásra utaló jeleket tapasztal, pél- Amennyiben sérült a készülék, használata már nem biz
dául égett szagot érez, a készüléket haladéktalanul vá- ságos, személyi sérüléseket és tüzet is okozhat. Akáro
lassza le az áramhálózatról, majd forduljon a JURAszer- sok és az ezekbôl eredô sérülési, illetve tûzveszély elke
vizhez.
se érdekében tartsa be a következôket:
R endeltetés s zerû ha s zná la t

• Soha ne hagyja a hálózati vezetéket lazán lelógni. Aveze- • Akészülék nem alkalmas arra, hogy gyermekek va
tékben valaki megbotolhat, vagy károsodás következhet be.
lönféle berendezések kezelésére csak korlátozottan
• Védje az IMPRESSAgépet az idôjárási hatásoktól, pélszemélyek használják.
dául az esôtôl, fagytól vagy közvetlen napsugárzástól.
• Ne merítse vízbe az IMPRESSAgépet, a vezetéket és a
• Csak olyan személyek kezelhetik a gépet, akik kép
csatlakozókat.
készülék biztonságos használatára.
• Ne tegye az IMPRESSAgépet vagy egyes alkatrészeit
mosogatógépbe.
• Tisztítási munkálatok elôtt az IMPRESSAgépet mindig
kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval. Mindig nedves ruhával törölje át az IMPRESSAgépet, de soha ne legyen a
törlésre használt eszköz kifejezetten vizes, és védje a gépet a huzamosan ráfröccsenô víztôl is.
• Akészüléket csak a megadott mûszaki adatoknak megfelelô hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni (ld. a típustáblát és a 15. fejezetet - “Mûszaki adatok”).
• Kizárólag eredeti JURAgondozási tartozékokat használjon. Amennyiben nem a JURAáltal ajánlott kellékeket
alkalmaz, emiatt károsodás érheti az IMPRESSAgépet.
• Ne használjon adalékanyagokkal kezelt vagy karamellezett kávébabot.
• Avíztartályt kizárólag hideg, friss csapvízzel töltse fel.
• Akészüléket mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval,
ha hosszabb ideig távol lesz tôle.
Akészülék használata veszélyt jelent gyermekek és olyan
személyek esetében, akiknek korlátozott a különféle készülékek kezelésére való képességük:

A z I M P R E S S A J 5 k ézik ö nyv

M o dellvá lto za tok

Az IMPRESSAJ5 kézikönyv az IMPRESSAJ-sorozathoz
Ön most az IMPRESSAJ5 kézikönyvet tartja a kezében. Az
e könyvben található információk segítik Önt abban, hogy tartozó összes modell kapcsán használható.
biztosan, gyorsan és teljes sokrétûségében megismerje az
IMPRESSAgépben rejlô lehetôségeket.
A s zim bólum ok jelentés e
A2. fejezet - „Elôkészítés és üzembe helyezés” - lépésrôl
lépésre ismerteti az IMPRESSAgép felállításának és használatra való elôkészítésének módját.
A3. fejezet - „Ismerje meg a kezelési lehetôségeket” - tanulmányozását különösen abban a szakaszban javasoljuk
Önnek, amikor a gyakorlatban ismerkedik IMPRESSAkávéfôzôjével. Afejezet alapján kipróbálhatja a különféle, ízletes kávéfajták sokrétû elkészítési lehetôségeit.
Minthogy a JURAcég mindig a középpontba helyezi magát
a kávét és a különbözô kávé-specialitásokat, a 4. fejezet,
melynek címe „Receptek”, összeállítást tartalmaz a finom
kávékészítmények széles választékából.
Az összes többi fejezet arra szolgál, hogy Ön szükség esetén bármikor fellapozhassa az adott témával kapcsolatos
tudnivalók ismertetését.
Kívánjuk, hogy használja sok sikerrel ezt az IMPRESSAJ5
kézikönyvet és a segítségével váljon igazi kávéfôzési specialistává, a legkülönfélébb izgalmas és ízletes kávéfajták
profi elkészítôjévé!

Fig yelm eztetés ek
[VORSICHT] [VIGYÁZAT]

Mindenkor gondosan vegye figyelembe azokat az infor
ciókat, melyeket a VIGYÁZATvagy FIGYELMEZTETÉS
felirat, illetve a [VORSICHT] piktogram egészít ki. AFIGYELMEZTETÉS arra utal, hogy a tárgyalt témával kap
csolatban sérülési veszélyekre utaló figyelmeztetéseke
figyelembe venni. AVIGYÁZATfelirat ezzel szemben inkább a tárgyi károsodások kockázatára hívja fel a figye
[VORSICHT] VIGYÁZAT

AVIGYÁZATfeliratot látva tudhatja, hogy olyan helyzetekrôl van szó, melyek a gép károsodásainak veszélyét
tik magukban.

E g yéb elôforduló s zim bólum ok

2 E lôk és zítés és üzem be helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a szükséges informác
i
Megjegyzések és ötletek, melyek megkönnyítik az Ön szá- kat, melyek birtokában problémamentesen üzembe h
mára az IMPRESSAgép használatát.
lyezheti IMPRESSAgépét. Akészüléket lépésrôl lépésr
haladva készítse elô és juttassa el az elsô ízletes káv
@
készítéséig.
Utalások a JURAinternetes oldalaira, melyeken érdekes,
tovább vezetô információkat talál a következô cím alatt:
A s zá llított term ék
www.jura.com

Aszállított termékhez a következô elemek tartoznak:
Felszólítás valamilyen eljárásra.
Ez jelzésnél a kézikönyv felhívja Önt valamiféle mûvelet
elvégzésére.

• Ateljesen automatikus JURAIMPRESSAkávégép.
• AWelcome Pack kezdôcsomag, amelynek tartalma
• Az IMPRESSAJ5 kézikönyve
• IMPRESSAJ5 - Alegfontosabb tudnivalók röviden
• CLARIS plus szûrôpatronok
• Hosszabbítás a szûrôpatronhoz
• Daráló-kulcs
• Tejszívó csô
• JURAtisztítótabletták
®tesztpálcika
• Aquadur
• JURAAuto-Cappuccino tisztító
• JURAword off Coffee ajándék
Ôrizze meg az IMPRESSAgép csomagolását, szállítás
tén ez védi a készüléket.

Felá llítá s és c s a tla k ozta tá s

A k á véba b-ta rtá ly feltöltés e

Az IMPRESSAgép felállításakor és csatlakoztatásakor
ügyeljen a következôkre:
• Az IMPRESSAgépet állítsa vízszintes, vízre nem érzékeny felületre.
• Agép helyét úgy válassza ki, hogy túlmelegedés ne következhessen be.
• Soha ne állítsa az IMPRESSAgépet forró felületre, például fôzôlapra.
• Csak a mûszaki adatok közt szereplô feszültségû hálózathoz csatlakoztassa az IMPRESSAgépet (ld. a típustáblát és a 15. fejezetet - “Mûszaki adatok”).
• Gondoskodjék arról, hogy senki ne botolhasson meg a
hálózati vezetékben.

Akávébab-tartályon aromavédô fedél van. Így a kávéb
aromája tovább megmarad.
VIGYÁZAT

Az adalékanyagokkal (például cukorral) kezelt kávébab
letve az elôre ôrölt vagy fagyasztva szárított kávé kárt
a darálóban.
Kizárólag adalékanyag nélküli kávébabbal töltse fel a
kávébab-tartályt.

Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az
mavédô fedelet.
Távolítsa el a szennyezôdéseket és idegen testeket,
Atökéletes kávéélvezet biztosítása érdekében javasoljuk, lyek esetleg a kávébab-tartályban találhatók.
hogy a vizet naponta cserélje ki.
Az új készülékek kávébab-tartályában egy tájékozta
i Csak friss, hideg vizet töltsön a víztartályba, soha ne tölt- cédula van, ezt is távolítsa el.
sön bele tejet, ásványvizet vagy más folyadékot.
Töltse fel kávébabbal a kávébab-tartályt, majd zárja
aromavédô fedelet, valamint a kávébab-tartály fedelét
Nyissa fel a víztartály fedelét.
Távolítsa el a víztartályt és mossa ki hideg vízzel.
Töltse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel, majd helyezze be ismét a gépbe.
Zárja le a fedéllel a víztartályt.
A vízta rtá ly feltöltés e

E ls ô üzem be helyezés
FIGYELMEZTETÉS
Életveszélyes áramütés kockázata áll fenn, amennyiben a
hálózati vezeték sérült.
Sérült hálózati kábellel soha ne helyezzen üzembe egy
készüléket!
Elôfeltétel: Avíztartályt elôzôleg fel kell tölteni
Ahálózati csatlakozót dugja
be egy konnektorba.
Kapcsolja be az IMPRESSA
gépet a készülék jobb oldalán
található hálózati kapcsolóval.
Abe/kikapcsolási szimbólum
világít (stand-by, készenléti
állapot).
Nyomja meg a be/kikapcsolót az IMPRESSAgép bekapcsolásához.
ARotary Switch kapcsoló világít. Akijelzôn megjelenik a következô felirat:
SPRACHE DEUTSCH (a nyelv: német).

Nyomja meg a Rotary Switch
forgókapcsolót a német nyelv
használatának elfogadásához.
Akijelzôn rövid idôre megjelenik az OK felirat, a beállítás
megerôsítésére.
PFLEGE DRÜCKEN (gondozási gomb megnyomása
a
gondozási gomb világít.
Helyezzen egy edényt a ProfiAuto-Cappuccino fúvóka alá.
Nyomja meg a gondozási gombot.
SYSTEM FÜLLT(a rendszer
vízzel való feltöltésére kerül so
Csekély mennyiségû víz folyik
ki a Profi-Auto-Cappuccino fúvókán.
Afolyamat automatikusan véget ér, a kijelzôn meg
nik a következô felirat:
HEIZTAUF (felfûtés).
PFLEGE DRÜCKEN (gondozási gomb megnyomása
a
gondozási gomb világít.

Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.
Nyomja meg a gondozási gombot.
Akészülék öblít, a folyamat automatikusan véget ér.

Elôfeltétel: a kijelzôn a BEREIT(kész) feliratnak kell
látszódnia.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a ki
zôn nem válik láthatóvá a PFLEGE (gondozás) felir
i Azt követôen, hogy megtörtént az elsô kávéféleség elkészítése, elôfordulhat, hogy a kijelzôn megjelenik a
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kije
BOHNEN FÜLLEN (töltsön kávébabot a gépbe) felizôn nem válik láthatóvá a FILTER (szûrô) felirat.
rat, mivel a daráló még nem töltôdött fel teljesen kávéNyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program
babbal. Ebben az esetben készítsen el még egy kávéfépontba lépéshez.
leséget.
Akijelzôn a NEIN - (nem) felirat látható.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kije
zôn nem válik láthatóvá a JA- (igen) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás
A s zûrô behelyezés e és a k tivá lá s a
választásához.
Az IMPRESSAgépet nem kell többé vízkôteleníteni, ha Ön
Akijelzôn rövid idôre megjelenik az OK felirat a beáll
alkalmazza a CLARIS plus szûrôpatront.
tás megerôsítésére.
EINSETZEN (behelyezés) látható a kijelzôn,
gona
i Hajtsa végre megszakítás nélkül a „Szûrô behelyezése” dozási gomb világít.
eljárást. Ezzel biztosíthatja IMPRESSAgépének lehetô
Vegye ki a Welcome Pack kezdôcsomagból a CLAR
legjobb mûködését.
plus szûrôpatront és a szûrôpatron hosszabbítását
Ahosszabbítást felül helyezze fel a szûrôpatronra.
@A„szûrô behelyezése” eljárást az Interneten elérhetô beTávolítsa el a gépbôl a víztartályt és ürítse ki.
mutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a
Nyissa fel a patrontartót és heKnowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.lyezze a szûrôpatront enyhe nyocom címen.
mással a víztartályba.
Zárja be a patrontartót. Atartó
További információkat talál a CLARIS plus szûrôpatronról
megfelelô lezárásakor kattanás
a 9. fejezetben: „CLARIS plus szûrôpatronok - Víz a tökéhallható.
letes kávéhoz”.
Akijelzôn megjelenik a BEREIT(kész) felirat, az Ön
IMPRESSAgépe üzemkész.

Töltse meg a víztartályt hideg,
friss csapvízzel, majd helyezze
ismét vissza a gépbe.
Helyezzen egy edényt (legalább
500 ml) a Profi-Auto-Cappuccino
fúvóka alá.
Forgassa a fúvóka választókarját
a gôz pozícióba.
Nyomja meg a karbantarási gombot.
FILTER SPÜLT(szûrô-öblítés). Afúvókán keresztül
víz folyik ki.
i Aszûrô-öblítést bármikor megszakíthatja, ehhez elegendô, ha akármelyik gombot megnyomja.

A vízk em énys ég m eg á lla pítá s a és beá llítá s a

Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell az IMP
gépet vízkôteleníteni. Ezért fontos a vízkeménység b

i Avízkeménység beállítására nincs mód, ha Ön a CL
RIS plus szûrôpatront használja és a szûrô aktiválv

i Avízkeménység gyári alapbeállítás szerint a 16º dH
met keménységi fok) fokozatra van állítva.

i Avízkeménység 1º dH és 30º dH közötti értékre áll
be. Inaktív állapot is beállítható, ez esetben az IMP
SAnem jelzi, mikor kell vízkôtelenítést végrehajtan

i Avíz enyhén elszínezôdhet. Ez nem káros az egészségre Akezdôcsomagban megkapott Aquadur® tesztpálcik
Ön megállapíthatja a víz keménységét.
és az ízhatást sem befolyásolja hátrányosan.
Aszûrô-öblítés kb. 500 ml felhasználása után automatikusan befejezôdik. Akijelzôn megjelenik a HEIZTAUF
(felfûtés) felirat, ez után pedig a BEREIT(kész) felirat.
Aszûrô ezzel aktív állapotba került.

Apálcikát rövid ideig (kb. 1 másodpercig) tartsa a f
csapvíz alá. Rázza le róla a vizet.
Várjon kb. egy percig.
Olvassa le a vízkeménységi fokot az Aquadur® tes
cika elszínezôdése alapján, a csomagoláson levô a
segítségével.
Ezt követôen be tudja állítani a vízkeménységet.

P élda :a vízkeménységet a következôképpen állíthatja
16-os dH fokozatúról 25-ös fokozatúra.

Akijelzôn a BEREIT(kész) jelzésnek kell látE lôfeltétel:
hatónak lennie.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a HARTE (keménység) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontba lépéshez.
Akijelzôn megjelenik a 16º dH információ.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a 25º dH jelzés.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót az érték kiválasztásához.
Akijelzôn rövid idôre az OK felirat válik láthatóvá, a
vízkeménység beállítása megtörtént.
HARTE
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
Akijelzôn megjelenik a BEREIT(kész) felirat.
A da rá ló beá llítá s a
Adarálót az Ön által használt kávé pörkölési fokának megfelelôen beállíthatja.

Akövetkezô beállítást ajánljuk:
• Világos pörkölésû kávéhoz állítsa finom ôrlésre a dar
• Sötét pörkölésû kávéhoz állítsa a darálót durva ôrlés
VIGYÁZAT

Ha az ôrlési fokozatot akkor állítja be, amikor a daráló á
nem zárható ki károsodások keletkezése az ôrlési fokoz
beállítására szolgáló forgókapcsolóban.
Az ôrlési fokozatot csak akkor állítsa be, amikor a da
mûködik.

kávé elkészítésekor az alábbi módon tudja az
P éldaegy
:
lési fokozatot megváltoztatni.
Nyissa fel a tartozék-fiók fedelét.
Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.

Nyomja meg az 1 kávé gombot.
Adaráló elindul, a kijelzôn megjelenik az 1 KAFFEE (1
kávé) felirat.
Ez után rövid ideig a kávé erôsségére utaló információ
látható.
Állítsa az ôrlési fok beállítására szolgáló, forgatható kapcsolót a kívánt pozícióba, miközben a daráló mûködik.
Akávé elkészül, az ôrlési fok
beállítása megtörtént.

B ek a pc s olá s
Az IMPRESSAbekapcsolásakor automatikusan sor kerül
az öblítési eljárás igénylésére.
Az Ön IMPRESSAgépének hálózati áramelláE lôfeltétel:
tását be kell kapcsolni, ekkor a be/ki
világít
jelzés
(stand-by,
készenléti állapot).
Nyomja meg a be/kikapcsolót az IMPRESSAgép bekapcsolásához.
HEIZTAUF (felfût)
PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása),
a gondozási gomb világít.

Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
Nyomja meg a gondozási gombot.
Akészülék öblít, a folyamat autom
tikusan befejezôdik.
Akijelzôn megjelenik a BEREIT
(kész) felirat, és az Ön IMPRESSA
készüléke ezzel használatra kész.

K ik a pc s olá s (s ta nd-by, k és zenléti á lla pot)

Amikor Ön kikapcsolja az IMPRESSAgépet, automa
kusan sor kerül a rendszer öblítésére.
Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
Nyomja meg a be/kikapcsolót.
Arendszerben öblítés történik. A
kijelzôn megjelenik a SPÜLT(öblít) felirat, és a folyamat automat
kusan befejezôdik.
Az IMPRESSAgép kikapcsolt helyzetbe került (stand-by, készenlét
lapot), a be/kikapcsoló
világít.

3 I s m erje m eg a k ezelés i lehetôs ég ek et!

E lk és zítés g om bnyom á s ra

Az IMPRESSAgép gombnyomásra biztosítja az Ön számáKészítse el egyetlen gombnyomással kedvenc kávéféle
ra a kiváló kávéféleségek elkészítését. Ezen túlmenôen, a
készítés folyamán Ön egyéni elképzelései szerint is módosít-Akülönféle kávé-specialitások gombnyomásos készítés
hatja a kávé erôsségét és hômérsékletét, valamint a vízkövetkezô mintának megfelelôen történik.
mennyiséget.
P élda :Akövetkezôképpen készíthet el egy eszpresszó-k
Ebben a fejezetben példák segítségével mutatjuk be Önnek
a kezelési lehetôségeket. Annak érdekében, hogy könnye- Elôfeltétel: Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó al
dén tudja használni IMPRESSAgépét, javasoljuk, hogy
Nyomja meg az 1 eszpresszó-kávé gombot.
egyszer a gyakorlatban próbálja ki az e fejezetben leírt eljárások mindegyikét. Megéri.
Akijelzôn megjelenik az 1 ESPRESSO felirat. Ez után
rövid ideig a kávéerôsségre vonatkozó információ válik
Ismerje meg a következô kezelési megoldásokat:
• Elkészítés gombnyomásra.
hatóvá.
• Egyszeri beállítások a készítés elôtt, illetve a készítés során.Az elôre beállított mennyiség a csészébe folyik. Akés
• Tartós beállítások a csészeméret szerint.
tés automatikusan befejezôdik.
• Tartós beállítások programozási módban.
Akijelzôn ismét megjelenik a BEREIT(kész) felirat.

i Miközben elkészülôben van egy kávéféleség, Ön bármi- E g ys zeri beá llítá s a k és zítés folya m á n
kor leállíthatja a folyamatot. Ehhez csak meg kell nyomni akármelyik gombot.
Akészítés során módosítani tudja mind a kávé erôsségé
mind a vízmennyiséget. Ezeknek a beállításoknak a tár
@Ha szívesebben ismerkedik IMPRESSAgépével játékosára nem kerül sor.
san, a személyi számítógépen, akkor a www.jura.com
cím alatt rendelkezésére áll a Knowledge Builder címû
Akészítés során végzett egyszeri beállítások a követke
interaktív oktatóprogram.
minta szerint történnek.

Akövetkezô kávé-erôsségek beállítására van lehetôség
• Enyhe
• Normál
• Erôs
• Extra

Akijelzôn megjelenik az 1 KAFFEE (1 kávé) felirat,
majd rövid ideig a kávé erôsségének jelzése is.

Forgassa el a Rotary Switch gombot, amíg a kijel
meg nem jelenik a 110 ML(110 milliliter) felirat.
Abeállított mennyiség a csészébe folyik. Akészítés
A k á vé erôs s ég ének m eg vá ltozta tá s a a z elk és zítés elôttmatikusan véget ér, és a kijelzôn láthatóvá válik a BE
(kész) felirat.
P élda Í:gy készíthet erôs kávét.
T a rtós beá llítá s c s és zem éret s zerint
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
Az összes kávéféleség, illetve a forró víz és a gôz vízForgassa el a Rotary Switch gombot, amíg a kijelzôn
mennyiségét egyszerûen és tartósan beállíthatja a cs
meg nem jelenik a STARK (erôs) felirat.
mérete szerint. Akövetkezô példának megfelelô mód
Nyomja meg az 1 kávé gombot, amíg a STARK felirat lítsa be egyszer a vízmennyiséget. Atovábbi készítés
látható.
rán ezt a mennyiséget fogja a gép kiadni.
Akijelzôn megjelenik az 1 KAFFEE (1 kávé) felirat,
majd rövid ideig a STARK felirat is.
Acsészeméret szerinti tartós beállítás az összes kávé
Az elôre beállított mennyiség a csészébe folyik. Akészí- ségre vonatkozóan a következô minta alapján történ
tés automatikusan véget ér, és a kijelzôn láthatóvá válik a
BEREIT(kész) felirat.
tartós beállítása egy eszpresszó
P éldaAvízmennyiség
:
véhoz.
A vízm ennyis ég m eg vá ltozta tá s a a z elk és zítés s orá n
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
P élda Í:gy készíthet 110 ml mennyiségû kávét.
E lôfeltétel:
Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó
Elôfeltétel: Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 eszpresszó
Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
gombot.
Nyomja meg az 1 kávé gombot.
Akijelzôn láthatóvá válik az 1 ESPRESSO felirat.

Tartsa továbbra is megnyomva az 1 eszpresszó-kávé
gombot, amíg nem válik láthatóvá a GENUG KAFFEE ? (elegendô a kávé mennyisége?) felirat.
Engedje el az 1 eszpresszó-kávé gombot.
Akávékészítés megkezdôdik és egy eszpresszó-kávé folyik a csészébe.
Nyomja meg akármelyik gombot, amikor már elegendô kávé van a csészében.
Az eszpresszó-készítés befejezôdik. Akijelzôn rövid
ideig az OK felirat látható. Abeállított eszpresszó-kávé
mennyiséget a gép tartósan tárolja.
i Ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja azzal, hogy a
fenti eljárást megismétli.

T a rtós beá llítá s ok prog ra m ozá s i m ódba n
Az Ön IMPRESSAgépe igen egyszerûen beállítható a személyes ízlés szerinti kávéfajtákra és különlegességekre. A
Rotary Switch kapcsoló egyszerû elforgatásával és megnyomásával navigálhat az áttekinthetôen elrendezett programozási lépések között és tartósan tárolni tudja a kívánt
beállításokat.
ARotary Switch segítségével a következô beállítások elvégzésére van mód:

P ro g ra m po nt
A l-po nt
M a g ya rá za t
PFLEGE (gondozás)
SPÜLEN (öblítés) Válassza ki a megfelelô
FILTER (szûrô)
gondozási programot.
REINIGEN (tisztítás)Ha nem hajt végre
ENTKALKEN
semmiféle lépést, a gép kb.
(vízkôtelenítés) 5 másodperc elteltével
automatikusan kilép a
programozási módból
PRODUKTE
PRODUKT
Válassza ki a
(termékek)
WÄHLEN
kávéféleségek, gôz vagy
forróvíz kapcsán
(termék
kiválasztása)
elvégezhetô beállításokat.
FILTER - /✔
IGEN ✔
Válassza ki, hogy CLARIS
(szûrô)
NEM plus szûrôpatronnal vagy
anélkül kívánja-e üzemeltetni
IMPRESSAgépét.
HARTE (keménység
INAKTIV
Állítsa be a vízkeménységet.
csak akkor jelenik1º dH - 30º dH
meg, ha nincs aktív
állapotba helyezve
a szûrô)
ENERGIE (energia)SPAREN
Válassza ki az
- /✔
(takarékosság) energiatakarékossági
módot.
- /✔
UHRZEIT(óra)
—:—
Állítsa be a pontos idôt.
GERATEIN
—:—
Abekapcsolási idô
(a készülék
beállítása.
bekapcsolása)
AUS NACH
INAKTIV
Akikapcsolási idô
(kikapcsolás ... után)
(nem aktív)
beállítása (0,5-15 óra
0.5 STD - 15 STD eltelte után).
(0,5 óra - 15 óra)

P ro g ra m po nt
A l-po nt
M a g ya rá za t
INFO (információ)PRODUKTE
Az információk
(termékek)
megtekintése révén
REINIGEN (tisztítás)
Ön mindig tájékozott lehet
ENTKALKEN
az elkészített
(vízkôtelenítés - csak
kávéféleségekrôl, valamint a
ha nincs aktív szûrô)
gép gondozási állapotáról.
FILTER (csak ha van
aktivált szûrô)
ANZEIGE (kijelzés)ML/OZ
Avízmennyiség
24 H / AM PM
egységének és az idôkijelzés
formátumának kiválasztása.
SPRACHE (nyelv) DEUTSCH (német) Válassza ki,
ENGLISH (angol) hogy milyen nyelvû
FRANCAIS (francia)feliratok legyenek
ITALIANO (olasz) a kijelzôn.
NL(holland)
EXIT(kilépés)
Aprogramozási mód
elhagyása.

Aprogramozási módban a beállítások mindig a következô
minta alapján hajthatók végre.
P élda 1
: eszpresszó-kávé hômérsékletének megváltoztatása
NORMALhômérsékletrôl HOCH (magas) hômérsékletre.
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a PRODUKTE (termékek) felirat.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
pontba lépéshez.
PRODUKTWÄHLEN (a termék kiválasztása)

i Akövetkezô lépésben azt a kávéféleséget kell kivál
ni, amelyre vonatkozóan a beállítást végre kívánja
ni. Kávékészítésre ekkor nem kerül sor.

Nyomja meg az 1 eszpresszó-kávé gombot.
WASSER (víz)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem
lik láthatóvá a TEMPERATUR (hômérséklet) felira
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
pontba lépéshez.
NORMAL(normál)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem
lik láthatóvá a HOCH (magas) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítá
lasztásához.
Akijelzôn rövid idôre láthatóvá válik az OK felirat.
TEMPERATUR (hômérséklet)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a ki
zôn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
pontból való kilépéshez.
PRODUKTE (termékek)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a ki
zôn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)

I nform á c ió k és g ondozá s i á lla pot lek érdezés e
Az INFO programpontban a következô információkat kérdezheti le:
• Az elkészített kávéféleségek, illetve gôz és forróvíz-vételezések száma.
• Agép gondozási állapota, illetve a végrehajtott gondozási
programok száma (tisztítás, vízkôtelenítés, szûrôcsere).
I nform á c ió k lek érdezés e
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az INFO felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontba lépéshez.
PRODUKTE (termékek)
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.
Akijelzôn megjelenik az elkészített kávéféleségek teljes
száma.

i Az egyes termékekre vonatkozó gombok megnyomá
val megjeleníthetô az adott kávéféleségre, a gôzre,
ve a forró vízre vonatkozó adat. Az elôre ôrölt kávé f
használási számának lekérdezéséhez nyissa ki az elô
ôrölt kávé betöltônyílását.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.
PRODUKTE (termékek)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem
lik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program
pont elhagyásához.
INFO
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem
lik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program
zási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)
A g ondozá s i á lla pot lek érdezés e

P élda A
: gondozási állapotnak és a végrehajtott tisztítás
számának a lekérdezése.
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kij
zôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az INFO felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontba lépéshez.
PRODUKTE (termékek)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá a kijelzôn a REINIGEN (tisztítás) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.
Akijelzôn láthatóvá válik a végrehajtott tisztítások száma.
i ARotary Switch kapcsoló elforgatásával lehet váltani a
végrehajtott különféle gondozási programokszámának
megjelenítése, illetve az ezekkel összefüggô gondozási állapot kijelzése között.
i Akitöltött mezôk mutatják a
gondozási állapotot. Ha minden mezô ki van töltve, az
IMPRESSAigényli az adott gondozási program végrehajtását.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a lekérdezés
elhagyásához.
REINIGEN (tisztítás)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat a kijelzôn.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
pont elhagyásához.
INFO
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a k
zôn nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
zási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)

Fel kell szerelni a Profi-Auto-Cappuccino fú
E lôfeltétel:
vókát.
Vegye ki az indulási csomagból
(Welcome pack) a tejszívó csöve
Távolítsa el a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka védôkupakját.
Csatlakoztassa a fúvókához a tej
szívó csövet.
Helyezze a csô másik végét egy tejesdobozba, vag
össze egy tejtartállyal.
Helyezzen egy csészét a Profi-Auto-Cappuccino fúv
alá.
Forgassa a fúvóka választókar
ját a tejhabszimbólumhoz.
Nyomja meg a gôz gombot.
HEIZTAUF (felfût)
Amint az IMPRESSAfelfûtése megtörtént, a kijelzôn láthatóvá válik a
BEREIT(kész) felirat.

ciót talál a 8. fejezetben, a „Gondozás - AProfi-Auto-Ca
Nyomja meg a gôz gombot.
puccino fúvóka” cím alatt.
DAMPF (gôz), a tejhab elkészül.
Az eljárás automatikusan véget ér, amikor megtörtént az
Atejes specialitások minden kedvelôje számára ésszerû
elôre beállított gôzmennyiség kiadása
kiegészítést jelentenek a géphez a JURAértékes tejtart
i Atejhab készítését bármikor megszakíthatja azzal, hogy AJURAkiegészítôk kapcsán információkat talál a 11. fej
zetben, a “Tartozékok és szerviz” cím alatt.
megnyomja akármelyik gombot.
i Atejhab készítése során Ön bármikor módosíthatja az
elôre beállított mennyiséget a Rotary Switch kapcsoló el- E lôre ôrölt k á vé
forgatásával.
i Kb. 40 másodpercnyi idôszakon belül sort lehet keríteni Önnek lehetôsége van egy második kávéfajtát is felhas
ni, amely az elôre ôrölt kávé betöltônyílásán keresztül
további tejhabmennyiség elkészítésére is.
gépbe.
Tolja a csészét a kávékifolyó
Az elôre ôrölt kávéval készülô összes kávéféleséget a k
alá.
vetkezô minta szerint készítheti el.
Nyomja meg az 1 eszpresszókávé gombot.
i Soha ne töltsön be két csapott adagolókanálnyi elôr
ôrölt kávénál többet.
Akijelzôn láthatóvá válik az 1 ESPRESSO felirat. Ez
után rövid ideig a beállított erôsség is látható.
i Ne használjon túl finom elôre ôrölt kávét. Ettôl eldug
hat a rendszer, aminek következtében a kávé csak c
Az elôre beállított mennyiség a csészébe folyik.
penként fog kifolyni.
Akészítés automatikusan befejezôdik. Akijelzôn megjelenik a BEREIT(kész) felirat.
i Ha túl kevés elôre ôrölt kávét tölt be, a kijelzôn meg
nik a ZU WENIG PULVER (túl kevés a por) felirat, és a
Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka
IMPRESSAgép megszakítja a folyamatot.
kifogástalanul mûködni tudjon, a fúvókát célszerû rendszeresen kimosni és megtisztítani. Errôl részletesebb informá-

i Akívánt kávéféleséget az elôre ôrölt kávé betöltése után M eleg tej
kb. 1 percen belül el kell készíteni. Ha erre nem kerül
sor, az IMPRESSAgép megszakítja a folyamatot és isFel kell szerelni a Profi-Auto-Cappuccino fúE lôfeltétel:
mét üzemkész állapotba áll be.
vókát.
Vegye ki az indulási csomagból (Welcome pack)
A
z
alábbi
módon
készíthet
el
csésze
kávét
az
elôre
tejszívó csövet.
P élda :
ôrölt kávé felhasználásával.
Távolítsa el a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka védôkupakját.
Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
Csatlakoztassa a fúvókához a
Nyissa ki a tartozék-fiókot, vegye ki az elôre ôrölt kátejszívó csövet.
vé adagolókanalát, majd zárja le ismét a tartozékok
Helyezze a csô másik végét egy
fiókjának fedelét.
tejesdobozba, vagy kösse össze
egy tejtartállyal.
Nyissa fel az elôre ôrölt kávé betöltônyílását.
Helyezzen egy csészét a Profi-Auto-Cappuccino f
PULVER FÜLLEN (kávépor betöltése)
vóka alá.
Töltsön egy csapott adagolókanálnyi elôre ôrölt kávét
Forgassa a fúvóka választóa betöltônyílásba.
karját a tej pozícióba.
Zárja le az elôre ôrölt kávé betöltônyílásának fedelét.
Nyomja meg a gôz gombot.
BITTE WÄHLEN (válasszon)
HEIZTAUF (felfûtés)
Nyomja meg az 1 kávé gombot.
Amint az IMPRESSAgép felfûAkijelzôn láthatóvá válik az 1 KAFFEE felirat. Ez után
tése megtörtént, a kijelzôn láthat
rövid ideig látható a PULVER (por) felirat is.
vá válik a BEREIT(kész) felirat.
Abeállított kávémennyiség a csészébe folyik, a kávékéNyomja meg a gôz gombot.
szítés automatikusan befejezôdik. Akijelzôn megjelenik a
Akijelzôn láthatóvá válik a DAMPF (gôz) felirat, a m
BEREIT(kész) felirat.
leg tej elkészül.
Az eljárás automatikusan véget ér, amikor megtört
elôre beállított gôzmennyiség kiadása.

Elôször cserélje ki a fúvókát:
i Ameleg tej készítését bármikor megszakíthatja azzal,
hogy megnyomja akármelyik gombot.
Óvatosan húzza le a Profi-Auto-Cappuccino fúvóká
© csatlakozóról.
Connector System
i Ameleg tej készítése során Ön bármikor módosíthatja az
elôre beállított mennyiséget a Rotary Switch kapcsoló elNyissa fel a tartozékok fiókjának fedelét. Vegye ki
forgatásával.
forróvíz-fúvókát és a fedelet ismét zárja le.
Enyhe csavarással helyezze fel a fúvókát a Connec
i Kb. 40 másodpercnyi idôszakon belül sort lehet keríteni
© csatlakozóra.
további tejmelegítésre is. Ennek az idôszaknak az eltelte
System
után a melegítéshez ismét fel kell fûtenie a gépnek.
Tegyen egy csészét a forróvíz-fúvóka alá.
Nyomja meg a forró víz gombot.
Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka
Akijelzôn láthatóvá válik a WASSER (víz) felirat, majd
kifogástalanul mûködni tudjon, a fúvókát célszerû rendsze- rövid ideig megjelenik az elôre beállított hômérséklet k
resen kimosni és megtisztítani. Errôl részletesebb informá- zése is.
ciót talál a 8. fejezetben, a „Gondozás - AProfi-Auto-CapAz elôre beállított vízmennyiség a csészébe forró víz
puccino fúvóka” cím alatt.
folyik, a forró víz készítése ez után automatikusan bef
zôdik.
BEREIT(kész)
Forró víz
Szerelje fel a cserélhetô forróvíz-fúvókát, hogy tökéletes
vízkifolyást biztosítson. Afúvóka a tartozékok fiókjában, a
fedél alatt található meg.
VIGYÁZAT!
Akifröccsenô víz miatt a leforrázódás veszélyével kell
számolni.
Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerülhessen a bôrére.

i Aforró víz gomb többszöri megnyomásával (kb. 2 m
sodpercen belül) a hômérséklet az adott alkalomra e
di értékre állítható. Ezt a beállítást a gép nem tárolja
vábbiakban.
i Aforró víz készítése során a mennyiség megváltozta
tó a Rotary Switch kapcsoló elforgatásával.

Az eszpresszó-kávé készítése befejezôdik. Akijelzô
vid ideig láthatóvá válik az OK felirat. Az eszpresszóAvízmennyiséget az összes kávéféleséghez, a forró víz ké- hoz beállított mennyiséget a gép tartósan tárolja.
szítéséhez és a gôzadagoláshoz egyszerûen és tartósan beállíthatja a csésze méretének megfelelôen. Akövetkezô pél- i Ezt a beállítást bármikor megváltoztathatja azzal,
dában leírt módon tudja a vízmennyiséget beállítani, s a ká- fenti eljárást megismétli.
véféleség további elkészítéseikor, illetve a forró víz vagy
gôz adagolásakor ez után már a beállított mennyiség fog ki-7T a rtós beá llítá s ok prog ra m ozá s i m ódba n
folyni.
Az alábbi minta szerint lehet tartósanbeállítani minden ká- T erm ék ek
Az alábbiakban látható, milyen tartós beállítások vég
véféleséghez a csészeméret szerinti mennyiséget.
tartós beállítása egy eszpresszó-ká- tôk el a gépen:
P éldaAvízmennyiség
:
véhoz.
6 T a rtós beá llítá s ok c s és zem éret s zerint

Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.
Nyomja meg az 1 eszpresszó-kávé gombot.
Akijelzôn láthatóvá válik az 1 ESPRESSO felirat.
Tartsa még lenyomva az 1 eszpresszó-kávé gombot,
amíg a kijelzôn láthatóvá nem válik a GENUG KAFFEE ?
(elegendô a kávé mennyisége?) felirat.
Akávékészítés elkezdôdik, majd az eszpresszó-kávé a
csészébe folyik.
Engedje el az 1 eszpresszó-kávé gombot.
Akávékészítés megkezdôdik, az eszpresszó-kávé a
csészébe folyik.
Nyomja meg akármelyik gombot, amikor már elegendô eszpresszó-kávé van a csészében.

Termék
Hômérséklet
Aroma
Mennyiség
1 eszpresszó-NORMAL, HOCHMILD, NORMAL, 15 ML- 240 ML
kávé
normál, magas) STARK, EXTRA
(enyhe, normál,
erôs, extra)
2 eszpresszó-NORMAL, HOCH
–
15 ML- 240 ML
kávé
(normál, magas)
(csészénként)
1 kávé
NORMAL, HOCH MILD, NORMAL, 15 ML- 240 ML
(normál, magas) STARK, EXTRA
(enyhe, normál,
erôs, extra)
2 kávé
NORMAL, HOCH
15 ML- 240 ML
(normál, magas)
(csészénként)
Forró víz NIEDRIG,
–
15 ML- 450 ML
NORMAL, HEISS
(alacsony, normál, forró)
Gôz
–
–
3 SEC - 120 SEC
(3 mp - 120 mp)

Aprogramozási módban a tartós beállítások mindig a következô minta alapján hajthatók végre.
P élda 1
: eszpresszó-kávé hômérsékletének megváltoztatása
NORMALhômérsékletrôl HOCH (magas) hômérsékletre.
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik
láthatóvá a PRODUKTE (termékek) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontba lépéshez.
PRODUKTWÄHLEN (a termék kiválasztása)

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás
lasztásához.
Akijelzôn rövid idôre láthatóvá válik az OK felirat.
TEMPERATUR (hômérséklet)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijel
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program
pontbólból való kilépéshez.
PRODUKTE (termékek)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijel
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program
zási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)

i Akövetkezô lépésben azt a kávéféleséget kell kiválasztani, amelyre vonatkozóan a beállítást végre kívánja hajta- E nerg ia ta k a rék os s á g i m ód
ni. Kávékészítésre ekkor nem kerül sor.
Ebben a programpontban lehet tartósan beállítani az e
©).
Nyomja meg az 1 eszpresszó-kávé gombot.
giatakarékossági módot (E.S.M.
WASSER (víz)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik Az Ön IMPRESSAgépe kétféle energiatakarékossági beá
láthatóvá a TEMPERATUR (hômérséklet) felirat.
lítással mûködhet:
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program• ENERGIE pontba lépéshez.
- Az Ön IMPRESSAgépe mindig készenléti állapotban
NORMAL(normál)
van.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik
- Minden kávéféleség és tejes termék, valamint a for
láthatóvá a HOCH (magas) felirat.
víz is várakozási idô nélkül elkészíthetô.

• ENERGIE ✔
- Az IMPRESSAgé kb. 5 perc elteltével takarékos hômérsékleti szintre kapcsol, ez után már nincs készenléti
állapotban.
- Akávéféleségek, tejes termékek vagy forró víz készítése elôtt a készüléknek kb. 30 másodpercre van szüksége a felfûtéshez.
i Az alapbeállítás szerint a gépp az ENERGIE - módban
mûködik.

Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a ki
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
zási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)

Ó ra

Ha a készülék csatlakozóját kihúzzák a hálózati konn
ból, az újbóli használat alkalmával az órát ismét be k
P élda Í:gy válthatja át az energiatakarékossági beállítást az tani.
✔ módra.
ENERGIE - módról az ENERGIE
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelNyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a k
zôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
zôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felira
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem
láthatóvá az ENERGIE - felirat.
láthatóvá az UHRZEIT(pontos idô) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programNyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
pontba lépéshez.
pontba lépéshez.
SPAREN - (takarékosság - )
Akijelzôn a következô jelzés válik láthatóvá: — : —
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót az óra-ért
✔ (takarékosság
✔ ) felirat.
láthatóvá a SPAREN
beállításához.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás váNyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállít
lasztásához.
megerôsítéséhez.
Akijelzôn rövid idôre láthatóvá válik az OK felirat.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót a perc-ért
ENERGIE ✔
beállításához.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás
megerôsítéséhez.
Akijelzôn rövid idôre láthatóvá válik az OK felirat.
UHRZEIT(pontos idô)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)

P rog ra m ozha tó bek a pc s olá s i idô pont
Aprogramozható bekapcsolási idôpont alapbeállítás szerint
nem aktív, és csak akkor aktiválható, ha a pontos idôt már
beállították.
i Aprogramozható bekapcsolás csak akkor mûködik, ha a
készüléket ahálózati kapcsolóval bekapcsolták (standby, készenléti állapot).
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
[]
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg
nem válik láthatóvá a GERATEIN (a készülék bekapcsolása) felirat.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontba lépéshez.
Akijelzôn a következô jelzés válik láthatóvá: — : —
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót az óra-érték
beállításához.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás
megerôsítéséhez.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót a perc-érték
beállításához.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás
megerôsítéséhez.
Akijelzôn rövid idôre láthatóvá válik az OK felirat.
GERATEIN (a készülék bekapcsolása)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijel
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programo
zási módból való kilépéshez.
BEREIT(kész)
P rog ra m ozha tó k ik a pc s o lá s i idô

Az IMPRESSAgép programozható automatikus kikapcso
lásával energiát takaríthat meg.

i Aprogramozható automatikus kikapcsolásig eltelô id
szak alapbeállítása 5 óra. Ez azt jelenti, hogy a készü
az utolsó használatot követôen 5 óra elteltével autom
kusan kikapcsolódik.

A vízm ennyis ég eg ys ég e / a z óra form á tum a
i Aprogramozható kikapcsolási idô 0,5 és 15 óra közti
idôszakra állítható be, vagy inaktív állapotba is állítható.
Avízmennyiség egységének gyári alapbeállítását me
változtatni, az egység lehet ML(milliliter) vagy OZ (u
P élda :Akövetkezô módon változtathatja meg a programozható kikapcsolási idôt 5 óráról 10 órára.
Az óra formátumának gyári alapbeállítása is változta
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
formátum lehet 24 STD (24 órás) vagy AM/PM (a pon
E lôfeltétel:
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijel12 órás kijelzése, a délelôtt vagy délután feltüntetés
zôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik P élda :Akövetkezô módon változtathatja meg a vízláthatóvá az AUS NACH (kikapcsolás ... óra után)
mennyiség egységét ML-rôl OZ-ra.
felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programAkijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:
pontba lépéshez.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a k
Akijelzôn a következô jelzés válik láthatóvá: 5 STD (5
zôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felira
óra)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn
láthatóvá az ANZEIGE (kijelzés) felirat.
nem látja a 10 STD (10 óra) feliratot.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás
pontba lépéshez.
megerôsítéséhez.
Akijelzôn a következô jelzés válik láthatóvá: ML/OZ
Abeállítás programozása megtörtént, a kijelzôn rövid
idôre láthatóvá válik az OK felirat.
i Ha az óra formátumát akarja megváltoztatni, forga
AUS NACH (kikapcsolás ... óra után)
a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn nem vá
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn
hatóvá a 24H/AM PM felirat.
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programoNyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
zási módból való kilépéshez.
pontba lépéshez.
BEREIT(kész)
Akijelzôn a következô jelzés válik láthatóvá: ML

Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn E lôfeltétel:
nem látja az OZ (uncia) feliratot.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kij
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás
zôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
megerôsítéséhez.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem v
Akijelzôn rövid idôre láthatóvá válik az OK felirat.
láthatóvá a SPRACHE (nyelv) felirat.
ML/OZ
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn
pontba lépéshez.
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
DEUTSCH (német)
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programForgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijel
pontból való kilépéshez.
nem látja az ENGLISH (angol) feliratot.
ANZEIGE (kijelzés)
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a beállítás
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn
megerôsítéséhez.
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Akijelzôn rövid idôre láthatóvá válik az OK felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programoLANGUAGE (nyelv)
zási módból való kilépéshez.
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijel
BEREIT(kész)
nem válik láthatóvá az EXIT(kilépés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a program
N yelv
zási módból való kilépéshez.
Akijelzôn most már angol nyelvenjelenik meg:
Anyelv beállítása az elsô üzembe helyezéskor megtörténik.
READY(kész)
Akövetkezô nyelvek közül választhat:
• német
• angol
• francia
• olasz
• holland
módon változtathatja meg a nyelvet néP éldaAkövetkezô
:
metrôl (DEUTSCH) angolra (ENGLISH).
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A k és zülék ö blítés e

Az Ön IMPRESSAgépében a következô integrált gondozási programok találhatók meg:
• Akészülék öblítése
• Aszûrô cseréje
• Akészülék tisztítása
• Akészülék vízkôtelenítése

Az IMPRESSAgép bekapcsolásakor a felfûtés után
szülék öblítési eljárást igényel, ezt
gondozási
a
gomb világítása jelzi. Agomb megnyomásával indíthatja Ön e
öblítési folyamatot.

i Hajtsa végre a tisztítást, a vízkôtelenítést vagy a szûrôcserét, amikor a készülék erre felhívó jelzést ad.

Az IMPRESSAkikapcsolásakor a gép automatikusan
végzi az öblítési eljárást.
Akijelzôn a BEREIT(kész) felirat látható.
E lôfeltétel:

Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
Annak érdekében, hogy sokáig szerezzen Önnek örömet az
Nyomja meg a Rotary Switch
IMPRESSAgép és mindenkor a legkiválóbb minôségû kákapcsolót, amíg a kijelzôn me
vét lehessen vele elkészíteni, a gép napi gondozását ne munem jelenik a PFLEGE (gonlassza el.
dozás) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a progra
Akövetkezô eljárást kell elvégezni:
pontba lépéshez.
SPÜLEN (öblítés)
• Ürítse ki a kávézacctartályt és a vízfelfogó tálat. MindNyomja meg a Rotary Switch kapcsolót az öblíté
kettôt mossa ki meleg vízzel.
lyamat elindításához.
• Avíztartályt tiszta vízzel mossa ki.
SPÜLT(öblít), az öblítés automatikusan végbe meg
• Szerelje szét és mossa el a Profi-Auto-Cappuccino fúvó- befejezôdik, az IMPRESSAgép ez után ismét készen á
kát (ld. a 8. fejezetet, a „Gondozás - AProfi-Auto-Caphasználatra.
puccino fúvóka” cím alatt).
• Akészülék felszínét nedves kendôvel törölje le.
G ondozá s i ötletek

Az új CLARIS plus szûrôpatront
enyhe nyomással tegye be a helyére a víztartályba.
i 50 l víz felhasználása után a szûrô kapacitása kimerül.
Zárja be a patrontartót. Atartó
Az IMPRESSAgép ekkor szûrôcserét igényel.
megfelelô lezárásakor kattanás
i Két hónap elteltével a szûrô elveszti hatásosságát. Az idô
hallható.
múlását kísérje figyelemmel a patrontartón található dáTöltse meg a víztartályt hideg,
tum-korong segítségével.
friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.
Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a Profi-Auto
i Ha a CLARIS plus szûrôpatron nincs aktiválva, szûrôcserére való felszólítás sem jelenik meg.
Cappuccino fúvóka alá.
Afúvóka választókarját állítsa gôz
pozícióba.
Nyomja meg a gondozási
C s ere a fels zólítá s nyom á n
gombot.
Akövetkezô módon cserélheti ki a CLARIS plus szûrôFILTER SPÜLT(a szûrô öblítépatront, amikor az IMPRESSAgép erre vonatkozó jelzést
se), a fúvókán víz folyik ki.
ad.
i Aszûrô öblítése bármikor megszakítható. Ehhez elegendô
Akijelzôn láthatóvá válik a FILTER / BEREIT
megnyomni akármelyik gombot.
E lôfeltétel:
(szûrô / kész) jelzés, és a [ ] gondozási gomb világít.
i Avíz enyhén elszínezôdhet. Ez nem károsítja az egés
Nyomja meg a gondozási gombot.
get és az ízhatást sem rontja.
WECHSELN (csere)
Aszûrôöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automa
Vegye ki a gépbôl és ürítse ki a víztartályt.
kusan befejezôdik.
Nyissa fel a patrontartót és vegye ki onnan a régi CLAAkijelzôn láthatóvá válik a HEIZTAUF (felfûtés) feliRIS plus szûrôpatront a hosszabbítással együtt.
rat, majd a BEREIT(kész) felirat jelenik meg.
Ahosszabbítást felül helyezze fel egy új CLARIS plus
szûrôpatronra.
@A„szûrôcsere” eljárást az Interneten elérhetô bemut
segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowle
Builder tájékoztató programot a www.jura.com címe
S zûrôc s ere

K ézi s zûrôc s ere

i Atisztítási program kb. 15 percet vesz igénybe.
i Ne szakítsa félbe a tisztítási programot, mert azza
ken a tisztítási folyamat hatékonysága.
i AJURAtisztítótablettákat megkapja szakkereskedô
@A„készülék tisztítása” eljárást az Interneten elérhe
mutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg
Knowledge Builder tájékoztató programot a www.j
com címen.

Aszûrôcsere eljárást kézi úton is elindíthatja.
Aszûrô aktív állapotban van és a kijelzôn a BEE lôfeltétel:
REIT(kész) felirat látható.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontba lépéshez.
SPÜLEN (öblítés)
T is ztítá s fels zólítá s nyom á n
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik
láthatóvá a FILTER (szûrô) felirat.
Akijelzôn láthatóvá válik a REINIGEN / BEE lôfeltétel:
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.
REIT(tisztítás / kész) felirat, s a gondozási világít.
gomb
WECHSELN (csere)
Folytassa a „Csere a felszólítás nyomán” részben leírt
Nyomja meg a gondozási gombot.
eljárás szerint, a második
jellel
( kezdôdô) lépéstôl.
SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)
Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt
helyezze ezeket ismét a gépbe.
A k és zülék tis ztítá s a
PFLEGE DRÜCKEN (nyomja meg a gondozási gom200 kávé készítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az
bot), a gondozási gomb
világít.
IMPRESSAgép tisztítást kér.
Helyezze egy edényt (legalább 500 ml) a kávékif
Nyomja meg a gondozási
VIGYÁZAT!
gombot.
Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók
REINIGT(tisztít), a kávékifoki a károsodások a gépben és maradványok felbukkanása a
lyón keresztül víz folyik ki.
vízben.
Nyissa fel az elôre ôrölt kávé
Mindig kizárólag eredeti JURAgondozási kellékeket
betöltônyílásának fedelét.
használjon.

Dobjon egy JURAtisztítótablettát a
betöltônyílásba.
Csukja be a betöltônyílás fedelét.
PFLEGE DRÜCKEN (nyomja meg a
gondozásigombot),a gondozási
gomb világít.
Nyomja meg a gondozási gombot.
REINIGT(tisztít)
Többször is víz folyik ki a kávékifolyóból.
Afolyamat megszakad, SCHALE LEEREN (a kávézacctartály ürítése).
Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt, majd
helyezze vissza ezeket a gépbe.
Atisztítási folyamat befejezôdött. Az IMPRESSAgép ismét üzemképes állapotba kerül.
K ézi tis ztítá s
A„készülék tisztítása” folyamatot kézi úton is elindíthatja.
Akijelzôn látható a BEREIT(kész) felirat.
E lôfeltétel:

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.
SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)
Folytassa a “Tisztítás a felszólítás nyomán” részbe
eljárás szerint, a második
jellel
( kezdôdô) lépéstôl.
A k és zülék vízk ôtelenítés e

Az IMPRESSAa használatból eredôen vízkövesedik, s au
tomatikusan kéri a vízkôtelenítést. Avízkövesedés mér
az Ön által használt víz keménységi fokától függ.
VIGYÁZAT!

Amennyiben bôrre vagy szembe kerül a vízkôtelenítô s
nem zárható ki irritációk kialakulása.
Ügyeljen, hogy a vízkôtelenítô szer ne kerüljön a b
re vagy a szemébe.
Avízkôtelenítô szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel
eltávolítani. Ha a szembe került, forduljon orvosho

VIGYÁZAT!
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kijelzôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
Nem megfelelô vízkôtelenítô szer használata esetén ne
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programzárható ki a gép károsodása és maradványok felbukka
pontba lépéshez.
vízben.
SPÜLEN (öblítés)
Kizárólag eredeti JURAkarbantartási kellékeket has
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem válik
náljon a géphez!
láthatóvá a REINIGEN (tisztítás) felirat.

VIGYÁZAT!

V ízk ôtelenítés fels zólítá s nyom á n

Akijelzôn látható az ENTKALKEN / BEREIT
E lôfeltétel:
(vízkôtelenítés / kész) felirat, és a gondozási
világít.
gomb
Nyomja meg a gondozási gombot.
SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)
Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt,
VIGYÁZAT!
helyezze ezeket ismét a gépbe.
MITTELIN TANK (szert a tankba)
Amennyiben a vízkôtelenítô szer kényes felületekre kerül,
Vegye ki a víztartályt és ürítse ki.
ezek károsodása nem zárható ki.
Oldjon fel tökéletesen egy levéln
Akifröccsent folyadékot azonnal távolítsa el.
(3 JURAvízkôtelenítô tabletta)
vízkôtelenítô szert egy edényben
Avízkôtelenítési
program
kb.
40
percet
vesz
igénybe.
i
500 ml vízben. Ateljes feloldódás
i AJURAvízkôtelenítô tablettákat megkapja szakkereskeigénybe vehet néhány percet.
dôjénél.
Töltse be az oldatot az üres vízta
tályba és helyezze be a tartályt.
i Amennyiben CLARIS plus szûrôpatront használ és az
aktiválva van, nem jelenik meg felszólítás a vízkôtelení- MITTELIN TANK (szert a tankba), a gondozási gomb
világít.
tésre.
Távolítsa el a fúvókát.
Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a Conne
©(csatlakozó) alá.
System
@“Akészülék vízkôtelenítése” eljárást az Interneten elérNyomja
meg a gondozási gom
hetô bemutató segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a
bot.
Knowledge Builder tájékoztató programot a www.jura.com
© nyílásáAConnector System
címen.
ból víz folyik ki. Agondozási gomb
villog a vízkôtelenítési folyamat
idôtartama alatt.
Avízkôtelenítési eljárás megszakítása esetén nem zárható
ki a gép károsodása.
Avízkôtelenítést teljes egészében hajtsa végre.

Az eljárás automatikusan megáll. SCHALE LEEREN (a
tálca ürítése).
Ürítse ki a vízfelfogó tálcát és a kávézacctartályt, majd
helyezze ezeket vissza a gépbe.
©alatti edényt.
Ürítse ki a Connector System
WASSERTANK FÜLLEN (a víztartály megtöltése)
Öblítse ki alaposan a víztartályt, majd töltse meg hideg, friss csapvízzel.
Helyezze vissza a gépbe a víztartályt.
PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása),
a gondozási gomb
világít.
Tegyen egy edényt a Connec©alá.
tor System
Nyomja meg a gondozási
gombot.
© nyílásáAConnector System
ból víz folyik ki.
Az eljárás automatikusan megáll,
SCHALE LEEREN (a tálca ürítése).
Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd
helyezze ezeket vissza a gépbe.
Helyezze fel ismét a fúvókát.
Avízkôtelenítési eljárás befejezôdött.
Az IMPRESSAgép felfût és ismét üzemképes állapotba
kerül.

K ézi vízk ôtelenítés

A„készülék tisztítása” folyamatot kézi úton is elindíthat
Akijelzôn látható a BEREIT(kész) felirat és a
E lôfeltétel:
szûrô nincs aktiválva.

Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót, amíg a kije
zôn meg nem jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót a programpontba lépéshez.
SPÜLEN (öblítés)
Forgassa el a Rotary Switch kapcsolót, amíg nem v
láthatóvá az ENTKALKEN (vízkôtelenítés) felirat.
Nyomja meg a Rotary Switch kapcsolót.
SCHALE LEEREN (a tálca ürítése)
Folytassa a “Vízkôtelenítés a felszólítás nyomán” rész
ben leírt eljárás szerint, a második
jellel( kezdôdô) lépéstôl.
A P rofi-A uto-C a ppuc c ino fúvók a öblítés e

Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvók
kifogástalanul mûködjön, a fúvókát
m indentejkészítés
után vízzel ki kell öblíteni.

i Amennyiben elôre nem látott ok miatt megszakad a víz- i Az IMPRESSAgép nem szólítja fel Önt a Profi-Autokôtelenítési eljárás, a víztartályt alaposan mossa ki.
Cappuccino fúvóka öblítésére.

Vegye ki a tejszívó csövet a dobozból vagy tejtartályból.i Az IMPRESSAgép nem ad figyelmeztetést arra von
Töltsön meg egy edényt friss vízzel és merítse ebbe a
kozóan, hogy meg kell tisztítani a Profi-Auto-Capp
tejszívó csövet.
no fúvókát.
Tegyen egy edényt a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka
i AJURAAuto-Cappuccino tisztítóját megkapja a szak
alá.
reskedôjénél.
Aválasztókart állítsa a tejhab
vagy tej pozícióba.
Nyomja meg a gôz gombot.
@Az eljárást az Interneten elérhetô bemutató segíts
is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder
HEIZTAUF (felfût)
koztató programot a www.jura.com címen.
BEREIT(kész)
Nyomja meg akármelyik gomHelyezzen egy edényt a Profi-Auto-Cappuccino f
bot, amikor már tiszta víz folyik
ka alá.
ki az edénybe.
Töltsön egy edénybe 250 ml friss vizet és adjon
egy zárókupaknyi (legfeljebb 15 ml) mennyisége
Auto-Cappuccino tisztítóból.
A P rofi-A uto-C a ppuc c ino fúvók a tis ztítá s a
Merítse a tejszívó csô végét az edénybe.
Aválasztókart állítsa a tejhab
vagy tej pozícióba.
Annak érdekében, hogy a Profi-Auto-Cappuccino fúvóka
Nyomja
meg
a
gôz
gombot.
kifogástalanul mûködjön, célszerû ana
fúvókát
m
egponta
tisztítani, ha az adott napon elôzôleg készített vele tejet.
HEIZTAUF (felfût)
BEREIT(kész)
VIGYÁZAT!
Nyomja meg még egyszer a g
gombot.
Nem megfelelô tisztítószer használata esetén nem zárható
DAMPF (gôz)
ki a gép károsodása és maradványok felbukkanása a vízForgassa el a Rotary Switch
ben.
kapcsolót, amíg a kijelzôn nem
Kizárólag eredeti JURAkarbantartási kellékeket haszválik láthatóvá a 60 SEC (60
náljon a géphez.
mp) felirat.
DAMPF (gôz), a fúvóka és a csô tisztítása folyik.

Nyomja meg akármelyik gombot, amikor az Auto-Cappuccino tisztítót tartalmazó edény kiürült.
Öblítse ki alaposan az edényt, töltse meg 250 ml friss
vízzel, majd merítse bele a tejszívó csövet.
Nyomja meg a gôz gombot.
Forgassa el a Rotary Switch
kapcsolót, amíg a kijelzôn nem
válik láthatóvá a 60 SEC (60
mp) felirat.
DAMPF (gôz), a fúvóka és a csô tiszta vízzel való kiöblítése folyik.
Nyomja meg akármelyik gombot, amikor a vizet tartalmazó edény kiürült.

A P ro fi-A uto -C a ppuc c ino fúvók a s zéts zedés e
Óvatosan húzza le a Profi-AutoCappuccino fúvókát a Connector
© csatlakozóról.
System
Szerelje szét alkatrészeire a ProfiAuto-Cappuccino fúvókát.
Alaposan, folyó víz alatt mosogassa el a fúvóka minden részét.
Szerelje ismét össze a Profi-Auto-Cappuccino fúvókát,
majd helyezze fel a Connector©
System
csatlakozóra.
AProfi-Auto-Cappuccino fúvóka tisztítása ezzel befejezôdött.

I deg en tes tek eltá volítá s a

Alegjobb minôségû babkávé felhasználása esetén is
fordulhat, hogy a kávéban idegen testek vannak. Ezek
megakaszthatják a darálót.

Kapcsolja ki a készüléket a
be/kikapcsoló gombbal.
Kapcsolja ki a készüléket a
hálózati kapcsolónál is.
Nyissa fel a babkávé-tartály
fedelét és távolítsa el az aromavédô fedelet.
Atartályban levô babkávét porszívóval távolítsa el.
Lazítsa meg a babkávé tartályában található csava
hajtsa fel az ujjvédôt.
Amaradék babkávét is távolítsa el a porszívóval.

Helyezze fel a daráló kulcsát.
Forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a beszorult idegen
testet a daráló el nem engedi, s
ez után távolítsa el az idegen
testet.
Hajtsa le az ujjvédôt és a csavart ismét húzza meg
Töltsön babkávét a tartályba, majd zárja le az arom
védô fedelet és a babkávé tartályának fedelét.

A ba bk á vé-ta rtá ly tis ztítá s a

A vízta rtá ly vízk ôtelenítés e

Akávébabon némi zsírréteg lehet, amelybôl visszamarad
Avíztartáliy vízkövessé válhat. Akifogástalan mûköd
valami a babkávé-tartály falain. Ezek a maradványok ked- biztosítása érdekében a víztartályt idôrôl idôre vízkôt
vezôtlenül befolyásolhatják a készített kávé minôségét.
teni kell.
Ezért idôrôl idôre célszerû megtisztítani a babkávé-tartályt.
Vegye ki a víztartályt.
Akijelzôn a BOHNEN FÜLLEN (kávébab beAmennyiben CLARIS plus szûrôpatront használ, az
E lôfeltétel:
töltése) felirat látható.
távolítsa el.
Atartályt vízkôtelenítse valamilyen, a kereskedele
Kapcsolja ki a készüléket a
ben kapható, enyhe hatású vízkôtelenítô szer felh
be/kikapcsoló gombbal.
nálásával.
Kapcsolja ki a készüléket a háEzt követôen alaposan öblítse ki a víztartályt.
lózati kapcsolónál is.
Ha CLARIS plus szûrôpatront használ, azt tegye v
Nyissa fel a babkávé-tartály
sza a helyére.
fedelét és távolítsa el az aroTöltse fel friss vízzel a víztartályt.
mavédô fedelet.
Helyezze vissza a víztartályt a gépbe.
Lazítsa meg a babkávé tartályában található csavart és
hajtsa fel az ujjvédôt.
Amaradék babkávét távolítsa el porszívóval.
Száraz, lágy kendôvel tisztítsa meg a babkávé-tartályt.
Hajtsa le az ujjvédôt és a csavart ismét húzza meg.
Töltsön babkávét a tartályba, majd zárja le az aromavédô fedelet és a babkávé tartályának fedelét.
Ezzel a babkávé-tartály tisztítása befejezôdött.
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S zö ve g
Ok
T e e ndô
SCHALE LEEREN Avízfelfogó tál megtelt.
Ürítse ki a
(a tálca ürítése) Nem lehet kávéféleségeket
vízfelfogó tálat.
vagy forró vizet, illetve
tejes termékeket készíteni.
WASSERTANK
Avíztartály kiürült.
Töltse fel a
FÜLLEN (a víztartály
Nem lehet
víztartályt (ld. az
feltöltése)
kávéféleségeket vagy
„Elôkészítés és
forró vizet, illetve tejes üzembe helyezés
termékeket készíteni.
- Avíztartály
feltöltése” c. részt
a 2. fejezetben).
KAFFEESATZ
Akávézacctartály megtelt. Ürítse ki a
LEEREN
Nem lehet kávéféleségeket
kávézacctartályt
(a kávézacctartálykészíteni, forró vizet, illetve
és a vízfelfogó tálat.
ürítése)
tejes termékeket azonban
lehet készíteni.
SCHALE FEHLT Avízfelfogó tál nincs
Helyezze be
(a tál hiányzik) megfelelôen betéve, vagya vízfelfogó tálat.
egyáltalán nincs behelyezve.
Tisztítsa meg
Nem lehet kávéféleségeket
a vízfelfogó tál
vagy forró vizet, illetve tejes
hátsó részénél
termékeket készíteni.
a fém érintkezôket.
BOHNEN FÜLLEN Ababkávé-tartály üres.
Töltse fel a
(kávébab betöltése)
Nem lehet kávéféleségeket
babkávé-tartályt
készíteni, forró vizet,
(ld. az “Elôkészítés
illetve tejes termékeket és üzembe helyezés
azonban lehet készíteni. - Ababkávé-tartály
feltöltése” c. részt
a 2. fejezetben.

S zö ve g
Ok
REINIGEN (tisztítás)
Az IMPRESSAgép
tisztítást igényel.

T e e ndô
Hajtsa végre
a tisztítási eljárást
(ld. a “Gondozás Akészülék
tisztítása” c. részt
a 8. fejezetben.
ENTKALKEN
Az IMPRESSAgép
Hajtsa végre
(vízkôtelenítés) vízkôtelenítést igényel. a vízkôtelenítési
eljárást (ld. a
„Gondozás Akészülék vízkôtelenítése” c. részt
a 8. fejezetben).
FILTER (szûrô)
ACLARIS plus szûrôpatron Cserélje ki a
kimerült.
CLARIS plus
szûrôpatront (ld. a
“Gondozás - Aszûrô
kicserélése” c. részt
a 8. fejezetben).
DECKEL
Az elôre ôrölt kávé
Zárja le az elôre
SCHLIESSEN
betöltônyílásának fedele ôrölt kávé
(a fedél zárása) nyitva van.
betöltônyílásának
fedelét.
ZU WENIG PULVER
Abetöltônyílásba túl kevés Akövetkezô
(túl kevés a kávépor)
elôre ôrölt kávé került, készítéskor töltsön
az IMPRESSAmegszakítja be több elôre ôrölt
a készítési folyamat.
kávét (ld. a
“Kávékészítés
gombnyomásra Elôre ôrölt kávé”
témáról szóló részt
az 5. fejezetben).
ZU HEISS (túl forró)Arendszer túlságosan meleg
Készítsen el egy
ahhoz, hogy egy gondozási
kávéféleséget vagy
programot el lehessen indítani.
engedjen ki forró
vizet a gépbôl.
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P ro blé m a
Ok
T e e ndô
Adaráló igen zajosanAdarálóban idegen testek
Távolítsa el az
mûködik.
vannak.
idegen testet (ld. a
“Gondozás - Idegen
test eltávolítása”
témáról szóló részt
az 5. fejezetben).
Tejhabosításkor túl
AProfi-Auto-Cappuccino
Tisztítsa meg a
kevés hab jön létre.
fúvóka elszennyezôdött. Profi-AutoCappuccino fúvókát
(ld. a 8. fejezetben,
a „Gondozás - AProfiAuto-Cappuccino
fúvóka öblítése és
tisztítása”témáról
szóló részben).
Akávékészítéskor Akávé, illetve az elôre ôrölt Állítsa a darálót
csak cseppenkéntkávé túl finomra van darálva,
durvább ôrlési
folyik ki a kávé. eltömi a szûrôt.
fokozatra, illetve
használjon
durvábbra ôrölt
kávét (ld. a 2. fejezetben, az „Elôkészítés és üzembe
helyezés - Adaráló
beállítása” cím alatt).
AvízkeménységetAktív állapotban van
Szüntesse meg a
nem lehet beállítani.
a CLARIS plus szûrôpatron.
CLARIS plus szûrôpatron aktiválását.
ABOHNEN FÜLLENAdaráló még nem telt megKészítsen el egy
(babkávé betöltése)
teljesen kávébabbal.
kávé-féleséget.
felirat látható, pedig
már megtörtént
a kávébab-tartály
feltöltése.

P ro blé m a
Ok
T e e ndô
Noha a kávébab-tartály
Ababkávé szintjét ellenôrzôTisztítsa meg a
üres, nem jelenik berendezés elszennyezôdött.
kávébab-tartályt
meg a BOHNEN
(ld. a “Gondozás FÜLLEN (babkávé
Akávébab tartályábetöltése) felirat.
nak tisztítása”
témáról szóló részt
a 8. fejezetben).
Állandóan látható Avízfelfogó tál fém
Avízfelfogó tál
a SCHALE LEERENérintkezôi elszennyezôdtek
hátsó részénél tisz(a tál ürítése) felirat.
vagy nedvesek.
títsa meg a fém
érintkezôket.
Noha tele van
Avíztartály úszója megakadt.
Vízkôtelenítse
a víztartály, a kijelzôn
a víztartályt (ld. a
a WASSERTANK
“Gondozás - AvízFÜLLEN (a víztartály
tartály vízkôtelenífeltöltése) felirat látható.
tése” témáról szóló
részt a 8. fejezetben).
Az ERROR 2 (2 sz.Ha a készülék hosszabb ideig
Várja meg, amíg
hiba) felirat látható
hideg helyen volt, biztonsági
a készülék felmea kijelzôn.
okokból zárolva van a
legszik a szobahôfelfûtési lehetôség.
mérsékletig.
Egyéb ERROR
Kapcsolja ki az
(hiba) jelzések
IMPRESSAgépet a
láthatók a kijelzôn.
hálózati kapcsolóval. Vegye fel a kapcsolatot az országába
mûködô ügyfélszolgálattal (ld. a “Kapcsolatfelvétel a JURA
céggel” témáról
szóló részt a 17.
fejezetben).

Ha a zavart nem sikerült kiküszöbölni, vegye fel a kapcsolatot az
ban
t. mûködô ügyfélszolgálattal. Atelefonszámokat megtalálja a 1
zetben, „Kapcsolatfelvétel a JURAcéggel” cím alatt.

15M ûs za k i a da tok
T ípus tá bla
Kérjük, a készülék csatlakoztatása elôtt vegye szemügyre a típustáblát.
Atípustáblát az IMPRESSAgép alján találhatja meg.
Atáblán levô jelzések jelentése:
• VAC =Volt, váltóáram-feszültség
• W
=teljesítmény wattban
M ûs za k i a da to k
Feszültség
220-240 VAC, 50 Hz
Teljesítmény
1450 W
Biztonsági vizsgálat
CE [ ]
Energiafelhasználás SPAREN - (takarékosság nélkül)
12 Wh
Energiafelhasználás SPAREN ¸ (takarékos üzemmód)
7 Wh
Szivattyúnyomás
statikus max. 15 bar
Avíztartály befogadóképessége
2,1 lit.
Ababkávé-tartály befogadóképessége
250 g
Akávézacctartály befogadóképessége
kb. 16 adag
Vezetékhossz
kb. 1,1 m
Súly
10,75 kg
Méretek (szél. x mag. x mélys.)
28,5 x 34,2 x 43,3 cm
CE Ez a termék megfelel minden vonatkozó európai (EK) irányelvnek.

