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A Csepegtetô tálca
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S Gôzengedési gomb
T Forró víz gomb
U Mozgatható forróvíz-kifolyó
V Mozgatható gôzkifolyó
W Tartozék-fiók
X Víztartály fedele

Programozási gombok:

A Be-kikapcsoló
B Szûrô gomb
C Vízkôtelenítés gomb
D Számláló gomb
E Program megnyitás
F + gomb (kritériumok 

megváltoztatása / a tárolt értékek
módosítása felfelé)

G Öblítés gomb
H Tejtisztítás
I Kávétisztítás
J Komplett tisztítás
K EXIT (kilépés) gomb
L - gomb (kritériumok 

megváltoztatása / a tárolt értékek
módosítása lefelé)
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Jelmagyarázat:

[DISPLAY] (KIJELZÔ) 
ÜZENET A KIJELZÔN:
Tájékoztatásra szolgál.
Folyamatos szöveg.

= Útmutatás   

= Fontos üzenet

= Javaslat

GRAFIKUS ÜZENET:
Járjon el az útmutatások szerint. 
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Fontos útmutatások a felhasználó számára

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a JURA terméket. 
Mielôtt megkezdi új gépének használatát, kérjük, olvassa el tüze-
tesen a használati útmutatót, és olyan helyen tárolja, hogy mindig
megtalálja, ha valaminek utána kíván nézni.
Amennyiben esetleg további információra lenne szüksége, vagy
olyan problémák lépnének fel, melyeket ez a használati útmutató
nem annyira részletesen tárgyal, forduljon bizalommal a helyi
szakkereskedôhöz vagy közvetlenül a JURA Elektroapparate AG
céghez.

1. A gép leírása

Önnek immár módjában áll a legmagasabb színvonalon kínálni a
kávé élvezetét ügyfelei, vendégei, munkatársai és önmaga számá-
ra. Az IMPRESSA X9 gépet gyakorlatlan felhasználók is könnye-
dén kezelni tudják. A párbeszédes kijelzési rendszer szöveges üze-
netekkel és könnyen érthetô ábrákkal végigvezeti a felhasználót az
összes programon. Az Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B-
.A.S.) intelligens elôfôzô rendszer gondoskodik a kávé aromájá-
nak teljességérôl és a lehetô legkiválóbb eszpresszót/kávét szol-
gáltatja, nagyszerû habbal megkoronázva. Tetszés szerint eldönt-
hetô, hogy az egyik vagy a másik darálóból jöjjön a kávé. A keve-
rék az Ön személyes ízlésének megfelelôen programozható.
Gombnyomásra, a csésze elmozdítása nélkül mód van cappuc-

cino, latte macchiato vagy tejeskávé elkészítésére is. 

Az intelligens elektronika a legkényelmesebb kezelést biztosítja,
hiszen például az aktív babkávészint-felügyelet idejében, a kijel-
zôn tájékoztat arról, ha a két 650 g-os babkávé-tartály bármelyiké-
ben utántöltésre van szükség. 
Az integrált öblítési, tisztítási és vízkôtelenítési programok szava-
tolják a gondozás egyszerû, gombnyomással történô elvégzését.  

1.1 Alapkivitel 

Az IMPRESSA X9 gép alapkiviteléhez tartoznak a következô le-
hetôségek (1. ábra):

A KÁVÉ E CAPPUCCINO
B ESZPRESSZÓ F TEJESKÁVÉ
C RISTRETTO G MACCHIATO
D 2x H TEJHAB

1.2 A JURA szerviz szakemberei által elvégezhetô alapbeál-

lítások 

A következô beállításokat csak a JURA szerviz szakemberei vé-
gezhetik el. 
a) A termékeknek az ügyfél igényei szerinti beállításai. Az alap-

beállítás szerinti termékek felválthatók a következôkkel:
-  2 eszpresszó, 2 kávé, 2 ristretto, kiskanna, latte macchiato,

forró víz és gôz állandó jelleggel beállítva;
-  kívánságra lehetôség van a darálási elôválasztás vagy az öb-

lítési gomb beállítására. 
A termékek egyéni jellegû elrendezésére is mód van (1. ábra). 

b) Termékek zárolása.
c) A szerviz szakemberei az  összes terméket hozzá tudják igazí-

tani az ügyfél kívánságaihoz. 
d) A szûrô kapacitásának beállítása. 
e) Kódcsoportok kiadása. 

- 3 kódcsoport jelölhetô ki. A kódcsoportokhoz különféle jo-
gosultságok tartoznak. 

2. Biztonsági elôírások

2.1 Figyelmeztetô utasítások

• A gyermekek nem ismerik fel a veszélyforrásokat, melyeket
az elektromos készülékek használata jelenhet, ezért soha ne
hagyjuk a gyermeket a géppel egyedül!
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• A készüléket csak hozzáértô személy használhatja.
• Soha ne használjon hibás gépet, vagy olyan készüléket,

amelynek sérült a vezetéke.

2.2 Elôvigyázatossági elôírások

• Ne tegye ki soha a gépet idôjárási viszontagságoknak (esô, hó,
fagy) és soha ne használja a készüléket nedves kézzel.

• A gépet csak vízszintes, stabil alapzatra szabad elhelyezni. So-
ha ne tegye forró vagy meleg felületre (pl. fôzôlapra). Vá-
lasszon gyermekek és háziállatok számára nem elérhetô helyet.

• Ha hosszabb ideig nem használja a gépet (pl. nyaralás elôtt
stb.), mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval (15/D ábra)
és a csatlakozót húzza ki a konnektorból.

• Tisztítási munkák elôtt mindig kapcsolja ki a gépet a hálózati
kapcsolóval (15/D ábra) és húzza ki a csatlakozót a konnektorból.

• Soha ne a vezetéknél vagy a gépnél fogva húzza ki a csatlako-
zót az aljzatból.

• Soha ne próbálja a gépet megjavítani, illetve kinyitni. A szer-
vízelést csak a hivatalos szerviz-cég végezheti el eredeti alkat-
részekkel és tartozékokkal.

• A gépet vezeték köti össze az elektromos hálózattal. Vigyáz-
zon arra, hogy a vezetékben senki ne botolhasson meg és ne
rántsa le a készüléket. A gyermekeket és háziállatokat távol
kell tartani a géptôl.

• Soha ne tegye a gépet vagy a gép alkatrészeit a mosogatógépbe.
• A készülék helyét lehetôleg úgy válasszuk ki, hogy a gép kö-

rül a levegô cirkulálni tudjon, elejét véve a túlmelegedésnek.
• Savas hatású vízkôtelenítô szer használata esetén: az esetleges

ráfreccsenéseket és maradék cseppeket haladéktalanul távolít-
sa el a kényes felületekrôl, különösen a természetes kô, illetve
fa-felületekrôl, vagy elôre tegye meg a szükséges elôvigyáza-
tossági intézkedéseket.

• Az A + B szerviz-csatlakozókhoz csak a gyártótól eredô, enge-
délyezett tartozékokat szabad csatlakoztatni (15 A + B ábra). 

3. A gép elôkészítése

3.1 A feszültség ellenôrzése

A gép gyárilag a megfelelô feszültségre van beállítva. Gyôzôdjön
meg arról, hogy az Ön hálózatának feszültsége megegyezik-e a gé-
pen látható feszültséggel (15/C ábra).

3.2 Az elektromos biztosíték ellenôrzése

Ellenôrizze, hogy az Ön hálózati biztosítéka a készülék mûszaki
adottságainak megfelelôen van-e kiépítve (15/C ábra).

3.3 A víztartály feltöltése

• Távolítsa el a víztartályt (2. ábra) és alaposan öblítse ki hideg
csapvízzel. 
• Töltse fel a víztartályt és helyezze be ismét a készülékbe. 
• Ügyeljen arra, hogy a tartály megfelelôen a helyére kattanjon. 

Kizárólag friss, hideg vizet töltsön a tartályba. Soha ne töltse
fel tejjel, ásványvízzel vagy más folyadékkal. Vizet a tartály
kivétele nélkül is utánatölthet. Egyszerûen vegye le a fedelet
és egy edénybôl öntsön be vizet fentrôl, majd tegye vissza a
fedelet a helyére.

3.4 Kávébab betöltése 

Két különbözô kávébab betöltésére van lehetôség. 
• Vegye le a kávétartályok fedelét (3. ábra).
• Távolítsa el az esetleges szennyezôdéseket vagy idegen teste-

ket a kávébab-tartályokból.
• Töltse fel babkávéval a tartályokat, majd a fedeleket helyezze

vissza.
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4. Üzembe helyezés

Elôfeltétel: a víztartályt és a kávébab-tartályokat elôzôleg fel
kell tölteni.

• Kapcsolja be az IMPRESSA X9 gépet a fôkapcsolóval, amely
a készülék hátoldalán található (15/D ábra). 

• Nyissa fel a programozási gombok fedelét (4. ábra) és kap-
csolja be az IMPRESSA X9 gépet az üzemi kapcsolóval (5/A
ábra).
SPRACHE (nyelv)

DEUTSCH (német)
• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával (5/F vagy L ábra) ki-

választhatja a kívánt nyelvet.
• A tároláshoz nyomja meg a P gombot (5/E ábra). 

GESPEICHERT (tárolva)

UHRZEIT (pontos idô)
STUNDEN (óra)
- : - 

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával (5/F vagy L ábra)
beállíthatja az órák értékét.

• A tároláshoz nyomja meg a P gombot (5/E ábra). 
GESPEICHERT (tárolva)

UHRZEIT (pontos idô)
MINUTEN (perc)
12:00

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával (5/F vagy L ábra)
beállíthatja a percek értékét.

• A tároláshoz nyomja meg a P gombot (5/E ábra). 
GESPEICHERT (tárolva)

WILLKOMMEN B (üdvözöljük)

SPÜLTASTE DR (nyomja meg az öblítés-gombot)
• Nyomja meg az öblítés gombját (5/G ábra)

SYSTEM FÜLLT (a rendszer feltölt)
GERÄT HEIZT (a készülék felfût) 

• Helyezzen egy üres csészét az állítható magasságú kombi-ki-
folyó alá (6. ábra). 
SPÜLTASTE DR (nyomja meg az öblítés-gombot)

• Nyomja meg az öblítés gombját (5/G ábra)
GERÄT SPÜLT (a készülék öblít)

Az öblítés elôször a kávékifolyón keresztül történik, majd a
két tejkifolyón keresztül. 

5. A készülék bekapcsolása

• Kapcsolja be az IMPRESSA X9 gépet a fôkapcsolóval, amely
a készülék hátoldalán található (15/D ábra). 

• Nyissa fel a programozási gombok fedelét (4. ábra) és kap-
csolja be az IMPRESSA X9 gépet az üzemi kapcsolóval (5/A
ábra).
WILLKOMMEN B (üdvözöljük)

GERÄT HEIZT (a készülék felfût)
• Helyezzen egy üres csészét az állítható magasságú kombi-ki-

folyó alá (6. ábra). 
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SPÜLTASTE DR (nyomja meg az öblítés-gombot)
• Nyomja meg az öblítés gombját (5/G ábra)

GERÄT SPÜLT (a készülék öblít)
Az öblítés elôször a kávékifolyón keresztül történik, majd a
két tejkifolyón keresztül. 

6. A készülék öblítése

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
• Nyomja meg az öblítés gombját (5/G ábra)

GERÄT SPÜLT (a készülék öblít)

Az öblítés elôször a kávékifolyón keresztül történik, majd a
két tejkifolyón keresztül. 

7. Az ôrlési fokozat beállítása

Önnek lehetôsége van arra, hogy a kávégép darálóját a kávé pör-
köléséhez igazítsa. Amit mi ajánlunk:
világos pörkölésnél › finomabb ôrlés 
sötétebb pörkölésnél › durvább ôrlés
• Az ôrlési fokozat beállításához forgassa a beállító gyûrût a kí-

vánt állásba (7. ábra).
• A következô lehetôségei vannak:

minél kisebbek a pontok, annál finomabb az ôrlés
minél nagyobbak a pontok, annál durvább az ôrlés

Az ôrlési finomság csak a daráló mûködése esetén állítható.

8. A vízkeménység beállítása

Mivel a gép vizet forral, ez óhatatlanul vízkövesedéshez vezet,
melyet a kijelzô idôben jelez is. A készüléket be kell állítani a fel-
használt víz keménységére. Az ehhez szükséges tesztlapocskákat
mellékelve megtalálja.

1 német keménységi fok 1,79 francia keménységi foknak felel
meg. 

A vízkeménység 1 német keménységi foktól 30 német keménysé-
gi fokig állítható be, vagy ki is kapcsolható. 
Az IMPRESSA X9 készülék gyári beállítása a 16-os német ke-
ménységi fokozat. Ezt az értéket Ön a következô módon változtat-
hatja meg, hogy megfeleljen a helyi vízkeménységnek. Példa:

BITTE WÄHLEN

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem
hall. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• Ismét megnyomva a P gombot (5/E ábra), bekapcsolja ennek a
funkciónak a programozását. 

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával be tudja állítani a kí-
vánt vízkeménységi fokot. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• A tároláshoz nyomja meg a P gombot (5/E ábra). 
GESPEICHERT (tárolva)

WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra). 
BITTE WÄHLEN  (kérjük, válasszon)
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9. A CLARIS plus szûrôpatron használata

A CLARIS plus szûrôpatron megfelelô használata esetén a ké-
szüléket többé nem kell vízkôteleníteni. A CLARIS plus szû-
rôpatronról részletesebb információkat talál a “CLARIS - Ke-
mény a vízkôvel szemben, kíméletes a géppel” címû tájékoz-
tató füzetben.

9.1 A szûrôpatron behelyezése

A CLARIS plus szûrôpatront az elsô alkalommal a szerviz
szakemberének kell behelyeznie. Kérjük, lépjen kapcsolatba
az illetékes szervizzel.

• A szûrô cseréjét a 21. fejezetben leírtak szerint hajtsa végre. 

10. Kávé

10.1 Kávé / eszpresszó / ristretto készítése

BITTE WÄHLEN  (kérjük, válasszon)
• Helyezzen 1 csészét az állítható magasságú kombi- kifolyó

alá (6. ábra) és nyomja meg a megfelelô termék készítési
gombját. Az elôforrázási rendszer (I.P.B.A.S.) átitatja a kávé-
port, így a kávé kifolyása rövid ideig áll, s csak ez után kezdô-
dik meg a tényleges forrázási folyamat. A következô példa
egy eszpresszó-kávé készítését írja le.
1 ESPRESSO

Az eszpresszó-készítés idôtartamát a grafikus sáv érzékelteti.

A fôzési folyamatot a befejezôdés elôtt bármikor megszakít-
hatja, bármelyik kávékészítési gomb megnyomásával. Annak
érdekében, hogy kiváló habja legyen a kávénak, Ön az állítha-
tó magasságú kombi-kifolyót (6. ábra) mindig beállíthatja a
felhasznált csésze magasságának megfelelôen.

10.2  Cappuccino / macchiato készítése 

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
• Helyezzen 1 csészét az állítható magasságú kombi- kifolyó

alá (6. ábra) és nyomja meg a macchiato készítési gombját
(1/G ábra). Ügyeljen arra, hogy a tejvezetô csô (8/A ábra) be-
le legyen merítve a tejbe. A következô példa egy macchiato
készítését írja le.
MACCHIATO

• Az IMPRESSA X9 az elsô lépésben a tejhabot készíti el.

A tejhabkészítés idôtartamát a két grafikus sáv közül az alsó
érzékelteti.
MACCHIATO

• A folyamat utolsó részében kerül sor a kávé elkészítésére.

A kávékészítés idôtartamát a két grafikus sáv közül a felsô ér-
zékelteti.
A készítési gomb megnyomásával mind a tejhab készítését,
mind a kávé fôzését bármikor félbe tudja szakítani. 
A tej-felhasználások után 10 perccel a készülék automatiku-
san öblíti a tej-rendszert. Az öblítésre elôzôleg hangjelzés hív-
ja fel a figyelmet. 
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10.3  Tejeskávé készítése 

BITTE WÄHLEN
• Helyezzen egy csészét az állítható magasságú kombi- kifolyó

alá (6. ábra) és nyomja meg a tejeskávé készítési gombját (1/F
ábra).
MILCHKAFFEE (tejeskávé)

• A kávé és a tej egyidejûleg folyik a csészébe.
A kávékészítés idôtartamát a két grafikus sáv közül a felsô ér-
zékelteti.
A készítési gomb megnyomásával mind a tejhab készítését,
mind a kávé fôzését bármikor félbe tudja szakítani. 
A tej-felhasználások után 10 perccel a készülék automatiku-
san öblíti a tej-rendszert. Az öblítésre elôzôleg hangjelzés hív-
ja fel a figyelmet. 

10.4  Tejhab

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
• Helyezzen egy csészét az állítható magasságú kombi- kifolyó

alá (6. ábra) és nyomja meg a tejhab készítési gombját (1/H
ábra).
MILCHSCHAUM (tejhab)

• A tej/tejhab elkészül.

A tejhabkészítés idôtartamát a grafikus sáv érzékelteti.
A készítési gomb megnyomásával a tejhab készítését bármi-
kor félbe tudja szakítani. 

10.5 A 2x (duplázó) gomb

A 2x gomb elôzetes használatával Önnek lehetôsége van arra, hogy
egy fôzési eljárással 2 csészényit készítsen a termékbôl. Elôször
nyomja meg a 2x gombot, majd a kívánt termék választási gombját. 
A tejtermékek készítését nem lehet duplázni. 
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

• Készítsen el 2 ristrettót, eszpresszót vagy kávét oly módon,
hogy elôzetesen megnyomja a 2x gombot (1/D ábra). 

• Válassza ki a kívánt terméket, például a ristretto készítését
(1/C ábra).
2 RISTRETTI

• A két adag egyetlen fôzési eljárással elkészül. 

11. Forró víz készítése

BITTE WÄHLEN  (kérjük, válasszon)
• Helyezzen egy csészét a mozgatható forróvíz-kifolyócsô alá

(U) és nyomja meg a forró víz készítési gombját (T / ).
HEISSWASSER (forró víz)

• A programozott vízadag kiengedése után a kifolyás automati-
kusan befejezôdik.
A forróvíz-készítés idôtartamát a grafikus sáv érzékelteti.
A készítési gomb megnyomásával a készítést bármikor félbe
tudja szakítani. 
A forró víz készítésekor kezdetben freccsenés elôfordulhat. A
mozgatható kifolyócsô felforrósodik. Kerülje a közvetlen
érintkezést a forró víz kifolyócsövével. 
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12. Gôz engedése

BITTE WÄHLEN  (kérjük, válasszon)
• Helyezzen egy csészét a mozgatható gôz-kifolyócsô alá (V) és

nyomja meg a gôz készítési gombját (S / ).
DAMPF (gôz)

• A programozott gôzadag kiengedése után a kifolyás automati-
kusan befejezôdik.

A gôzkészítés idôtartamát a grafikus sáv érzékelteti.
A készítési gomb megnyomásával a készítést bármikor félbe
tudja szakítani. 
A gôz készítésekor kezdetben freccsenés elôfordulhat. A moz-
gatható gôz-kifolyócsô felforrósodik. Kerülje a közvetlen
érintkezést a gôz kifolyócsövével. 

13. A készülék kikapcsolása

BITTE WÄHLEN  (kérjük, válasszon)
• Kapcsolja ki a készüléket az üzemi kapcsolóval (5/A ábra). A

kikapcsoláskor a készülék automatikus öblítési eljárást hajt
végre. Mindig csak azoknak a kifolyóknak az öblítésére kerül
sor, amelyeket elôzôleg használtak..

AUF WIEDERSEHEN (a viszontlátásra)

A készüléknek az elektromos áramellátásról való teljes levá-
lasztásához a gép hátoldalán található hálózati kapcsolót is le
kell kapcsolni (15/D ábra).

14. Programozás

A következô programozási lehetôségek állnak rendelkezésre:
• Vízkeménység.
• Beállítás (termék).
• Pontos idô.
• Bekapcsolási idô.
• Kikapcsolási idô.
• Nyelv.
• Kijelzés (mértékegység és idôformátum).
• Információk (a készítések és tisztítások száma).

14.1 A vízkeménység beállítása

A vízkeménység beállításához olvassa el a 8. fejezetben, “A
vízkeménység beállítása” cím alatt található információkat. 

14.2 Beállítások (termékek meghatározása)

Mindegyik terméket a személyes igényei szerint programozhatja
be. A példa: a cappuccino sajátosságainak beállítása. 

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem

hall. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el az EIN-
STELLUNG (beállítás) felirathoz a kijelzôn. 
EINSTELLUNG (beállítás)

• Nyomja a ismét a P gombot (5/E ábra), ekkor aktívvá válik az
EINSTELLUNG programfunkció. 
EINSTELLUNG (beállítás)
BITTE 
WÄHLEN (kérjük, válasszon)
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• Válassza ki a kívánt termék-gombot. Példánk esetében ez a
cappuccino (1/E ábra). 
CAPPUCCINO
WASSER (víz)
100 ML

• A P gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá
válik.

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el a kívánt
mennyiség megjelenéséhez a kijelzôn.

• A választást erôsítse meg a P gomb (5/E ábra) megnyomásával. 
GESPEICHERT (tárolva)

CAPPUCCINO
SCHAUM (hab)
20 SEC (20 másodperc)

• A P gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá
válik.

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el a kívánt hab-
mennyiség megjelenéséhez a kijelzôn.

• A választást erôsítse meg a P gomb (5/E ábra) megnyomá-
sával. 
CAPPUCCINO
MILCH (tej)
20 SEC (20 másodperc)

• A P gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá
válik.

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el a kívánt
mennyiség megjelenéséhez a kijelzôn.

• A választást erôsítse meg a P gomb (5/E ábra) megnyomá-
sával. 

• A “+” vagy a “-” gombot nyomja meg, amíg a kijelzôn meg
nem jelenik a PULVER (por) szó. 
CAPPUCCINO

• A P gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá
válik.

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával tudja beállítani a kí-
vánt kávéerôsséget.

• A választást erôsítse meg a P gomb (5/E ábra) megnyomásá-
val. 
CAPPUCCINO
MÜHLE (daráló)
50% 50%

• A P gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá
válik.

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával tudja beállítani a bal
és jobb oldali daráló közti arányt.

• A választást erôsítse meg a P gomb (5/E ábra) megnyomá-
sával. 
CAPPUCCINO
TEMP (hômérséklet)
NORMAL (szokásos)

• A P gomb újbóli megnyomásával a program e lépése aktívvá
válik.

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával tudja beállítani a kí-
vánt hômérsékletet.

• A választást erôsítse meg a P gomb (5/E ábra) megnyomásá-
val.

• Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra). 
EINSTELLUNG (beállítás)

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

13



• Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra), ha el akar-
ja hagyni ezt a programfunkciót, vagy pedig válassza ki a kö-
vetkezô termékgombot. 

14.3 A pontos idô beállítása

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem

hall. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával juthat el a pontos idô
beállításához. 
UHRZEIT (pontos idô)

12:00
• Nyomja a ismét a P gombot (5/E ábra), ekkor aktívvá válik az

UHRZEIT programfunkció. 
UHRZEIT (pontos idô)

STUNDEN 
12:00

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja az óra-ér-
téket. 
UHRZEIT (pontos idô)

STUNDEN (órák)
14:00

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) a beállított óra-érték megerôsí-
téséhez. 
UHRZEIT (pontos idô)

MINUTEN (percek) 
14:00

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja a perc-
értéket. 
UHRZEIT (pontos idô)

MINUTEN (percek)
14:45

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) a beállított perc-érték megerô-
sítéséhez. 
GESPEICHERT (tárolva)

UHRZEIT (pontos idô)
14:45

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot a következô program-
funkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K áb-
ra) a programozás elhagyásához. 

14.4 Automatikus bekapcsolási idô

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem

hall. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzôn nem
látja a következô feliratot: 
GERÄT EIN (bekapcsolás)

- : —
• A P gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba

ezt a programozási funkciót. 
GERÄT EIN (bekapcsolás)

STUNDEN (órák)
- : —
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• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja az óra-ér-
téket. 
GERÄT EIN (bekapcsolás)

STUNDEN (órák)
07:00

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) a beállított óra-érték megerôsí-
téséhez. 
GERÄT EIN (bekapcsolás)

MINUTEN (percek)
07:00

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja a perc-ér-
téket. 
GERÄT EIN (bekapcsolás)

MINUTEN (percek)
07:30

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) a beállított perc-érték megerô-
sítéséhez. 
GESPEICHERT (tárolva)

GERÄT EIN (bekapcsolás)
07:30

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot a következô program-
funkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K áb-
ra) a programozás elhagyásához. 

A - : - kijelzés azt jelenti, hogy az automatikus bekapcsolási
funkció ki van kapcsolva. 

14.5 Automatikus kikapcsolási idô

Önnek lehetôsége van az automatikus kikapcsolási idô prog-
ramozására. Válassza ki valamelyik lehetôséget a 0.5 - 9.0 STD
(0,5-9,0 óra) között, vagy a - : - (inaktív) beállítást.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem hall. 

WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzôn nem
látja az AUS NACH (kikapcsolás ... után) feliratot: 
AUS NACH (kikapcsolás ... után)

5.0 STD (5 óra)
• A P gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba

ezt a programozási funkciót. 
AUS NACH (kikapcsolás ... után)

5.0 STD (5 óra)
• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja, hány óra

múlva kapcsolódjon ki a készülék. 
AUS NACH (kikapcsolás ... után)

9.0 STD (9 óra)
• Nyomja a P gombot (5/E ábra) a beállított érték megerôsítésé-

hez. 
GESPEICHERT (tárolva)

AUS NACH (kikapcsolás ... után)
9.0 STD (9 óra)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot a következô program-
funkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K áb-
ra) a programozás elhagyásához. 
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14.6 A nyelv programozása

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem

hall. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzôn nem
látja a SPRACHE (nyelv) feliratot: 
SPRACHE (nyelv)

DEUTSCH (német)
• A P gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba

ezt a programozási funkciót. 
SPRACHE (nyelv)

DEUTSCH (német)
• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja a nyelvet. 

LANGUAGE (nyelv)
ENGLISH (angol)

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) a beállított nyelv megerôsíté-
séhez. 
STORED (tárolva)

LANGUAGE (nyelv)
ENGLISH (angol)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot a következô program-
funkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K áb-
ra) a programozás elhagyásához. 

14.7 A kijelzés beállítása

14.7.1 Mértékegység (ml/oz)

Ezzel a beállítással lehetôség van a kívánt mértékegység (ml
vagy uncia) kiválasztására. 
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem
hall. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzôn nem
látja az ANZEIGE (kijelzés) feliratot: 
ANZEIGE (kijelzés)

• A P gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba
ezt a programozási funkciót. 
ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)
ML

• A P gomb újbóli megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív ál-
lapotba ezt a beállítást. 
ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)
ML

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával beállíthatja a mérték-
egységet. 
ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)
OZ (uncia)
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• Nyomja a P gombot (5/E ábra) a beállított mértékegység
megerôsítéséhez. 
GESPEICHERT (tárolva)

ANZEIGE (kijelzés)
EINHEIT (egység)
OZ (uncia)

• Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot, hogy utána a “+”
vagy a “-” gombbal a következô programozási lépéshez jut-
hasson. 

• Nyomja meg ismét az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra), ha
el akarja hagyni a programozást. 

14.7.2  Idôformátum

Ezzel a beállítással lehetôség van a kívánt idôformátum - 24
STD (24 óra) vagy AM/PM (délelôtt-délután) kiválasztására. 
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem
hall. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzôn nem
látja az ANZEIGE (kijelzés) feliratot: 
ANZEIGE (kijelzés)

• A P gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba
ezt a programozási funkciót. 
ANZEIGE (kijelzés)

EINHEIT (egység)
ML

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával eljuthat a ZEITFOR-
MAT (idôformátum) kijelzéshez. 
ANZEIGE (kijelzés)

ZEITFORMAT (idôformátum)
• A P gomb újbóli megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív ál-

lapotba ezt a beállítást. 
ANZEIGE (kijelzés)

ZEITFORMAT (idôformátum)
24 STD (24 óra)

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával kiválaszthatja a kí-
vánt idôformátumot. 
ANZEIGE (kijelzés)

ZEITFORMAT (idôformátum)
AM/PM (délelôtt/délután)

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) a beállított idôformátum
megerôsítéséhez. 
GESPEICHERT (tárolva)

ANZEIGE (kijelzés)
ZEITFORMAT (idôformátum)

• Nyomja meg az EXIT (kilépés) gombot, hogy utána a “+”
vagy a “-” gombbal a következô programozási lépéshez jut-
hasson. 

• Nyomja meg ismét az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra), ha
el akarja hagyni a programozást. 
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14.8  Információk

Az IMPRESSA X9 lehetôséget kínál Önnek arra, hogy egyen-
ként megnézze a különféle termékek készítésének adatait.
Emellett az információk közt szerepel a tisztítások, vízkôtele-
nítések és CLARIS szûrô cserék száma is. 
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

• Nyomja a P gombot (5/E ábra) addig, amíg hangjelzést nem
hall. 
WASSERHÄRTE (vízkeménység)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzôn nem
látja az INFORMATION (információk) feliratot: 
INFORMATION (információk)

• A P gomb megnyomásával (5/E ábra) hozhatja aktív állapotba
ezt a programozási funkciót. 
1 ESPRESSO (1 eszpresszó)

200
BEZÜGE (készítés)

• A “+” vagy a “-” gomb megnyomásával eljuthat a következô
kívánt információhoz.

Az EXIT (kilépés) gomb megnyomásával (5/K ábra) bármi-
kor kiléphet az információs funkcióból. 

• Nyomja a “+” vagy a “-” gombot a következô programozási
funkcióra lépéshez, vagy az EXIT (kilépés) gombot (5/K ábra), ha
el akarja hagyni a programozást. 

A TOTAL (összesen) címszó alatt az összes készítés együttes
számát találja meg (kávékészítés, forró víz és gôzengedés). 

15. Számláló

A külön számlálóval Önnek lehetôsége van a fogyasztás nyil-
vántartására egy meghatározott idôszakban. Ez a számláló
bármikor visszaállítható 0-ra. 
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

• Nyomja a számláló-gombot (5/D ábra) addig, amíg hangjel-
zést nem hall. 
1 ESPRESSO (1 eszpresszó-kávé)
150
BEZÜGE (készítés)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, amíg a kijelzôn nem
látja a kiválasztandó terméket. 

• A kijelzôn láthatóvá válik az adott termék elkészítéseinek szá-
ma. 

• Nyomja meg az EXIT gombot (5/K ábra) a számlálóból való
kilépéshez. 

A számláló nullázása: 
ZÄHLER (számláló)

LÖSCHEN (törlés)
NEIN (nem)

• Nyomja meg a “+” vagy a “-” gombot, hogy a kijelzôn a kö-
vetkezô felirat jelenjen meg: 
ZÄHLER (számláló)

LÖSCHEN (törlés)
JA (igen)

• A P gomb megnyomásával (5/E ábra) erôsítse meg döntését. 
GELÖSCHT (törölve)
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16. Karbantartás és gondozás

16.1 Víz betöltése

WASSERTANK (víztartály)
FÜLLEN (feltöltés)

• Ha a fenti szöveg válik láthatóvá a kijelzôn, nem lehet termé-
keket elkészíteni a géppel. A tartályt a 3.3 részben leírtaknak
megfelelôen fel kell tölteni vízzel. 

A víztartályt naponta célszerû kiöblíteni és friss vízzel feltöl-
teni. Amennyiben állandó vízcsatlakozást használ, azt ajánl-
juk, rendszeresen öblítse és töltse fel friss vízzel a tartályt. 

16.2 Állandó vízcsatlakozás létesítése

Ezzel kapcsolatban olvassa el az állandó vízcsatlakozás használati
útmutatóját vagy lépjen kapcsolatba JURA-partnerével. 

16.3  A zacctartály ürítése

A zacctartály a kávézacc gyûjtésére szolgál. 
KAFFEESATZ (kávézacc)

LEEREN (ürítés)
• Ha a fenti szöveg válik láthatóvá a kijelzôn, nem lehet kávét

készíteni a géppel. A zacctartályt ki kell üríteni.
• Óvatosan távolítsa el a csepegtetô tálat, a tálban víz van. Ve-

gye ki a zacctartályt (9/A ábra). 

16.4 A csepegtetô tál ürítése

TROPFSCHALE (csepegtetô tál)
LEEREN (ürítés) 

• Ha a fenti szöveg válik láthatóvá a kijelzôn, nem lehet termé-
keket készíteni, a csepegtetô tálat ki kell üríteni. 

• Óvatosan távolítsa el a tálat, víz van benne (9/B ábra). 

16.5 A zacctartály hiányzik

SATZBEHÄLTER 
FEHLT (a zacctartály hiányzik)

• Ha a fenti jelzés világít, a zacctartály nincs jól behelyezve,
vagy hiányzik. 

16.6  Kávébab betöltés

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
BOHNEN 
FÜLLEN (kávébab betöltés)

A párbeszédes kijelzési rendszer megmutatja Önnek, melyik kávé-
tartály üres. A megfelelô tartályba töltsön babkávét, ahogyan az a
3.4 részben olvasható. 

Az IMPRESSA X9 gép elektronikus úton ellenôrzi a kávétar-
tályok töltöttségi szintjét. A zavarmentes mûködés érdekében
azt javasoljuk, hogy a babkávé tartályokat rendszeres idôkö-
zönként tisztogassák ki egy száraz törlôkendôvel. Ez elôtt az
üzemi kapcsolóval (5/A ábra) kapcsolják ki az IMPRESSA
X9 készüléket. 

• A hálózati áramot kapcsolja ki a készülék hátoldalán található
kapcsolóval (15/D). 

16.7  Kô eltávolítása

• Nyissa fel a programozási gombok fedelét (4. ábra) és kap-
csolja ki az IMPRESSA X9 gépet az üzemi kapcsolóval (5/A
ábra). 

• Kapcsolja ki a gépet a hálózati kapcsolóval is, amely a készü-
lék hátoldalán található (15/D ábra), majd húzza ki a gép csat-
lakozóját a konnektorból. 

• Nyissa fel a csapóajtót a készülék hátoldalán (10. ábra). 
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• Nyomja hátra a tolóreteszt (10. ábra) és vegye ki a kávébab-
tartályt. 

• Porszívóval távolítsa el az összes kávébabot. 
• Tegye fel a kulcsot (11. ábra). 
• Forgassa a kulcsot az óramutató járásával ellentétes irányba,

amíg szabaddá nem válik a beszorult kô. 
• A pormaradványokat porszívóval távolítsa el. 
• Tegye vissza a kávébab-tartályt és húzza elôre a tolóreteszt,

mielôtt lecsukná a fedelet (10. ábra). 

16.8 Általános tisztítási útmutatások

• Soha ne használjon a tisztításhoz karcoló tárgyakat, illetve
maró hatású vegyszereket. 

• A készülék burkolatát belülrôl és kívülrôl törölje le egy ned-
ves, lágy törlôkendôvel. 

• A mozgatható gôzadagoló csövet (V) minden használat után
tisztítsa meg.

• Tej melegítése után engedjen némi gôzt, hogy belülrôl meg-
tisztítsa a mozgatható gôzadagoló csövet (V). 

• A víztartályt naponta öblítse ki és töltse fel friss vízzel. 

Amennyiben a víztartályban kövesedési kezdemény látható,
ezt a kereskedelemben kapható szokásos vízkôtelenítô szerrel
eltávolíthatja. Ehhez vegye ki a víztartályt (2. ábra).
Amennyiben CLARIS plus szûrôpatront alkalmaz, ezt vegye
ki, mielôtt vízkôteleníti a tartályt. 

16.9 A kombi-kifolyó tisztítása/szétszerelése

Tejes termékek rendszeres készítése esetén azt javasoljuk, a
kombi-kifolyót rendszeresen szerelje le és tisztogassa meg. 

• Távolítsa el az állítható magasságú kombi-kifolyó fedelét, eh-

hez nyomja meg a retesz kioldóját (12. ábra), majd távolítsa el a
kávéelosztót (13. ábra). 
• Távolítsa el a kifolyókat (ld. a 13. ábrát). 
• Szerelje szét alkatrészeikre a kifolyókat (14. ábra). 
• Az összes alkatrészt mosogassa el alaposan, meleg vízzel. 
• Szerelje össze ismét az alkatrészeket (14. ábra). 

A kombi-kifolyó összeállításakor figyeljen az alkatrészek szí-
nére (14. ábra)

• A kifolyókat szerelje vissza az IMPRESSA X9 gépre (13. ábra).
• A fedelet csukja vissza (13. ábra), oly módon, hogy a helyére

kattanjon. 
Kérjük, a fentiekben leírt tisztítási folyamathoz mindig a meg-
felelô kefét használja. 

16.10 Tejtisztítás

Ezt a tisztítást naponta hajtsa végre.

Az elindított tisztítási folyamatot nem szabad félbeszakítani. A fo-
lyamat kb. 2 percig tart. 
• Nyissa fel a programozási gombok fedelét (4. ábra). 
• Nyomja meg a tejtisztítási gombot (5/H ábra), amíg nem hall

hangjelzést. 
REINIGER FÜR (tisztító)

TASTE 
DRÜCKEN (gombot megnyomni)

• Helyezzen egy legalább 0,5 liter ûrtartalmú edényt az állítható
magasságú kombi-kifolyó alá (6. ábra). 

• Töltsön meg egy edényt kb. 4 dl vízzel, és adjon ehhez 1 _ zá-
rósapkányi JURA cappuccino tisztítót. Mindkét tejszívó csö-
vet merítse a folyadékba (8/B ábra). 

• Nyomja meg a tejtisztítási gombot (5/H ábra). 
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)
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• Hangjelzés válik hallhatóvá.
WASSER FÜR C (víz)

TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)

Töltsön meg egy edényt kb. 4 dl friss vízzel és merítse a tej-
szívó csöveket az edénybe (8/B ábra). 

• Nyomja meg a tejtisztítási gombot (5/H ábra). 
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
Mindig ügyeljen arra, hogy mindkét tejszívó csövet a folya-
dékba merítse (8/B ábra). 

16.11 Kávétisztítás

Az elindított tisztítási folyamatot nem szabad félbeszakítani. A fo-
lyamat kb. 15 percet vesz igénybe. 

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
REINIGEN (tisztítás)

220 termék elkészítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után a ké-
szüléket meg kell tisztítani. Kávét továbbra is készíthet a gép-
pel, és forró vizet vagy gôzt is engedhet. Azt javasoljuk, hogy
a tisztítást egy napon belül végezze el. 20 további kávékészí-
tést követôen a tisztításra felhívó figyelmeztetés villogni kezd,
és további 20 kávétermék elkészítése után a következô felirat
válik láthatóvá a kijelzôn:
JETZT REINIG (most végezze el a tisztítást)

• Nyissa fel a programozási terület fedelét (4. ábra) és nyomja
meg a kávétisztítási gombot (5/I ábra), amíg hangjelzést nem
hall. 
TROPFSCHALE 

LEEREN (csepegtetô tálca ürítése)
SATZBEHÄLTER

LEEREN (zacctartály ürítése)

• Vegye ki és ürítse ki a csepegtetô tálcát és a kávézacc tartá-
lyát. 
SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)
• Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtetô tálcát. 

TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)

• Tegyen egy megfelelô ûrtartalmú edényt az állítható magassá-
gú kombi-kifolyó alá (6. ábra). 

• Nyomja meg a kávétisztítás gombját (5/I ábra), hogy elindítsa
a tisztítási folyamatot. 
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

• Hangjelzés hallható. 
TABLETTE EIN (tabletta bedobása) 

TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)

• Dobjon be egy eredeti JURA tisztítótablettát a betöltônyílásba
(16. ábra).

• Nyomja meg a kávétisztítási gombot (5/I ábra). 
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

• Hangjelzés hallható. 
TROPFSCHALE 

LEEREN (csepegtetô tálca ürítése)
SATZBEHÄLTER

LEEREN (zacctartály ürítése)
• Vegye ki és ürítse ki a csepegtetô tálcát és a kávézacc tartá-

lyát. 
SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)
• Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtetô tálcát. 

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
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16.12  Kombi-tisztítás

Az elindított tisztítási folyamatot nem szabad félbeszakítani. A fo-
lyamat kb. 20 percet vesz igénybe. 

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
REINIGEN (tisztítás)

220 termék elkészítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után a ké-
szüléket meg kell tisztítani. Kávét továbbra is készíthet a géppel,
és forró vizet vagy gôzt is engedhet. Azt javasoljuk, hogy a tisztí-
tást egy napon belül végezze el. 20 további kávékészítést követôen
a tisztításra felhívó figyelmeztetés villogni kezd, és további 20 ká-
vétermék elkészítése után a következô felirat válik láthatóvá a ki-
jelzôn:

JETZT REINIG (most végezze el a tisztítást)
• Nyissa fel a programozási terület fedelét (4. ábra) és nyomja

meg a kombi-tisztítási gombot (5/J ábra), amíg hangjelzést
nem hall. 
TROPFSCHALE 

LEEREN (csepegtetô tálca ürítése)
SATZBEHÄLTER

LEEREN (zacctartály ürítése)
• Vegye ki és ürítse ki a csepegtetô tálcát és a kávézacc tartályát. 

SATZBEHÄLTER
FEHLT (a zacctartály hiányzik)

• Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtetô tálcát. 
REINIGER FÜR (tisztító)
TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)

• Tegyen egy megfelelô ûrtartalmú edényt az állítható magassá-
gú kombi-kifolyó alá (6. ábra).

• Töltsön meg egy edényt kb. 4 dl vízzel, és adjon ehhez 1 _ zá-
rósapkányi JURA cappuccino tisztítót. Mindkét tejszívó csö-
vet merítse a folyadékba (8/B ábra). 

• Nyomja meg a kombi-tisztítási gombot (5/J ábra). 
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

• Hangjelzés válik hallhatóvá.
TABLETTE EIN (tabletta bedobása)
TASTE 
DRÜCKEN (gombot megnyomni)

• Dobjon be egy eredeti JURA tisztítótablettát a betöltônyílásba
(16. ábra).

• Nyomja meg a kombi-tisztítási gombot (5/J ábra).
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

• Hangjelzés válik hallhatóvá.
WASSER FÜR C (víz)

TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)

Töltsön meg egy edényt kb. 4 dl friss vízzel és merítse a tej-
szívó csöveket az edénybe (8/B ábra).

• Nyomja meg a kombi-tisztítási gombot (5/H ábra). 
GERÄT REINIG (a készülék tisztít)

• Hangjelzés hallható. 
TROPFSCHALE 

LEEREN (csepegtetô tálca ürítése)
SATZBEHÄLTER

LEEREN (zacctartály ürítése)

• Vegye ki és ürítse ki a csepegtetô tálcát és a kávézacc tartá-
lyát. 
SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)
• Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtetô tálcát. 

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)
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16.13  Szûrôcsere

50 liter víz felhasználása után a CLARIS plus szûrôpatron ve-
szít hatékonyságából. A kapacitás 5 %-os túllépésekor a szû-
rôcsere szükségességére figyelmeztetô felhívás villogni kezd
a kijelzôn, 10 %-os túllépést követôen pedig ez a felirat jele-
nik meg a kijelzôn: JETZT WECHSELN (most cserélje ki). 
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

FILTER
WECHSEL (szûrôcsere)   

• Nyissa ki a programozási terület fedelét (4. ábra) és nyomja
meg a szûrô gombját (5/B). 
FILTER EINSE (szûrô be)

WASSER 
DRÜCKEN (víz gombot megnyomni)

• Ürítse ki a víztartályt és enyhe nyomással helyezze be a víztar-
tályba a szûrôpatront a patrontartóval együtt. A patrontartót ad-
dig tolja vissza, amíg hallhatóan a helyére nem kattan (17. ábra). 

• Töltse fel a víztartályt hideg, friss csapvízzel és tegye vissza a
tartályt a gépbe. 

• Helyezzen egy elég nagy edényt a mozgatható forróvíz-kifo-
lyó alá (U). 

• Nyomja meg a forró víz gombját (T / [ ] ).
FILTER SPÜLT (szûrô öblítés)

• A vízfelhasználás automatikusan befejezôdik. 
BITTE WÄHLEN
A víz enyhén elszínezôdhet (ez nem gyakorol ártalmas hatást
az egészségre). 

16.14  Vízkôtelenítés

Az elindított vízkôtelenítési folyamatot nem szabad félbeszakíta-
ni. A folyamat kb. 40 percet vesz igénybe. 

Savat tartalmazó vízkôtelenítési szerek alkalmazása esetén: az
esetleges kifreccsenéseket és cseppeket azonnal el kell távolí-
tani az érzékeny felületekrôl, különösen a természetes kô és fa
felületekrôl, vagy eleve meg kell tenni a megfelelô óvintézke-
déseket.
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon)

ENTKALKEN (vízkôtelenítés)

Azt ajánljuk, hogy a vízkôtelenítést a felhívás megjelenésének
napján belül hajtsa végre. További kávékészítések során az
ENTKALKEN (vízkôteleníteni) felirat villog a kijelzôn, és ha
még tovább halogatja az eljárás végrehajtását, a kijelzôn végül
ez a felirat jelenik meg: JETZT ENTKALKEN (most vízkôte-
lenítsen). 

• Nyissa fel a programozási terület fedelét (4. ábra) és nyomja
meg a vízkôtelenítési gombot (5/C ábra). 
TROPFSCHALE 

LEEREN (csepegtetô tálca ürítése)
SATZBEHÄLTER

LEEREN (zacctartály ürítése)
• Vegye ki és ürítse ki a csepegtetô tálcát és a kávézacc tartá-

lyát. 
SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)
• Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtetô tálcát. 

MITTEL IN TA (szert a tartályba)
• Oldjon fel egy edényben 3 eredeti JURA vízkôtelenítô tablettát

teljesen, 0,7 liter vízben, és töltse az oldatot az üres víztartályba. 
MITTEL IN TA (szert a tartályba)
TASTE
DRÜCKEN (gomb megnyomása)
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Tegyen 3 megfelelô ûrtartalmú edényt az állítható magasságú
kombi-kifolyó alá, valamint a gôz- és forróvíz-csô alá (18. áb-
ra, mindegyik alá fél literes edényt).

• Nyomja meg a vízkôtelenítési gombot (5/C ábra).
GERÄT ENTKAL (a készülék vízkôtelenít)

• Hangjelzés válik hallhatóvá.
TROPFSCHALE
LEEREN (csepegtetô tálca ürítése)

• Vegye ki a csepegtetô tálcát, és ürítse ki.
TROPFSCHALE
FEHLT (a csepegtetô tálca hiányzik)

• Tegye vissza a csepegtetô tálcát. 
WASSERTANK (víztartály)

SPÜLEN (kimosás)
FÜLLEN (feltöltés)

• Alaposan öblítse ki a víztartályt, majd töltse fel friss csapvízzel. 
• Helyezze vissza a víztartályt. 

Tegyen 3 megfelelô ûrtartalmú edényt az állítható magasságú
kombi-kifolyó alá, valamint a gôz- és forróvíz-csô alá (18. áb-
ra, mindegyik alá fél literes edényt).
ENTKALKEN

DRÜCKEN (vízkôtelenítést megnyomni)
• Nyomja meg a vízkôtelenítési gombot (5/C ábra).

GERÄT ENTKAL (a készülék vízkôtelenít)
• Hangjelzés válik hallhatóvá.

TROPFSCHALE 
LEEREN (csepegtetô tálca ürítése)

SATZBEHÄLTER
LEEREN (zacctartály ürítése)

• Vegye ki és ürítse ki a csepegtetô tálcát és a kávézacc tartályát. 
SATZBEHÄLTER

FEHLT (a zacctartály hiányzik)
• Helyezze be ismét a zacctartályt és a csepegtetô tálcát. 

BITTE WÄHLEN

16.15 A daráló és a babkávé-tartály tisztítása

• Az Ein/Aus (be-ki) üzemi kapcsolóval kapcsolja ki a gépet
(5/A ábra). 

• A hálózati kapcsolóval kapcsolja le a gépet az áramellátásról
(15/D). 

• Nyissa fel a csapóajtót a gép hátoldalán (10. ábra). 
• A babkávé tartályán levô lemezt a közép felé nyomja be (10.

ábra). 
• A babkávé tartályát finom elfordítással vegye ki (10. ábra). 
• A kávémaradványokat porszívóval távolítsa el. 

17. Tippek a tökéletes kávé elkészítéséhez

Állítható magasságú kombi-kifolyó: 
Az állítható magasságú kombi-kifolyót az Ön által használt csésze
magasságához igazíthatja. 

Ôrlés: 
Olvassa el a 7. fejezetben “Az ôrlési fokozat beállításáról” írottakat.

Egyéni programozás a tökéletes kávé érdekében:
Olvassa el a 14.2 részt a beállításokról. 

A csésze elômelegítése: 
A csészét forró vízzel vagy gôzzel is elô lehet melegíteni. Minél
kevesebb kávé kerül egy csészébe, annál fontosabb az elômelegí-
tett csésze.
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18. Üzenetek

Kijelzô Ok Megoldás

WASSERTANK FÜLLEN A víztartály üres Töltse  fel a tartályt vízzel.
(feltölteni a víztartályt)

A tartályban levô vízmennyiség-jelzô Vegye ki a tartályt a gépbôl, mossa ki alaposan, 
beragadt. majd feltöltve tegye vissza a gépbe.
A tartály elvízkövesedett és a vízmennyiség-jelzô Vegye ki a tartályt a gépbôl, vízkôtelenítse,  
beragadt. mossa ki alaposan, majd feltöltve tegye vissza a gépbe.

BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon) A kávébab tartálya üres. Töltse fel a kávébab tartályát.
BOHNEN FÜLLEN A gépet feltöltötték kávéval, mégsem tûnik el a felirat. Készítsen el egy kávét.
(babkávét betölteni) Egy kô szorult a darálóba. Távolítsa el a követ a 16.7 pontban

(“Kô eltávolítása”) leírtak szerint.
SATZBEHÄLTER LEEREN A zacctartály megtelt. Ürítse ki a zacctartályt és helyezze be ismét.
(zacctartályt üríteni)
TROPFSCHALE LEEREN A tál megtelt. Ürítse ki és helyezze ismét vissza a csepegtetô tálcát. 
(csepegtetô tálcát üríteni)
TROPFSCHALE FEHLT A csepegtetô tál nincs megfelelôen a helyére kattanva. A fiókot tegye vissza megfelelô módon.
(a csepegtetô tál hiányzik)
SATZBEHÄLTER FEHLT A zacctartály nincs behelyezve a gépbe. Tegye a helyére a zacctartályt.
(a zacctartály hiányzik)
BITTE WÄHLEN 220 csésze terméket elkészítettek a gépen, A tisztítást a 16.12 pontnak megfelelôen 
(kérjük, válasszon) vagy 80 mosást elvégeztek. végre kell hajtani.
REINIGEN (tisztítás) A tisztítás végrehajtása után sem tûnik el a felirat. A tisztítást még egyszer végezze el, de ezúttal 

tisztítótabletta alkalmazása nélkül.
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon) A gépet vízkôteleníteni kell. A 16.14 pontnak megfelelôen végezze el a vízkôtelenítést.
ENTKALKEN (vízkôtelenítés) A vízkôtelenítés után sem tûnik el a felirat. Még egyszer végezze el a vízkôtelenítést, 

de ezúttal csak tiszta vízzel, vízkôtelenítô szer nélkül.
BITTE WÄHLEN (kérjük, válasszon) A szûrô elvesztette hatékonyságát. Cseréljen szûrôt a 16.13 részben leírtaknak megfelelô módon.
FILTERWECHSEL (szûrôcsere)
BOHNENBEHÄLT. A babkávé tartálya nincs megfelelôen behelyezve. Helyezze be megfelelô módon a babkávé-tartályt.
KONTROLLIEREN A tolózár nincs kihúzva. Ügyeljen arra, hogy a reteszelô teljesen 
(ellenôrizze a babkávé-tartályt) A babkávé-tartály retesze zárva van. ki legyen húzva.

A babkávé-tartályok erôsen elszennyezôdtek. Tisztítsa meg a babkávé tartályait a 16.15 részben
írottaknak megfelelô módon.

ERROR (hiba) Lépjen kapcsolatba a JURA illetékes szerviz-partnerével.



19. Kiselejtezés

Kérjük, hogy a már nem használt gépeit környezet-

kímélô módon selejtezze ki. 

A használatból kikerülô készülékek értékes, újrahasz-
nosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket vissza

kell juttatni a termelésbe. Ezért kérjük, hogy a kiselejtezéskor ve-
gye igénybe a megfelelô hulladékgyûjtési rendszereket. 

* Kávé készítése során is lehet gôzt engedni. 

20. Jogi információk

Ez a használati útmutató a készülék rendeltetésszerû használatá-
hoz, helyes kezeléséhez és szakszerû karbantartásához szükséges
információkat tartalmaz.
A használati útmutatóban található utasítások ismerete és betartása
elôfeltétele a veszélytelen használatnak, az üzemeltetés és karban-
tartás biztonságának. A használati útmutató nem tud minden el-
képzelhetô alkalmazási módot figyelembe venni. 
Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a használati útmutató tartalma
nem képezi részét semmiféle korábbi vagy létrejövô megállapo-
dásnak, engedélynek vagy jogi viszonynak, illetve ezeket nem vál-
toztatja meg. A JURA Elektroapparate AG mindennemû kötele-
zettsége a mindenkori vásárlási szerzôdésbôl adódik, amely a sza-
vatossági szolgáltatás teljes és érvényes szabályait tartalmazza.
Ezen szavatossági meghatározásokat a használati útmutató nem
bôvíti ki és nem is korlátozza.
A használati útmutató szerzôi jogi védelmet élvezô információkat
tartalmaz. Másolása és fordítása más nyelvre tilos a JURA Elekt-
roapparate AG elôzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.
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“CH” változat “Nemzetközi” (International) változat

Feszültség: 230 V AC Feszültség: 230 V AC

Teljesítmény: 1500 W Teljesítmény: 2200 W

Biztosíték: 10 A Biztosíték: 15 A*

Biztonsági ellenôrzés: Biztonsági ellenôrzés:

Szivattyúnyomás: 2 x statikus max. 15 bar Szivattyúnyomás: 2 x statikus max. 15 bar

Víztartály: 5,0 liter Víztartály: 5,0 liter

Kávébab tartályok Kávébab tartályok 

befogadóképessége: 2 x 650 g befogadóképessége: 2 x 650 g

Kávézacctartály Kávézacctartály 

befogadóképessége: max. 40 adag befogadóképessége: max. 40 adag

Vezeték hossza: kb. 1,8 m Vezeték hossza: kb. 1,8 m

Súly: 20,5 kg Súly: 20,5 kg

Méret (sz. x m. x mélys.): 43 x 58,5 x 51 cm Méret (sz. x m. x mélys.): 43 x 58,5 x 51 cm
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21. Mûszaki adatok
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Garancia és szervizpartner:

Széta KFT.
Jász utca 55/b.

1135 Bp.

Tel.: 06 1 350-1424


