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Popis ovládacích prvkÛ
1. Rotaãní ovladaã
2. Prstenec rotaãního ovladaãe
3. Tlaãítko pro volbu zapnutí / vypnutí pfiístroje
4. Tlaãítko pro vstup do programování
5. Tlaãítko volby kávy do 1 ‰álku
6. Tlaãítko volby kávy do 2 ‰álkÛ
7. Tlaãítko pro údrÏbu
8. Tlaãítko pro pfiípravu páry
9. Informaãní displej

10. Zásobník na vodu s krytem
11. Násypka pro mletou kávu
12. Zásobník pro zrnkovou kávu s krytem
13. Aroma kryt pro zrnkovou kávu
14. Otoãn˘ ventil pro pfiípravu páry / horké vody
15. V˘mûnná Easy-Auto-Cappuccino tryska s hadiãkou pro pfiisávání mléka
16. V˘mûnná tryska pro pfiípravu horké vody
17. V˘‰kovû stavitelná v˘pust kávy
18. Zásobník zbytkÛ kávy
19. Odkapávací ro‰t
20. Odkapávací miska
21. SíÈov˘ vypínaã
22. V˘hfievná plocha pro odkládání a pfiedehfiívání ‰álkÛ

Legenda:
■ : DISPLAY: informaãní hlá‰ení
■ : DISPLAY: prosím proveìte zobrazenou  instrukci

= upozornûní = dÛleÏité = tip
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Pfied prvním spu‰tûním
Dûkujeme Vám za nákup espresso automatu jura IMPRESSA F50/F5.
Dfiíve, neÏ zaãnete pfiístroj pouÏívat, prostudujte si, prosím, podrobnû návod
k obsluze. Pfiedejdete tak pfiípadn˘m problémÛm. Pokud potfiebujete nûkte-
ré problémy dále osvûtlit nebo jste je zde nena‰li, obraÈte se na svého pro-
dejce ãi servisní stfiedisko.

Dal‰í typy k pouÏívání a k péãi pfiístroje IMPRESSA F50/F5 nale-
znete na web stránkách www.jura.com, kde si lze obsluhu vyzkou‰et
ve v˘ukovém programu.

1. Bezpeãnostní upozornûní
1.1 Bezpeãnostní nafiízení
■ Dûti nerozpoznají nebezpeãí, která mohou vzniknout pfii zacházení s elek-

trospotfiebiãi. Proto je nenechávejte s elektrospotfiebiãi nikdy samotné 
a bez dozoru.

■ Pfiístroj smí pouÏívat pouze pouãená osoba. Obsluhujte tedy pfiístroj jen po
pfieãtení návodu. PfiestoÏe je obsluha snadná, mÛÏe nesprávnou manipu-
lací a ovládáním dojít k po‰kození pfiístroje.

■ Nikdy neuvádûjte do provozu po‰kozen˘ pfiístroj nebo pfiístroj 
s po‰kozen˘m pfiívodním kabelem. Pfii po‰kození pfiívodní elektrické ‰ÀÛry
nikdy pfiístroj nezapínejte, hrozí jeho po‰kození a nebezpeãí úrazu.

■ Nikdy sami pfiístroj neopravujte ani neotevírejte. V‰echny opravy by mûl
vykonávat pouze autorizovan˘ servisní technik s pouÏitím originálních
náhradních dílÛ a pfiíslu‰enstvím spoleãnosti JURA.

■ NeumísÈujte pfiístroj do vody ãi vlhkého prostfiedí.

1.2 Bezpeãnostní doporuãení
■ Nikdy nevystavujte pfiístroj povûtrnostním podmínkám (dé‰È, sníh, mráz) 

a neobsluhujte pfiístroj mokr˘ma rukama.
■ PoloÏte pfiístroj na pevnou, stabilní a rovnou plochu. Nikdy nepokládejte

pfiístroj na horké nebo teplé plochy (varné oblasti).

■ Pfii del‰ím odstavení pfiístroje (napfi. dovolená ...) vypnûte hlavní vypínaã,
umístûn˘ na zadní stranû pfiístroje a vytáhnûte zástrãku ze sítû el. napûtí.

■ Pfied ãi‰tûním vÏdy odpojte pfiístroj od zdroje elektrické energie.
■ Pfii vytahování zástrãky ze sítû, nikdy ne‰kubejte pfiívodem nebo samotn˘m

pfiístrojem.
■ Pfiístroj je pfiipojen k elektrické síti. Dbejte na opatrnost pfii jeho manipu-

laci. Volte místo, které je nedostupné dûtem a domácím zvífiatÛm.
■ Pfiístroj ani jeho díly neom˘vejte v myãce.
■ Pfiístroj postavte na místo, kde bude zaji‰tûna dobrá cirkulace vzduchu.

Zabráníte tak jeho moÏnému pfiehfiívání.

2. Pfiíprava pfiístroje IMPRESSA
2.1 Kontrola síÈového napûtí
IMPRESSA je pfiipraven pro pouÏití v elektrické síti. Zkontrolujte, zda údaj
o napûtí na ‰títku pfiístroje odpovídá napûtí ve va‰í zásuvce.

2.2 PoÏadavky na elektro instalaci 
IMPRESSA je moÏn˘ pouÏívat s ji‰tûním 10 A. Zkontrolujte, zda máte 
odpovídající jistiã.

2.3 Naplnûní zásobníku na vodu
Zásobník doplÀujte pouze ãerstvou, studenou vodou. Nikdy nepouÏí-
vejte mléko, minerální ani sycenou vodu ãi jiné tekutiny.

■ Vyjmûte zásobník na vodu a dÛkladnû jej vypláchnûte studenou vodou 
z vodovodu.

■ NaplÀte zásobník ãerstvou, studenou vodou a správnû jej zasaìte zpût do
IMPRESSA.

2.4 Naplnûní zásobníku pro zrnkovou kávu
Máte-li zájem na tom, abyste potfiebovali servis co nejménû, pou-
Ïívejte kvalitní kávu. Aby va‰e IMPRESSA slouÏila co nejdéle k va-
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‰i spokojenosti, dbejte toho, aby zrnková káva neobsahovala pfiímûsi, jako
jsou napfi. cukr ãi ochucovací pfiísady. NepouÏívejte instatní kávu a mletou
kávu nevkládejte do zásobníku pro zrnkovou kávu. Pfii takovémto pouÏití,
mÛÏe dojít k po‰kození ml˘nku. Po‰kození zpÛsobené takov˘mi druhy káv,
nepodléhá záruce a náklady na opravu pÛjdou k va‰í tíÏi. PouÏívejte kávu
urãenou pro espresso pfiístroje. Tím se dosáhne lep‰í kvality kávy a zv˘‰í se
Ïivotnost ml˘nku.

■ Zvednûte víko u zásobníku pro zrn. kávu (12) a odstraÀte aroma kryt (13).
■ OdstraÀte pfiípadné neãistoty ãi cizí pfiedmûty nacházející se v zásobníku.
■ Nasypte zrnkovou kávu do zásobníku, usaìte aroma kryt a zavfiete víko

zásobníku.

2.5 Nastavení ml˘nku
Ml˘nek máte moÏnost nastavit na rÛznou hrubost mletí. Doporuãujeme Vám
zvolit hrubost mletí podle:
svûtle praÏená káva – jemnûj‰í mletí (smûr men‰í body).
tmavû upraÏená káva – hrub‰í mletí (smûr vût‰í body).

Hrubost nastavujte za chodu ml˘nku.

■ Zvednûte víko u zásobníku pro zrn. kávu (12), odstraÀte aroma kryt (13).
■ Ovladaãem k nastavení hrubosti mletí otoãte na Ïádanou pozici (obr. 2).

2.6 SíÈov˘ vypínaã
Po zapnutí síÈového vypínaãe (21) je moÏno pfiístroj uvést do ãin-
nosti.

Pfii del‰ím odstavení pfiístroje z provozu, vypnûte pfiístroj síÈov˘m 
vypínaãem (21).

3. Uvedení do provozu, naplnûní systému
■ NaplÀte zásobník kávy (12) kávov˘mi zrny, viz. kapitola 2.4.
■ Zapnûte hlavní vypínaã na zadní stranû pfiístroje a spusÈte pfiístroj 

IMPRESSA stiskem tlaãítka g (3).
■ : LANGUAGE ENGLISH
■ Prstenec u rotaãního ovladaãe je podsvûtlen (2) – je aktivní.
■ Otáãením rotaãního ovladaãe (1) si nastavíte komunikaãní jazyk, kter˘

Vám vyhovuje.
■ Napfi.: : JAZYK CESKY
■ Potvrìte va‰i volbu stlaãením stfiedu rotaãního ovladaãe (1).
■ : DOPLNIT VODU (toto hlá‰ení se objeví pouze tehdy, pokud

je‰tû nemáte doplnûn˘ zásobník na vodu).
■ NaplÀte zásobník (10) ãerstvou vodou.
■ : VENTIL ZAP
■ Postavte ‰álek pod Easy-Auto-Cappuccino trysku (15) (obr. 10).
■ Otevfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14)
■ : NAPLNENI SYSTEMU
■ : VENTIL VYP
■ Uzavfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14). Na displeji se krátce

rozsvítí hlá‰ení: NAPLNENI SYSTEMU.
■ : NAHRIVA SE
■ : STISKNOUT PROPLACH
■ Stisknûte tlaãítko údrÏby h (7).
■ Pfiístroj provede proplach.
■ : PROPLACH
■ : PRIPRAVEN

Pfii první pfiípravû se mÛÏe objevit hlá‰ení: DOPLNIT ZRNKA KAVY.
Ml˘nek není zcela naplnûn, pfiipravte je‰tû jednu kávu.

Pro dosaÏení bohatûj‰í kávové pûny, mÛÏete pfiizpÛsobit kávovou v˘-
pust (17) v˘‰ce va‰eho ‰álku (obr. 3).
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4. Nastavení tvrdosti pouÏívané vody
IMPRESSA ohfiívá vodu. PouÏíváním pfiístroje dochází k usazování
vodního kamene uvnitfi pfiístroje. Toto usazování je bûÏn˘ jev. Pfiístroj
je vybaven indikací pfiedpokládaného zanesení vodním kamenem, dí-
ky nûmuÏ Vás informuje o potfiebû provedení odvápnûní (odstranûní
vodního kamene). 
Tvrdost va‰í vody mÛÏete zjistit pomocí pfiiloÏeného testovacího 
prouÏku. 
Pro zji‰tûní tvrdosti vody postupujte následovnû: Na 1 sekundu 
ponofite prouÏek AQUADUR do vody, poté ho zlehka otfiepejte a po 
1 min. odeãítejte podle tabulky.

1° nûmecké stupnice tvrdosti vody = 1,79° francouzské stupnice.

Pokud aktivujete filtr Claris, program Vás nebude na potfiebu odváp-
nûní upozorÀovat!

IMPRESSA disponuje 5 stupni nastavení tvrdosti vody. Nastavova-
né hodnoty tvrdosti vody se znázorÀují na displeji.

STUPEN -- funkce nastavení tvrdosti vody není spu‰tûna
STUPEN 1 tvrdost vody 1°–7° dH (nûmecké stupnice)

1,76–12,53° fH (francouzské stupnice)
STUPEN 2 tvrdost vody 8°–15° dH

14,32–26,85° fH
STUPEN 3 tvrdost vody 16°–23° dH

28,64–41,14° fH
STUPEN 4 tvrdost vody 24°–30° dH

42,96–53,7° fH

IMPRESSA je nastaven na STUPEN 3. Toto nastavení lze upravit. 
V pfiípadû potfieby postupujte takto:
■ DISPLAY: PRIPRAVEN

■ Stisknûte tlaãítko programování (4), prstenec u rotaãního ovladaãe
(2) je podsvûtlen – je aktivní.

■ : FILTR - / ✓
■ Otoãte rotaãním ovladaãem (1), aÏ se objeví hlá‰ení:
■ :TVRD. VODY
■ Stisknûte stfied rotaãního ovladaãe – vstoupíte do nastavení.
■ :STUPEN 3
■ Otáãením rotaãního ovladaãe (1), nastavte poÏadovanou hodnotu tvrdosti

vody.
■ Napfi.: : STUPEN 4
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1), ãímÏ potvrdíte volbu.
■ :TVRD. VODY
■ Stisknûte tlaãítko (4). Tím ukonãíte nastavování hodnot v programo-

vém módu.
■ : PRIPRAVEN

5. PouÏití filtru Claris
Pfii správném pouÏívání filtru Claris a pfii jeho pravidelné v˘mûnû, ne-
ní potfieba provádût proces odvápnûní pfiístroje. BliÏ‰í informace na-
leznete v informaãních materiálech filtraãní patrony Claris plus.

5.1 VloÏení filtru Claris plus
■ Zasaìte filtraãní patronu s lehk˘m zaklapnutím do zásobníku vody (obr. 1)
■ Zajistûte filtraãní patronu vrchním pojistn˘m krytem.
■ Vyjmûte zásobník na vodu, naplÀte jej ãerstvou studenou vodou a poté jej

opût zasuÀte zpût.
■ Stisknûte tlaãítko pro vstup do program. módu (4). Prstenec u ro-

taãního ovladaãe (2) je aktivní – podsvûtlen.
■ : FILTR -
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1). Vstoupíte do programování.
■ : NE -
■ Otoãte rotaãním ovladaãem, aÏ se na displeji objeví hlá‰ení:
■ : ANO ✓
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■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1). Tímto jste potvrdili volbu a aktivovali filtr.
patronu.

■ : VLOZTE / VENTIL ZAP
■ Postavte vût‰í nádobu (cca. 0,5 l) pod Easy-Auto-Cappuccino trysku (15)

(obr. 10)
■ Zkontrolujte, zda je filtraãní patrona správnû usazena.
■ Otevfiete otoãn˘ ventil pro pfiípravu páry / horké vody (14) (obr. 13)
■ : PROPLACH FILTR
■ : VENTIL VYP
■ Zavfiete otoãn˘ ventil (14). IMPRESSA se vyhfiívá na teplotu vhodnou 

k pfiípravû kávy.
■ : NAHRIVA SE
■ : PRIPRAVEN

PouÏívání filtraãní patrony je aktivováno. Nastavení tvrdosti vody 
v programovém módu je zru‰eno.

5.2 V˘mûna filtru na vyzvání
I kdyÏ proteãe filtrem ménû neÏ 50 l vody, je potfieba filtr po 2 mûsí-
cích vymûnit. Pro tento úãel je na drÏáku filtru speciální otoãn˘ disk,
na kterém si mÛÏete nastavit datum v˘mûny. Po prÛtoku 50 l se vy-
zvání k v˘mûnû filtru zobrazí na displeji.

■ : PRIPRAVEN / FILTR
■ Vypnûte pfiístroj IMPRESSA tlaãítkem g (3).
■ Stisknûte tlaãítko pro údrÏbu h (7).
■ : NOVY FILTR / VENTIL ZAP
■ Vyjmûte zásobník vody a vyprázdnûte jej.
■ VymûÀte pouÏívanou patronu za novou. Zasaìte novou patronu s lehk˘m

zacvaknutím (obr. 1).
■ Zaklapnûte horní úchyt.
■ NaplÀte zásobník ãerstvou studenou vodou a poté jej zasaìte zpût do pfiístroje.

■ Postavte vût‰í nádobu (cca 1 litr) pod Easy-Auto-Cappuccino trysku (15)
(obr. 10) a otevfiete ventil pro páru / horkou vodu (14) (obr. 13).

■ : PROPLACH FILTR
■ :VENTIL VYP
■ Uzavfiete otoãn˘ ventil (14).
■ : NAHRIVA SE
■ : PRIPRAVEN

6. Proplach IMPRESSA
Pokud byl IMPRESSA vypnut a zchládl, bude pfii jeho spu‰tûní pro-
veden proplach. Pfii vypnutí pfiístroje je proces propláchnutí spu‰tûn
automaticky.

■ SpusÈte pfiístroj IMPRESSA tlaãítkem g (3).
■ : NAHRIVA SE
■ : STISKNOUT PROPLACH
■ Stisknûte tlaãítko proplachu h (7).
■ : PROPLACH
■ : PRIPRAVEN

7. Nastavení mnoÏství vody pfii pfiípravû kávy

MnoÏství vody uvádûné v ml, lze pfii pfiípravû kávy efektivnû upravovat.

Pokud chcete pfiipravit 2 ‰álky kávy souãasnû F (6), dávka vody se
automaticky zdvojnásobí.

MnoÏství vody lze upravit ãi pfieru‰it i bûhem procesu (pfieru‰it / zmû-
nit). Otáãením rotaãního ovladaãe (1) se Vám na displeji zobrazuje
nastavené mnoÏství vody v ml.
MnoÏství vody pro pfiípravu kávy se otáãením rotaãního ovladaãe (1)
nastavuje po 5 ml.
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■ : PRIPRAVEN
■ Otáãejte rotaãním ovladaãem (1), aÏ se Vám na displeji zobrazí poÏadova-

né mnoÏství vody.
■ Napfi.: : 120 ML

8. Pfiíprava ‰álku kávy
Pfied spu‰tûním ml˘nku lze opakovan˘m stiskem tlaãítka a navolit
sílu pfiipravované kávy. Síla kávy se Vám zobrazí na displeji.
Napfi.: Pokud 3x stisknete tlaãítko pro 1 ‰álek kávy / espressa a, pak
si pfiipravíte silnou kávu.

: SILNA

MnoÏství (síla) kávy, lze zvolit mezi 3 stupni. Opakovan˘m stiskem
tlaãítka pro pfiípravu kávy / espressa a (5)
se Vám na displeji zobrazí zvolen˘ stupeÀ aroma: : JEM-
NA, STREDNI, SILNA

MnoÏství vody pak mÛÏete operativnû mûnit pomocí rotaãního ovla-
daãe (1).

Pokud si pfiejete pfiípravu nápoje ukonãit dfiíve, stisknûte jakékoliv
tlaãítko. Proces pfiípravy bude okamÏitû ukonãen.

MnoÏství vody poslední pfiipravované kávy lze zjistit stisknutím ro-
taãního ovladaãe (1).

■ : PRIPRAVEN
■ Postavte ‰álek pod v˘pust kávy a upravte její v˘‰ku (17).
■ Stisknûte tlaãítko pro pfiípravu 1 ‰álku a (5), aÏ se na displeji rozsvítí po-

Ïadovaná síla kávy.
■ Napfi.: : JEMNA
■ : 180 ML (toto je mnoÏství vody poslední pfiipravené kávy).
■ Podsvûtlen˘ prstenec (2) rotaãního ovladaãe je aktivní.

■ Rotaãním ovladaãem (1) si nastavte poÏadované mnoÏství vody.
■ Napfi.: : 160 ML
■ Napfi.: : JEMNA
■ Va‰e káva se pfiipravuje.
■ : PRIPRAVEN

9. Pfiíprava 2 ‰álkÛ kávy
Sílu kávy pfii pfiípravû 2 ‰álkÛ souãasnû nelze navolit. Automaticky
budou pfiipraveny 2 ‰álky jemné kávy.

MnoÏství vody pak mÛÏete operativnû mûnit pomocí rotaãního ovla-
daãe (1). 
Pfii nastavení mnoÏství vody, nastavujte mnoÏství pouze pro 1 ‰álek.
Toto mnoÏství (uvádûné v ml) se automaticky zdvojnásobí.

Proces pfiípravy mÛÏete ukonãit i bûhem procesu stiskem libovolné-
ho tlaãítka.

MnoÏství vody poslední pfiipravované kávy lze zjistit stiskem rotaã-
ního ovladaãe (1).

■ : PRIPRAVEN
■ Postavte 2 ‰álky pod v˘pust kávy a upravte její v˘‰ku.
■ Stisknûte tlaãítko pro pfiípravu 2 ‰álkÛ F (6).
■ : 2 SALKY
■ : 120 ML (toto je mnoÏství vody poslední pfiipravené kávy).
■ Podsvûtlen˘ prstenec (2) rotaãního ovladaãe je aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) si nastavte poÏadované mnoÏství vody (pro 

jeden ‰álek).
■ Napfi. : 210 ML
■ : 2 SALKY
■ Va‰e kávy se pfiipravují.
■ : PRIPRAVEN
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10. Pfiíprava nápoje z mleté kávy
Nikdy nepouÏívejte instantní kávy ani kávy ochucené. Doporuãujeme
Vám pouÏívat ãerstvû pomletou zrnkovou kávu nebo pfiedem mletou,
vakuovû balenou kávu. Násypku pro mletou kávu naplÀte max. 2 od-
mûrkami kávového prá‰ku. Násypka neslouÏí jako zásobník. Pozor na
pfiíli‰ jemnû namletou kávu. Ta Vám mÛÏe zanést kávové cesty a ká-
vové v˘pusti.

Pokud nasypete malé mnoÏství mleté kávy, na displeji se nejprve roz-
svítí upozorÀující hlá‰ení: : MALO KAVY a poté je ope-
race zru‰ena.

Proces pfiípravy mÛÏete ukonãit i bûhem procesu, stiskem libovolné-
ho tlaãítka.

■ : PRIPRAVEN
■ Postavte 1 nebo 2 ‰álky pod v˘‰kovû stavitelnou v˘pust kávy (17).
■ Otevfiete násypku na mletou kávu (11).
■ : DOPLNIT MLETA KAVA
■ Nasypte poÏadované mnoÏství (1 aÏ 2 odmûrky) a násypku (11) uzavfiete

(obr. 11).
■ : MLETA KAVA
■ : ZVOLTE TLACITKO
■ Zvolte tlaãítko pro 1 D (5) nebo 2 ‰álky F (6).
■ : 120 ML (toto je mnoÏství vody poslední pfiipravené kávy).
■ Podsvûtlen˘ prstenec (2) rotaãního ovladaãe je aktivní.
■ : MLETA KAVA
■ Otáãením rotaãního ovladaãe (1) si nastavte poÏadované mnoÏství vody.
■ Napfi.: : 210 ML
■ : MLETA KAVA
■ Va‰e káva se pfiipravuje.
■ : PRIPRAVEN

11. Pfiíprava horké vody
Pokud si nenastavíte rotaãním ovladaãem (1) mnoÏství vody, zÛstá-
vá automaticky nastavené mnoÏství poslední pfiípravy.

Nainstalujte si trysku (obr. 5) urãenou k odbûru vody (16), ãímÏ za-
jistíte její optimální prÛtok. V˘mûnu neprovádûjte okamÏitû po pfií-
pravû, protoÏe je tryska horká.

PfiidrÏte ‰álek pod tryskou, aby horká voda nestfiíkala mimo ‰álek.
Vyvarujte se kontaktu horké vody s kÛÏí – mohlo by dojít k opafiení.

■ : PRIPRAVEN
■ Postavte ‰álek pod v˘mûnnou trysku horké vody (16).
■ Otevfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14) (obr. 13).
■ Podsvûtlen˘ prstenec (2) rotaãního ovladaãe je aktivní.
■ Napfi.: : 140 ML
■ :VODA
■ Otáãením rotaãního ovladaãe (1) si nastavte poÏadované mnoÏství vody.
■ Napfi.: : 200 ML
■ :VODA
■ Po dosaÏení nastaveného mnoÏství vody se rozsvítí hlá‰ení:
■ :VENTIL VYP
■ Uzavfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14).
■ : PRIPRAVEN

Po uzavfiení ventilu (14) mÛÏe je‰tû trocha voda z trysky odkapávat.
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12. Pfiíprava páry
Funkce páry mÛÏe b˘t vyuÏita k pfiípravû mléãné pûny a taktéÏ k pro-
vádûní ãistících procesÛ Easy-Auto-Cappuccino trysky.

Pfiíjemn˘m doplÀkem mÛÏe b˘t 2-stupÀová tryska, kterou lze získat u va-
‰eho prodejce JURA. Tato tryska umoÏní ohfiev nápojÛ i napûnûní mléka.

Vûnujte pozornost správnému nasazení trysky a její ãistotû. Zaschlé
mléko mÛÏe trysku ucpat. Ucpáním trysky nebo díky jejímu nespráv-
nému smontování ãi nasazení, mÛÏe z trysky tekutina prskat.

Pfii pfiípravû mléãné pûny je moÏné, Ïe ze systému bude vytékat nej-
prve voda. Tento jev není závadou a proces pfiípravy nápoje nezne-
hodnocuje.

Pfii pfiípravû páry mÛÏe pára prskat. Tryska je horká. Vyvarujte se
proto kontaktu s pokoÏkou.

■ : PRIPRAVEN
■ Stisknûte tlaãítko pro pfiípravu páry k (8).
■ : NAHRIVA SE
■ : PARA / PRIPRAVEN
■ Otevfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14) (obr. 13). Pára se pfii-

pravuje.
■ Podsvûtlen˘ prstenec (2) rotaãního ovladaãe je aktivní.
■ Dobu pfiípravy páry si mÛÏete upravit otáãením rotaãního ovladaãe (1). Na

displeji se Vám objevují hodnoty v SEC.
■ Napfi.: : 35 SEC
■ Pokud si nezmûníte dobu pfiípravy páry pomocí rotaãního ovladaãe (1),

bude se pára pfiipravovat ve stejné dávce, jako u pfiedchozího odbûru.
■ Mezitím, co se bude pfiipravovat pára, na displeji svítí hlá‰ení:

: PARA
■ Po dosaÏení Ïádaného (nastaveného) mnoÏství, se na displeji rozsvítí hlá-

‰ení: :VENTIL VYP
■ Uzavfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14).
■ : PARA / PRIPRAVEN

Dokud bude na displeji svítit hlá‰ení: : PARA / PRIPRA-
VEN, je pfiístroj stále vyhfiát˘ na teplotu potfiebnou pro pfiípravu páry.

Po dosaÏení Ïádaného mnoÏství páry, mÛÏe pára z trysky dále vychá-
zet. Tento proces bude ukonãen aÏ po uzavfiení otoãného ventilu (14).

Uzavfiením otoãného ventilu (14), lze proces pfiípravy kdykoliv ukonãit.

13. Pfiíprava cappuccina pomocí 
Easy-Auto-Cappuccino trysky

Cappuccino tvofií: 1/3 espresso, 1/3 teplé mléko a 1/3 mléãná pûna. Ea-
sy-Auto-Cappuccino tryska (15) Vám vytvofií mléãn˘ podíl. Easy-Auto-
Cappuccino tryska pfiisává mléko a za pomoci páry vytváfií mléãnou pûnu.

Pro spolehlivou funkci Easy-Auto-Cappuccino trysky (15), je tfieba
trysku pravidelnû ãistit.

Vûnujte pozornost správnému nasazení trysky a její ãistotû. Zaschlé
mléko mÛÏe trysku ucpat. Ucpáním trysky nebo díky jejímu nespráv-
nému smontování ãi nasazení, mÛÏe z trysky tekutina prskat.

■ Nejdfiíve z nasazené Easy-Auto-Cappuccino trysky odstraÀte uzávûr, kter˘
slouÏí k ochranû pfied zanesením neãistot pfii pfiepravû (obr. 6).

■ Z uvítacího balíãku vyjmûte hadiãku pro pfiisávání mléka. Hadiãku nasaì-
te na Easy-Auto-Cappuccino trysku (na místo odstranûného uzávûru).

■ Druh˘ konec hadiãky ponofite do nádoby s mlékem ãi pfiímo do Tetra Paku
(obr. 7).

■ Pod Easy-Auto-Cappuccino trysku postavte ‰álek (obr. 7).
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Pro milovníky mléãn˘ch specialit bude jistû vhodn˘m doplÀkem ther-
mo nádoba na mléko. Mléko si díky ní uchovává svoji ãerstvost, a va-
‰e mléãná kávová specialita bude tím prav˘m povzbuzením.
Informace k JURA pfiíslu‰enství získáte u svého prodejce.

■ : PRIPRAVEN
■ Stisknûte tlaãítko pro pfiípravu páry k (8).
■ : NAHRIVA SE
■ : PARA / PRIPRAVEN
■ Otevfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (obr. 13). Pfiipravuje se mléã-

ná pûna.
■ Prstenec u rotaãního ovladaãe (2) je podsvûtlen˘ – aktivní.
■ Dobu pfiisávání mléka (v sekundách) si individuálnû nastavíte rotaãním

ovladaãem (1).
■ Napfi.: : 35 SEC
■ Pokud nebudete dobu pfiípravy mûnit, bude se pfiipravovat mnoÏství mléã-

né pûny dle pfiedchozího odbûru.

Nastavte si dobu pfiípravy páry dle Vámi pouÏívan˘ch ‰álkÛ.

■ Mezitím, co se bude pfiipravovat pára, na displeji svítí hlá‰ení:
: PARA

■ Po dosaÏení Ïádaného (nastaveného) mnoÏství se na displeji rozsvítí hlá-
‰ení: :VENTIL VYP

■ Uzavfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14).
■ : PARA / PRIPRAVEN

Pfiípravu páry mÛÏete ukonãit je‰tû pfied dosaÏením poÏadované-
ho mnoÏství, uzavfiením otoãného ventilu pro páru / horkou vodu
(14).

Dokud bude na displeji svítit hlá‰ení: : PARA / PRIPRA-
VEN, je pfiístroj stále vyhfiát˘ na teplotu potfiebnou pro pfiípravu páry.

Po dosaÏení Ïádaného mnoÏství páry, mÛÏe pára z trysky dále vy-
cházet. Tento proces bude ukonãen aÏ po uzavfiení otoãného ventilu
(14).

■ PfiesuÀte ‰álek s mléãnou pûnou pod v˘‰kovû stavitelnou kávovou v˘pust 
a stiskem tlaãítka zvolte kávov˘ produkt, dle va‰eho pfiání.

■ Va‰e cappuccino je hotové.

13.1 Proplach Easy-Auto-Cappuccino trysky
Aby Easy-Auto-Cappuccino tryska (15) spolehlivû splÀovala svoji
funkci, je tfieba trysku po kaÏdé pfiípravû mléãné pûny propláchnout.
K proplachu Easy-Auto-Cappuccino trysky Vás IMPRESSA nebude
vyz˘vat.

13. 2 âi‰tûní Easy-Auto-Cappuccino trysky
■ Tahem odstraÀte Easy-Auto-Cappuccino trysku (15) z connector systému.
■ Demontujte Easy-Auto-Cappuccino trysku (15) na její jednotlivé díly 

(obr. 16).
■ V‰echny díly dÛkladnû opláchnûte pod tekoucí vodou.
■ Smontujte Easy-Auto-Cappuccino trysku (15) a nasaìte ji zpût na vá‰ 

IMPRESSA.

13.3 Chemické ãi‰tûní Easy-Auto-Cappuccino
trysky
Po kaÏdém pouÏití Easy-Auto-Cappuccino trysky (15) doporuãujeme
provést její vyãi‰tûní.

IMPRESSA Vás k ãi‰tûní Easy-Auto-Cappuccino trysky nebude vyz˘vat.

K dÛkladnému vyãi‰tûní Easy-Auto-Cappuccino trysky pouÏijte JURA
Auto-Cappuccino ãistiã. Ten lze zakoupit u va‰eho prodejce. S tímto
roztokem doporuãujeme ãistit trysku kaÏd˘ den.
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■ Postavte nádobu pod Easy-Auto-Cappuccino trysku (obr. 9)
■ Druhou nádobu naplÀte roztokem z 2,5 dl ãerstvé vody a ãistiãe (dávka 

je uvedena na etiketû balení).
■ Hadiãku pro pfiisávání mléka upevnûte k trysce a druh˘ konec ponofite do

nádoby s roztokem (obr. 9)
■ : PRIPRAVEN
■ Stisknûte tlaãítko pro pfiípravu páry k (8).
■ : NAHRIVA SE
■ : PARA / PRIPRAVEN
■ Otevfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (obr. 13). Pára se pfiipravuje.
■ Roztok nechte procházet tryskou tak dlouho, dokud nádoba s roztokem

nebude prázdná.
■ Tím bude Easy-Auto-Cappuccino tryska i hadiãka pro pfiisávání mléka 

vyãi‰tûna.
■ Uzavfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14).
■ : PARA / PRIPRAVEN
■ Nádobu na mléko naplÀte ãistou vodou a vloÏte do ní hadiãku pro pfiisá-

vání mléka.

Dokud na displeji svítí hlá‰ení: : PARA / PRIPRAVEN, 
je pfiístroj stále vyhfiát˘ na teplotu potfiebnou k pfiípravû páry.

■ NaplÀte nádobu 2,5 dl ãerstvé vody a do ní ponofite hadiãku pro pfiisávání
mléka.

KdyÏ na displeji svítí hlá‰ení: : PRIPRAVEN, stisknûte
tlaãítko pro pfiípravu páry k (8). Po vyhfiátí bude pfiístroj pfiipraven 
k Ïádanému procesu.

■ Otevfiete ventil pro páru / horkou vodu (obr. 13). Pára se pfiipravuje.
■ Vodu nechte procházet tryskou tak dlouho, dokud nádoba s vodou nebude

prázdná.
■ Tím bude Easy-Auto-Cappuccino tryska i hadiãka pro pfiisávání proplách-

nuta od pfiedchozího roztoku.

■ Uzavfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu.
■ Tímto je proces chemického ãi‰tûní Easy-Auto-Cappuccino trysky ukonãen.

14. Vypnutí IMPRESSA
Aby byl zaruãen bezproblémov˘ provoz, vypínejte pfiístroj IMPRESSA
nejprve tlaãítkem pro zapnutí / vypnutí G (3). Pfiístroj je nyní ve sta-
vu „spánku“. Poté vypnûte pfiístroj síÈov˘m vypínaãem (21).

■ : PRIPRAVEN
■ Vypnûte pfiístroj IMPRESSA tlaãítkem pro vypnutí / zapnutí G (3).
■ : PROPLACH
■ Pfiístroj provede automaticky proplach a poté se vypne.

15. Programování
IMPRESSA je nastaven k tomu, aby bylo moÏno pfiipravit si kávu 
i bez pfiedchozího naprogramování.

Pro lep‰í poÏitek z kávy je moÏno vyuÏít programování a individuálnû
si nastavit parametry dle va‰í chuti.

Stupnû pro moÏné nastavení hodnot:
● Filtr
● Tvrdost vody
● Aroma – síla kávy
● Teplota
● âas
● Automatické zapínání
● Automatické vypínání
● Poãítadlo porcí
● Komunikaãní jazyk
● Jednotky
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Tlaãítko pro volbu programování (4).
Tímto tlaãítkem vstoupíte a vystoupíte z programu (neslouÏí k uklá-
dání poÏadovan˘ch údajÛ).

Rotaãní ovladaã
Rotaãním ovladaãem (1) se pohybujete v programu a v jednotlivé 
nabídce.
Stiskem stfiedu rotaãního ovladaãe (1) potvrzujete v˘bûr a ukládáte
poÏadované údaje.

15.1. Programování – instalace filtru
Informace naleznete v kapitole 5.1 „Nasazení filtru“.

15.2. Programování – nastavení tvrdosti vody
Informace naleznete v kapitole 4 „Nastavení tvrdosti pouÏívané vody“.

15.3. Programování – nastavení aroma
Vá‰ pfiístroj má jiÏ aroma nastaveno na stupeÀ INTENZIVNI. 
Dle Va‰eho pfiání, mÛÏete toto nastavení zmûnit na niÏ‰í stupeÀ:
STANDARDNI.

■ : PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování , aÏ se na displeji rozsvítí

hlá‰ení:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji objeví:
■ : AROMA
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ : INTENZIVNI
■ Otoãte rotaãním ovladaãem (1), aÏ se na displeji objeví hlá‰ení:
■ : STANDARDNI

■ Stiskem rotaãního ovladaãe (1) potvrzujete va‰i volbu.
■ : AROMA
■ Stiskem tlaãítka programování vystoupíte z programování.
■ : PRIPRAVEN

15.4. Programování – nastavení teploty
■ : PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování (4), aÏ se na displeji rozsvítí:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji rozsvítí nabídka:
■ :TEPLOTA
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ :VYSOKA
■ Otoãte rotaãní ovladaãem (1), aÏ se rozsvítí hlá‰ení:
■ : NORMALNI
■ Stiskem rotaãního ovladaãe (1) potvrzujete volbu.
■ :TEPLOTA
■ Stisknûte tlaãítko programování (4). Tím vystoupíte z programového

módu.
■ : PRIPRAVEN

15.5 Programování – nastavení ãasu
Naprogramování ãasu je nutné, pokud chcete vyuÏívat funkce auto-
matického zapínání pfiístroje.

■ : PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování (4), aÏ se na displeji rozsvítí:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji objeví nabídka:
■ : CAS
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■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ : -- : --
■ Otáãením rotaãního ovladaãe nastavte nejprve hodiny, napfi.:
■ : 12 : --
■ Stiskem rotaãního ovladaãe (1) potvrdíte nastavení a pokraãujete otáãe-

ním rotaãního ovladaãe (1) v nastavení minut, napfi.:
■ : 12 : 05
■ Opût stisknûte rotaãní ovladaã (1), ãímÏ potvrdíte nastavené hodnoty.
■ : CAS
■ Stisknûte tlaãítko programování (4). Tím vystoupíte z programového

módu.
■ : PRIPRAVEN

Pokud bude pfiístroj odpojen od sítû el. napûtí, bude tfieba po jeho
spu‰tûní aktuální ãas znovu nastavit.

15.6 Programování automatického zapínání
Pokud chcete vyuÏít funkce automatického zapínání, musí mít IMPRESSA
nastaven aktuální ãas (kapitola 15).
■ : PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování (4), aÏ se na displeji rozsvítí:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji rozsvítí: ZAPNOUT V
■ : ZAPNOUT V
■ Stiskem rotaãního ovladaãe (1) zahájíte nastavení pro zapnutí IMPRESSA.
■ : -- : --
■ Otáãením rotaãního ovladaãe (1) nastavte poÏadovan˘ ãas.
■ : 12 : --
■ Stiskem rotaãního ovladaãe (1) potvrzujete volbu a mÛÏete nastavit minuty.
■ : 12 : 05
■ Nyní máte nastaven˘ ãas pro automatické zapnutí IMPRESSA.
■ Opût volbu potvrìte stiskem rotaãního ovladaãe (1).

■ : ZAPNOUT V
■ Programování ukonãíte stiskem tlaãítka (4).
■ : PRIPRAVEN

15.7 Programování automatického vypínání
U IMPRESSA máte moÏnost nastavit automatické vypínání. Nasta-
vení umoÏÀuje jednak navolit dobu pro vypnutí v rozmezí 0,5–9 ho-
din nebo funkci vÛbec neaktivovat --:--.

■ : PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování (4), aÏ se na displeji rozsvítí:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji rozsvítí hlá‰ení: 

VYPNOUT PO
■ :VYPNOUT PO
■ Stiskem rotaãního ovladaãe (1) zahájíte nastavení pro vypnutí.
■ : 5.0 HOD
■ Otáãením rotaãního ovladaãe (1) nastavte poÏadovan˘ ãas pro vypnutí.
■ : 1.0 HOD
■ Nyní máte nastaven˘ ãas pro automatické vypínání IMPRESSA. Volbu po-

tvrìte stiskem rotaãního ovladaãe (1).
■ :VYPNOUT PO
■ Programování ukonãíte stiskem tlaãítka (4).
■ : PRIPRAVEN

15.8 Programování – vyvolání poãtu porcí
Pfiístroj automaticky eviduje poãty vydan˘ch porcí káv, a to pro:
a) 1 ‰álek
b) 2 ‰álky
c) mletou kávu



144

■ : PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování (4), aÏ se na displeji rozsvítí

nabídka:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji rozsvítí: PORCE
■ : PORCE
■ Pro vstup do informaãního menu stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ Na displeji se objeví celkov˘ poãet porcí pfiipraven˘ch káv.
■ Napfi.: : 100
■ Stiskem jednotliv˘ch tlaãítek (1 ‰álek D, 2 ‰álky F, mletá káva) se Vám

zobrazí individuální poãty.
■ Napfi. pro vyvolání poãtu káv stisknûte nabídkové tlaãítko pro 1 ‰álek D:

: 20

Pokud chcete vyvolat poãty pfiipraven˘ch porcí z mleté kávy, musíte
otevfiít násypku na mletou kávu (11).

■ Pokud jsou Va‰e dotazy zodpovûzeny, stiskem rotaãního ovladaãe (1) vy-
stoupíte z informaãního stupnû programování.

■ : PORCE
■ Stiskem tlaãítka programování (4), vystoupíte z programové nabídky,

popfi. mÛÏete otoãením rotaãního ovladaãe (1) pfiejít k dal‰ímu stupni na-
stavení.

■ : PRIPRAVEN

15.9 V˘bûr komunikaãního jazyku
■ : PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování (4), aÏ se na displeji rozsvítí

nabídka:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji rozsvítí nabídka: JAZYK

■ : JAZYK
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ : CESKY
■ Otáãejte rotaãním ovladaãem (1) a vyberte si z nabídky komunikaãní 

jazyk, kter˘ Vám nejlépe vyhovuje.
■ Stiskem rotaãního ovladaãe (1) potvrzujete volbu.
■ : JAZYK
■ Stiskem tlaãítka (4) vystoupíte z programování.
■ : PRIPRAVEN

15.10 Nastavení jednotek ãasu
■ : PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování (4), aÏ se na displeji rozsvítí

nabídka:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji rozsvítí nabídka: JED-

NOTKY
■ : JEDNOTKY
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ : ML/OZ
■ Otáãejte ovladaãem (1). Na displeji se rozsvítí nabídka: :

24H/AM PM
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ :napfi. 24H
■ Otoãením rotaãního ovladaãe (1) si zvolte nastavení dle va‰eho pfiání.
■ Stiskem rotaãního ovladaãe potvrzujete va‰i volbu
■ : JEDNOTKY
■ Stiskem tlaãítka (4), vystoupíte z programování.
■ : PRIPRAVEN
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15.11 Nastavení jednotek mnoÏství
■ :PRIPRAVEN
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko programování (4), aÏ se na displeji rozsví-

tí nabídka:
■ : FILTR - / ✓
■ Prstenec pod rotaãním ovladaãem (2) je podsvûtlen – aktivní.
■ Rotaãním ovladaãem (1) otáãejte, aÏ se na displeji rozsvítí nabídka: JED-

NOTKY
■ : JEDNOTKY
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ : ML/OZ
■ Stisknûte rotaãní ovladaã (1).
■ : napfi. ML
■ Otoãením rotaãního ovladaãe (1) si zvolte nastavení dle va‰eho pfiání.
■ Stiskem rotaãního ovladaãe potvrzujete va‰i volbu
■ : JEDNOTKY
■ Stiskem tlaãítka (4) vystoupíte z programování.
■ : PRIPRAVEN

16. Upozornûní a údrÏba

16.1 Doplnûní vody
■ : DOPLNIT VODU

Pokud se rozsvítí toto hlá‰ení, nebude moÏná dal‰í pfiíprava jakého-
koliv nápoje. Vodu doplníte dle postupu popsaném v kapitole 2.3.

■ : PRIPRAVEN

Zásobník vody doporuãujeme dennû vypláchnout a poté naplnit ãer-
stvou studenou vodou. Do zásobníku nikdy nedolévejte mléko, mine-
rální vodu ani jiné tekutiny.

16.2 Vyprázdnûní ro‰tu
■ : ZBYTKY KAV VYPRAZDNIT

KdyÏ se na displeji rozsvítí toto hlá‰ení, nebude moÏno spustit dal‰í
pfiípravu nápoje, dokud zásobník zbytkÛ nevyprázdníte (obr. 14).

■ OdstraÀte odkapávací ro‰t. Dbejte opatrnosti pfii jeho vyprázdÀování – v od-
kapávací misce se nachází voda.

■ : ODKAP. ROST CHYBI
■ âist˘ ro‰t opût fiádnû umístûte zpût do IMPRESSA.
■ : PRIPRAVEN

Souãástí odkapávacího ro‰tu je ãerven˘ jaz˘ãek, kter˘ Vás upozor-
Àuje na mnoÏství vody v odkapávací misce.

16.3 Chybí odkapávací ro‰t
■ : ODKAP. ROST CHYBI
■ Rozsvícením tohoto hlá‰ení, Vás IMPRESSA informuje o tom, Ïe ro‰t je

‰patnû usazen ãi zcela chybí.
■ Zasaìte odkapávací ro‰t správnû.
■ : PRIPRAVEN

16.4 Doplnûní zrnkové kávy
■ : DOPLNIT ZRNKA KAVY
■ DoplÀte zrnkovou kávu do zásobníku tak, jak je popsáno v kapitole 2.4.

Hlá‰ení DOPLNIT ZRNKA KAVY zhasne aÏ po pfiípravû první kávy.

Doporuãujeme Vám, ãas od ãasu zásobník kávy vytfiít such˘m hadfií-
kem a vyãistit násypku na kávu od pfiípadn˘ch kávov˘ch pfiímûsí –
ãi‰tûní proveìte pfii prázdném zásobníku kávy. Pfied ãi‰tûním pfiístroj
IMPRESSA vypnûte.
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16.5 V˘mûna filtru
Filtraãní vloÏku je tfieba mûnit po prÛtoku cca 50 l vody nebo po max. 
2 mûsících. Na v˘mûnu filtru Vás displej upozorní.

Postupujte dle kapitoly 5.2 „V˘mûna filtru“.

16.6 âi‰tûní IMPRESSA
Po 200 porcích nebo po 160 cyklech propláchnutí je tfieba pfiístroj 
vyãistit.
IMPRESSA Vás sám na tuto potfiebu automaticky upozorní. MÛÏe-
te i nadále pfiipravovat kávu nebo pouÏívat horkou vodu / páru, ale je
tfieba ãi‰tûní provést co nejdfiíve. Doporuãujeme vyvolat proces ãi‰tû-
ní (kapitola 17) je‰tû tent˘Ï den po oznámení.

■ : PRIPRAVEN / CISTENI

16.7 Odvápnûní IMPRESSA
Podle nastavené tvrdosti vody Vám pfiístroj oznámí, kdy je potfieba
provést proces odvápnûní.
Pfiístroj Vám i nadále umoÏní pfiípravu kávy, nebo pouÏití horké vody
/ páry. Doporuãujeme Vám provést proces odvápnûní (kapitola 18)
je‰tû tent˘Ï den.

■ : PRIPRAVEN / ODVAPNENI

16.8 Kompletní ãi‰tûní
■ Nikdy nepouÏívejte pfii ãi‰tûní ostré pfiedmûty, ãistící houby, utûrky a che-

mikálie, mohlo by dojít k mechanickému po‰kození ãi zanesení pfiístroje.
■ Korpus otírejte vlhk˘m, mûkk˘m hadfiíkem.
■ Trysku na horkou vodu a mléko vÏdy po jejím pouÏití fiádnû umyjte.
■ Po pfiípravû mléãné pûny doporuãujeme spustit pfiípravu páry. Tím se trys-

ka propláchne.

■ Aby tryska správnû fungovala, je tfieba udrÏovat ji neustále v ãistotû. Tj.
pfii dÛkladném ãi‰tûní trysky, ji rozeberte na jednotlivé díly, které pak dÛ-
kladnû omyjte (obr. 16).

■ Zásobník vody dennû ãistûte a doplÀujte ãerstvou vodou.

Pro odvápnûní zásobníku vody mÛÏete vyuÏít slabého roztoku z de-
kalcifikaãní tablety a jemnû odstranit pfiípadné usazeniny. Poté 
zásobník dÛkladnû vypláchnûte ãistou vodou (obr. 4).

Pfied ãi‰tûním zásobníku vody vyjmûte Claris patronu.

16.9 Vyprázdnûní systému
DÛleÏité: Proces vypou‰tûní se provádí pfii vypnutém IMPRESSA.

Tento postup je nutn ,̆ pokud bude pfiístroj pfiepravován v chladném
poãasí a hrozí, Ïe voda v systému mÛÏe zamrznout.

■ Pfiipravte si ‰álek pod v˘mûnnou trysku na horkou vodu (16).
■ Stisknûte tlaãítko pfiípravy páry k (8), aÏ se na displeji rozsvítí toto hlá-

‰ení:
■ :VENTIL ZAP (otevfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu)
■ : VYPUSTENI (POZOR vychází pára!)
■ :VENTIL VYP (uzavfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu)
■ IMPRESSA zÛstává vypnut .̆

17. âi‰tûní
IMPRESSA má zabudovan˘ program ãi‰tûní. Tato procedura trvá cca 15 min.

Doporuãujeme pouÏívat tablety spol. JURA urãené k ãi‰tûní. Tato che-
mie byla vyvinuta právû pro technologii IMPRESSA. Vyvarujte se ra-
dûji pouÏívání jiné chemie. Ta mÛÏe obsahovat rÛzné neãistoty a jimi
poté zanést vodní cesty.
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Po spu‰tûní programu ãi‰tûní je tfieba program cel˘ dokonãit 
a nepfieru‰ovat jej.

Pfii provádûní procesu ãi‰tûní je nutno vyãistit také násypku na mle-
tou kávu (11).

■ : PRIPRAVEN / CISTENI
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko k údrÏbû – proplachu H (7), aÏ se rozsvítí 

hlá‰ení:
■ :VYPRAZDNIT ODKAP. ROST
■ Vyprázdnûte odkapávací misku a zásobník zbytkÛ.
■ : ODKAP. ROST CHYBI
■ Odkapávací misku (20) usaìte zpût.
■ OdstraÀte z odkap. misky ro‰t (19)
■ Postavte vût‰í nádobu o obsahu cca 1 l pod v˘‰kovû stavitelnou v˘pust kávy

(17).
■ : STISKNOUT PROPLACH
■ Stisknûte tlaãítko pro údrÏbu – proplach H (7).
■ : CISTENI
■ :VHODIT TABLETU
■ Vhoìte ãistící tabletu do násypky na mletou kávu (obr. 15)
■ : STISKNOUT PROPLACH
■ Stisknûte tlaãítko pro údrÏbu – proplach H (7).
■ : CISTENI
■ : VYPRAZDNIT ODKAP. ROST
■ : ODKAP. ROST CHYBI
■ : PRIPRAVEN
■ Vlhkou utûrkou vyãistûte násypku pro mletou kávu
■ Nyní je proces ãi‰tûní ukonãen.

18. Odvápnûní
IMPRESSA má zabudovan˘ program odstranûní vodního kamene. Tato procedura
trvá asi 40 min. Délka procesu závisí na mnoÏství roztoku. Roztok nedolévejte.

U va‰eho prodejce lze zakoupit dekalcifikaãní (odvápÀující) tablety
JURA. Tato chemie byla vyvinuta právû pro technologii IMPRESSA.
Vyvarujte se radûji pouÏívání jiné chemie. Ta mÛÏe obsahovat rÛzné
neãistoty a jimi poté zanést vodní cesty.

KdyÏ Vás IMPRESSA vyzve rozsvícením upozorÀujícího hlá‰ení k po-
tfiebû odvápnûní, mÛÏete dále pfiipravovat kávu, horkou vodu / páru 
a proces odvápnûní provést pozdûji.
Odvápnûní je moÏno provést pouze tehdy, je-li pfiístroj vypnut˘ 
a zchládl. Po spu‰tûní procesu odvápnûní je tfieba cel˘ program do-
konãit a nepfieru‰ovat jej.

Prostfiedky k odstranûní vodního kamene obsahují kyseliny. MoÏné
stfiíkance a kapky na citliv˘ch odkládacích plochách, zvlá‰tû z pfií-
rodního kamene nebo dfieva, okamÏitû odstraÀte nebo uãiÀte odpoví-
dající bezpeãnostní opatfiení.

RozpusÈte tablety v nádobû s mnoÏstvím vody uveden˘m na etiketû
balení tablet. Po rozpu‰tûní tablet pfielijte roztok do prázdného zá-
sobníku na vodu. Ten fiádnû zasaìte do IMPRESSA a spusÈte proces
odvápnûní.

Po ukonãení je tfieba zásobník na vodu fiádnû vym˘t.

■ : PRIPRAVEN / ODVAPNENI
■ Vypnûte IMPRESSA stiskem tlaãítka pro vypnutí / zapnutí g (3).
■ OdstraÀte Easy-Auto-Cappuccino trysku (15) (obr. 17)
■ PodrÏte stisknuté tlaãítko proplachu H (7), aÏ se na displeji rozsvítí 

hlá‰ení:
■ :VYPRAZDNIT ODKAP. ROST
■ Vyprázdnûte odkapávací misku a zásobník zbytkÛ.
■ : ODKAP. ROST CHYBI
■ Odkapávací misku zasaìte zpût.
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■ : ROZTOK / ZASOB. VODY / VENTIL ZAP
■ Pfiipravte roztok z jedné aÏ tfií tablet a z 0,6 l ãerstvé vody. Tímto rozto-

kem naplÀte zásobník na vodu a zásobník zasaìte zpût.
■ Postavte vût‰í nádobu o obsahu cca 1 l pod systém v˘mûnn˘ch trysek 

(obr. 17).
■ Otevfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14) (obr. 13).
■ : ODVAPNENI
■ :VENTIL VYP
■ Zavfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14).
■ : ODVAPNENI
■ :VYPRAZDNIT ODKAP. ROST
■ Vyprázdnûte odkapávací misku a zásobník zbytkÛ.
■ : ODKAP. ROST CHYBI
■ Odkapávací misku zasaìte zpût.
■ : DOPLNIT VODU

Vyjmûte a dÛkladnû vymyjte zásobník na vodu. Poté jej naplÀte ãis-
tou studenou vodou a opût umístûte zpût do IMPRESSA.

■ :VENTIL ZAP
■ Otevfiete otoãn˘ ventil pro páru / horkou vodu (14) (obr. 13).
■ : ODVAPNENI
■ :VENTIL VYP
■ KdyÏ uzavfiete otoãn˘ ventil (14), na displeji se rozsvítí hlá‰ení o provádû-

ném procesu:
■ : ODVAPNENI
■ :VYPRAZDNIT ODKAP. ROST
■ Vyprázdnûte odkapávací misku a zásobník zbytkÛ.
■ : ODKAP. ROST CHYBI
■ Odkapávací misku zasaìte zpût.
■ : NAHRIVA SE
■ : STISKNOUT PROPLACH
■ Stisknûte tlaãítko proplachu H (7).

■ : PROPLACH
■ : PRIPRAVEN
■ Proces odvápnûní je ukonãen.

19. Likvidace pfiístroje
Prosím, odstraÀte staré pfiístroje podle pfiedpisÛ chránících 
Ïivotní prostfiedí.
Staré pfiístroje obsahují hodnotné materiály, které mohou b˘t re-
cyklovány a zuÏitkovány. Prosím, odstraÀte proto staré pfiístroje
prostfiednictvím vhodn˘ch sbûrn˘ch systémÛ.

20. Rady pro dobrou kávu
V˘‰kovû nastavitelná v˘pust kávy (17)
V˘pust kávy si mÛÏete v˘‰kovû pfiizpÛsobit velikosti pouÏívaného ‰álku ãi skle-
nice. Docílíte tím kvalitnûj‰í pûnu a zamezíte potfiísnûní pfiístroje (obr. 3).

Mletí
Informace jsou uvedeny v kapitole 2.5 „Nastavení ml˘nku“.

Pfiedehfiívání ‰álkÛ
·álky mÛÏete pfiedehfiívat horkou vodou nebo párou. âím men‰í je mnoÏství
kávy, tím dÛleÏitûj‰í je pfiedehfiívání ‰álkÛ.

Cukr a smetana
Mícháním se káva v ‰álku ochlazuje. Pfiidáním mléka nebo smetany z chlad-
niãky znaãnû sníÏíte teplotu kávy.
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21. Hlá‰ení na displeji

: Pfiíãina ¤e‰ení

DOPLNIT VODU Zásobník vody je prázdn .̆ Zásobník naplÀte vodou.
Ukazatel stavu vody v nádrÏi je blokován. Zásobník vyjmout, odstranit vodní kámen,

dobfie vym˘t a nasadit zpût.

DOPLNIT ZRNKA KAVY Zásobník kávy je prázdn .̆ Naplnit kávov˘mi zrny. Pfiipravit ‰álek kávy.
Aãkoliv byl zásobník naplnûn, hlá‰ení nezhasne. Hlá‰ení o nedostatku zrn zmizí aÏ po pfiípravû kávy.

ZBYTKY KAV VYPRAZDNIT Zásobník zbytkÛ kávy je pln .̆ Vysypte zásobník zbytkÛ kávy.
Zásobník byl rychle zasazen zpût. Vyjmûte zásobník zbytkÛ, vyprázdnûte jej

a nasaìte zpût nejdfiíve po 10 sekundách.

ODKAP. ROST CHYBI Odkapávací ro‰t není správnû nasazen Odkapávací ro‰t nasaìte správnû.
nebo chybí.

PRIPRAVEN / CISTENI Pfiístroj upozorÀuje na potfiebu ãi‰tûní. Provést ãi‰tûní dle kapitoly 17.

PRIPRAVEN / ODVAPNENI Pfiístroj upozorÀuje na potfiebu odvápnûní. Provést odvápnûní, dle kapitoly 18.

PRIPRAVEN / FILTR Pfiístroj upozorÀuje na potfiebu v˘mûny filtru. VymûÀte filtr (kapitola 5.2)

CHYBA Chyba pfiístroje - vypnout pfiístroj IMPRESSA
- vypnout pfiístroj síÈov˘m vypínaãem
- odpojit pfiístroj od sítû elektrického napûtí
- pfiipojit k elektrické síti, spustit

- kontaktujte zákaznick˘ servis JURA
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22. MoÏné problémy a komplikace

Problém Pfiíãina ¤e‰ení

Ml˘nek je velmi hluãn .̆ Neãistota, cizí pfiedmût v ml˘nku. Pfiíprava nápoje z mleté kávy je stále moÏná.
Kontaktujte zákaznick˘ servis JURA.

Malá ãi fiídká pûna pfii napûnûní mléka. Zanesená Easy-Auto-Cappuccino tryska. Easy-Auto-Cappuccino tryska není správnû sestavena
Provést ãi‰tûní Easy-Auto-Cappuccino trysky
(kapitola 13).
Zkontrolujte, zda je Easy-Auto-Cappuccino
tryska správnû sestavena

Pfii pfiípravû káva vytéká pouze po kapkách. Mletá káva je pfiíli‰ jemnû namletá. PouÏívejte hrubûji namletou kávu.
Nastaveno pfiíli‰ jemné mletí kávy Nastavte ml˘nek na hrub‰í mletí.

Jednou nebo dvakrát propláchnûte pfiístroj.

Pokud problém pfietrvává a nejde odstranit spojte se s va‰im prodejcem nebo pfiímo se servisem JURA.
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23. Právní odkazy
Tento návod k obsluze obsahuje poÏadované informace pro správné pouÏití,
obsluhu a údrÏbu pfiístroje. Znalost a následování pokynÛ, které jsou obsaÏe-
ny v tomto návodu pro obsluhu, jsou pfiedpokladem pro bezpeãné pouÏití, rov-
nûÏ i pro bezpeãnost pfii provozu a údrÏbû. Tento návod nemÛÏe postihnout
v‰echny moÏné zpÛsoby pouÏití pfiístroje a reálné situace.

UpozorÀujeme na to, Ïe obsah tohoto návodu k obsluze není souãástí dfiívûj‰í
ani existující dohody, pfiíslibu nebo právního vztahu nebo toto nepozmûÀuje.

Ve‰keré závazky od firmy JURA vypl˘vají z právû platné kupní smlouvy, kte-
rá obsahuje také kompletní a jediné platné ustanovení pro poskytnutí záruky.

Tato smluvní ustanovení poskytnutí záruky se v˘kladem tohoto návodu pro
obsluhu ani neroz‰ifiuje ani neomezuje.

Návod k obsluze obsahuje informace, které jsou chránûny autorsk˘m prá-
vem. Pofiizování fotokopií nebo jeho dal‰í ‰ífiení je nepfiípustné bez pfiedcho-
zího písemného souhlasu firmy Petraco s.r.o.

24. Technické údaje

Napûtí: 230 V AC

Pfiíkon: 1450 W

Ji‰tûní: 10 A

Spotfieba energie

Pfii vypnutí tlaãítkem ON/OFF: cca 3,5 Wh

Pfii chodu pfiístroje: cca 11,5 Wh

Tlak ãerpadla: staticky max. 15 barÛ

Zásobník na vodu: 1,9 litru

Obsah zásobníku na kávu: 200 g

Obsah zásobníku odpadu kávy: max. 16 porcí

Délka pfiívodního kabelu: cca 1,1 m

Hmotnost: 9,1 kg

Rozmûry (‰ x v x h): 28 x 34,5 x 44,5 cm

Tento pfiístroj splÀuje následné smûrnice Evropské unie:
73/23/EWG z 19.02.1973 o nízkém napûtí, vãetnû zmûn 93/336/EWG.
89/336/EWG z 03.05.1989 vãetnû zmûn, pfiedpis 92/31/EWG.

Kontakt:
Petraco s.r.o.
Kounicova 13, Brno 602 00
email: servis@juraswiss.cz
HOT LINE: +420 604 263 926
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