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Kezelési eszközök és tartozékok

A képen: az IMPRESSA C9 gép ’zongorafekete” színő változata látható
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Az elıre ırölt kávé betöltınyílásának fedele
Az elıre ırölt kávé betöltınyílása
A víztartály fedele
A víztartály
A hálózati kapcsoló és a hálózati vezeték (a készülék hátoldalán)
A kávézacc-tartály
Vízfelfogó tál
Az ırlési fokozatot beállító forgókapcsoló
A kávébab-tartály fedele
Kávébab-tartály aromavédı fedéllel
Connector System© csatlakoztatási rendszer a cserélhetı fúvókákhoz
Easy-Auto-Cappuccino fúvóka
Állítható magasságú kávékifolyó
Csészetartó talapzat

Elöl balra:
1

Szöveges kijelzı
[]
Be/kikapcsoló gomb
[]
Gondozási gomb
[]
Eszpresszó-kávé gomb
[]
Kávé gomb
[]
Elıre ırölt kávé gomb
A Rotary Switch forgókapcsoló

2
fedele
3
Rotary Switch forgókapcsoló

Elöl jobbra

4
5
6

[]
Cappuccino gomb
[]
Tejhab gomb
[]
Forró víz gomb
Easy Auto Cappuccino fúvóka
Profi Auto Cappuccino fúvóka
Forró víz fúvóka

A Connector System© csatlakozórendszer lehetıvé teszi különbözı fúvókák alkalmazását,
ezek a szakkereskedıknél megvásárolhatók.

A rendeltetésszerő használat
A készülék tervezése és kivitelezése a magánháztartások szükségleteinek figyelembe
vételével történt. A gép kizárólag kávékészítésre, valamint tej és víz melegítésére szolgál.
Minden egyéb jellegő felhasználás nem rendeltetésszerő használatnak minısül. A JURA
Elektroapparate AG nem vállal felelısséget a nem rendeltetésszerő használatból eredı
következményekért.
A készülék használatának megkezdése elıtt olvassa el teljes egészében ezt az útmutatót, és
vegye figyelembe a benne foglaltakat. Tartsa az IMPRESSA kézikönyvet a gép közelében,
hozzáférhetı helyen, és amikor szükséges, adja át a kézikönyvet is a gép következı
felhasználójának.

Az Ön biztonsága érdekében
Kérjük, olvassa el és gondosan tartsa be a következı, fontos biztonsági elıírásokat.
Így kiküszöbölheti az életveszélyes áramütés veszélyét.

■
■
■
■
■
■

Soha ne kezdjen mőködtetni olyan készüléket, amely sérült, vagy amelynek hálózati
csatlakozó vezetéke van megsérülve.
Amennyiben meghibásodásra utaló jeleket tapasztal, például égett szagot érez, a
készüléket haladéktalanul válassza le az áramhálózatról, majd forduljon a JURA
szervizhez.
Ha a készülék hálózati csatlakozó vezetéke megsérül, vagy közvetlenül a JURA
cégnél, vagy a JURA által felhatalmazott szerviznél kell a javítást elvégezni.
Ügyeljen arra, hogy az IMPRESSA gép és a hálózati vezeték ne legyen forró tárgyak
közelében.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be sehová és ne dörzsölıdjön éles
sarkokhoz.
A készüléket soha ne próbálja felnyitni és megjavítani. Nem szabad a készüléken
semmiféle olyan módosítást végrehajtani, amelyet nem ír le az IMPRESSA kézikönyv.
A készülék olyan alkatrészeket tartalmaz, amelyek vezetik az elektromosságot.
Életveszéllyel kell számolni, amennyiben a gépet felnyitják. Javításokat kizárólag a
JURA cég által felhatalmazott szervizmőhelyek végezhetnek, eredeti pótalkatrészek és
tartozékok felhasználásával.

A kifolyóknál elıfordulhatnak leforrázási és égési sérülések. Ezért:
■
A készüléket úgy helyezze el, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
■
Ne érintsen meg forró alkatrészeket. Használja a megfelelı fogantyúkat.
■
Ügyeljen arra, hogy a fúvóka, amelyet használ, megfelelıen legyen felszerelve és
tiszta állapotban legyen. Ha helytelen a felszerelés vagy eldugulás következik be, a
fúvóka vagy egyes részei leválhatnak.
Amennyiben sérült a készülék, használata már nem biztonságos, személyi sérüléseket és tüzet
is okozhat. A károsodások és az ezekbıl eredı sérülési, illetve tőzveszély elkerülése
érdekében tartsa be a következıket:
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■
■
■
■
■

■
■
■
■
■

Soha ne hagyja a hálózati vezetéket lazán lelógni. A vezetékben valaki megbotolhat,
vagy károsodás következhet be.
Védje az IMPRESSA gépet az idıjárási hatásoktól, például az esıtıl, fagytól vagy
közvetlen napsugárzástól.
Ne merítse vízbe az IMPRESSA gépet, a vezetéket és a csatlakozókat.
Ne tegye az IMPRESSA gépet vagy egyes alkatrészeit mosogatógépbe.
Tisztítási munkálatok elıtt az IMPRESSA gépet mindig kapcsolja ki a hálózati
kapcsolóval. Mindig nedves ruhával törölje át az IMPRESSA gépet, de soha ne legyen
a törlésre használt eszköz kifejezetten vizes, és védje a gépet a huzamosan ráfröccsenı
víztıl is.
A készüléket csak a típustáblán megadott mőszaki adatoknak megfelelı hálózati
feszültséghez szabad csatlakoztatni. A típustábla az IMPRESSA gép alján található.
További mőszaki adatokat talál a 14. fejezetben, „Mőszaki adatok” cím alatt.
Kizárólag eredeti JURA gondozási tartozékokat használjon. Amennyiben nem a JURA
által kifejezetten ajánlott kellékeket alkalmaz, emiatt károsodás érheti az IMPRESSA
gépet.
Ne használjon adalékanyagokkal kezelt vagy karamellezett kávébabot.
A víztartályt kizárólag hideg, friss csapvízzel töltse fel.
A készüléket mindig kapcsolja ki a hálózati kapcsolóval, ha hosszabb ideig távol lesz
tıle.

Azok a személyek – minden gyermek ide értendı -, akik
■
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik sajátosságai folytán, vagy
■
tapasztalatlanságuk vagy ismereteik hiányossága miatt
nem képesek a készüléket biztonságosan használni, felelısséget vállalni képes személy
felügyelete vagy útmutatása nélkül nem használhatják ezt a készüléket.
Biztonsági szempontok a Claris plus szőrıpatron kezelése kapcsán:
■
A CLARIS plus szőrıpatronokat tartsa olyan helyen, ahol gyermekek nem férnek
hozzájuk.
■
Tárolja a CLARIS plus szőrıpatronokat száraz helyen, zárt csomagolásban.
■
Védje a patronokat a hıtıl és a közvetlen napsugárzástól.
■
Ne használjon fel sérült CLARIS plus szőrıpatront.
■
Ne nyissa fel a CLARIS plus szőrıpatronokat.
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Az IMPRESSA C9 kézikönyv
Ön most az IMPRESSA C9 kézikönyvet tartja a kezében. Az e könyvben található
információk segítik Önt abban, hogy biztosan, gyorsan és teljes sokrétőségében megismerje
az IMPRESSA gépben rejlı lehetıségeket.
A 2. fejezet - „Elıkészítés és üzembe helyezés” - lépésrıl lépésre ismerteti az IMPRESSA
gép felállításának és használatra való elıkészítésének módját.
A 3. fejezet - „Ismerje meg a kezelési lehetıségeket” - tanulmányozását különösen abban a
szakaszban javasoljuk Önnek, amikor a gyakorlatban ismerkedik IMPRESSA kávéfızıjével.
A fejezet alapján kipróbálhatja a különféle, ízletes kávéfajták sokrétő elkészítési lehetıségeit.
Minthogy a JURA cég mindig a középpontba helyezi magát a kávét és a különbözı kávéspecialitásokat, 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 IMPRESSA C9 kézikönyvet és a segítségével
váljon igazi kávéfızési specialistává, a legkülönfélébb izgalmas és ízletes kávéfajták profi
elkészítıjévé!

A szimbólumok jelentése
Figyelmeztetések
[VORSICHT] [ ]
Mindenkor gondosan vegye figyelembe azokat az információkat, melyeket a VIGYÁZAT
vagy FIGYELMEZTETÉS felirat, illetve figyelmeztetı piktogram egészít ki. A
FIGYELMEZTETÉS arra utal, hogy a tárgyalt témával kapcsolatban súlyos sérülési
veszélyekre utaló figyelmeztetéseket kell figyelembe venni, a VIGYÁZAT felirat ezzel
szemben inkább a könnyebb sérülések veszélyére hívja fel a figyelmet.
VIGYÁZAT
A VIGYÁZAT feliratot látva tudhatja, hogy olyan helyzetekrıl van szó, melyek a gép
károsodásainak veszélyét rejtik magukban.
Egyéb szimbólumok
i
Megjegyzések és ötletek, melyek megkönnyítik az Ön számára az IMPRESSA gép
használatát.
@
Utalások a JURA internetes oldalaira, melyeken érdekes, tovább vezetı információkat talál a
következı cím alatt:
www.jura.com
►
Felszólítás valamilyen eljárásra.
Ez jelzésnél a kézikönyv felhívja Önt valamiféle mővelet elvégzésére.
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Szívélyesen üdvözöljük a JURA világában!
Tisztelt Vásárlónk!
Szívbıl köszönjük Önnek a bizalmat, amelyrıl a JURA IMPRESSA gépének megvásárlásával
tanúbizonyságot tett irányunkban. Ezek a Svájcban gyártott készülékek mindenkor
meggyızıen bizonyítják kiválóságukat akkor is, amikor sajátosságaikat független, kritikus
szellemő fogyasztóvédelmi szervezetek és formatervezési díjakról döntı bizottságok
vizsgálják. Mindent megtettünk azért, hogy ez az igazán teljesen automatikus, 2 csészés
eszpresszó-kávé gép sok örömet okozzon Önnek, családtagjainak és vendégeinek is, amikor
gombnyomásra elkészítik vele a legkülönbözıbb, tökéletes minıségő kávé-specialitásokat.
Az IMPRESSA kézikönyvében minden lényeges információt megtalál a gép kezelésérıl és az
egyes beállításokról. Tájékoztatást kap a vízkövesedési probléma megoldásáról is, továbbá
fontos ötleteket a gondozással összefüggésben. Egyik fı törekvésünk emellett, hogy
ösztönzést adjunk a képzeletnek is a vonzó kávékészítési receptekkel, és hogy kedvet
csináljunk Önnek a JURA automata kávéfızıben rejlı sokrétő lehetıségek mindennapi
kiaknázásához.
Sok izgalmas és élvezetes élményt kívánunk Önnek az IMPRESSA gép használata során.
Üdvözlettel,

Emanuel Probst
vezérigazgató
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Az IMPRESSA C9

A kávékészítési álmok valóra válnak
A JURA elsırangú minıségő, nagy értékő készülékeket fejleszt ki, melyek a lehetı legjobb
eredményt biztosítják minden kávékeverék és pörkölés alkalmazása esetén. A sikert az
egyedülálló, intelligens elıforrázási rendszer és a részleteknek szentelt szeretetteljes figyelem
szavatolja.
A One Touch Cappuccino (cappuccino egy gombnyomásra) kávéfızı gépek osztályának új
modelljét használni igazi élmény: cappuccino egyetlen gombnyomásra, a csésze elmozdítása
nélkül. Nemes zongora-fekete megjelenésével és újszerő kezelési elemeivel a nagy értékő
IMPRESSA C9 készülék pontosan tükrözi a korszellemet és szinte sugározza a tekintélyt,
értékállóságot és hozzáértést. Ezeket a benyomásokat a gyakorlatban igazolja is minden egyes
kávé-különlegesség, melyet Ön a géppel elkészít és élvezettel elfogyaszt.
■
One Touch cappuccino: Az IMPRESSA C9 alkalmazásával lelkesítıen egyszerővé
válik a cappuccino egyetlen gombnyomással történı elkészítése, anélkül, hogy a csészét el
kellene mozdítani a helyérıl. Forró tejhab folyik a csészébe, kezdi lassan megtölteni. A gız
felszáll, és máris szinte érezzük a kávékülönlegesség fogyasztásának örömét. Az illatos kávé
elkeveredik a tejjel, és felemelkedik a habkorona. Ezek az alkotórészek a fıszereplıi az
érzékiség valóságos színjátékának, amelynek minden tökéletes kávékészítéskor tanúi
lehetünk.
■
Egyszerő kezelés: Az áttekinthetıen elrendezett kezelési elemeknek és az érthetı
szöveges/grafikus kijelzınek köszönhetıen az IMPRESSA C9 gép kezelése még a
gyakorlatlan felhasználó számára is szinte gyerekjáték. A gomb egyszerő elfordításával,
illetve megnyomásával Ön célratörıen „navigálni” tud a Rotary Switch forgókapcsoló
segítségével az összes programozási lépés között. A középpontban az Ön ízlése áll.
Egyszerően, egyéni tetszése szerint kiválaszthatja a kávé erısségét, a vízmennyiséget és a
hımérsékletet.
■
Az energiatakarékos üzemmód (E.S.M.©): Az IMPRESSA C9 gép segíti Önt az
energiatakarékosságban. Az energiatakarékos üzemmód révén Ön a saját ízléséhez igazíthatja
a takarékossági lehetıségeket. A fıkapcsolóval azonban – például hosszabb távollét esetén –
teljesen le is választhatja a készüléket az áramellátásról.
■
Állítható magasságú kávékifolyó
A 65 mm és 111 mm között állítható magasságú kávékifolyó fokozat nélkül alkalmazkodik a
csészemérethez. Ennek révén elkerülhetı a kávé kifröccsenése a készülékre, és a hab is
nagyszerő minıségben jelenik meg a kávén.
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Connector System©
A Connector System© csatlakoztatási rendszer különféle cappuccino-fúvókák alkalmazását
teszi lehetıvé:
■
Profi Auto Cappuccino fúvóka
- cappuccino / latte macchiato
- meleg tej és tejhab
■
Easy Auto Cappuccino fúvóka
- cappuccino
- tejhab.
A JURA az Interneten
Látogasson el hozzánk az Interneten!
@

A www.jura.com cím alatt érdekes, idıszerő információkra bukkan az IMPRESSA
gép kapcsán, illetve általánosságban mindenrıl, ami összefügg a kávé témájával.

A Knowledge Builder oktatóprogram
IMPRESSA C9 gépével játékosan, a személyi számítógépen is megismerkedhet.
@

A Knowledge Builder a www.jura.com címen áll az Ön rendelkezésére. LEO, az
interaktív segítıfigura minden támogatást megad Önnek, elmagyarázza az IMPRESSA
gép elınyeit és kezelési módjait.

2

Elıkészítés és üzembe helyezés

Ez a fejezet tartalmazza azokat a szükséges információkat, melyek birtokában
problémamentesen üzembe helyezheti IMPRESSA gépét. A készüléket lépésrıl lépésre
haladva készítse elı és juttassa el az elsı ízletes kávé elkészítéséig.
A szállított termék és tartozékai
A szállított termékhez a következı elemek tartoznak:
■
■

A teljesen automatikus JURA IMPRESSA kávégép.
A Welcome Pack kezdıcsomag, amelynek tartalma
■
Az IMPRESSA C9 kézikönyve
■
IMPRESSA C9 - A legfontosabb tudnivalók röviden
■
JURA tisztítótabletták
■
Adagolókanál
■
Aquadur® tesztpálcika
■
Forróvíz-fúvóka

■
■
■
■

Tejtartályi tejszívó csıvel
CLARIS plus szőrıpatronok
Jura Auto-Cappuccino tisztító
JURAworld of Coffee ajándék
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İrizze meg az IMPRESSA gép csomagolását. Ez jó szolgálatot fog tenni a gép védelmében,
amennyiben késıbb szállításra kerül sor.
Felállítás
Az IMPRESSA gép felállításakor ügyeljen a következıkre:
■
■

Az IMPRESSA gépet állítsa vízszintes, vízre nem érzékeny felületre.
A gép helyét úgy válassza ki, hogy túlmelegedés ne következhessen be.

A víztartály feltöltése
A tökéletes kávéélvezet biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a vizet naponta cserélje ki.
VIGYÁZAT
A tej, ásványvíz vagy egyéb folyadék kárt okozhat a víztartályban vagy a készülékben.
►

Csak friss, hideg vizet töltsön a víztartályba.

►

Vegye ki a víztartályt és hideg vízzel öblítse ki.

►

Töltse fel a víztartályt friss, hideg csapvízzel, majd helyezze be ismét a gépbe.

A kávébab-tartály feltöltése
A kávébab-tartályon aromavédı fedél van. Így a kávébab aromája tovább megmarad.
VIGYÁZAT
Az adalékanyagokkal (például cukorral) kezelt kávébab, illetve az elıre ırölt vagy fagyasztva
szárított kávé kárt okoz a darálóban.
►
Kizárólag adalékanyag nélküli kávébabbal töltse fel a kávébab-tartályt.

►
Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az aromavédı fedelet.
►
Távolítsa el a szennyezıdéseket és idegen testeket, melyek esetleg a kávébabtartályban találhatók.
►
Töltse fel kávébabbal a kávébab-tartályt, majd zárja le az aromavédı fedelet, valamint
a kávébab-tartály fedelét.
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Elsı üzembe helyezés
[ ] FIGYELMEZTETÉS
Életveszélyes áramütés kockázata áll fenn, amennyiben a hálózati vezeték sérült.
►

Sérült hálózati kábellel soha ne helyezzen üzembe egy készüléket!

Elıfeltétel: A víztartályt és a kávébab-tartályt elızıleg fel kell tölteni
►A hálózati csatlakozót dugja be egy konnektorba.
►Kapcsolja be az IMPRESSA gépet a készülék hátoldalán található hálózati kapcsolóval.
A készenléti állapot (stand-by) jelzése [ ] világít.
►Nyomja meg a be/kikapcsolót az IMPRESSA gép bekapcsolásához.
A kijelzın megjelenik a SPRACHE DEUTSCH (nyelv: német) felirat.
►Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
A Rotary Switch forgókapcsoló világít.
►Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a nyelv megerısítéséhez.
A kijelzın rövid idıre megjelenik az OK felirat, jelezve, hogy a beállítás megtörtént.
PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása), a gondozási gomb világít.
►Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►Helyezzen egy edényt a fúvóka alá.
►Nyomja meg a gondozási gombot.
SYSTEM FÜLLT (a rendszer tölt), a rendszer feltöltıdik vízzel.
Csekély mennyiségő víz folyik ki a fúvókán.
A folyamat automatikusan véget ér. A kijelzın megjelenik:
HEIZT AUF (felfőt)
PFLEGE DRÜCKEN (nyomja meg a gondozási gombot), a gondozási gomb [ ] világít.
►Tegyen egy edényt a kávékifolyó alá.
►Nyomja meg a gondozási gombot.
SPÜLT (öblít), a készülék öblít, a folyamat automatikusan véget ér.
BEREIT (készenlét), az IMPRESSA gép készen áll a használatra.
i

Azt követıen, hogy megtörtént az elsı kávéféleség elkészítése, elıfordulhat, hogy a
BOHNEN FÜLLEN felirat látható a kijelzın, mivel a daráló még nincs teljesen
feltöltve kávébabbal. Ez esetben készítsen el még egy kávéféleséget.

A szőrı behelyezése és aktiválása
Az IMPRESSA gépet nem kell többé vízkıteleníteni, ha Ön alkalmazza a CLARIS plus
szőrıpatront.
@

A „szőrı behelyezése” eljárást az Interneten elérhetı bemutató segítségével is
kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a
www.jura.com címen.
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További információkat talál a CLARIS plus szőrıpatronról a 8. fejezetben, „CLARIS plus
szőrıpatronok - Víz a tökéletes kávéhoz” cím alatt.
i

Hajtsa végre megszakítás nélkül a „Szőrı behelyezése” eljárást. Ezzel biztosíthatja
IMPRESSA gépének lehetı legjobb mőködését.

Elıfeltétel: A kijelzın látható a BEREIT (készenlét) felirat.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja a Rotary Switch forgókapcsolót addig, amíg meg nem jelenik a kijelzın a
PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a FILTER – (nincs szőrı) felirat
láthatóvá nem válik a kijelzın.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba lépéshez.
NEIN – (nincs)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzın nem látja a JA [ ] (van
szőrı) feliratot.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítéséhez.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat, amely megerısíti a beállítás megtörténtét.
EINSETZEN (helyezze be a szőrıt)
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Vegyen ki az induló csomagból egy CLARIS plus szőrıpatront.
►
Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.
►
Nyissa fel a patrontartót és enyhe nyomással helyezze be a szőrıpatront a víztartályba.
►
Zárja be a patrontartót. A záráskor kattanás hallható.
►
Töltse meg a víztartályt friss, hideg vízzel, és tegye ismét be a helyére.
►
Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
FILTER SPÜLT (szőrı-öblítés), víz folyik ki a fúvókán.
i

A szőrı-öblítés bármikor megszakítható bármelyik gomb megnyomásával.

i

A víz enyhén elszínezıdhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.
A szőrı-öblítés kb. 500 ml víz felhasználása után automatikusan véget ér. A kijelzın
láthatóvá válik a HEIZT AUF (felfőtés) felirat, majd a BEREIT (készenlét) felirat.
A szőrı aktiválása megtörtént.

A vízkeménység megállapítása és beállítása
i

A vízkeménység beállítására nincs mód, ha Ön a CLARIS plus szőrıpatront
használja és a szőrı aktiválva van.

Minél keményebb a víz, annál gyakrabban kell az IMPRESSA gépet vízkıteleníteni. Ezért
fontos a vízkeménység beállítása.
A vízkeménység 1º dH (német keménységi fok) és 30º dH között állítható be. A
funkció inaktív állapotba is kapcsolható, ez esetben az IMPRESSA gép nem jelzi,
mikor szükséges vízkımentesítést végezni.
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A kezdıcsomagban megkapott Aquadur® tesztpálcikával Ön megállapíthatja a víz
keménységét.
►
A pálcikát rövid ideig (egy másodpercig) tartsa a folyó csapvíz alá.
►
Várjon kb. egy percig.
►
Olvassa le a vízkeménységi fokot az Aquadur® tesztpálcika elszínezıdése alapján, a
csomagoláson levı adatok segítségével.
Ezt követıen be tudja állítani a vízkeménységet.
Példa: Így állíthatja be a vízkeménységet 16 dH fokról 25 dH fokra.
Elıfeltétel: a kijelzın a BEREIT (készenlét) feliratnak kell láthatónak lennie.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja addig a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzın nem látja a PFLEGE
(gondozás) feliratot.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzın nem látja a HÄRTE
(keménység) feliratot.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítási lehetıség eléréséhez.
16º dH
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzın nem látja a 25º dH (25
német keménységi fokos víz) feliratot.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítéséhez.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat, amely jelzi, hogy megtörtént a beállítás.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzın nem látja az EXIT
(kilépés) feliratot.
►
Nyomja meg el a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való
kilépéshez.
A kijelzın megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
A daráló beállítása
A darálót az Ön által használt kávé pörkölési fokának megfelelıen, fokozatmentesen
beállíthatja.
VIGYÁZAT
Ha az ırlési fokozatot akkor állítja be, amikor a daráló áll, nem zárható ki károsodások
keletkezése az ırlési fokozat beállítására szolgáló forgókapcsolóban.
►
Az ırlési fokozatot csak akkor állítsa be, amikor a daráló mőködik.
A megfelelı ırlési fokozat beállítást az mutatja, ha a kávé egyenletesen folyik ki a
kávékifolyóból. Emellett finom, sőrő krém keletkezik.
A következı beállítást ajánljuk:
■
Világos pörköléső kávéhoz állítsa finom ırlésre a darálót.
- Ha túl finomra állítja az ırlési fokot, a kávé csak cseppenként jön a kávékifolyóból.
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■

Sötét pörköléső kávéhoz állítsa a darálót durva ırlésre.
- Ha túl durvára állítja az ırlést, a kávé túl gyorsan folyik ki a kávékifolyóból.

Példa: egy kávé elkészítése során az alábbi módon tudja az ırlési fokozatot megváltoztatni.
►
Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét.
►
Távolítsa el az aromavédı fedelet.
►
Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
►
Nyomja meg a kávé gombot.
A daráló elindul, a kijelzın az 1 KAFFEE (1 kávé) felirat látható.
Utána rövid ideig megjelenik a kávé erısségének jelzése.
►
Állítsa az ırlési fok beállítására szolgáló, forgatható kapcsolót a kívánt pozícióba,
miközben a daráló mőködik.
A kávé elkészül, az ırlési fok beállítása megtörtént.
►
Zárja le az aromavédı fedelet, illetve a kávébab-tartály fedelét.
Bekapcsolás
Elıfeltétel: Az Ön IMPRESSA gépének hálózati áramellátását be kell kapcsolni, ekkor a
Be/ki jelzés [ ] világít (stand-by, készenléti állapot).
►Nyomja meg a be-/kikapcsolót, hogy bekapcsolja az IMPRESSA gépet.
A kijelzın megjelenik a HEIZT AUF (a gép felfőt) felirat.
PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása), a gondozási gomb [ ] világít.
►Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
► Nyomja meg a gondozási gombot.
SPÜLT, a készülék öblít.
Az eljárás automatikusan befejezıdik, a kijelzın megjelenik a
BEREIT (készenlét) felirat.
Kikapcsolás (stand-by, készenléti állapot)
Amikor Ön kikapcsolja az IMPRESSA gépet, automatikusan sor kerül azoknak a kifolyóknak
az öblítésére, amelyekkel kávéféleséget vagy tejet készítettek.
►Helyezzen egy edényt a kávékifolyó és a fúvóka alá.
►Nyomja meg a be-/kikapcsolót.
i

Ha Ön tejes terméket készít, de nem hajtotta végre a cappuccino-tisztítás mőveletet, a
kijelzın megjelenik a C-REINIGEN felirat és világít a [ ] gondozási gomb. Tíz
másodpercnyi idın belül Önnek lehetısége van arra, hogy a gondozási gomb
megnyomásával elindítsa a cappuccino-fúvóka tisztítási folyamatát.
SPÜLT (a készülék öblít) felirat, sor kerül a kávékifolyó öblítésére.
RECHTS SPÜLEN (jobb oldali öblítés), a gondozási gomb [ ] világít.
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[]

►Nyomja meg a gondozási gombot.
A kijelzın megjelenik a SPÜLT (a készülék öblít) felirat, a jobb oldali kávékifolyó
öblítése megtörténik.
CAPPUCCINO SPÜLT (cappuccino öblítés)
A cappuccino-öblítés megkezdıdik, majd a folyamat automatikusan véget ér.
Az IMPRESSA gép kikapcsolt (stand-by, készenléti) állapotban van,
a be-/kikapcsoló [ ] világít.

i

Az IMPRESSA gép kikapcsolásakor elıfordulhat, hogy Ön sziszegı hangot hall. Ez a
rendszer sajátosságaiból ered és nincs semmiféle jelentısége a gép mőködése
szempontjából.

3

Ismerje meg a kezelési lehetıségeket!

Az IMPRESSA gép gombnyomásra biztosítja az Ön számára a kiváló kávéféleségek és tejes
italok elkészítését. Ezen túlmenıen, a készítés folyamán Ön egyéni elképzelései szerint is
módosíthatja a kávé erısségét, hımérsékletét és a vízmennyiséget.
Ebben a fejezetben példák segítségével mutatjuk be Önnek a kezelési lehetıségeket. Annak
érdekében, hogy könnyedén tudja használni IMPRESSA gépét, javasoljuk, hogy egyszer a
gyakorlatban próbálja ki az e fejezetben leírt eljárások mindegyikét. Megéri.
Ismerje meg a következı kezelési megoldásokat:
■
Elkészítés gombnyomásra.
■
Egyszeri beállítások a készítés elıtt és során.
■
A vízmennyiség tartós hozzáigazítása a csésze méretéhez.
■
Tartós beállítások programozási módban.
i

Miközben elkészülıben van egy kávéféleség vagy tejes ital, illetve a forró víz, Ön
bármikor leállíthatja a folyamatot. Ehhez elég megnyomni bármelyik gombot.

@

Ha szívesebben ismerkedik IMPRESSA gépével játékosan, a személyi számítógépen,
akkor a www.jura.com cím alatt rendelkezésére áll a Knowledge Builder címő
interaktív oktatóprogram.

Elkészítés gombnyomásra
Készítse el egyetlen gombnyomással kedvenc kávéféleségét!
A különféle kávé-specialitások gombnyomásos készítése a következı módon történik.
[ ] (felirat az elsı kép fölött) Egy kávéital elkészítése gombnyomással.
Példa: A következıképpen készíthet el egy adag eszpresszó-kávét.
Elıfeltétel: a kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
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►
Helyezzen egy eszpresszó csészét a kávékifolyó alá.
►
Nyomja meg az eszpresszó gombot.
1 ESPRESSO – utána a kijelzın rövid ideig látható az elıre beállított kávéerısség is.
Az elıre beállított kávémennyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan befejezıdik, a
kijelzın megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
(felirat a második kép fölött) Két kávéital elkészítése gombnyomással.
Példa: A következıképpen készíthet el két adag eszpresszó-kávét.
Elıfeltétel: a kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Helyezzen két eszpresszó csészét a kávékifolyó alá.
►
Nyomja meg az eszpresszó gombot kétszer (két másodpercen belül).
A kijelzın megjelenik a 2 ESPRESSI felirat – az elıre beállított kávémennyiség a csészékbe
folyik.
A készítés automatikusan befejezıdik, a kijelzın megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
Egyszeri beállítások a készítés elıtt és során
A készítés elıtt és az ırlési folyamat során módosítani tudja a kávé erısségét.
A következı kávéerısségek közül választhat 1 eszpresszó kávé, 1 kávé, 1 cappuccino
elkészítése kapcsán:
- gyenge
- normál
- erıs.
i
Az elıre beállított vízmennyiséget a forrázási eljárás során Ön a Rotary Switch
forgókapcsoló elforgatásával változtathatja meg.
Az elkészítés elıtt és során végrehajtható egyszeri beállítások mindig az itt megadott minta
szerint történnek. Ezeket a beállításokat a gép a továbbiakban nem tárolja.
A kávéerısség módosítása az elkészítés elıtt
Példa: A következıképpen készíthet el egy erıs kávét.
Elıfeltétel: a kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Helyezzen el egy csészét a kávékifolyó alá.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a STARK (erıs) felirat láthatóvá
nem válik a kijelzın.
►
Nyomja meg a kávé gombot, miközben a STARK felirat látható a kijelzın.
1 KAFFEE / STARK (1 kávé / erıs)
Az elıre beállított mennyiség a csészébe folyik.
A készítés automatikusan befejezıdik, a kijelzın megjelenik a
BEREIT (készenlét) felirat.
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
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A vízmennyiség módosítása az elkészítés során
Példa: A következıképpen készíthet el egy 110 ml-es kávét.
Elıfeltétel: a kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Helyezzen el egy csészét a kávékifolyó alá.
►
Nyomja meg a kávé gombot.
Az ırlési folyamat kezdetét veszi, 1 KAFFE (1 kávé) felirat látható.
Utána a kijelzın rövid idıre megjelenik a kávéerısség jelzése.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, miközben a forrázási folyamat zajlik,
amíg nem látja a 110 ML feliratot a kijelzın.
A beállított mennyiség a csészébe folyik.
A készítés automatikusan befejezıdik, a kijelzın megjelenik a
BEREIT (készenlét) felirat.
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
A vízmennyiség tartós hozzáigazítása a csésze méretéhez
Az összes kávékészítmény, tejes készítmény, illetve a forró víz mennyiségét is
egyszerően és tartósan hozzáigazíthatja a csésze méretéhez. A következı példában
megadott módon állíthatja be tartósan a vízmennyiséget. Az összes késıbbi
készítéskor ez lesz a kifolyó mennyiség.
A vízmennyiségnek a csészemérethez való tartós hozzáigazítása, akár kávéféleségrıl,
akár tejes készítményrıl vagy forró vízrıl van szó, az alábbi minta szerint történik.
Példa: Így állíthatja be tartósan az eszpresszó-kávé vízmennyiségét.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva az eszpresszókávé gombot.
A kijelzın láthatóvá válik az 1 ESPRESSO felirat.
►
Tartsa továbbra is lenyomva az eszpresszó-gombot, amíg nem válik láthatóvá a
GENUG KAFFEE? (elég a kávémennyiség?) felirat.
►
Engedje fel az espresso gombot.
A kávékészítés megkezdıdik, az eszpresszó-kávé a csészébe folyik.
►
Nyomja meg bármelyik gombot, amikor elegendı eszpresszó-kávé van a csészében.
A készítés automatikusan véget ér, a kijelzın rövid idıre megjelenik az OK felirat. A
beállított eszpresszó-kávé mennyiség tartós tárolása megtörtént. A kijelzın megjelenik a
BEREIT (készenlét) felirat.
i

Ezt a beállítást a fenti eljárás megismétlésével bármikor módosíthatja.
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Tartós beállítások programozási módban
Az Ön IMPRESSA gépét igen egyszerően be lehet állítani úgy, hogy igazodjon a személyes
ízlés szerinti kávéfajtákhoz és különlegességekhez. A Rotary Switch forgókapcsoló egyszerő
elforgatásával és megnyomásával navigálhatunk a jól áttekinthetı programozási lépések
között és tartósan tárolhatjuk a kívánt beállításokat.
A Rotary Switch forgókapcsoló segítségével a következı tartós beállítások végezhetık el:
Programozási pont
PFLEGE (gondozás)

PRODUKTE (termékek)

Al-menü pont
C-REINIGEN (cappuccino
tisztítás), FILTER (szőrı,
csak ha aktiválva van),
REINIGEN (tisztítás), CSPÜLEN (cappuccino
öblítés), ENTKALKEN (a
készülék vízkıtelenítése,
csak ha a szőrı nincs
aktiválva), SPÜLEN
(öblítés)
PRODUKT WAHLEN
(termék kiválasztása)

Magyarázat
►
Válassza ki a kívánt
gondozási programot.
Ha nem hajt végre semmiféle
mőveletet, a programozási
módból kb. 5 másodperc
elteltével automatikusan
megtörténik a kilépés.

►
Válassza ki a
megfelelı beállításokat a
kávé- és tejkészítményekhez,
illetve a forró vízhez.
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Programozási pont
FILTER (szőrı)

Al-menü pont
JA [ ] (van szőrı)
NEIN - (nincs szőrı)

HARTE (csak akkor jelenik
meg, ha nincs aktiválva
szőrı)

INAKTIV (a vízkeménységfunkció nem aktív),
1 º dH – 30 º dH (1-30 német
keménységi fok)
SPAREN - (nincs takarékos
►
Válassza ki a kívánt
üzemmód), SPAREN [ ]
energiatakarékossági módot.
energiatakarékos üzemmód)
-- : -- (idı)
►
Állítsa be a pontos
idıt.
-- : -►
Állítsa be a
bekapcsolási idıt.
INAKTIV,
►
Állítsa be, hány óra
0.5 STD – 15 STD (0,5 óra – elteltével kapcsoljon ki
15 óra)
automatikusan az
IMPRESSA gép.
►
E funkció segítségével
figyelemmel kísérheti a kávéés tejes készítmények
elkészítésének számát és a
gondozási állapotot.
ML/OZ (milliliter/uncia),
►
Válassza ki a
24 STD / AM PM (24 órás
vízmennyiség
vagy DE-DU idıkijelzés)
mértékegységét és az óraformátumot.
DEUTSCH (német)
►
Válassza ki a
ENGLISH (angol)
megfelelı nyelvet.
FRANCAIS (francia)
ITALIANO (olasz)
NL (holland)
ESPANOL (spanyol)
PORTUGUES (portugál)
►
A programozási mód
elhagyása.

ENERGIE
(energiatakarékosság)
UHRZEIT (pontos idı)
GERÄT EIN (a készülék
bekapcsolása)
AUS NACH (kikapcsolás ...
óra elteltével)
INFO (információk)

ANZEIGE (kijelzés)

SPRACHE (nyelv)

EXIT (kilépés)

Magyarázat
►
Határozza meg, hogy
az Ön IMPRESSA gépe
CLARIS plus szőrıpatronnal
vagy anélkül üzemeljen-e.
►
Állítsa be a
vízkeménységet.
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A programozási módban a beállítások mindig azonos minta szerint történnek.
Példa: Így módosíthatja egy eszpresszó-kávé erısségét STARK (erıs) beállításról NORMAL
(szokásos erısség) beállításra.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PRODUKTE
(termékek) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
PRODUKT WAHLEN (a termék kiválasztása)
I

A következı lépésben válassza ki annak a terméknek a gombját, amelyre
vonatkozóan a beállítást el akarja végezni. Ez alkalommal a termék
elkészítésére nem kerül sor.

i

Ha a kettıs termékkészítés beállítását kívánja végezni, két másodpercen belül
kétszer nyomja meg a megfelelı gombot.

►
Nyomja meg az espresso gombot.
WASSER
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az AROMA
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
STARK (erıs)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a NORMAL
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat, annak visszajelzéseként, hogy a beállítás
megtörtént.
AROMA
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpont elhagyásához.
PRODUKTE (termékek)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT (készenlét).
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
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Információk és gondozási állapot lekérdezése
Az INFO programpontban a következı információkat tudja lekérdezni:
■
■
■

Az elkészített kávé- és tejes készítmények, illetve forróvíz-adagok száma.
A gondozási állapot és a végrehajtott gondozási programok (tisztítás,
vízkımentesítés, szőrıcsere) száma.
A végrehajtott cappuccino-tisztítások száma.

Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az INFO
(információk) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
PRODUKTE (termékek)
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
A kijelzın láthatóvá válik az elkészített kávéféleségek összesített száma.
i

Az egyes termékek gombjainak megnyomásával az adott termék
elkészítéseinek száma jelenik meg.

►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontból való kilépéshez.
PRODUKTE (termékek)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót amíg meg nem jelenik a REINIGEN
(tisztítás) felirat.
i

►

A Rotary Switch forgókapcsoló további forgatásával megtekinthetı a
vízkımentesítések, szőrıcserék, illetve cappuccino-tisztítások száma is.
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
A kijelzın láthatóvá válik a végrehajtott tisztítások száma.

A végrehajtott gondozási programok száma mellett megtekinthetı az aktuális
i
gondozási állapot is. A kitöltött jelzınégyszögek mutatják a gondozási állapotot. Ha az összes
jelzınégyszög ki van töltve, az IMPRESSA gép igényli az adott gondozási program
végrehajtását.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpont elhagyásához.
REINIGEN (tisztítás)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpont elhagyásához.
INFO
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT (készenlét).
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
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4

Receptek

Ön az IMPRESSA géppel bármikor, odahaza elkészítheti a klasszikus kávéféleségeket
éppúgy, mint valamilyen rendkívüli kávé-specialitást. Az itt megadottakon túl további
recepteket-ötleteket talál az Interneten, a www.jura.com cím alatt.
Az IMPRESSA kezelését illetıen további részleteket olvashat a 3. fejezetben: „Ismerje meg a
kezelési lehetıségeket” cím alatt.

Cappuccino
Szükséges hozzá (2 személyre):
200 ml hideg tej
2 erıs eszpresszó-kávé
20 ml fahéjszirup
fahéjpor a díszítéshez
►A fahéjszirupot ossza el a cappuccino-csészékbe.
►A csészét helyezze a cappuccino fúvóka alá és félig töltse meg tejhabbal.
►Az eszpresszó-kávét közvetlenül engedje a tejhabba, majd szórja meg némi
fahéjporral.

Kávé fehér csokoládéval
(Café chocolat blanc)
Szükséges hozzá (2 személyre):
50 g fehér csokoládé
2 eszpresszó-kávé
200 ml tej
fehér csokoládéreszelék a díszítéshez
►Két dekoratív pohárban habosítson fel tejet a cappuccino fúvóka segítségével.
►Vízfürdıben olvasszon fel fehér csokoládét.
►Készítsen el két eszpresszó-kávét, keverje össze az olvasztott fehér csokoládéval,
majd öntse a tejhabba.
►Szórja meg fehér csokoládé reszelékkel.

Téli álom kávé
(Kaffee Wintertraum)
Szükséges hozzá (2 személyre):
2 erıs eszpresszó-kávé
200 ml forró kakaó
1 késhegynyi mézeskalácsfőszer (Lebkuchengewürz)
100 ml tej
Cukor tetszés szerint
1-2 mézeskalács dekorációként
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►Készítsen el két eszpresszó-kávét.
►Az eszpresszó-kávét keverje össze kakaóval és mézeskalácsfőszerrel,
majd ossza el két pohárba.
►Habosítson fel tejet, és adja hozzá a kávéhoz.
►Széttördelt mézeskaláccsal szórja be.

Latte macchiato frio
(macchiato jeges kávé tejjel)
Szükséges hozzá (2 személyre):
2 hideg eszpresszó-kávé
200 ml hideg tej
1 kis csészényi tört jég
20 ml juharszirup
Tejhab
►Készítse el és hőtse le az eszpresszó-kávét.
►Egy pohárba öntse össze és keverje el egymással
a hideg tejet, a juharszirupot és a tört jeget.
►Adja hozzá a hideg eszpresszó-kávét.
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5

Elkészítés gombnyomásra

Ebben a fejezetben leírjuk, hogyan készítheti el a kávé-specialitásokat, a tejet és a forró vizet
anélkül, hogy további beállításokat kellene végrehajtania.
A 3. fejezetben, „Ismerje meg a kezelési lehetıségeket” cím alatt elolvashatja, hogyan tudja
egyéni igényeinek megfelelıen módosítani a beállításokat. Érdemes a 6., „Tartós beállítások
programozási módban” címő fejezetet is elolvasnia.
i

Miközben egy kávéféleséget, tejes készítményt vagy forró víz adagot elkészít, a
folyamatot bármikor megállíthatja. Ehhez elég bármelyik gombot megnyomnia.

i

A készítés során az elıre beállított mennyiséget a Rotary Switch forgókapcsoló
forgatásával módosíthatja.

@

A kávéféleségek elkészítését az Interneten elérhetı bemutató segítségével is
kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a
www.jura.com címen.

Ötletek az olasz pultostól
Baristának, pultosnak nevezik Olaszországban azt a személyt, aki professzionális szintet ért el
az eszpresszó- és kávékészítés területén. A barista minden kávé-specialitást jól ismer és
tökéletesen el tud készíteni. Ha mindehhez a JURA cég IMPRESSA gépét használja, Ön is
biztos lehet benne, hogy tökéletes lesz az eredmény.
Az egyszerő, gombnyomással történı készítés mellett Ön az egyéni ízléséhez igazíthatja a
kávét vagy eszpresszó-kávét. Különféle beállítási lehetıségekkel élhet ennek érdekében.
Kérjük, próbálja ki:
■

■

■

■

A kávé erıssége. A készítés elıtt, illetve az ırlési folyamat során Ön a Rotary Switch
forgókapcsoló elforgatásával módosíthatja a kávé erısségét. Ezzel a beállítással a
kávépor mennyiségét változtatja meg. Minél több kávéport használ a gép az
elkészítéshez, annál erısebb és intenzívebb íző lesz a kávé.
İrlési fokozat. Az IMPRESSA gép minden kávékészítményhez frissen ırli meg a
babkávét. Az ırlési fokozat jelentısen befolyásolja a kávé ízét. A fokozatot az ırlési
eljárás során kell beállítani.
Hımérséklet. Az IMPRESSA programozási módjában Ön beállíthatja a
kávékészítmények hımérsékletét. A hımérséklet hatást gyakorolhat a kávé ízére, és
célszerő hozzáigazítani az egyéni ízléshez, valamint a babkávé fajtájához.
Állítható magasságú kávékifolyó. A kávékifolyó magassága fokozat nélkül állítható,
hozzáigazítható a csésze méretéhez. Lehetıleg csekély legyen a távolság a kávékifolyó
és a csésze peremének magassága között. Így meggátolható a kávé kifröccsenése a
gépre, és biztosan sikerül a finom, vastag krém elıállítása is.
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Kérjük, szívlelje meg a következı barista-tippeket:
■
■
■
■
■

Tárolja száraz helyen a kávét. Árt a kávé minıségének az oxigén, a fény, a hı és a
nedvesség.
Csak friss, hideg csapvizet használjon, hogy a kávé aromája a lehetı legnagyobb
mértékben érvényesülhessen.
Kérjük, a tökéletes, élvezetes kávé érdekében naponta cserélje a vizet a gépben.
Melegítse elı a csészét.
A cukrot kiskanállal adagolja, ne használjon kockacukrot, hogy az ne rombolja szét a
hab vagy a tejhab szerkezetét.

Eszpresszó-kávé
Ez a legklasszikusabb olasz kávéféleség. Az eszpresszó-kávé megkoronázása az erıs hab.
Példa: A következıképpen készíthet el egy eszpresszó-kávét.
►
Helyezzen egy eszpresszó-csészét a kávékifolyó alá.
►
Nyomja meg az eszpresszó-kávé gombot.
1 ESPRESSO – és utána, rövid ideig az elıre beállított kávéerısség látható a kijelzın.
Az elıre beállított mennyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan véget ér, a kijelzın
ismét a BEREIT (készenlét) felirat válik láthatóvá.
i

Két eszpresszó-kávét ugyanígy készíthet, de két csészét kell a kávékifolyó alá
állítania, és az eszpresszó-kávé [ ] gombot kétszer kell megnyomni (két
másodpercen belül).

Kávé
Példa: A következıképpen készíthet el egy kávét.
►
Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
►
Nyomja meg a kávé gombot.
1 KAFFEE – és utána, rövid ideig az elıre beállított kávéerısség látható a kijelzın.
Az elıre beállított mennyiség a csészébe folyik. A készítés automatikusan véget ér, a kijelzın
ismét a BEREIT (készenlét) felirat válik láthatóvá.
i

Két csésze kávét ugyanígy készíthet, de két csészét kell a kávékifolyó alá állítania, és
a kávé [ ] gombot kétszer kell megnyomni (két másodpercen belül).
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Cappuccino
Az Ön IMPRESSA gépe gombnyomásra elkészíti az Ön számára a cappuccinót is. A csészét
nem kell a készítés során elmozdítani a helyérıl.
i

Az IMPRESSA C9 gép egy főtıelemmel valósítja meg a kávé és a gız készítést
egyaránt. Ha rövid idın belül több cappuccinót készít a géppel, megtörténhet, hogy
egyenetlen kávékifolyást tapasztal a jobb oldali kávékifolyóból. Ebben az esetben
hagyjon a gép számára egy rövid szünetet, mielıtt hozzáfog a következı cappuccino
elkészítéséhez.

Cappuccino az Easy Auto Cappuccino fúvókával
►
►
►

Távolítsa el az Easy Auto Cappuccino fúvóka védıkupakját.
Csatlakoztassa a fúvókához a tejszívó csövet.
A csı másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.

►
Helyezzen egy csészét a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a cappuccino gombot.
CAPPUCCINO – és rövid ideig az elıre kiválasztott kávéerısség jelzése látható.
CAPPUCCINO - A tejhab elkészül. Megkezdıdik a kávé elkészítése.
A készítés automatikusan véget ér az elıre beállított mennyiség kifolyása után. A kijelzın
megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
Annak érdekében, hogy az Easy Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul mőködjön, érdemes
rendszeresen öblíteni és tisztítani (ld. a részletes leírást a 7. fejezetben, „Gondozás – Az Easy
Auto Cappuccino fúvóka” cím alatt).
Cappuccino a Profi Auto Cappuccino fúvókával
►
Távolítsa el a Profi Auto Cappuccino fúvóka védıkupakját.
►
Csatlakoztassa a fúvókához a tejszívó csövet.
►
A csı másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
►
Helyezzen egy csészét a fúvóka alá.
►
Fordítsa a fúvóka választókarját a tejhab [ ] állásba.
►
Nyomja meg a cappuccino gombot.
CAPPUCCINO – és rövid ideig az elıre kiválasztott kávéerısség jelzése látható.
CAPPUCCINO - A tejhab elkészül. Megkezdıdik a kávé elkészítése.
A készítés automatikusan véget ér az elıre beállított mennyiség kifolyása után. A kijelzın
megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
Annak érdekében, hogy a Profi Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul mőködjön, érdemes
rendszeresen öblíteni és tisztítani (ld. a részletes leírást a 7. fejezetben, „Gondozás – A Profi
Auto Cappuccino fúvóka” cím alatt).

28

Elıre ırölt kávé
Önnek lehetısége van egy második kávéfajtát is felhasználni, amely az elıre ırölt kávé
betöltınyílásán keresztül jut a gépbe.
i

Soha ne töltsön be két csapott adagolókanálnyi elıre ırölt kávénál többet.

i

Ne használjon túl finom elıre ırölt kávét. Ettıl eldugulhat a rendszer, aminek
következtében a kávé csak cseppenként fog kifolyni.

i

Ha túl kevés elıre ırölt kávét tölt be, a kijelzın a ZU WENIG PULVER (túl kevés
kávépor) felirat jelenik meg és az IMPRESSA gép megszakítja a folyamatot.

i

A kívánt kávéféleséget az elıre ırölt kávé betöltése után kb. egy percen belül kell
elkészíteni. Máskülönben az IMPRESSA gép megszakítja a folyamatot és ismét
készenléti állapotba kerül.

Az elıre ırölt kávéval készülı összes kávéféleséget egyazon minta szerint készítheti el.
Példa: Az alábbi módon készíthet el csésze kávét az elıre ırölt kávé felhasználásával.
►
Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
►
Nyomja meg az elıre ırölt kávé gombját.
PULVER FÜLLEN (por betöltése) majd megjelenik a BITTE WÄHLEN (kérem, válasszon)
felirat.
►
Nyissa fel az elıre ırölt kávé betöltınyílásának fedelét.
►
Töltsön egy csapott adagolókanálnyi elıre ırölt kávét a betöltınyílásba.
►
Zárja be az elıre ırölt kávé betöltınyílásának fedelét.
►
Nyomja meg a kávé gombot.
1 KAFFEE – és utána rövid ideig a PULVER (por) felirat látható a kijelzın.
Az elıre beállított mennyiségnek a csészébe folyása után a készítés automatikusan véget ér.
BEREIT (készenlét)
Tej habosítása az Easy Auto Cappuccino fúvóka alkalmazásával
►
Távolítsa el az Easy Auto Cappuccino fúvóka védıkupakját.
►
Csatlakoztassa a fúvókához a tejszívó csövet.
►
A csı másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
►
Helyezzen egy csészét a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a tejhab gombot.
HEIZT AUF (felfőt)
Amint az IMPRESSA gép felfőtése megtörtént, a kijelzın megjelenik a
BEREIT (készenlét) felirat.
►
Nyomja meg ismét a tejhab gombot.
MILCH (tej), a tej habosítása megtörténik.
Az eljárás automatikusan véget ér.
BEREIT (készenlét).
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i

Kb. 40 másodpercen belül még módja van további tejhabosításra.

Annak érdekében, hogy az Easy Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul mőködjön, érdemes
rendszeresen öblíteni és tisztítani. (Ld. a részletes leírást a 7. fejezetben, „Gondozás – Az
Easy Auto Cappuccino fúvóka” cím alatt.)
Tej habosítása és melegítése a Profi Auto Cappuccino fúvóka alkalmazásával
►
►
►
►
►

Távolítsa el a Profi Auto Cappuccino fúvóka védıkupakját.
Csatlakoztassa a fúvókához a tejszívó csövet.
A csı másik végét helyezze a tejesdobozba, vagy csatlakoztassa a tejtartályhoz.
Helyezzen egy csészét a fúvóka alá.
Állítsa a fúvóka választókarját a tejhab [ ] állásba.

i

Ha tejet kíván melegíteni, állítsa a fúvóka választókarját a tej [ ] pozícióba.

►
Nyomja meg a tejhab gombot.
HEIZT AUF (felfőt)
Amint az IMPRESSA gép felfőtése megtörtént, a kijelzın megjelenik a
BEREIT (készenlét) felirat.
►
Nyomja meg ismét a tejhab gombot.
MILCH (tej), a tej habosítása megtörténik.
Az eljárás automatikusan véget ér.
BEREIT (készenlét).
i

Kb. 40 másodpercen belül még módja van további tejhabosításra, illetve tej
melegítésére.

Annak érdekében, hogy a Profi Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul mőködjön, érdemes
rendszeresen öblíteni és tisztítani. (Ld. a részletes leírást a 7. fejezetben, „Gondozás – A Profi
Auto Cappuccino fúvóka” cím alatt.)
Forró víz
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
i

A forró víz készítéséhez szerelje fel a forró víz fúvókát a Connector System©
csatlakozórendszerre.

A kifröccsenı víz miatt a leforrázódás veszélyével kell számolni.
►
Ügyeljen arra, hogy a víz ne kerülhessen a bırére.
►
Tegyen egy csészét a forróvíz-fúvóka alá.
►
Nyomja meg a forró víz gombot.
WASSER (víz), a forró víz a csészébe folyik.
Az eljárás automatikusan véget ér az elıre beállított mennyiség kifolyása után.
BEREIT (készenlét).
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6 Tartós beállítások programozási módban
Termékek
A PRODUKTE (termékek) programpontnál Ön egyéni beállításokat végezhet el az összes
kávéféleségre és tejes készítményre, illetve a forró vízre vonatkozóan.
A következı beállításokra van lehetısége a kávéféleségek, tejes készítmények és a forró víz
kapcsán, úgy, hogy a beállítások tartósan érvényben maradnak:
Termék
1 eszpresszó-kávé

Mennyiség
15 ML – 240 ML

2 eszpresszó-kávé

15 ML – 240 ML
(csészénként)
15 ML – 240 ML

1 kávé
2 kávé
Cappuccino

Tejhab
Forró víz

15 ML – 240 ML
(csészénként)
Tejmennyiség:
3 SEC – 120 SEC (3
mp – 120 mp)
Vízmennyiség:
15 ML – 240 ML
3 SEC – 120 SEC (3
mp – 120 mp)
15 ML – 450 ML

A kávé erıssége
MILD (gyenge)
NORMAL (normál)
STARK (erıs)
MILD (gyenge)
NORMAL (normál)
STARK (erıs)
MILD (gyenge)
NORMAL (normál)
STARK (erıs)

Hımérséklet
NORMAL, HOCH
(szokásos, magas)
NORMAL, HOCH
(szokásos, magas)
NORMAL, HOCH
(szokásos, magas)
NORMAL, HOCH
(szokásos, magas)
NORMAL, HOCH
(szokásos, magas)

-

-

-

-

A tartós beállítások programozási módban mindig ugyanazon minta szerint történnek.
Példa: Így módosíthatja a cappuccino tejmennyiségét 14 SEC (14 mp) tejadagolásról 20
másodpercre, és a vízmennyiségét 60 ml-rıl 50 ml-re, és a kávé erısségét NORMAL-ról
STARK-ra (erısre).
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a PRODUKTE
(termékek) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
PRODUKT WAHLEN (a termék kiválasztása)
i

A következı lépésben válassza ki annak a terméknek a gombját, amelyre vonatkozóan
a beállítást el akarja végezni. Ez alkalommal a termék elkészítésére nem kerül sor.
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i

Amikor egy két adagos termék beállítását kívánja módosítani, két másodpercen belül
kétszer nyomja meg a megfelelı gombot.

►
Nyomja meg a cappuccino gombot.
MILCH (tej)
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
14 SEC
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 20 SEC (20 mpes tejadagolás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat, amely megerısíti a beállítás megtörténtét.
MILCH
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a WASSER (víz)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
60 ML
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az 50 ML felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat.
WASSER
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az AROMA
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
NORMAL
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a STARK (erıs)
felirat.
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►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat.
AROMA
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpont elhagyásához.
PRODUKTE (termékek)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT (készenlét)
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
A termékek beállításainak visszaállítása a gyári alapértékekre
Az összes készítmény esetében a beállított értékeket Ön egyedileg visszaállíthatja a gyári
alapértékekre.
Példa: Így állíthatja vissza a gyári alapértékekre az 1 eszpresszó-kávéra és 2 eszpresszókávéra vonatkozó beállításokat.
Elıfeltétel: Az IMPRESSA gép kikapcsolát állapotban van (standby, készenléti állapot).
►
Nyomja le 2 másodpercen keresztül egyszerre a Rotary Switch forgókapcsolót és az 1
eszpresszó-kávé gombot, amíg meg nem jelenik az OK felirat.
Az 1 eszpresszó-kávéra és 2 eszpresszó-kávéra vonatkozó értékek ezzel visszaálltak a gyári
alapbeállítás szerintiekre. Az IMPRESSA gép kikapcsolt állapotban van (stand-by, készenléti
állapot).
Energiatakarékos üzemmód (E.S.M.©)
Az IMPRESSA gépet Ön az ENERGIE programpontnál tartósan beállíthatja az
energiatakarékossági üzemmódra (E.S.M.© ).
■

SPAREN - (nincs energiatakarékosság)

■

=
Az összes kávéféleség és tejes termék, valamint a forró víz várakozási idı
nélkül elkészíthetı.
=
Cappuccino vagy tej készítése elıtt a gép felfőt.
SPAREN [ ] (energiatakarékosság)
=
Az IMPRESSA gép az utolsó készítés után kb. 5 perccel takarékossági
hımérsékletre áll át, nincs készenlétben.
=
Kávé, forró víz vagy tej készítése elıtt a készüléknek felfőtésre van szüksége.

Példa: Így módosíthatja az energiatakarékossági üzemmódot SPAREN - beállításról (nincs
energiatakarékosság) SPAREN [ ] beállításra (energiatakarékosság).
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
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►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENERGIE (energiatakarékosság nincs) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
SPAREN - (nincs energiatakarékosság)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a SPAREN [ ]
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat, amely jelzi a beállítás megtörténtét.
ENERGIE [ ]
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT (készenlét).
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
Pontos idı
A pontos idıt újra be kell állítani, ha a készüléket leválasztották az áramellátási hálózatról.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az UHRZEIT
(pontos idı) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
-- : -►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót az óra-érték beállításához.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az óra-érték beállításának
megerısítésére.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót a perc-érték beállításához.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a perc-érték megerısítéséhez.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat.
UHRZEIT
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT (készenlét).
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
Programozható bekapcsolási idı
Ha beállították a programozható bekapcsolási idıt, a meghatározott idıpontban az
IMPRESSA gép minden nap bekapcsolódik és felfőt.
i
A programozható bekapcsolási idıt csak akkor lehet beállítani,
ha a pontos idı beállítása megtörtént.
i
Az automatikus bekapcsolás csak akkor mőködik, ha a készülék hálózati kapcsolója
bekapcsolt állapotban van (stand-by, készenléti álapot).
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Példa: Így állíthatja be a programozható bekapcsolási idıt 07:30-ra.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a GERÄT EIN (a
készülék bekapcsolása) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
-- : -►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 07:00 felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az óra-beállítás megerısítésére.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 07:30 felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a perc-beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat, amely igazolja a beállítás megtörténtét.
GERÄT EIN (készülék bekapcsolása)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpont elhagyásához.
BEREIT (készenlét).
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
Automatikus kikapcsolás
Az IMPRESSA gép automatikus kikapcsolási idejének beállításával Ön energiát takaríthat
meg. Ha a funkció aktív állapotban van, az IMPRESSA gép a készülékkel elvégzett legutolsó
mővelet után, a beállított idıszak elteltével automatikusan kikapcsol.
i

Az automatikus kikapcsolásig eltelı idıszak 0,5 órától 15 óráig terjedıen állítható be,
vagy a funkció inaktív állapotba is kapcsolható.

Példa: Így módosíthatja az automatikus kikapcsolásig eltelı idıszakot 5 STD (5 óra)
hosszúságúról 2 STD (2 óra) tartamúra.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az AUS NACH
(kikapcsolás ... elteltével) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
5 STD
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a 2 STD felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat.
AUS NACH
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT (készenlét).
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
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Vízmennyiség egysége / óraformátum
A vízmennyiség egységét „ml”-rıl „oz”-ra (uncia) módosíthatja, az óraformátumot pedig
átállíthatja „24 STD”-rıl (24 órás formátum) „AM/PM”-re (délelıtt-délután).
Példa: Így állíthatja át a vízmennyiség egységét „ML”-rıl „OZ”-ra.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ANZEIGE
(kijelzés) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
ML/OZ (ml/uncia)
i
Az óraformátum megváltoztatásához forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg
nem látható a 24H/AM PM felirat a kijelzın.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
ML
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az OZ (uncia)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat, amely jelzi, hogy a beállítás megtörtént.
ML/OZ
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpont elhagyásához.
ANZEIGE
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
BEREIT (készenlét).
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
Nyelv
Ennél a programpontnál Ön beállíthatja az IMPRESSA gép nyelvét.
A következı nyelvek közül választhat:
■
■
■
■
■
■
■

német
angol
francia
olasz
holland
spanyol
portugál
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Példa: Így módosíthatja a nyelvet DEUTSCH-ról (német) ENGLISH-re (angol).
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a SPRACHE
(nyelv) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
DEUTSCH
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENGLISH
(angol) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a beállítás megerısítésére.
A kijelzın rövid idıre láthatóvá válik az OK felirat.
LANGUAGE (nyelv)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az EXIT (kilépés)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programozási módból való kilépéshez.
READY (készenlét).
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.

7

Gondozás

Az Ön IMPRESSA gépe a következı integrált gondozási programokat tudja végrehajtani:
■
■
■
■
■
■

a készülék öblítése
szőrıcsere
a készülék tisztítása
a készülék vízkıtelenítése
a fúvóka öblítése
a fúvóka tisztítása

i

A tisztításokat, a vízkımentesítést vagy a szőrıcserét hajtsa végre, amikor a kijelzın
erre vonatkozó felszólítást lát.

Gondozási ötletek
Annak érdekében, hogy sokáig szerezzen Önnek örömet az IMPRESSA gép és mindenkor a
legkiválóbb minıségő kávét lehessen vele elkészíteni, a gép napi gondozását ne mulassza el.
A következı eljárást kell elvégezni:
■
■
■
■

Ürítse ki a kávézacctartályt és a vízfelfogó tálat. Mindkettıt mossa ki meleg vízzel.
A víztartályt tiszta vízzel mossa ki.
Szerelje szét és mossa el a fúvókát (ld. a 7. fejezetet, a „Gondozás – A fúvóka
elmosása” cím alatt).
A készülék felszínét nedves kendıvel törölje le.
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A készülék öblítése
Az IMPRESSA gép bekapcsolásakor a felfőtés után a készülék öblítési eljárást igényel. Az
IMPRESSA kikapcsolásakor a gép automatikusan elvégzi az öblítési eljárást, minden
kifolyón, ahol elızıleg valamilyen italkészítés történt.
Az öblítési folyamatot Ön kézi úton bármikor elindíthatja.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Helyezzen egy edényt a kávékifolyó alá.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a SPÜLEN
(öblítés) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót az öblítési eljárás elindításához.
SPÜLT (a készülék öblít)
Az öblítési folyamat automatikusan véget ér, az IMPRESSA gép ismét üzemkész.
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
Szőrıcsere
i

50 l víz átfolyása után vagy két hónap elteltével a szőrı kapacitása kimerül. Az
IMPRESSA gép ekkor igényli a szőrıcserét.

i

Ha a CLARIS plus szőrıpatron nincs aktiválva, szőrıcserére való felszólítás sem
jelenik meg.

@

A szőrıcsere-folyamatot az Internet révén számítógépen is kipróbálhatja. Keresse fel
www.jura.com honlapunkon a Knowledge Builder oktatóprogramot.

Csere a felszólítás nyomán
A következı módon cserélheti ki a CLARIS plus szőrıpatront, amikor az IMPRESSA gép ezt
igényli.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT / FILTER (készenlét / szőrı) felirat látható, és a gondozási
gomb [ ] világít.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
WECHSELN (szőrıcsere)
►
Távolítsa el a gépbıl és ürítse ki a víztartályt.
►
Nyissa fel a patrontartót és távolítsa el a régi CLARIS plus szőrıpatront.
►
Az új CLARIS plus szőrıpatront enyhe nyomással tegye be a helyére a víztartályba.
►
Zárja be a patrontartót. A tartó megfelelı lezárásakor kattanás hallható.
►
Töltse meg a víztartályt hideg, friss csapvízzel, majd helyezze ismét vissza a gépbe.
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►

Helyezzen egy edényt (legalább 500 ml) a fúvóka alá.

i

Amennyiben Profi Auto Cappuccino fúvókát használ, a fúvóka választókarját állítsa
gız [ ] pozícióba.

►
Nyomja meg a gondozási gombot.
FILTER SPÜLT (szőrı-öblítés) – a fúvókán víz folyik ki.
i

A szőrı öblítését Ön bármikor megszakíthatja. Ehhez elegendı megnyomni bármelyik
gombot.

i

A víz enyhén elszínezıdhet. Ez nem károsítja az egészséget és az ízhatást sem rontja.

A szőrıöblítés kb. 500 ml víz áthaladása után automatikusan befejezıdik. Az IMPRESSA gép
felfőt és ismét üzemkész állapotba kerül.
Szőrıcsere-folyamat kézi vezérléssel
A „szőrıcsere” folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja és véghezviheti.
Elıfeltétel: A szőrı aktivált állapotban van és a kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a FILTER (szőrı)
felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
WECHSELN (csere)
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Folytassa a második ( ► jelzéső) lépéssel a felszólítás nyomán elvégzett szőrıcsere
leírása alapján.
A készülék tisztítása
200 kávé készítése vagy 80 bekapcsolási öblítés után az IMPRESSA gép tisztítást kér.
VIGYÁZAT!
Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és
maradványok felbukkanása a vízben.
►
Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.
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i
A tisztítási program kb. 20 percet vesz igénybe. i Ne szakítsa félbe a tisztítási
programot, mert azzal csökken a tisztítási folyamat hatékonysága.
i

A JURA tisztítótablettákat megkapja szakkereskedıjénél.

@

A „készülék tisztítása” eljárást az Interneten elérhetı bemutató segítségével is
kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a
www.jura.com címen.

Tisztítás felszólítás nyomán
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT / REINIGEN (készenlét / tisztítás) felirat látható, és a
gondozási gomb [ ] világít.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)
►
Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.
PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása) – a gondozási gomb [ ] világít.
►
Tegyen egy-egy edényt a kávékifolyó és a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
REINIGT (tisztít) – víz folyik ki a két kifolyóból.
A folyamat félbeszakad. TABLETTE REINWERFEN (tabletta bedobása).
►
Nyissa fel az elıre ırölt kávé betöltınyílásának fedelét.
►
Dobjon be egy JURA tisztítótablettát a betöltınyílásba.
►
Zárja le az elıre ırölt kávé betöltınyílásának fedelét.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
REINIGT (tisztít) – több ízben víz folyik ki a kávékifolyóból és a fúvókából.
A folyamat félbeszakad, SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése).
►
Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.
A tisztítás befejezıdik. Az IMPRESSA gép ismét üzemkész állapotba kerül.
Tisztítás kézi vezérléssel
A „készülék tisztítása” folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja és véghezviheti.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a REINIGEN
(tisztítás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítésee)
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Folytassa a második ( ► jelzéső) lépéssel a felszólítás nyomán elvégzett tisztítás
leírása alapján.
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A készülék vízkımentesítése
Az IMPRESSA a használatból eredıen vízkövesedik, s automatikusan kéri a vízkıtelenítést.
A vízkövesedés mértéke az Ön által használt víz keménységi fokától függ.
[ ] VIGYÁZAT!
Amennyiben bırre vagy szembe kerül a vízkıtelenítı szer, nem zárható ki irritációk
kialakulása.
►Ügyeljen, hogy a vízkıtelenítı szer ne kerüljön a bırére vagy a szemébe.
►A vízkıtelenítı szert tiszta vízzel, alapos öblítéssel kell eltávolítani. Ha a szembe
került, forduljon orvoshoz.
VIGYÁZAT!
Nem megfelelı vízkıtelenítı szer használata esetén nem zárható ki a gép károsodása és
maradványok felbukkanása a vízben.
►Kizárólag eredeti JURA karbantartási kellékeket használjon a géphez!
VIGYÁZAT!
A vízkıtelenítési eljárás megszakítása esetén nem zárható ki a gép károsodása.
►A vízkımentesítést teljes egészében hajtsa végre.
VIGYÁZAT!
Amennyiben a vízkıtelenítı szer kényes felületekre kerül, ezek károsodása nem zárható ki.
►A kifröccsent folyadékot azonnal távolítsa el.
i
i
i

A vízkıtelenítési program kb. 45 percet vesz igénybe.
A JURA vízkıtelenítı tablettákat megkapja szakkereskedıjénél.
Ha CLARIS plus szőrıpatront használ és az aktiválva van, nem jelenik meg
vízkıtelenítésre vonatkozó felszólítás.

@

A „készülék vízkıtelenítése” eljárást az Interneten elérhetı bemutató
segítségével is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató
programot a www.jura.com címen.

Vízkıtelenítés felszólítás nyomán
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT / ENTKALKEN (készenlét / vízkımentesítés) felirat
látható, és a gondozási gomb [ ] világít.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)
►
Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.
MITTEL IN TANK (szert a tartályba)
►
Vegye ki és ürítse ki a víztartályt.
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►
Oldjon fel teljesen, 500 ml vízben egy tálcányi vízkıtelenítı szert (három JURA
vízkıtelenítı tabletta). A feloldódás néhány percig tarthat.
►
Töltse be az oldatot az üres víztartályba, majd helyezze vissza a tartályt a gépbe.
MITTEL IN TANK (szer a tartályba) – a gondozási gomb [ ] világít.
►
A fúvókát távolítsa el.
►
Helyezzen egy-egy edényt a Connector System© csatlakozórendszer alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
ENTKALKT (vízkıtelenít)
A Connector System© csatlakozórendszerbıl víz folyik ki. A vízkıtelenítési folyamat során a
gondozási gomb [ ] villog.
A folyamat félbeszakad, SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)
►
Ürítse ki a Connector System© csatlakozórendszer alá helyezett edényt.
►
Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, és helyezze ezeket ismét a gépbe.
WASSERTANK FÜLLEN (víztartály megtöltése)
►
Távolítsa el a víztartályt és mossa ki alaposan.
►
Töltse meg a víztartályt friss, hideg vízzel, és helyezze ismét vissza a gépbe.
PFLEGE DRÜCKEN (a gondozási gomb megnyomása), a gondozási gomb [ ] világít.
►
Helyezze vissza a fúvókát.
►
Tegyen egy-egy edényt a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
ENTKALKT (vízkıtelenít) – víz folyik ki a fúvókából.
A folyamat automatikusan leáll, SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése).
►
Ürítse ki a vízfelfogó tálat és a kávézacctartályt, majd helyezze ezeket ismét a gépbe.
A vízkıtelenítés befejezıdött. Az IMPRESSA gép felfőt és ismét üzemkész állapotba kerül.
i

Ha váratlanul meg kellett szakítani a vízkımentesítési folyamatot, alaposan mossa ki a
víztartályt.

Kézi vízkıtelenítés
A „készülék vízkıtelenítése” folyamatot kézi vezérléssel is elindíthatja és véghezviheti.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható, és a szőrı nincs aktiválva.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik az ENTKALKEN
(vízkıtelenítés) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
SCHALE LEEREN (a vízfelfogó tál ürítése)
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Folytassa a második ( ► jelzéső) lépéssel a felszólítás nyomán elvégzett
vízkıtelenítés leírása alapján.
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Az Easy Auto Cappuccino fúvóka öblítése
Ahhoz, hogy az Easy Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul mőködjön, minden tejkészítés
után vízzel ki kell öblíteni.
Az Easy Auto Cappuccino fúvóka öblítése felszólítás nyománő
Az IMPRESSA minden tejes termék elkészítése után 10 perccel automatikusan igényli az
Easy Auto Cappuccino fúvóka öblítését.
Elıfeltétel: A kijelzın a CAPPUCCINO SPÜLEN (cappuccino öblítés) felirat látható, és a
gondozási gomb [ ] világít.
►
Helyezzen egy edényt az Easy Auto Cappuccino fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
CAPPUCCINO SPÜLT (cappuccino-öblítés), a fúvóka öblítése megtörténik.
Az eljárás automatikusan véget ér, a kijelzın megjelenik a
BEREIT (készenlét) felirat.
Az Easy Auto Cappuccino fúvóka öblítésének kézi indítása
A cappuccino-fúvóka öblítése folyamatát kézi vezérléssel is elindíthatja.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Helyezzen egy edényt az Easy Auto Cappuccino fúvóka alá.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
C-REINIGEN
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a C-SPÜLEN
(cappuccino öblítés) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
CAPPUCCINO SPÜLT – a fúvóka öblítése megtörténik.
A folyamat automatikusan véget ér, a kijelzın megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
Az Easy Auto Cappuccino fúvóka tisztítása
Ahhoz, hogy az Easy Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul mőködjön, célszerő naponta
megtisztítani, ha Ön tejes termékeket készített.
VIGYÁZAT!
Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és
maradványok felbukkanása a vízben.
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►

Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.

i

A JURA Auto-Cappuccino-tisztítót megkapja szakkereskedıjénél.

i

Az IMPRESSA gép nem szólítja fel Önt a fúvóka tisztítására.

@

A „cappuccino fúvóka tisztítása” eljárást az Interneten elérhetı bemutató segítségével
is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a
www.jura.com címen.

Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Távolítsa el a tejszívó csövet a tejesdobozból vagy tejtartályból.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
CAPPUCCINO REINIGER (cappuccino-tisztító szer).
►
Töltsön meg egy edényt 250 ml friss vízzel, és adjon hozzá egy zárókupaknyi
(legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.
►
Merítse a tejszívó csı végét az edénybe, amelyben a tisztító oldat található.
►
Helyezzen egy másik edényt a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
REINIGT (tisztítás), sor kerül a fúvóka és a csı tisztítására. A folyamat automatikusan véget
ér.
WASSER FÜR CAPPUCCINO (víz a cappuccino tisztításhoz).
►
Mossa ki alaposan az edényt, töltse meg 250 ml friss vízzel, és merítse bele a tejszívó
csı végét.
►
Ürítse ki a másik edényt és helyezze ismét a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
REINIGT (tisztítás), friss vízzel megtörténik a fúvóka és a csı öblítése.
A kijelzın megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
Az Easy-Auto-Cappuccino fúvóka szétszerelése és elmosása

►
►
►
►

Óvatosan, kíméletes elforgatással húzza le a fúvókát a Connector System© -rıl.
Szerelje szét darabjaira a fúvókát.
Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fúvóka minden alkatrészét.
Szerelje ismét össze a fúvókát.

i

Ügyeljen arra, hogy az alkatrészeket megfelelıen és szorosan illeszkedve szerelje
össze, hogy a fúvóka tökéletesen mőködjön.

►

Helyezze fel gondosan a fúvókát a Connector System© csatlakozóra.
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A Profi Auto Cappuccino fúvóka öblítése
Ahhoz, hogy a Profi Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul mőködjön, minden tejkészítés
után vízzel ki kell öblíteni.
A Profi Auto Cappuccino fúvóka öblítése felszólítás nyománő
Az IMPRESSA minden tejes termék elkészítése után 10 perccel automatikusan igényli a Profi
Auto Cappuccino fúvóka öblítését.
Elıfeltétel: A kijelzın a CAPPUCCINO SPÜLEN (cappuccino öblítés) felirat látható, és a
gondozási gomb [ ] világít.
►
Helyezzen egy edényt a Profi Auto Cappuccino fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
CAPPUCCINO SPÜLT (cappuccino-öblítés), a fúvóka öblítése megtörténik.
Az eljárás automatikusan véget ér, a kijelzın megjelenik a
BEREIT (készenlét) felirat.
A Profi Auto Cappuccino fúvóka öblítésének kézi indítása
A cappuccino-fúvóka öblítése folyamatát kézi vezérléssel is elindíthatja.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Helyezzen egy edényt a Profi Auto Cappuccino fúvóka alá.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
C-REINIGEN
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem jelenik a C-SPÜLEN
(cappuccino öblítés) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
CAPPUCCINO SPÜLT – a fúvóka öblítése megtörténik.
A folyamat automatikusan véget ér, a kijelzın megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
A Profi Auto Cappuccino fúvóka tisztítása
Ahhoz, hogy a Profi Auto Cappuccino fúvóka kifogástalanul mőködjön, célszerő naponta
megtisztítani, ha Ön tejes termékeket készített.
VIGYÁZAT!
Amennyiben helytelen tisztítószert használ, nem zárhatók ki a károsodások a gépben és
maradványok felbukkanása a vízben.
►
Mindig kizárólag eredeti JURA gondozási kellékeket használjon.
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i

A JURA Auto-Cappuccino-tisztítót megkapja szakkereskedıjénél.

i

Az IMPRESSA gép nem szólítja fel Önt a fúvóka tisztítására.

@

A „cappuccino fúvóka tisztítása” eljárást az Interneten elérhetı bemutató segítségével
is kipróbálhatja. Keresse meg a Knowledge Builder tájékoztató programot a
www.jura.com címen.

Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
Nyissa fel a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
►
Nyomja meg és tartsa lenyomva a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg meg nem
jelenik a PFLEGE (gondozás) felirat.
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót a programpontba való belépéshez.
C-REINIGEN (cappuccino-tisztítás)
►
Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót.
CAPPUCCINO REINIGER (cappuccino-tisztító szer).
►
Távolítsa el a tejszívó csövet a tejesdobozból vagy tejtartályból.
►
Töltsön meg egy edényt 250 ml friss vízzel, és adjon hozzá egy zárókupaknyi
(legfeljebb 15 ml) mennyiséget az Auto-Cappuccino tisztítóból.
►
Merítse a tejszívó csı végét az edénybe, amelyben a tisztító oldat található.
►
A fúvóka választókarját állítsa tejhab [ ] vagy tej [ ] pozícióba.
►
Helyezzen egy másik edényt a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
REINIGT (tisztítás), sor kerül a fúvóka és a csı tisztítására. A folyamat automatikusan véget
ér.
WASSER FÜR CAPPUCCINO (víz a cappuccino tisztításhoz).
►
Mossa ki alaposan az edényt, töltse meg 250 ml friss vízzel, és merítse bele a tejszívó
csı végét.
►
Ürítse ki a másik edényt és helyezze ismét a fúvóka alá.
►
Nyomja meg a gondozási gombot.
REINIGT (tisztítás), friss vízzel megtörténik a fúvóka és a csı öblítése.
A kijelzın megjelenik a BEREIT (készenlét) felirat.
►
Zárja le a Rotary Switch forgókapcsoló fedelét.
A Profi Auto Cappuccino fúvóka szétszerelése és elmosása
►
►
►
►

Óvatosan, kíméletes elforgatással húzza le a fúvókát a Connector System© -rıl.
Szerelje szét darabjaira a fúvókát.
Alaposan, folyó víz alatt mossa el a fúvóka minden alkatrészét.
Szerelje ismét össze a fúvókát.

i

Ügyeljen arra, hogy az alkatrészeket megfelelıen és szorosan illeszkedve szerelje
össze, hogy a fúvóka tökéletesen mőködjön.

►

Helyezze fel gondosan a fúvókát a Connector System© csatlakozóra.
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A babkávé-tartály tisztítása
A kávébab némi zsírréteget hagyhat hátra a babkávé-tartály falain. Ezek a maradványok
kedvezıtlenül befolyásolhatják a készített kávé minıségét. Ezért érdemes idırıl idıre
megtisztogatni a babkávé tartályát.
VIGYÁZAT!
A mőködı daráló szétzúzhatja az ujjakat, ha kézzel belenyúlnak.
►
Amikor a darálón kíván valamilyen munkát végezni, mindig kapcsolja ki a készüléket
a [ ] be/kikapcsolóval.
►
Kapcsolja ki a gépet a hálózati kapcsolóval [ ] is.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT / BOHNEN FÜLLEN (készenlét / babkávé betöltése) felirat
látható.
►
Nyissa fel a kávébab-tartály fedelét és távolítsa el az aromavédı fedelet.
►
Tisztogassa meg a babkávé tartályát egy száraz, lágy kendıvel.
►
Töltsön babkávét a babkávé-tartályba, zárja le az aromavédı fedelet, majd a tartály
fedelét.
A víztartály vízkımentesítése
A víztartály elvízkövesedhet. Annak érdekében, hogy biztosítsa IMPRESSA gépének
kifogástalan mőködését, célszerő idırıl idıre vízkıteleníteni a víztartályt.
►
►
►
►
►
►

Távolítsa el a víztartályt a gépbıl.
Amennyiben CLARIS plus szőrıpatront alkalmaz, ezt is vegye ki.
Vízkıtelenítse a víztartályt valamilyen kíméletes hatású, a kereskedelemben kapható
vízkımentesítı szerrel, a gyártó útmutatásának megfelelıen.
A mővelet után alaposan mossa ki a víztartályt.
Ha CLARIS plus szőrıpatront használ, ezt tegye ismét vissza a helyére.
Töltse fel a víztartályt friss, hideg vízzel, és helyezze be ismét a gépbe.
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CLARIS plus szőrıpatron - Víz a tökéletes kávéhoz

A CLARIS plus szőrıpatron alkalmazásával Ön mindig frissen szőrt, jó hatású vizet
használhat kávéja és teája elkészítéséhez. Ezt a szőrıpatront kifejezetten a JURA
kávégépeihez fejlesztették ki, a szőrı pH-semleges, nem befolyásolja a kávé ízét, és
közvetlenül a víztartályban helyezhetı el.
Ellentétben más háztartási vízszőrı rendszerekkel, a CLARIS plus szőrıpatron a
professzionális feláramoltatási megoldás alapján mőködik. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy
mindig a használat idején, csakis annyi víz felvételére és szőrésére kerül sor, amennyire éppen
szükség van.
Vízkıtelenítésre nincs többé szükség
A CLARIS plus szőrıpatron következetes felhasználása megtakarítja az idıigényes
vízkıtelenítési eljárásokat. A kávéfızı meghosszabbodott élettartammal hálálja meg a
gondoskodást. Javasoljuk, hogy 10 német keménységi fok (dH) feletti víznél mindenképpen
használja a CLARIS plus szőrıpatront. A keménységi fokot a JURA kávéfızı gép elsı
üzembe helyezése elıtt meg tudja mérni a kezdıcsomagban található Aquadur® tesztpálcika
segítségével.
Egyszerő használat
A CLARIS plus szőrıpatronok behelyezése igen egyszerő. Az eljárás leírását megtalálja a 2.
fejezetben, „Elıkészítés és üzembe helyezés – A szőrı behelyezése és aktiválása” cím alatt.
Takarékos alkalmazás
A szőrı hatékonysága 50 liter víz átfolyása vagy két hónap letelte után merül ki. Ezt követıen
patront kell cserélni.
A JURA kávéfızı gép jelzi Önnek a szőrıcsere szükségességét. Az eljárásról bıvebben
olvashat a 7. fejezetben, „Gondozás – Szőrıcsere felszólítás nyomán” cím alatt. Az elhasznált
szőrıpatronokat a szakkereskedı visszaveszi.
Gondozás és tárolás
A CLARIS plus szőrıpatront csak akkor kell kivenni a víztartályból, ha Ön hosszabb ideig
távol tartózkodik, vagy ha a tartályt a kereskedelemben kapható eszközökkel akarja tisztítani,
illetve vízkıteleníteni.
Amikor Ön huzamosabb idıre távozik (például nyaralás céljából), a következı megoldást
javasoljuk a szőrıpatronok tárolására. Vegye ki a patront a víztartályból. Helyezze egy
pohárba, amelyben körülbelül két centiméter magasan áll a víz, és a poharat tegye a
hőtıszekrénybe.
A gép újbóli üzembe helyezésekor, azt tanácsoljuk, elıször vételezzen a készülékbıl
körülbelül fél liter vizet. Lehetséges, hogy ilyenkor a víz kissé elszínezıdik, ám ez nem
ártalmas az egészségre.
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9 „A tejen múlik”
A kávé-különlegességek egyre népszerőbbek szerte a világon. Néhány évvel ezelıtt még a
klasszikus készítmények voltak a legközkedveltebbek, mint a kávé, illetve az eszpresszókávé. Mára azonban a népszerőségi lista élére rukkoltak olyan különlegességek, mint a
cappuccino, a latte macchiato és más efféle kávéféleségek.
Divatos specialitások tejjel
A divatos különlegességek adalékanyagai között egyre gyakoribb a tej, akár a zsírdús, akár a
zsírszegényebb változatokban. A kiváló tejhab készítése szempontjából nem a tej zsírtartalma
a döntı, hanem a fehérjetartalom. Melegítve vagy habosítva, tejszínként vagy tejszínhabként,
nincs még egy természetes eredető összetevı, amelyet olyan gyakran és szívesen adnának
hozzá a kávéhoz, mint a tejet. Allergiában szenvedıknek is rendelkezésükre áll az alternatívák
széles választéka: kecske- vagy juh-tej, rizstej, szójatej is alkalmas a specialitások készítésére.
A legkorszerőbb technológiák
Az ötletesen kialakított cappuccino-fúvókák és a legkorszerőbb technológiák gondoskodnak
arról, hogy Ön bármelyik IMPRESSA géppel mélyrehatóan kiismerhesse a kávékülönlegességek sokrétő világát. A tej a melegítéskor soha nem forrósodhat 75 Celsius fok
fölé, hiszen ez alapfeltétele a tökéletes tejhab képzıdésének.
Hála a változó mérető forrázókamrának, amely eszményi feltételek között biztosítja a
kávéfızést akár 5, akár 16 gramm kávéból, az IMPRESSA gép szavatolja a kávé- és tej-ízek
harmonikus kiegyensúlyozottságát. Engedjen Ön is szabad utat a fantáziájának, alkosson új
recepteket, aromásítsa és finomítsa saját tetszése szerint a személyes ízléséhez igazított
különleges készítményeket.
Profi habosítás
Feltétlenül próbálja ki az olasz kávépultosok titkos tippjét: egy nemesacélból készült kis
kanna felszínén különösen jól keveredik a tej, így ilyen edényekben még tökéletesebb hab
készíthetı. A profi azt is tudja, mire kell még ezen kívül figyelni: a cappuccino-fúvóka
rendszeres tisztítására, a tejtartály minden esti alapos kimosására és arra, hogy ne feledjük a
tejet éjszakára a hőtıszekrénybe tenni.
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Üzenetek a kijelzın

Kijelzı

Ok/következmény

Megoldás

WASSERTANK FÜLLEN
(feltölteni a víztartályt)

A víztartály üres.
Ön sem kávé-termékeket, sem tejes
termékeket, sem forró vizet nem tud
készíteni.
A kávézacc tartálya megtelt.
Kávéféleségeket Ön nem tud készíteni,
forró víz és tej kiadására még képes a gép.

►
Töltse fel a tartályt vízzel (ld.
a 2. fejezetet, „Elıkészítés és üzembe
helyezés – A víztartály feltöltése”).

A vízfelfogó tál nincs megfelelıen a
helyére téve, vagy egyáltalán nincs a
gépben.
Ön sem kávé-termékeket, sem forró vizet,
sem tejes termékeket nem tud készíteni.
Az IMPRESSA öblítést igényel.

►
A vízfelfogó tálcát tegye vissza
megfelelı módon.

KAFFEESATZ LEEREN

(zacctartályt üríteni)
SCHALE FEHLT (a vízfelfogó
tál hiányzik)

PFLEGE DRÜCKEN (a
gondozási gombot megnyomni)
BOHNEN FÜLLEN (babkávét
betölteni)

CAPPUCCINO SPÜLEN
(cappuccino öblítés)

A kávébab tartálya üres.
Kávéféleségeket Ön nem tud készíteni,
forró víz és tej kiadására még képes a gép.
Az IMPRESSA gép cappuccino-öblítést
igényel.

►
Ürítse ki a zacctartályt és a
vízfelfogó tálat.

►
Nyomja meg a gondozási
gombot az öblítés elindítására.
►
Töltse fel a kávébab tartályát
(ld. a 2. fejezetet, „Elıkészítés és
üzembe helyezés – A kávébab
tartályának feltöltése”).
►
Nyomja meg a gondozási
gombot a cappuccino-öblítés
elindítására

BEREIT / REINIGEN
220 ital elkészítése vagy 80 bekapcsolási
(készenlét / a készülék tisztítása) öblítés után az IMPRESSA gép tisztítást
igényel.
BEREIT / ENTKALKEN
Az IMPRESSA gép vízkımentesítést
(készenlét / a készülék
igényel.
vízkıtelenítése)

►
Hajtsa végre a tisztítást (ld. a 7.
fejezetben, „Gondozás – A készülék
tisztítása” cím alatt).
►
Hajtsa végre a vízkıtelenítést
(ld. a 7. fejezetben, „Gondozás – A
készülék vízkımentesítése” cím alatt).

Kijelzı

Ok/következmény

Megoldás

BEREIT / FILTER (készenlét /
szőrı)

50 liter víznek a szőrın való átfolyása vagy
két hónap eltelte után a szőrı kimerül.

ZU WENIG PULVER (túl
kevés a kávépor)

A betöltıben túl kevés elıre ırölt kávé
található, a készítési folyamatot az
IMPRESSA gép megszakítja.

ZU HEISS (túl forró)

A rendszer túl meleg a gondozási program
elindításához.

►
Cserélje ki a CLARIS plus
szőrıpatront (ld. a 7. fejezetben,
„Gondozás – A szőrı cseréje” cím
alatt).
►
A következı készítés
alkalmával több elıre ırölt kávét töltsön
be (ld. az 5. fejezetben, „Elkészítés
gombnyomásra – Elıre ırölt kávé” cím
alatt).
►
Készítsen el egy kávéféleséget
vagy forró vizet.
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Hibaelhárítás

Probléma
A daráló igen zajosan
mőködik.

Ok
A darálóban idegen testek
vannak.

Tejhabosításkor túl
kevés hab jön létre, vagy
tej spriccel ki a
cappuccino-fúvókából.

A cappuccino fúvóka
elszennyezıdött.

A kávékészítéskor csak
cseppenként folyik ki a
kávé.

A kávé, illetve az elıre ırölt
kávé túl finomra van darálva,
eltömi a szőrıt.

A vízkeménységet nem
lehet beállítani.

Aktív állapotban van a CLARIS
plus szőrıpatron.

A BOHNEN FÜLLEN
(kávébab betöltése)
felirat látható a kijelzın,
noha már megtörtént a
kávébab-tartály
feltöltése.
A WASSERTANK
FÜLLEN (víztartály
feltöltése) felirat látható
a kijelzın, holott a
víztartály tele van.
ERROR 2 (2-es hiba)
látható a kijelzın.

A daráló még nem telt meg
teljesen kávéval.

Egyéb ERROR (hiba)
jelzések jelennek meg.

i

A víztartály úszója megakadt.

Ha a készülék hosszabb ideig
hidegben volt, biztonsági
okokból a gép zárolja a felfőtési
funkciót.
-

Teendı
►
Vegye fel a
kapcsolatot az országában
mőködı ügyfélszolgálattal.
(Ld. a 16. fejezetben, a
„Kapcsolatfelvétel a JURA
céggel” cím alatt.)
►
Tisztítsa meg a
cappuccino fúvókát.
(Ld. a 8. fejezetben, a
„Gondozás – A cappuccino
fúvóka” cím alatt.)
►
Állítsa a darálót
durvább ırlési fokozatra,
illetve használjon durvábbra
ırölt kávét.
(Ld. a 2. fejezetben, az
„Elıkészítés és üzembe
helyezés - A daráló
beállítása” cím alatt.)
►
Szüntesse meg a
CLARIS plus szőrıpatron
aktiválását.
►
Készítsen el egy
kávé-féleséget.

►
Vízkımentesítse a
víztartályt (ld. a 7.
fejezetben, „Gondozás – A
víztartály vízkımentesítése”
cím alatt).
►
Hagyja a gépet
szobahımérsékletre
felmelegedni.
►
Kapcsolja ki az
IMPRESSA gépet a hálózati
kapcsolóval, és lépjen
érintkezésbe az országban
mőködı ügyfélszolgálattal
(ld. a 16. fejezetben,
„Kapcsolatfelvétel a JURA
céggel” cím alatt).

Ha a zavart nem sikerült kiküszöbölni, vegye fel a kapcsolatot az országában mőködı
ügyfélszolgálattal. A telefonszámokat megtalálja a 16. fejezetben, „Kapcsolatfelvétel a
JURA céggel” cím alatt.
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Szállítás és környezetkímélı kiselejtezés

Szállítás / A rendszer ürítése
İrizze meg az IMPRESSA gép csomagolását. Szállításkor ez jó szolgálatot tesz a készülék
védelmében.
A rendszer ürítése szükséges ahhoz, hogy szállítás alkalmával megvédjük az IMPRESSA
gépet az esetleges fagykároktól.
Elıfeltétel: A kijelzın a BEREIT (készenlét) felirat látható.
►
A fúvókát óvatosan húzza le a Connector System© csatlakozórendszerrıl.
►
Helyezzen egy edényt a Connector System© csatlakozórendszer alá.
►
Nyomja meg a tejhab gombot.
HEIZT AUF (felfőt)
Amint az IMPRESSA gép felfőtése megtörtént, a kijelzın megjelenik a BEREIT (készenlét)
felirat.
►
Nyomja meg ismét a tejhab gombot.
MILCH (tej), a Connector System© csatlakozórendszerbıl gız távozik.
►
Forgassa el a Rotary Switch forgókapcsolót, amíg a kijelzın nem látja a 40 SEC (40
mp) feliratot.
►
Távolítsa el és ürítse ki a víztartályt.
A fúvókából addig áramlik ki a gız, amíg a kijelzın meg nem jelenik a WASSERTANK
FÜLLEN (víztartály feltöltése) felirat.
►
Nyomja meg a be/kikapcsolót a készülék kikapcsolásához.
►
Kapcsolja ki az IMPRESSA gépet a hálózati kapcsolóval is.
i

A következı üzembe helyezéskor a rendszert ismét fel kell tölteni. (Ld. a 2.
fejezetben, "Elıkészítés és üzembe helyezés - Elsı üzembe helyezés" cím alatt.)

Kiselejtezés
[]
A kiselejtezendı gépek értékes, újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, melyeket el kell
juttatni a feldolgozó helyre. Ezért kérjük, hogy elhasznált készülékeinek kiselejtezésekor
vegye igénybe a megfelelı győjtırendszereket.
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Mőszaki adatok

Típustábla
i

Kérjük, vegye figyelembe a típustáblát, mielıtt a gépet csatlakoztatja a hálózati
áramellátáshoz.

A típustáblát az IMPRESSA gép alján találhatja meg. A táblán levı jelzések jelentése:
■
V AC = Volt, váltóáram-feszültség
■
W
= teljesítmény wattban
■
CE
Ez a termék megfelel minden vonatkozó európai (EK) irányelvnek.
■
[]
Ez a termék megfelel az alacsony feszültségő elektromos berendezésekre
vonatkozó rendelet (NEV) követelményeinek, valamint az elektromágneses
összeegyeztethetıségrıl szóló rendelkezéseknek (VEMV). A biztonságossági jelzés
megadását az ESTI, az erısáramú berendezések svájci fıfelügyelısége hagyta jóvá.
Mőszaki adatok
Feszültség
Teljesítmény
Biztonsági vizsgálat
Energiafogyasztás SPAREN (energiatakarékosság nélküli) módban
Energiafogyasztás SPAREN [ ]
(energiatakarékossági) módban
Szivattyúnyomás
A víztartály befogadóképessége
A babkávé-tartály befogadóképessége
A kávézacctartály befogadóképessége
Vezetékhossz
Súly
Méretek (szél. x mag. x mélys.)

230 V AC, 50 Hz
1450 W
[]
18 Wh
11 Wh
statikus max. 15 bar
1,9 l
200 g
max. 16 adag
kb. 1,1 m
9,6 kg
28 x 34,5 x 43,4 cm

53

54

Irányelvek
A készülék megfelel a következı irányelveknek
■
■

Az alacsony feszültséget használó készülékekre vonatkozó 1973. február 19-i,
73/23/EWG sz. EGK-irányelv, beleértve a 93/68/EWG sz. módosító irányelvet is.
Az elektromágneses hatások elfogadható mértékére vonatkozó 1989. május 3-i,
89/336/EWG sz. EGK-irányelv, beleértve a 92/31/EWG sz. módosító irányelvet is.

Mőszaki változtatások
A társaság fenntartja a jogot a mőszaki változtatásokra.
Az IMPRESSA C9 kézikönyvében felhasznált illusztrációk az IMPRESSA C9 Piano Black
(„zongorafekete”) modellt mutatják. Egyes részletekben az Ön IMPRESSA készüléke eltérhet
az illusztrációban láthatótól.
Visszajelzések
Számunkra fontos az Ön véleménye!
Kérjük, használja a kapcsolatfelvételi kattintási pontot a www.jura.com internetes honlapon.

A használati útmutató szerzıi jogi védelmet élvezı információkat tartalmaz. Másolása és
fordítása más nyelvre tilos a JURA Elektroapparate AG elızetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com
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Garancia és szervizpartner

SZÉTA Kft
1097 Budapest, Illatos út 7. - Tel: 061/ 350 1425
VE-KATA Kft.
2040. Budaörs, Zombori u. 50. - Tel: 0623/ 428 755
GÖRDÜL SPED Fuvarozó és Kereskedelmi Bt.
6500. Baja, Szivárvány utca 39. - Tel: 0630/ 237 6696
CAFFE CAFFE Kft.
6728. Szeged, Fonógyári út 14. - Tel: 0662/ 479 961
4029. Debrecen, Csillag u. 23. - Tel: 0652/ 316 365
6070. Izsák, Gedeon dőlı 78. - Tel: 0630/ 637 6436
BELLA II. Bt.
3200. Gyöngyös, Vármegyeház tér 1. - 0620/ 263 7654
FEHÉR TAMÁS LÁSZLÓ
4481. Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fejedelem u. 21. - 0642/ 475 579
- 0630/ 903 2876
KV-VILÁG Bt.
8921. Petıhenye, Szabadság u. 7. - 0630/ 561 1197
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