IMPRESSA C9 - Instrukcja obsługi
Z uwagi na swój łatwy do zrozumienia styl, dokładność oraz
szczegółowe omówienie zagadnień bezpieczeństwa,
instrukcja obsługi ekspresu do kawy IMPRESSA uzyskała
wyróŜnienie „Seal of Approval”, przyznawane przez
niezaleŜny niemiecki instytut badawczy TÜV SÜD.

Strauss Cafe Polnd Sp. z o. o.
Swadzim, ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne
Tel. (061) 81 66 850, fax (061) 81 66 901, www.strauss-group.pl

Spis treści

Ekspres IMPRESSA C9
WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................................................. 4
Elementy sterujące ............................................................................................................................................ 5
Właściwe uŜytkowanie....................................................................................................................................... 7
Dla własnego bezpieczeństwa .......................................................................................................................... 7
IMPRESSA C9 - Instrukcja obsługi ................................................................................................................... 8
Objaśnienie symboli ....................................................................................................................................... 8
Witamy w świecie ekspresów do kawy firmy JURA! ......................................................................................... 9
1 IMPRESSA C9.............................................................................................................................................. 10
System złączy Connector System ............................................................................................................... 11
Strona internetowa firmy JURA.................................................................................................................... 11
Pomoc dla UŜytkownika (Knowledge Builder) ............................................................................................. 11
2 Przygotowanie urządzenia do pracy i pierwsze uŜycie ................................................................................ 11
Standardowe wyposaŜenie .......................................................................................................................... 11
Przygotowanie do uŜycia ............................................................................................................................. 11
Napełnianie pojemnika na wodę .................................................................................................................. 11
Napełnianie pojemnika na ziarna................................................................................................................. 12
Pierwsze uŜycie ........................................................................................................................................... 12
Aktywowanie i uŜywanie filtra ...................................................................................................................... 13
Ustalanie i regulowanie twardości wody ...................................................................................................... 14
Regulacja grubości mielenia kawy............................................................................................................... 15
Włączanie ekspresu ..................................................................................................................................... 16
Wyłączanie ekspresu (tryb czuwania).......................................................................................................... 16
3 Zapoznawanie się z opcjami sterowania ...................................................................................................... 16
Przygotowywanie napojów za dotknięciem jednego przycisku ................................................................... 17
Ustawienia jednorazowe przed lub w trakcie przygotowywania napoju ...................................................... 17
Dostosowywanie domyślnej ilości wody do pojemności filiŜanki ................................................................. 18
Wprowadzanie ustawień domyślnych w trybie programowania................................................................... 19
Monitorowanie liczby wydanych porcji oraz sprawdzanie statusu konserwacji ........................................... 20
4 Receptury ..................................................................................................................................................... 21
5 Przygotowywanie napojów za dotknięciem jednego przycisku .................................................................... 26
Wskazówki baristy........................................................................................................................................ 26
Espresso ...................................................................................................................................................... 27
Kawa ............................................................................................................................................................ 27
Cappuccino .................................................................................................................................................. 27
Kawa mielona............................................................................................................................................... 29
Spienianie mleka za pomocą przystawki Easy Cappuccino Frother ........................................................... 29
Spienianie i podgrzewanie mleka za pomocą przystawki Professional Cappuccino Frother ...................... 30
Gorąca woda................................................................................................................................................ 30
6 Wprowadzanie ustawień domyślnych w trybie programowania ................................................................... 31
Produkty ....................................................................................................................................................... 31
Tryb oszczędzania energii ........................................................................................................................... 32
Zegar ............................................................................................................................................................ 32
Programowanie godziny automatycznego włączenia ekspresu .................................................................. 33
Automatyczne wyłączenie ekspresu ............................................................................................................ 33
Jednostki objętości wody / tryb wyświetlania godziny ................................................................................. 34
Język ............................................................................................................................................................ 34
7 Konserwacja ................................................................................................................................................. 34
Wskazówki dotyczące konserwacji .............................................................................................................. 35
Płukanie ekspresu........................................................................................................................................ 35
Wymiana filtra .............................................................................................................................................. 35
Czyszczenie ekspresu ................................................................................................................................. 36
Odkamienianie ekspresu.............................................................................................................................. 37
Płukanie przystawki Easy Cappuccino Frother............................................................................................ 39
Czyszczenie przystawki Easy Cappuccino Frother ..................................................................................... 40
DemontaŜ i płukanie przystawki Easy Cappuccino Frother......................................................................... 41
Płukanie przystawki Professional Cappuccino Frother................................................................................ 41
Czyszczenie przystawki Professional Cappuccino Frother ......................................................................... 42
DemontaŜ i płukanie przystawki Professional Cappuccino Frother ............................................................. 43

Spis treści
Czyszczenie pojemnika na ziarna................................................................................................................ 43
Usuwanie kamienia z pojemnika na wodę ................................................................................................... 43
8 Filtr CLARIS plus – woda do przygotowania doskonałej kawy..................................................................... 44
9 „Sekretem jest mleko”................................................................................................................................... 49
10 Akcesoria i serwis ....................................................................................................................................... 49
11 Komunikaty na wyświetlaczu...................................................................................................................... 59
12 Usuwanie prostych problemów................................................................................................................... 60
13 Transport i utylizacja w sposób neutralny dla środowiska.......................................................................... 61
Transport / opróŜnienie systemu.................................................................................................................. 61
Utylizacja ...................................................................................................................................................... 61
14 Dane techniczne ......................................................................................................................................... 62
15 Kluczowe technologie i gama produktów IMPRESSA................................................................................ 63
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WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Niniejsze wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają zastosowanie do urządzeń, które przeszły testy
bezpieczeństwa UL (Underwriters Laboratories Inc.) (patrz tabliczka znamionowa oraz rozdział 14 „Dane
techniczne”).

NaleŜy przestrzegać podstawowych środków bezpieczeństwa
W celu zmniejszenia ryzyka poŜaru, poraŜenia prądem i/lub obraŜeń ciała podczas korzystania z urządzeń
elektrycznych naleŜy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym następujących
środków ostroŜności:
naleŜy przeczytać wszystkie instrukcje;
nie naleŜy dotykać gorących powierzchni; naleŜy uŜywać uchwytów i pokręteł;
aby wyeliminować niebezpieczeństwo poŜaru, poraŜenia prądem lub obraŜeń ciała, nie naleŜy zanurzać
przewodu sieciowego, wtyczek ani korpusu urządzenia w wodzie lub w innej cieczy;
nie naleŜy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, jeŜeli w pobliŜu znajdują się dzieci;
urządzenie naleŜy odłączyć od gniazda sieciowego przed jego czyszczeniem lub gdy nie jest uŜywane.
Przed montaŜem lub demontaŜem elementów urządzenia, a takŜe przed jego czyszczeniem naleŜy
poczekać, aŜ urządzenie ostygnie.
nie naleŜy uŜywać urządzenia, jeŜeli przewód sieciowy lub wtyczka są uszkodzone, jeŜeli nastąpiła awaria
urządzenia lub jeŜeli zostało ono w jakikolwiek sposób uszkodzone; urządzenie naleŜy oddać do
najbliŜszego autoryzowanego punktu serwisowego w celu jego sprawdzenia, naprawy lub regulacji;
uŜywanie akcesoriów niezalecanych przez producenta urządzenia moŜe stać się przyczyną poŜaru,
poraŜenia prądem lub obraŜeń ciała;
nie naleŜy uŜywać urządzenia na wolnym powietrzu;
przewód sieciowy nie powinien zwisać ze stołu lub blatu ani dotykać gorących powierzchni;
urządzenia nie naleŜy umieszczać na gorącym palniku gazowym lub elektrycznym ani w rozgrzanym
piekarniku (a takŜe w ich pobliŜu);
przewód sieciowy naleŜy zawsze najpierw podłączyć do urządzenia, a dopiero później do gniazda
sieciowego; w celu odłączenia urządzenia od prądu naleŜy je wyłączyć ustawiając przełącznik w pozycji
OFF, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazda;
nie naleŜy uŜywać urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem;
podczas uŜywania gorącej pary naleŜy zachować szczególną ostroŜność;
urządzenie przeznaczone wyłącznie do uŜytku domowego.

NALEśY ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Wskazówki dotyczące specjalnego przewodu sieciowego
Krótki przewód sieciowy zmniejsza niebezpieczeństwo związane z zaplątaniem lub potknięciem się o niego.
Ekspres do kawy IMPRESSA·posiada wtyczkę z trzema bolcami z uziemieniem.
Dostępne są przedłuŜacze, z których moŜna korzystać pod warunkiem zachowania ostroŜności.
W przypadku uŜywania przedłuŜacza:
określone elektryczne wartości znamionowe przedłuŜacza nie powinny być niŜsze niŜ elektryczne wartości
znamionowe urządzenia;
jeŜeli urządzenie wymaga uziemienia, przedłuŜacz powinien mieć przewód trójŜyłowy (z uziemieniem);
dłuŜszy przewód naleŜy ułoŜyć w taki sposób, aby nie zwisał ze stołu lub blatu, co mogłoby grozić
potknięciem się o niego lub zrzuceniem ekspresu.
Zabezpieczeniem jest to, Ŝe wtyczkę moŜna włoŜyć do gniazda spolaryzowanego tylko w jeden sposób.
JeŜeli wtyczka nie wchodzi całkowicie do gniazda, naleŜy ją obrócić.
JeŜeli to wciąŜ nie skutkuje, naleŜy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
W Ŝaden sposób nie naleŜy przerabiać wtyczki ani nie próbować omijać tego zabezpieczenia.

OstrzeŜenie
Aby zmniejszyć ryzyko poŜaru lub poraŜenia prądem, nie naleŜy zdejmować Ŝadnej pokrywy serwisowej –
wewnątrz nie ma części podlegających wymianie lub naprawie przez uŜytkownika. Napraw powinien
dokonywać wyłącznie autoryzowany personel.
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Uwaga
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do uŜytku domowego. Wszelkie czynności serwisowe inne niŜ
czyszczenie i konserwacja powinny być wykonywane przez przedstawicieli autoryzowanych punktów
serwisowych:
Nie naleŜy zanurzać podstawy ekspresu w wodzie ani podejmować prób demontaŜu podstawy.
Aby zmniejszyć ryzyko poŜaru lub poraŜenia prądem, nie naleŜy zdejmować korpusu ekspresu. Wewnątrz
nie ma części podlegających wymianie lub naprawie przez uŜytkownika. Naprawy powinien dokonywać
wyłącznie autoryzowany personel.
NaleŜy upewnić się, czy napięcie w sieci jest zgodne z informacją o napięciu podaną na tabliczce
znamionowej urządzenia.
Do pojemnika na wodę nigdy nie wolno wlewać wody ciepłej lub gorącej! Napełniać tylko wodą zimną.
Podczas uŜywania ekspresu naleŜy uwaŜać, aby nie dotknąć gorących części urządzenia oraz aby nie stykał
się z nimi przewód zasilający.
Do mycia ekspresu nigdy nie naleŜy uŜywać proszków do szorowania ani twardych przyborów
czyszczących.

Aby nie utracić gwarancji, PROSIMY NIGDY NIE WYKONYWAĆ NASTĘPUJĄCYCH
CZYNNOŚCI:
Nigdy nie naleŜy wsypywać kawy rozpuszczalnej, czekolady, itp. Do młynka lub pojemnika kawy zmielonej
(obejście młynka) nigdy nie naleŜy wsypywać kawy rozpuszczalnej, czekolady itp. Uszkodzi to komorę
zaparzającą.
Do pojemnika na ziarna nigdy nie naleŜy wsypywać kawy, do której dodano cukier. W razie wątpliwości
naleŜy skontaktować się z dystrybutorem.
Do pojemnika na ziarna nigdy nie naleŜy wsypywać niczego poza ziarnami kawy (nie wsypywać czekolady,
ryŜu, orzechów, przypraw, niczego poza palonymi ziarnami kawy).
Nie naleŜy wykonywać z ekspresem Ŝadnych czynności, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi.
W razie wątpliwości naleŜy skontaktować się z dystrybutorem.

Elementy sterujące
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Rys. IMPRESSA C9 Piano Black

1
Pokrywa pojemnika na kawę mieloną
8
Pokrętło regulujące grubość
2
Lejek do wsypywania kawy mielonej
mielenia kawy
3
Pokrywa pojemnika na wodę
9
Pokrywa pojemnika na ziarna
4
Pojemnik na wodę
10
Pojemnik na ziarna z pokrywą
5
Wyłącznik zasilania i kabel zasilający (z zabezpieczającą przed zwietrzeniem
boku·ekspresu)
kawy
6
Pojemnik na fusy
11
System
złączy
Connector
7
Tacka ociekowa
System© do mocowania wymiennych
przystawek
12
Przystawka Easy Cappuccino
Frother
13
Dozownik kawy o regulowanej
wysokości
14
Półka na filiŜanki

Panel przedni - strona lewa: Panel przedni - strona prawa:
Wyświetlacz tekstowy

Przycisk ON/OFF

Przycisk konserwacji

Przycisk
4
przygotowywania filiŜanki
espresso
Przycisk
5
przygotowywania filiŜanki
kawy
Przycisk
6
przygotowywania kawy
mielonej
Pokrywa przełącznika
obrotowego
Przełącznik obrotowy

Przycisk
przygotowywania
cappuccino
Przycisk
przygotowywania
mlecznej pianki
Przycisk
przygotowywania gorącej
wody
Przystawka Easy
Cappuccino Frother
Przystawka Professional
Cappuccino Frother
Dysza wody gorącej

System złączy Connector System© umoŜliwia korzystanie z róŜnych przystawek. Są one dostępne
u naszych lokalnych przedstawicieli.
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Właściwe uŜytkowanie
Dla własnego bezpieczeństwa
Ekspres został zaprojektowany i stworzony do uŜytku domowego. NaleŜy z niego korzystać tylko w celu
przygotowywania kawy lub podgrzewania mleka i wody. Wykorzystywanie ekspresu do jakiegokolwiek
innego celu będzie uznawane za niewłaściwe. JURA Elektroapparate AG nie przyjmuje na siebie
odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z niewłaściwego uŜytkowania ekspresu.
Przed skorzystaniem z ekspresu naleŜy uwaŜnie przeczytać instrukcję i stosować się do zawartych w niej
zaleceń. Niniejszą instrukcję obsługi naleŜy przechowywać w pobliŜu ekspresu IMPRESSA i w razie
potrzeby przekazać ją kolejnemu uŜytkownikowi.

Dla własnego bezpieczeństwa
NaleŜy uwaŜnie zapoznać się z poniŜszymi istotnymi informacjami na temat bezpieczeństwa.
Dzięki temu moŜna uniknąć zagraŜającego Ŝyciu niebezpieczeństwa poraŜenia prądem:
■ Nigdy nie naleŜy uŜywać ekspresu, jeŜeli jest on uszkodzony lub jeŜeli jego kabel zasilania jest
uszkodzony.
■ W celu uzyskania informacji, co robić w przypadku awarii (np. jeŜeli pojawi się zapach spalenizny),
prosimy natychmiast odłączyć ekspres od zasilania sieciowego i skontaktować się z punktem
serwisowym firmy JURA.
■ W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego naprawy dokonuje bezpośrednio firma JURA lub
autoryzowany przez nią punkt serwisowy.
■ NaleŜy upewnić się, Ŝe ani ekspres do kawy, ani kabel zasilający nie znajduje się w pobliŜu
gorących powierzchni.
■ NaleŜy uwaŜać, aby kabel zasilający nie zaczepiał się ani nie ocierał o ostre krawędzie.
■ Nigdy nie naleŜy samodzielnie otwierać ani naprawiać ekspresu. Nie naleŜy dokonywać Ŝadnych
modyfikacji, które nie zostały opisane w instrukcji obsługi ekspresu do kawy IMPRESSA. Ekspres do
kawy zawiera części pod napięciem. Otwarcie ekspresu grozi powaŜnymi obraŜeniami ciała.
Wszelkie naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzowane przez firmę JURA punkty serwisowe,
które stosują oryginalne części zamienne i akcesoria.
Dotknięcie dyszy lub dozowników kawy moŜe spowodować oparzenia:
■ Ekspres naleŜy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
■ Nie naleŜy dotykać gorących elementów. NaleŜy uŜywać przeznaczonych do tego uchwytów.
■ NaleŜy upewnić się, Ŝe została zainstalowana odpowiednia i czysta dysza. JeŜeli dysza nie została
prawidłowo zainstalowana lub jeŜeli dojdzie do jej zatkania, wówczas istnieje niebezpieczeństwo
odłączenia się dyszy (lub jej części) od ekspresu.
Uszkodzony ekspres jest niebezpieczny i moŜe spowodować obraŜenia ciała lub poŜar. Aby uniknąć
uszkodzenia oraz związanego z nim niebezpieczeństwa obraŜeń lub poŜaru:
■ Nie naleŜy dopuszczać do tego, aby kabel zasilający zwisał luźno ze stołu lub blatu, gdyŜ moŜna się
o niego potknąć lub spowodować jego uszkodzenie.
■ Nie naleŜy wystawiać ekspresu na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, mróz
lub bezpośrednie nasłonecznienie.
■ Nie naleŜy umieszczać ekspresu, kabla ani złączy w wodzie.
■ Nie naleŜy myć ekspresu ani Ŝadnych jego części w zmywarce do naczyń.
■ Przed rozpoczęciem czyszczenia ekspresu najpierw naleŜy go wyłączyć za pomocą wyłącznika
zasilania. Ekspres naleŜy zawsze przecierać wilgotną, a nie mokrą ściereczką, oraz naleŜy unikać
długotrwałego opryskiwania wodą.
■ Ekspres moŜna podłączać tylko do źródła zasilania zgodnego z informacjami podanymi na tabliczce
znamionowej. Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie ekspresu IMPRESSA. Dodatkowe
informacje techniczne moŜna znaleźć w rozdziale 14 „Dane techniczne”.
■ NaleŜy uŜywać wyłącznie oryginalnych produktów czyszczących firmy JURA. Stosowanie
akcesoriów, które nie są wyraźnie zalecane przez firmę JURA moŜe spowodować uszkodzenie
ekspresu.
■ Nie wolno uŜywać karmelizowanych ziaren kawy ani ziaren, do których dodano inne składniki.
■ Pojemnik na wodę naleŜy zawsze napełniać czystą zimną wodą z kranu.
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■

JeŜeli ekspres nie będzie uŜywany przez dłuŜszy czas, naleŜy go wyłączyć, po czym wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego.
Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach obsługi urządzeń:
■ Ekspres ten nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach.
■ Ekspres moŜe być uŜywany wyłącznie przez osoby, które potrafią obsługiwać go w sposób
bezpieczny.
Bezpieczne uŜytkowanie filtra CLARIS plus:
■ Filtry CLARIS plus naleŜy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
■ Filtry naleŜy przechowywać „na sucho” w szczelnie zamkniętym opakowaniu.
■ Nie naleŜy wystawiać filtrów na działanie czynników, takich jak wysoka temperatura lub
bezpośrednie nasłonecznienie.
■ NIE naleŜy uŜywać uszkodzonych filtrów CLARIS plus.
■ NIE naleŜy otwierać filtrów CLARIS plus.
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Trzymają Państwo w ręku instrukcję obsługi ekspresu do kawy IMPRESSA C9. PomoŜe ona Państwu
szybko i bezpiecznie zapoznać się z ekspresem oraz przedstawi pełny zakres oferowanych przez niego
moŜliwości i udogodnień.
W rozdziale 2 „Przygotowanie urządzenia do pracy i pierwsze uŜycie” krok po kroku wyjaśniono sposób
uruchamiania i przygotowania ekspresu do pracy.
Rozdział 3 „Zapoznawanie się z opcjami sterowania” zawiera waŜne informacje, przydatne podczas
zapoznawania się z ekspresem do kawy IMPRESSA. Zaprasza się w nim Państwa do aktywnego
sprawdzenia i wypróbowania pełnego wachlarza róŜnorodnych opcji i smaków oferowanych przez ekspres.
PoniewaŜ kawa i specjały kawowe są dla firmy JURA niezwykle waŜne, w rozdziale 4 „Receptury”
zebraliśmy dla Państwa szereg smacznych propozycji.
Wszystkie pozostałe rozdziały zostały opracowane z myślą o tym, aby słuŜyć Państwu pomocą w przypadku
konkretnych zapytań.
Korzystając z instrukcji obsługi ekspresu IMPRESSA C9, staną się Państwo mistrzami w przygotowywaniu
ekscytujących specjałów kawowych – zostaną Państwo prawdziwymi baristami!

Objaśnienie symboli
OstrzeŜenia

UWAGA

UWAGA

Zawsze naleŜy zwracać uwagę na informacje oznaczone symbolem UWAGA
lub OSTRZEśENIE. Słowo ostrzegawcze·OSTRZEśENIE wskazuje na
potencjalne niebezpieczeństwo powaŜnych obraŜeń ciała, natomiast
słowo·UWAGA – na potencjalne ryzyko niewielkich obraŜeń.
Symbol UWAGA ma za zadanie sygnalizować okoliczności, które mogą
spowodować uszkodzenie ekspresu.

Stosowane symbole

i
@
►

Informacje i wskazówki ułatwiające Państwu korzystanie z ekspresu
IMPRESSA.
Odniesienia do strony internetowej firmy JURA, na której moŜna znaleźć
dodatkowe ciekawe informacje: www.jura.com.
Sygnalizacja konieczności podjęcia określonego działania. Symbol ten
oznacza, Ŝe zachęca się Państwa do wykonania jakiejś czynności.

Witamy w świecie ekspresów do kawy firmy JURA!

Witamy w świecie ekspresów do kawy firmy JURA!
Szanowny Kliencie!
Dziękujemy za zaufanie okazane nam poprzez zakup ekspresu do kawy IMPRESSA firmy JURA. Te
wytwarzane w Szwajcarii ekspresy zyskały juŜ uznanie wielu niezaleŜnych ekspertów zajmujących się
testowaniem wyrobów oraz jury przyznających nagrody za wzornictwo. Zrobimy wszystko, co w naszej
mocy, aby ten w pełni automatyczny ekspres, który umoŜliwia jednoczesne przygotowanie dwóch filiŜanek
espresso lub kawy, przez wiele lat nieprzerwanie oferował Państwa rodzinie i gościom doskonałe specjały
kawowe za dotknięciem jednego przycisku.
Instrukcja obsługi ekspresu do kawy IMPRESSA zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat obsługi
oraz dostosowywania ekspresu do Państwa własnych, specjalnych preferencji. Pozostałe omówione w niej
zagadnienia obejmują rozwiązywanie problemu powstawania kamienia oraz waŜne wskazówki na temat
konserwacji urządzenia. ZaleŜy nam przede wszystkim na tym, aby atrakcyjnymi recepturami kawowymi
pobudzić Państwa wyobraźnię oraz zaprosić do wykorzystywania na co dzień szerokiego wachlarza
moŜliwości, jakie oferuje ten w pełni automatyczny ekspres do kawy firmy JURA.
śyczymy wielu stymulujących i przyjemnych chwil z ekspresem IMPRESSA.
Z powaŜaniem

Emanuel Probst
Dyrektor Naczelny
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1 IMPRESSA C9
Kawa, która spełnia najśmielsze marzenia
Ten nowy, łatwy w obsłudze model z serii ekspresów One Touch Cappuccino z pewnością zadowoli
wszystkich wielbicieli cappuccino dzięki swojej funkcji umoŜliwiającej przygotowanie filiŜanki cappuccino za
dotknięciem jednego przycisku bez konieczności przesuwania filiŜanki. Dzięki fortepianowej czerni i nowemu
interfejsowi uŜytkownika wysokiej jakości ekspres IMPRESSA C9 w pełni odpowiada obowiązującym
trendom i emanuje doskonałością, niezawodnością i wielofunkcyjnością. W imponujący sposób ekspres ten
uwydatnia te cechy za kaŜdym razem, gdy rozkoszują się Państwo dowolnym specjałem kawowym.

■

Cappuccino za jednym dotknięciem: ekspres IMPRESSA C9 pozwala na przygotowanie filiŜanki
cappuccino za dotknięciem jednego przycisku bez konieczności przesuwania filiŜanki. Pianka
z gorącego mleka, spływająca do filiŜanki i powoli ją wypełniająca. Unosząca się para, budząca
niecierpliwość oczekiwania na wyśmienity specjał. Aromatyczna kawa, łącząca się z mlekiem
i wynosząca mleczną piankę na sam wierzch. To bohaterowie zmysłowego przedstawienia, jakim
jest proces przygotowywania doskonałej kawy.

■

Prosta obsługa: dzięki ergonomicznie rozmieszczonym elementom sterującym i łatwemu do
odczytania wyświetlaczowi tekstowo-graficznemu obsługa ekspresu IMPRESSA C9 jest równieŜ
łatwa dla początkujących. Skuteczne przełączanie się pomiędzy poszczególnymi etapami
programów jest moŜliwe po prostu dzięki przekręcaniu i przyciskaniu przełącznika obrotowego.
Największy nacisk kładziemy na Państwa indywidualny gust. Po prostu naleŜy wybrać moc kawy,
ilość wody i temperaturę zgodnie z własnymi preferencjami.

■

Tryb oszczędzania energii (Energy Saving Mode - E.S.M.): ekspres IMPRESSA C9 w znacznym
stopniu przyczynia się do oszczędzania energii. Dzięki trybowi oszczędzania energii moŜliwe jest
dostosowanie stopnia oszczędzania energii tak, aby pasował do sposobu, w jaki chcą Państwo
rozkoszować się swoimi napojami. Ekspres moŜe zostać całkowicie odłączony od źródła zasilania
przy pomocy głównego wyłącznika, np. w sytuacji, gdy przez pewien czas nie będą Państwo uŜywać
ekspresu.

■

Dozownik kawy o regulowanej wysokości: wysokość dozownika kawy, regulowaną w przedziale
od 65 do 111 mm, moŜna dostosowywać do wszystkich wielkości filiŜanek. Takie ustawienie
zapobiega rozpryskiwaniu się kawy oraz gwarantuje uzyskanie delikatnej, gęstej pianki crema.
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System złączy Connector System
®

System złączy Connector System umoŜliwia wykorzystanie róŜnych przystawek do cappuccino, takich jak:
■ Przystawka Professional Cappuccino Frother
■ Cappuccino/latte macchiato
■ Gorące mleko i mleczna pianka
■ Przystawka Easy Cappuccino Frother
■ Cappuccino
■ Mleczna pianka

Strona internetowa firmy JURA
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
@ Na stronie www.jura.com znajdą Państwo ciekawe i aktualne informacje na temat ekspresu do kawy
IMPRESSA oraz kaŜdego zagadnienia dotyczącego kawy.

Pomoc dla UŜytkownika (Knowledge Builder)
Z ekspresem do kawy IMPRESSA C9 mogą się Państwo zapoznać w lekki i przyjemny sposób przy pomocy
komputera.
@ Na stronie www.jura.com czeka na Państwa Pomoc dla UŜytkownika (Knowledge Builder).
Interaktywny pomocnik LEO przedstawi Państwu wszystkie zalety ekspresu IMPRESSA i wyjaśni,
jak z niego korzystać.

2 Przygotowanie urządzenia do pracy i pierwsze uŜycie
Niniejszy rozdział zawiera informacje potrzebne do bezproblemowego korzystania z ekspresu do kawy
IMPRESSA. Dzięki nim krok po kroku przygotują Państwo ekspres do przyrządzenia swojej pierwszej kawy.

Standardowe wyposaŜenie
W standardzie dostarczane są następujące elementy:
■ W pełni automatyczny ekspres do kawy IMPRESSA firmy JURA
■ Zestaw powitalny, który zawiera:
■ Instrukcję obsługi ekspresu IMPRESSA C9
■ Skróconą instrukcję obsługi ekspresu IMPRESSA C9
■ Pastylki czyszczące firmy JURA
■ ŁyŜkę do odmierzania kawy mielonej
®
■ Pasek testowy Aquadur
■ Dyszę wody gorącej
■ Zbiornik na mleko z rurką
■ Filtr CLARIS plus
■ Środek czyszczący JURA Auto-Cappuccino Cleaner

Przygotowanie do uŜycia
Proszę zachować opakowanie ekspresu IMPRESSA. SłuŜy ono do zabezpieczenia ekspresu podczas
transportu.
Podczas przygotowywania ekspresu do pracy naleŜy przestrzegać następujących zasad:
■ Ustawić ekspres IMPRESSA na poziomej i odpornej na wodę powierzchni.
■ Ustawić ekspres w miejscu pozwalającym uniknąć ewentualnego przegrzania urządzenia.

Napełnianie pojemnika na wodę
Aby móc cieszyć się doskonałą kawą, zaleca się codzienną wymianę wody.
UWAGA
Mleko, woda mineralna lub inne płyny mogą uszkodzić pojemnik na wodę lub ekspres.
► Pojemnik na wodę naleŜy napełniać tylko czystą, zimną wodą.
►
►

Wyjąć pojemnik na wodę i dokładnie wypłukać zimną wodą.
Napełnić pojemnik świeŜą, czystą zimną wodą i umieścić go z powrotem
w ekspresie.
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Napełnianie pojemnika na ziarna
Pojemnik na ziarna posiada pokrywę zabezpieczającą kawę przed utratą aromatu. Gwarantuje to, Ŝe ziarna
kawy przez dłuŜszy czas zachowają swój aromat.
UWAGA
►

Ziarna kawy, do których w procesie obróbki dodano inne składniki (np. cukier), a takŜe
kawa uprzednio zmielona lub liofilizowana, uszkodzi młynek.
Do pojemnika na ziarna naleŜy wsypywać wyłącznie ziarna kawy, które nie zostały poddane Ŝadnej
obróbce.
►
►
►

Podnieść pokrywę pojemnika na ziarna i usunąć pokrywę zabezpieczającą.
Wyczyścić pojemnik, usuwając wszelkie zanieczyszczenia i substancje obce.
Wsypać ziarna kawy do pojemnika na ziarna, po czym zamknąć pokrywę zabezpieczającą,
a następnie pokrywę pojemnika.

Pierwsze uŜycie
OSTRZEśENIE
►

UŜywanie ekspresu z uszkodzonym kablem zasilającym stwarza niebezpieczeństwo
poraŜenia prądem.
Nigdy nie wolno uŜywać ekspresu, jeŜeli jego kabel zasilający jest uszkodzony.

Warunek wstępny: pojemnik na wodę i pojemnik na ziarna są pełne.
► WłoŜyć wtyczkę do gniazda sieci zasilającej.
► Włączyć ekspres do kawy IMPRESSA za pomocą wyłącznika zasilania znajdującego się na
tylnym panelu urządzenia.
Zapala się dioda kontrolna (tryb czuwania).
► Włączyć ekspres przyciskiem ON/OFF. Na wyświetlaczu pojawia się ustawiony fabrycznie
język.

►
►
►

►

Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
Podświetla się przełącznik obrotowy.
Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia nazwy poŜądanego języka. Na
przykład: LANGUAGE ENGLISH
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie języka.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
PRESS RINSE - podświetla się przycisk konserwacji .
Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
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►
►

►
►

i

Umieścić naczynie pod przystawką.
Wcisnąć przycisk konserwacji.
SYSTEM FILLING – system napełnia się wodą. Z przystawki wypływa niewielka ilość wody.
Proces ten kończy się automatycznie. Wyświetlony zostaje następujący komunikat:
HEATING
PRESS RINSE - podświetla się przycisk konserwacji
.
Umieścić naczynie pod dozownikiem kawy.
Wcisnąć przycisk konserwacji.
RINSING - urządzenie rozpoczyna proces płukania. Proces płukania kończy się
automatycznie.
READY - ekspres do kawy IMPRESSA jest gotowy do uŜycia.

Po przygotowaniu pierwszego specjału kawowego na wyświetlaczu moŜe pojawić się komunikat
FILL BEANS, poniewaŜ młynek nie został jeszcze w całości wypełniony ziarnami kawy. W takim
przypadku naleŜy przygotować kolejny specjał kawowy.

Aktywowanie i uŜywanie filtra
JeŜeli uŜywają Państwo filtrów CLARIS plus, ekspres do kawy IMPRESSA nie będzie juŜ wymagał
odkamieniania.
@ Zakładanie filtra moŜna takŜe przećwiczyć online. W tym celu proszę odwiedzić stronę
www.jura.com i skorzystać z Pomocy dla UŜytkownika (Knowledge Builder).
Dodatkowe informacje na temat filtrów CLARIS moŜna znaleźć w rozdziale 8 „Filtr CLARIS plus – Woda do
przygotowania doskonałej kawy”.
i Czynność zakładania filtra naleŜy wykonywać bez Ŝadnych zakłóceń lub przerw. Zapewni to stałe
optymalne działanie ekspresu.
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ na wyświetlaczu
pojawi się komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu FILTER –.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
NO –.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu YES √.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
INSERT - podświetla się przycisk konserwacji .
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Z zestawu powitalnego wyjąć filtr CLARIS plus.
► Wyjąć pojemnik na wodę i opróŜnić go.
► Unieść pojemnik na filtr i delikatnie naciskając umieścić filtr w pojemniku na wodę.
► Zamknąć pojemnik na filtr. Jeśli słychać kliknięcie, to znaczy, Ŝe jest on dobrze umocowany.
► Napełnić pojemnik świeŜą, czystą zimną wodą i umieścić go z powrotem w ekspresie.
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►
►

i
i

Pod przystawką umieścić naczynie (o pojemności co najmniej 500 ml).
Wcisnąć przycisk konserwacji.
FILTER RINSING. Z przystawki wypływa woda.

W dowolnej chwili moŜna przerwać proces płukania filtra, naciskając dowolny przycisk.
Woda moŜe być nieznacznie zabarwiona. Nie jest to szkodliwe dla zdrowia, ani nie wpływa na smak.
Proces płukania filtra kończy się automatycznie po zuŜyciu ok. 500 ml wody. Na wyświetlaczu
pojawia się komunikat HEATING, a następnie komunikat READY. Filtr został uaktywniony.

Ustalanie i regulowanie twardości wody
i

JeŜeli uŜywają Państwo filtra CLARIS plus (i jeŜeli filtr został uaktywniony), regulacja twardości wody
przestaje być moŜliwa.

Im twardsza woda, tym częściej ekspres do kawy IMPRESSA musi być odkamieniany. Z tego względu
waŜne jest dostosowanie urządzenia do twardości wody.
Twardość wody moŜna ustawiać w przedziale od 1° do 30°dH. Funkcj ę tę moŜna takŜe wyłączyć, co
oznacza, Ŝe ekspres IMPRESSA nie będzie informował o konieczności usunięcia kamienia. Do ustalenia
®
twardości wody moŜna wykorzystać dostarczane w zestawie paski testowe Aquadur .
► Umieścić pasek testowy na krótką chwilę (jedną sekundę) pod bieŜącą wodą z kranu.
Strząsnąć wodę.
► Odczekać około minuty.
► Po upływie tego czasu moŜna będzie odczytać stopień twardości wody, kierując się stopniem
®
odbarwienia paska testowego Aquadur oraz opisem na opakowaniu.
Teraz moŜna ustawić twardość wody.
Przykład: sposób zmiany twardości wody z 16°dH na 25°dH :
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu HARDNESS.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
16°dH
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu 25°dH .
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
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Regulacja grubości mielenia kawy
Grubość mielenia moŜna stale dostosowywać do rodzaju kawy.
UWAGA
Regulowanie grubości mielenia kawy, gdy młynek nie pracuje, moŜe spowodować jego
uszkodzenie.
► Grubość mielenia naleŜy regulować tylko podczas pracy młynka.
Ustawiona grubość mielenia jest prawidłowa, jeŜeli kawa wypływa z dozownika równym strumieniem, a na
wierzchu tworzy się gęsta pianka crema.
Nasze zalecenia:
■ Wybierać drobny stopień mielenia dla jasnych ziaren.
■ W przypadku ustawienia zbyt drobnego stopnia mielenia, kawa będzie jedynie sączyć się
z dozownika.
■ Wybierać gruby stopień mielenia dla ciemnych ziaren.
■ W przypadku ustawienia zbyt grubego stopnia mielenia, kawa będzie wypływać z dozownika
zbyt szybko.
Przykład: sposób zmiany grubości mielenia w trakcie przygotowywania kawy:
► Otworzyć pokrywę pojemnika na ziarna kawy.
► Zdjąć pokrywę zabezpieczającą.
► Umieścić filiŜankę pod dozownikiem kawy.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki kawy.
► Młynek zaczyna pracować, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat 1 COFFEE. Następnie
przez krótką chwilę wyświetlana jest moc kawy.
► Podczas pracy młynka ustawić pokrętło grubości mielenia w poŜądanej pozycji.
Kawa zostaje przygotowana, a stopień mielenia – dostosowany.
► Zamknąć pokrywę pojemnika na ziarna i pokrywę zabezpieczającą.
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Włączanie ekspresu

Warunek wstępny: ekspres IMPRESSA jest włączony za pomocą wyłącznika zasilania, a dioda kontrolna jest
zapalona·(tryb czuwania).
► Włączyć ekspres przyciskiem ON/OFF. Na wyświetlaczu widnieje komunikat HEATING.
PRESS RINSE - podświetla się przycisk konserwacji
.
► Umieścić naczynie pod dozownikiem kawy.
► Wcisnąć przycisk konserwacji. RINSING - urządzenie rozpoczyna proces płukania.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat READY.

Wyłączanie ekspresu (tryb czuwania)
Po wyłączeniu ekspresu płukane są dozowniki, przy pomocy których przygotowywano specjał kawowy lub
mleko.
► Umieścić naczynie pod dozownikiem kawy i pod przystawką.
► Wcisnąć przycisk ON/OFF.
i W przypadku gdy przygotowywano napój z mlekiem, ale nie przeprowadzono czyszczenia
przystawki do cappuccino, na wyświetlaczu pojawia się komunikat C CLEANING i podświetla się
przycisk konserwacji
. Przez dziesięć sekund moŜliwe jest uruchomienie procedury czyszczenia
przystawki do cappuccino poprzez naciśnięcie przycisku konserwacji.
RINSING - płukany jest dozownik kawy.
RINSE RIGHT - podświetla się przycisk konserwacji .
Wcisnąć przycisk konserwacji.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat RINSING i płukany jest prawy dozownik kawy.
CAPPUCCINO RINSING
Proces płukania przystawki do cappuccino rozpoczyna się, a następnie automatycznie
kończy. Ekspres IMPRESSA jest wyłączony (tryb czuwania) i zapala się dioda kontrolna.
i Po wyłączeniu ekspresu moŜliwe jest usłyszenie szumu. Jest to normalne zjawisko i nie ma Ŝadnego
wpływu na ekspres.
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Korzystając z ekspresu do kawy IMPRESSA, mogą Państwo przygotowywać wspaniałe specjały kawowe lub
mleczne za dotknięciem jednego przycisku. Mają Państwo takŜe moŜliwość dostosowywania mocy
i temperatury kawy oraz ilości wody do swojego własnego gustu i smaku.
Niniejszy rozdział – przy pomocy przykładów – umoŜliwi Państwu zapoznanie się ze wszystkimi opcjami
sterowania. Aby zapoznać się z ekspresem IMPRESSA, radzimy aktywnie wypróbowywać opisane poniŜej
moŜliwości i rozwiązania. Przekonają się Państwo, Ŝe naprawdę warto.
Zachęcamy do opanowania następujących czynności:
■ Przygotowywanie napojów za dotknięciem jednego przycisku
■ Ustawienia jednorazowe przed i w trakcie przygotowywania napoju.
■ Dostosowywanie domyślnej ilości wody do pojemności filiŜanki
■ Wprowadzanie ustawień domyślnych w trybie programowania
i MoŜliwe jest zatrzymanie pracy ekspresu w dowolnym momencie przygotowywania kawy, mleka lub
gorącej wody. W tym celu naleŜy wcisnąć dowolny przycisk.
@ JeŜeli wolą Państwo zapoznać się z ekspresem do kawy IMPRESSA w lekki i przyjemny sposób za
pośrednictwem komputera, pod adresem www.jura.com czeka na Państwa interaktywna Pomoc dla
UŜytkownika (Knowledge Builder).

3 Zapoznawanie się z opcjami sterowania

Przygotowywanie napojów za dotknięciem jednego przycisku
Proszę przygotować swój ulubiony specjał kawowy za dotknięciem jednego przycisku.
Wszystkie napoje przygotowuje się za dotknięciem jednego przycisku według następującego przykładu:
Przygotowywanie specjału kawowego za dotknięciem jednego przycisku

Przykład: sposób przygotowania jednej filiŜanki espresso:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Pod dozownikiem kawy umieścić filiŜankę do espresso.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki espresso.
Wyświetlany jest komunikat 1 ESPRESSO, a następnie przez krótką chwilę wyświetlana jest
moc kawy.
Ustawiona wcześniej ilość wody spływa do filiŜanki. Proces przygotowywania kawy kończy się
automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.

Przygotowywanie dwóch specjałów kawowych za dotknięciem jednego przycisku
Przykład: sposób przygotowania dwóch·filiŜanek espresso:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Pod dozownikiem kawy umieścić dwie filiŜanki do espresso.
► Dwukrotnie w ciągu dwóch sekund wcisnąć przycisk przygotowania jednej filiŜanki espresso.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 2 ESPRESSI. Ustawiona wcześniej ilość wody spływa
do filiŜanek.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat READY.

Ustawienia jednorazowe przed lub w trakcie przygotowywania napoju
Przed przygotowaniem napoju lub w trakcie procesu mielenia moŜliwa jest zmiana mocy kawy.
MoŜliwe jest wybranie następujących opcji mocy dla jednej filiŜanki espresso, jednej filiŜanki kawy i jednej
filiŜanki cappuccino:
■ łagodna;
■ typowa;
■ mocna.
i Ustawioną wcześniej ilość wody moŜna zmienić w trakcie procesu parzenia kawy - w tym celu
naleŜy przekręcić pokrętło przełącznika obrotowego.
Jednorazowe ustawienia przed i w trakcie przygotowywania kawy zawsze wprowadza się zgodnie
z poniŜszym przykładem. Ustawienia te nie są zachowywane.
Zmiana mocy kawy przed rozpoczęciem przygotowywania napoju

Przykład: sposób przygotowania mocnej filiŜanki kawy:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
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►
►
►
►

►

Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
Pod dozownikiem kawy umieścić filiŜankę.
Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu STRONG.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk przygotowywania jednej filiŜanki kawy do momentu
wyświetlenia komunikatu STRONG.
1 COFFEE/STRONG.
Ustawiona wcześniej ilość wody spływa do filiŜanki. Proces przygotowywania kawy kończy się
automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Zmiana ilości wody w trakcie przygotowywania napoju

Przykład: sposób przygotowania filiŜanki kawy o pojemności 110 ML:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Pod dozownikiem kawy umieścić filiŜankę.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki kawy.
Rozpoczyna się proces mielenia kawy. Wyświetlany jest komunikat 1 COFFEE, a następnie
przez krótką chwilę wyświetlana jest moc kawy.
► Przekręcać pokrętło przełącznika w czasie procesu parzenia do momentu pojawienia się
komunikatu 110 ML.
Ustawiona ilość wody spływa do filiŜanki. Proces przygotowywania kawy kończy się
automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Dostosowywanie domyślnej ilości wody do pojemności filiŜanki
W prosty sposób moŜna dokonać domyślnego ustawienia ilości wody w zaleŜności od wielkości filiŜanki dla
wszystkich specjałów kawowych i mlecznych. Jak pokazano w poniŜszym przykładzie, ilość wody
dostosowuje się tylko raz. Ustawiona ilość będzie dozowana za kaŜdym razem, gdy w przyszłości będą
Państwo przygotowywali określony napój.
Ustawienia domyślne dotyczące dostosowywania ilości wody dla poszczególnych specjałów kawowych oraz
porcji gorącej wody w zaleŜności od wielkości filiŜanki wprowadza się w następujący sposób:
Przykład: sposób wprowadzenia ustawień domyślnych dotyczących ilości wody dla espresso:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.

►
►

i

Pod dozownikiem kawy umieścić filiŜankę do espresso.
Wcisnąć i przytrzymać przycisk przygotowywania jednej filiŜanki espresso.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat 1 ESPRESSO.
► Przytrzymać przycisk przygotowywania jednej filiŜanki espresso tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat ENOUGH COFFEE?
► Zwolnić przycisk.
Rozpoczyna się proces przygotowywania kawy i do filiŜanki zaczyna płynąć espresso.
► W momencie, gdy do filiŜanki zostanie wlana wystarczająca ilość espresso, wcisnąć dowolny
przycisk.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie. Przez krótką na wyświetlaczu
widnieje komunikat OK. Ustawiona ilość wody do przygotowania espresso zostaje zachowana
na stałe. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
Powtarzając powyŜszą procedurę moŜna w dowolnej chwili zmienić ww. ustawienia.

3 Zapoznawanie się z opcjami sterowania

Wprowadzanie ustawień domyślnych w trybie programowania
W bardzo prosty sposób mogą Państwo dostosowywać ekspres IMPRESSA do swoich ulubionych
mieszanek i specjałów kawowych. Z łatwością mogą Państwo przełączać się między poszczególnymi
łatwymi do zrozumienia programami i wprowadzać ustawienia domyślne poprzez przekręcanie i wciskanie
pokrętła przełącznika obrotowego.
Za pomocą przełącznika obrotowego moŜna wprowadzać następujące ustawienia domyślne:
Program
RINSE

BUTTONS
FILTER –

Program
HARDNESS (jest
wyświetlany tylko
wtedy, gdy filtr nie
został
aktywowany)
ENERGY
TIME
UNIT ON
OFF AFTER

Podprogram
C-CLEANING, FILTER
(tylko jeŜeli filtr został
aktywowany),
CLEAN,
C-RINSE,
DE-SCALE (tylko jeŜeli
filtr
nie
został
aktywowany), CLEAN
SELECT BUTTON

Wyjaśnienie
► Wybór Ŝądanego programu konserwacji.
JeŜeli nie zostanie podjęte Ŝadne działanie, tryb
programowania zostanie automatycznie wyłączony po ok.
pięciu sekundach.

YES√
NO –

►

Podprogram
INACTIVE, 1°dH
30°dH

SAVE –
SAVE √
--:---:-INACTIVE,
0,5 HRS - 15 HRS

►

Wybór ustawień dla specjałów kawowych, mleka oraz
gorącej wody.
Wskazanie, czy w danym ekspresie IMPRESSA
stosowany jest filtr CLARIS plus.

Wyjaśnienie
- ► Regulacja twardości wody.

►
►
►
►

Wybór trybu oszczędzania energii.

Ustawienie czasu.
Ustawienie godziny włączenia ekspresu.
Ustawienie liczby godzin, po których ekspres IMPRESSA
ma się automatycznie wyłączyć.
INFO
► Informacje dotyczące liczby wszystkich przygotowanych
specjałów kawowych oraz kontrola statusu konserwacji.
DISPLAY
ML/OZ, 24H / AM PM ► Wybór jednostki objętości wody oraz formatu wyświetlania
godziny.
LANGUAGE
► Wybór języka.
EXIT
► Wyjście z trybu programowania.
Ustawienia w trybie programowania zawsze wprowadza się tak samo.
Przykład: sposób zmiany mocy jednej filiŜanki espresso z STRONG na NORMAL:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu BUTTONS.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
SELECT BUTTON
i Następnie naleŜy wybrać przycisk produktu, dla którego mają być wprowadzone ustawienia.
Podczas tej procedury nie jest przygotowywany Ŝaden napój.
i W celu wprowadzenia ustawień dla podwójnego produktu naleŜy w ciągu dwóch sekund dwukrotnie
wcisnąć właściwy przycisk.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki espresso.
WATER
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►
►
►
►

►
►
►
►
►

Przekręcać pokrętło przełącznika obrotowego do momentu wyświetlenia komunikatu
STRENGTH.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
STRONG
Przekręcać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się komunikat NORMAL.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
STRENGTH
Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z programu.
BUTTONS
Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
READY
Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Monitorowanie liczby wydanych porcji oraz sprawdzanie statusu konserwacji
W programie INFO mogą Państwo sprawdzić następujące informacje:
■ Liczba przygotowanych specjałów kawowych i mlecznych oraz porcji gorącej wody
■ Status konserwacji oraz liczba wykonanych programów konserwacji (czyszczenie, odkamienianie,
wymiana filtra)
■ Liczba przeprowadzonych operacji czyszczenia po przygotowaniu cappuccino
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wciskać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu INFO.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
BUTTONS
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
Wyświetlana jest całkowita liczba przygotowanych specjałów kawowych.
i Wciśnięcie przycisków poszczególnych napojów powoduje wyświetlenie liczby przygotowanych
napojów danego rodzaju.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z programu.
BUTTONS
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu pojawienia się komunikatu CLEAN.
i Przekręcać pokrętło przełącznika, aby przejść do wykonanych operacji odkamieniania, wymiany filtra
i czyszczenia po przygotowaniu cappuccino.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program. Na wyświetlaczu pojawia się liczba
wykonanych programów czyszczenia ekspresu.
i Oprócz liczby wykonanych programów konserwacji moŜliwe jest takŜe wyświetlanie odpowiedniego
statusu konserwacji. Wypełnione pola pokazują status konserwacji. Po wypełnieniu wszystkich pól
ekspres IMPRESSA zaŜąda uruchomienia odpowiedniego programu konserwacji.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z programu.
CLEAN
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z programu.
INFO
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
READY
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
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4 Receptury
Mogą Państwo wykorzystać ekspres IMPRESSA do przygotowania w domu zarówno klasycznych, jak
i niezwykłych specjałów kawowych. Dodatkowe przepisy moŜna znaleźć na stronie www.jura.com.
Dodatkowe informacje na temat obsługi ekspresu IMPRESSA znajdują się w rozdziale 3 „Zapoznawanie się
z opcjami sterowania”.
Cappuzino
Składniki
(dla dwóch osób)
►
►
►

200 ml zimnego mleka
2 mocne espresso
20 ml syropu cynamonowego
Sproszkowany cynamon do dekoracji
Do filiŜanek cappuccino wlać syrop cynamonowy.
Umieścić filiŜankę pod przystawką Cappuccino Frother i do połowy napełnić ją mleczną pianką.
Do filiŜanki z pianką wlać espresso i posypać cynamonem.

Café Chocolat Blanc
Składniki
(dla dwóch osób)
►
►
►
►

50 g białej czekolady
2 espresso
200 ml mleka
starta biała czekolada do dekoracji
Za pomocą przystawki Cappuccino Frother w dwóch dekoracyjnych szklankach spienić mleko.
Roztopić białą czekoladę (w kąpieli wodnej).
Przygotować dwie filiŜanki espresso, wymieszać ze stopioną czekoladą, po czym wlać do szklanek
z mleczną pianką.
Posypać tartą czekoladą.
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Zimowy sen
Składniki
(dla dwóch osób)

►
►
►
►

2 mocne espresso
200 ml gorącego kakao
szczypta przyprawy do pierników
100 ml mleka
Cukier do smaku
1-2 pierniczki do dekoracji
Przygotować dwie filiŜanki espresso.
Wymieszać espresso z kakao i przyprawą do pierników, a następnie rozlać do dwóch szklanek.
Przygotować mleczną piankę i dodać ją do espresso.
Posypać małymi kawałkami pierników.

Latte Macchiato Frio
Składniki
(dla dwóch osób)

►
►
►

2 zimne espresso
200 ml zimnego mleka
mała filiŜanka pokruszonego lodu
20 ml syropu klonowego
mleczna pianka
Przygotować espresso i poczekać, aŜ ostygnie.
Do szklanki wlać zimne mleko, syrop klonowy, dodać pokruszony lód i wymieszać.
Dodać zimne espresso.

5 Przygotowywanie napojów za dotknięciem jednego przycisku
W niniejszym rozdziale dowiedzą się Państwo, jak przygotowywać kawowe i mleczne specjały oraz gorącą
wodę bez wprowadzania Ŝadnych dodatkowych ustawień.
W rozdziale 3 „Zapoznawanie się z opcjami sterowania” poznają Państwo sposób dostosowywania ustawień
do swoich własnych preferencji. Mogą Państwo takŜe skorzystać z rozdziału 6 „Ustawienia domyślne
w trybie programowania”.
i MoŜliwe jest zatrzymanie pracy ekspresu w dowolnym momencie przygotowywania kawy, mleka lub
gorącej wody. W tym celu naleŜy wcisnąć dowolny przycisk.
i W trakcie przygotowywania moŜna zmienić ilość wody, przekręcając pokrętło przełącznika
obrotowego.
@ Przygotowywanie specjałów kawowych moŜna takŜe przećwiczyć online. W tym celu proszę
odwiedzić stronę www.jura.com i skorzystać z Pomocy dla UŜytkownika (Knowledge Builder).

Wskazówki baristy
„Barista” to osoba zawodowo zajmująca się przygotowywaniem kawy. Barista zna kaŜdy specjał kawowy
i jest mistrzem w przygotowywaniu doskonałych napojów. Dzięki ekspresowi IMPRESSA firmy JURA
Państwo takŜe mogą osiągnąć doskonałe wyniki.
Oprócz prostego przygotowywania kawy za dotknięciem jednego przycisku, moŜliwe jest takŜe
dostosowywanie smaku kawy do swoich własnych preferencji. W tym celu przygotowano róŜne opcje
ustawień. Proszę je wypróbować:
■ Moc kawy: moc kawy moŜna zmienić przed przygotowaniem napoju lub w trakcie procesu mielenia.
W tym celu naleŜy przekręcić pokrętło przełącznika obrotowego. Niniejsze ustawienie zmienia ilość
kawy. Im większa ilość kawy, jaką wykorzystuje się do przygotowania napoju, tym smak specjału
będzie mocniejszy i bardziej intensywny.
■ Grubość mielenia kawy: w ekspresie IMPRESSA ziarna kawy są świeŜo mielone za kaŜdym
razem, gdy przygotowywany jest specjał kawowy. Grubość mielenia ma znaczący wpływ na smak
kawy. Grubość mielenia dostosowuje się podczas procesu mielenia.
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■

Temperatura: w trybie programowania ekspresu IMPRESSA moŜna dostosowywać temperaturę
specjałów kawowych. Temperatura moŜe wpływać na smak kawy, dlatego teŜ naleŜy ją dostosować
do własnego gustu oraz rodzaju kawy ziarnistej.
■ Dozownik kawy o regulowanej wysokości: wysokość dozownika kawy moŜna dowolnie
dostosowywać do wielkości filiŜanek. Odległość pomiędzy dozownikiem kawy a brzegiem filiŜanki
powinna być jak najmniejsza. Takie ustawienia zapobiega rozpryskiwaniu się kawy oraz umoŜliwia
powstanie delikatnej, gęstej pianki crema.
Dodatkowo naleŜy pamiętać o następujących wskazówkach baristy:
■ Kawę naleŜy przechowywać w suchym miejscu. Tlen, światło, ciepło i wilgoć źle na nią wpływają.
■ Aby uzyskać najlepszy aromat kawy, naleŜy uŜywać wyłącznie świeŜej, zimnej wody.
■ Aby móc cieszyć się doskonałą kawą, naleŜy codziennie wymieniać wodę.
■ NaleŜy wcześniej podgrzewać filiŜanki.
■ NaleŜy słodzić łyŜeczką, a nie uŜywać cukru w kostkach, aby nie „niszczyć” pianki.

Espresso
Klasyczny włoski napój kawowy. Na jego powierzchni tworzy się gęsta pianka crema.

Przykład: sposób przygotowania jednej filiŜanki espresso:
► Umieścić filiŜankę do espresso pod dozownikiem kawy.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki espresso.
Wyświetlany jest komunikat 1 ESPRESSO, a następnie przez krótką chwilę wyświetlana jest
moc kawy.
Ustawiona wcześniej ilość wody spływa do filiŜanki. Proces przygotowywania kawy kończy się
automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
Aby przygotować dwie filiŜanki espresso, pod dozownikiem kawy naleŜy umieścić dwie filiŜanki, po czym
dwukrotnie w ciągu dwóch sekund wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki espresso.

Kawa

Przykład: sposób przygotowania filiŜanki kawy:
► Pod dozownikiem kawy umieścić filiŜankę.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki kawy.
Wyświetlany jest komunikat 1 COFFEE. Następnie przez krótką chwilę wyświetlana jest moc
kawy.
Ustawiona wcześniej ilość wody spływa do filiŜanki. Proces przygotowywania kawy kończy się
automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
Aby przygotować dwie filiŜanki kawy, pod dozownikiem kawy naleŜy umieścić dwie filiŜanki, po czym
dwukrotnie w ciągu dwóch sekund wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki kawy.

Cappuccino
Ekspres IMPRESSA przygotowuje cappuccino za dotknięciem jednego przycisku. Przesuwanie filiŜanki nie
jest konieczne.
i Ekspres IMPRESSA C9 wyposaŜono w układ grzewczy słuŜący do przygotowywania kawy i pary. Po
przygotowaniu kilku filiŜanek cappuccino w ciągu krótkiego okresu moŜliwe jest, Ŝe kawa będzie
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nieregularnie wypływać jedynie z dozownika kawy po prawej stronie. W takim przypadku przed
przygotowaniem kolejnego cappuccino naleŜy chwilę odczekać.

Przygotowanie cappuccino za pomocą przystawki Easy Cappuccino Frother
►
►
►

Z przystawki Professional Cappuccino Frother zdjąć osłonkę ochronną.
Połączyć rurkę do mleka z przystawką.
Umieścić koniec rurki w kartoniku z mlekiem lub połączyć z pojemnikiem na mleko.

►
►

Pod przystawką umieścić filiŜankę.
Wcisnąć przycisk przygotowywania cappuccino.
Wyświetlany jest komunikat CAPPUCCINO, a następnie przez krótką chwilę wyświetlana jest
moc kawy.
CAPPUCCINO - przygotowywana jest mleczna pianka. Proces płukania kończy się
automatycznie. Rozpoczyna się proces przygotowywania kawy.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie po osiągnięciu ustawionej wcześniej
ilości wody. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.

Aby zapewnić optymalną pracę przystawki Easy Cappuccino Frother naleŜy regularnie ją płukać i czyścić
(patrz rozdział 7 „Konserwacja – Przystawka Easy Cappuccino Frother”).
Przygotowanie cappuccino za pomocą przystawki Professional Cappuccino Frother
► Z przystawki Professional Cappuccino Frother zdjąć osłonkę ochronną.
► Połączyć rurkę do mleka z przystawką.
► Umieścić koniec rurki w kartoniku z mlekiem lub połączyć z pojemnikiem na mleko.

►
►
►

Pod przystawką umieścić filiŜankę.
Przekręcić dźwignię przełącznika przystawki tak, aby wskazywała pozycję mlecznej pianki .
Wcisnąć przycisk przygotowywania cappuccino.
Wyświetlany jest komunikat CAPPUCCINO, a następnie przez krótką chwilę wyświetlana jest
moc kawy.
CAPPUCCINO - przygotowywana jest mleczna pianka. Proces płukania kończy się
automatycznie. Rozpoczyna się proces przygotowywania kawy.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie po osiągnięciu ustawionej wcześniej
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ilości wody. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
Aby zapewnić optymalną pracę przystawki Professional Cappuccino Frother naleŜy regularnie ją płukać
i czyścić (patrz rozdział 7 „Konserwacja – Przystawka Professional Cappuccino Frother”).

Kawa mielona
Dzięki pojemnikowi na kawę mieloną moŜna wybrać drugą mieszankę kawy.
i Nigdy nie naleŜy dodawać więcej niŜ dwie płaskie miarki kawy mielonej.
i NaleŜy wykorzystywać kawę mieloną, która nie jest zmielona zbyt drobno. MoŜe to spowodować
zablokowanie systemu – kawa będzie jedynie sączyć się z dozownika.
i JeŜeli w pojemniku znajduje się zbyt mało kawy mielonej, na wyświetlaczu pojawia się komunikat
NOT ENOUGH PRE-GROUND, a ekspres IMPRESSA przerywa pracę.
i śądany napój naleŜy przygotować w ciągu ok. 1 minuty od wsypania kawy mielonej. W przeciwnym
razie ekspres przerwie pracę i powróci do trybu gotowości do ponownego uŜycia.
Wszystkie specjały kawowe z wykorzystaniem kawy mielonej przygotowuje się w sposób przedstawiony
poniŜej.

Przykład: sposób przygotowania filiŜanki kawy z wykorzystaniem kawy mielonej:
► Pod dozownikiem kawy umieścić filiŜankę.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania kawy mielonej.
Wyświetlany jest komunikat FILL PRE-GROUND, a następnie komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pojemnika na kawę mieloną.
► Do lejka wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej.
► Zamknąć pokrywę pojemnika na kawę mieloną.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania jednej filiŜanki kawy.
Wyświetlany jest komunikat 1 COFFEE. Następnie przez krótki czas wyświetlany jest
komunikat PRE-GROUND.
► Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie po osiągnięciu ustawionej wcześniej
ilości wody.
READY

Spienianie mleka za pomocą przystawki Easy Cappuccino Frother

►
►
►

Z przystawki Professional Cappuccino Frother zdjąć osłonkę ochronną.
Połączyć rurkę do mleka z przystawką.
Umieścić koniec rurki w kartoniku z mlekiem lub połączyć z pojemnikiem na mleko.

►
►

Pod przystawką umieścić filiŜankę.
Wcisnąć przycisk przygotowywania mlecznej pianki.
HEATING
Po podgrzaniu na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.

►
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►

Ponownie wcisnąć przycisk przygotowywania mlecznej pianki.
MILK - mleczna pianka jest przygotowywana.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie.
READY
i Przygotowywanie większej ilości mlecznej pianki moŜna kontynuować w ciągu ok. 40 sekund.
Aby zapewnić optymalną pracę przystawki Easy Cappuccino Frother naleŜy regularnie ją płukać i czyścić
(patrz rozdział 7 „Konserwacja – Przystawka Easy Cappuccino Frother”).

Spienianie i podgrzewanie mleka za pomocą przystawki Professional
Cappuccino Frother

►
►
►

Z przystawki Professional Cappuccino Frother zdjąć osłonkę ochronną.
Połączyć rurkę do mleka z przystawką.
Umieścić koniec rurki w kartoniku z mlekiem lub połączyć z pojemnikiem na mleko.

► Pod przystawką umieścić filiŜankę.
► Przekręcić dźwignię przełącznika przystawki tak, aby wskazywała pozycję mlecznej pianki .
i W celu podgrzania mleka naleŜy przekręcić dźwignię przełącznika przystawki tak, aby wskazywała
pozycję mleka .
► Wcisnąć przycisk przygotowywania mlecznej pianki.
HEATING
Po podgrzaniu na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
► Ponownie wcisnąć przycisk przygotowywania mlecznej pianki.
MILK - mleczna pianka jest przygotowywana.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie.
READY
i Przygotowywanie większej ilości mlecznej pianki lub gorącego mleka moŜna kontynuować w ciągu
ok. 40 sekund.
Aby zapewnić optymalną pracę przystawki Professional Cappuccino Frother naleŜy regularnie ją płukać
i czyścić (patrz rozdział 7 „Konserwacja – Przystawka Professional Cappuccino Frother”).

Gorąca woda
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.

i

®

Podłączyć dyszę gorącej wody do systemu złączy Connector System w celu podgrzania wody.
UWAGA
W związku z pryskaniem gorącej wody istnieje niebezpieczeństwo poparzenia.
► NaleŜy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą.
► Pod dyszą umieścić filiŜankę.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania gorącej wody.
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WATER - do filiŜanki spływa gorąca woda.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie po osiągnięciu ustawionej wcześniej
ilości wody.
READY

6 Wprowadzanie ustawień domyślnych w trybie programowania
Produkty
Dzięki pozycji w programie BUTTONS moŜliwe jest wprowadzanie
indywidualnych ustawień dla wszystkich specjałów kawowych i mlecznych oraz
dla porcji gorącej wody.
Dla specjałów kawowych, mleka oraz gorącej wody moŜna wprowadzić
następujące ustawienia domyślne:
Produkt
Ilość
Mocy kawy
Temperatura
1
filiŜanka 15 ML - 240 ML
MILD, NORMAL, STRONG
NORMAL, HIGH
espresso
2
filiŜanki 15 ML - 240 ML
NORMAL, HIGH
espresso
(na filiŜankę)
1
filiŜanki 15 ML - 240 ML
MILD, NORMAL, STRONG
NORMAL, HIGH
kawy
2
filiŜanki 15 ML - 240 ML
NORMAL, HIGH
kawy
(na filiŜankę)
Cappuccino Ilość mleka:
MILD, NORMAL, STRONG
NORMAL, HIGH
3 SEC - 120 SEC
ilości wody:
15 ML - 240 ML
Mleczna
3 SEC - 120 SEC
pianka
Gorąca woda 15 ML - 240 ML
Ustawienia domyślne w trybie programowania zawsze są wprowadzane w taki sam sposób.
Przykład: sposób zmiany ilości mleka dla jednej filiŜanki cappuccino z 14 SEC na 20 SEC, ilości wody z
60 ML na 50 ML i mocy kawy z NORMAL na STRONG:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu BUTTONS.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
SELECT BUTTON
i Następnie naleŜy wybrać przycisk produktu, dla którego mają być wprowadzone ustawienia.
Podczas tej procedury nie jest przygotowywany Ŝaden napój.
i W celu zmiany ustawień dla podwójnego produktu naleŜy w ciągu dwóch sekund dwukrotnie
wcisnąć właściwy przycisk.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania cappuccino.
MILK
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
14 SEC
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu 20 SEC.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
MILK
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu WATER.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
60 ML
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu 50 ML.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką na wyświetlaczu widnieje komunikat OK.
WATER
► Przekręcać pokrętło przełącznika obrotowego do momentu wyświetlenia komunikatu
STRENGTH.
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►
►
►

►
►
►
►
►

Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
NORMAL
Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu STRONG.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką na wyświetlaczu widnieje komunikat OK.
STRENGTH
Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z programu.
BUTTONS
Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
READY
Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Przywracanie ustawień fabrycznych
MoŜliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych indywidualnie dla wszystkich produktów.
Przykład: sposób przywracania ustawień fabrycznych dla jednej i dwóch filiŜanek espresso:
Warunek wstępny: ekspres IMPRESSA jest wyłączony (tryb czuwania).
► Wcisnąć i jednocześnie przytrzymać pokrętło przełącznika i przycisk przygotowywania jednej
filiŜanki przez dwie sekundy, aŜ na wyświetlaczu pojawi się komunikat OK.
Wartości dla przygotowywania jednej lub dwóch filiŜanek espresso zostały przywrócone do
ustawień fabrycznych. Ekspres IMPRESSA jest wyłączony (tryb czuwania).

Tryb oszczędzania energii
W ramach programu ENERGY moŜna domyślnie ustawić tryb oszczędzania energii (E.S.M.).
■ SAVE ■ Wszystkie napoje oraz gorącą wodę moŜna przygotować bez konieczności czekania.
■ Przed przygotowaniem cappuccino lub mleka ekspres nagrzewa się.
■ SAVE √
■ Po ok. 5 minutach po przygotowaniu ostatniego napoju ekspres IMPRESSA przełącza się na
temperaturę pozwalającą na oszczędzanie energii i nie jest gotowy do uŜycia.
■ Przed przygotowaniem kawy, gorącej wody lub mleka ekspres musi się nagrzać.
Przykład: sposób zmiany trybu oszczędzania energii
z SAVE - na SAVE √:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu ENERGY -.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
SAVE ► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu SAVE √.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
ENERGY √
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
READY
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Zegar
Po odłączeniu ekspresu od źródła zasilania trzeba ponownie ustawić zegar.
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu TIME.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
--:-► Przekręcać pokrętło przełącznika, aby ustawić godzinę.
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►
►
►
►
►
►
►

Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie godziny.
Przekręcać pokrętło przełącznika, aby ustawić minuty.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie minut.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
TIME
Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
READY
Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Programowanie godziny automatycznego włączenia ekspresu
Po ustawieniu godziny włączenia ekspresu IMPRESSA będzie włączać się codziennie o ustalonej godzinie
i nagrzewać.
i Programowalny czas włączenia ekspresu moŜe zostać ustawiony dopiero po ustawieniu zegara.
i Funkcja automatycznego włączenia ekspresu działa tylko wówczas, gdy urządzenie jest włączone
za pomocą przycisku zasilania (znajduje się w trybie czuwania).
Przykład: sposób ustawiania programowalnego czasu włączania ekspresu na 07:30:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu UNIT ON.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
--:-► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu 07:00.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie godziny.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu 07:30.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie minut.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
UNIT ON
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z programu.
READY
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Automatyczne wyłączenie ekspresu
Dzięki funkcji automatycznego wyłączania ekspresu IMPRESSA moŜliwe jest ograniczenie zuŜycia energii.
Po uruchomieniu tej funkcji ekspres IMPRESSA wyłącza się automatycznie po upłynięciu określonego czasu
od momentu ostatniego uŜycia ekspresu.
i Programowalny czas wyłączenia ekspresu moŜna ustawiać w przedziale od 0,5 do 15 godzin lub
dezaktywować.
Przykład: sposób zmiany czasu automatycznego wyłączania ekspresu z 5 HRS na 2 HRS:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu OFF AFTER.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
5 HRS
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu 2 HRS.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
OFF AFTER
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
READY
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
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Jednostki objętości wody / tryb wyświetlania godziny
MoŜliwa jest zmiana jednostki objętości ilości wody z „ml” na „oz” oraz zmiany formatu wyświetlania godziny
z „24 HRS” na „AM/PM”.
Przykład: sposób zmiany jednostki ilości wody z ML na OZ:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu DISPLAY.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
ML/OZ
i W celu zmiany formatu wyświetlania godziny naleŜy przekręcać pokrętło przełącznika obrotowego
do momentu wyświetlenia komunikatu 24 H/AM PM.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
ML
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu OZ.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
► Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
ML/OZ
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z programu.
DISPLAY
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
READY
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Język
Przy pomocy tego programu ustawiany jest język ekspresu IMPRESSA.
Przykład: sposób zmiany języka z ENGLISH na DEUTSCH:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu LANGUAGE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
ENGLISH
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu DEUTSCH.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby potwierdzić ustawienie.
Przez krótką chwilę na wyświetlaczu widnieje komunikat OK, potwierdzający ustawienie.
SPRACHE
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu EXIT.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wyjść z trybu programowania.
BEREIT
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
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Ekspres IMPRESSA wyposaŜono w następujące zintegrowane programy konserwacji:
■ płukanie ekspresu;
■ Wymiana filtra
■ czyszczenie ekspresu;
■ odkamienianie ekspresu.
■ Opłukać przystawkę
■ Czyszczenie przystawki
i NaleŜy czyścić lub odkamieniać ekspres oraz wymieniać filtr za kaŜdym razem, gdy zaświeci się
odpowiedni wskaźnik.
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Wskazówki dotyczące konserwacji
W celu zapewnienia wieloletniego, niezawodnego działania ekspresu IMPRESSA oraz zagwarantowania
optymalnej jakości kawy urządzenie wymaga codziennej konserwacji.
NaleŜy wykonywać następujące czynności:
■ OpróŜniać pojemnik na fusy oraz tackę ociekową. Płukać je ciepłą wodą.
■ Pojemnik na wodę naleŜy płukać czystą wodą.
■ Demontować i płukać przystawkę (patrz rozdział „Konserwacja – Płukanie przystawki”).
■ Przecierać powierzchnię ekspresu wilgotną ściereczką.

Płukanie ekspresu
Po włączeniu ekspresu IMPRESSA, kiedy urządzenie nagrzeje się, automatycznie pojawia się komunikat
informujący o konieczności uruchomienia procesu płukania. Po wyłączeniu ekspresu IMPRESSA płukany
jest kaŜdy z dozowników, który był wykorzystywany.
Ręczne uruchomienie procesu płukania jest moŜliwe w dowolnej chwili.
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Umieścić naczynie pod dozownikiem kawy.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
C CLEANING
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby uruchomić proces płukania.
RINSING
Proces płukania kończy się automatycznie i ekspres IMPRESSA jest ponownie gotowy do
uŜycia.
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Wymiana filtra
i

Po przefiltrowaniu 50 litrów wody lub po upływie dwóch miesięcy filtr przestaje działać. Ekspres
IMPRESSA automatycznie powiadamia o konieczności wymiany filtra.
i JeŜeli filtr CLARIS plus nie zostanie uaktywniony, ekspres nie będzie sygnalizował konieczności
wymiany filtra.
@ Wymianę filtra moŜna takŜe przećwiczyć online. W tym celu proszę odwiedzić stronę www.jura.com
i skorzystać z Pomocy dla UŜytkownika (Knowledge Builder).
Wymiana filtra po zasygnalizowaniu takiej konieczności
W celu wymiany filtra CLARIS plus po zasygnalizowaniu przez ekspres IMPRESSA takiej konieczności
naleŜy wykonać następujące czynności:
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY / FILTER i podświetla się przycisk
konserwacji
.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
CHANGE
► Wyjąć pojemnik na wodę i opróŜnić go.
► Otworzyć pojemnik na filtr i wyjąć zuŜyty filtr CLARIS plus.
► Delikatnie naciskając, umieścić nowy filtr w pojemniku na wodę.
► Zamknąć pojemnik na filtr. Jeśli słychać kliknięcie, to znaczy Ŝe jest on dobrze umocowany.
► Napełnić pojemnik świeŜą, czystą zimną wodą i umieścić go z powrotem w ekspresie.
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► Pod przystawką umieścić naczynie (o pojemności co najmniej 500 ml).
W przypadku korzystania z przystawki Professional Cappuccino Frother ustawić dźwignię
przełącznika przystawki tak, aby wskazywała parę.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
FILTER RINSING - z przystawki wypływa woda.
i Proces płukania filtra moŜe zostać przerwany w dowolnej chwili. W tym celu naleŜy wcisnąć dowolny
przycisk.
i Woda moŜe być nieznacznie zabarwiona. Nie jest to szkodliwe dla zdrowia, ani nie wpływa na smak.
Proces płukania filtra kończy się automatycznie po zuŜyciu ok. 500 ml wody. Ekspres IMPRESSA nagrzewa
się i jest ponownie gotowy do uŜycia.
Ręczna wymiana filtra
Proces wymiany filtra moŜna zainicjować ręcznie.
Warunek wstępny: filtr został aktywowany, a na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
C CLEANING
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu FILTER.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika.
CHANGE
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Kontynuować czynności zgodnie z drugim komunikatem (oznaczonym symbolem ►) zgodnie
z opisem podanym w rozdziale „Wymiana filtra po zasygnalizowaniu takiej konieczności”.

i

Czyszczenie ekspresu
Po przygotowaniu 200 porcji kawy lub wykonaniu 80 operacji płukania ekspresu po jego włączeniu,
urządzenie powiadomi o konieczności czyszczenia.
UWAGA
W przypadku uŜycia niewłaściwego środka czyszczącego ekspres moŜe ulec
uszkodzeniu i/lub w wodzie mogą pojawić się pozostałości detergentu.
► NaleŜy uŜywać wyłącznie oryginalnych produktów czyszczących firmy JURA.
i Program czyszczenia trwa zaledwie ok. 20 minut.
i Nie wolno przerywać programu, gdyŜ moŜe to mieć negatywny wpływ na jakość czyszczenia.
i Pastylki czyszczące firmy Jura dostępne są u naszych lokalnych przedstawicieli.
@ Czyszczenie ekspresu moŜna takŜe przećwiczyć online. W tym celu proszę odwiedzić stronę
www.jura.com i skorzystać z Pomocy dla UŜytkownika (Knowledge Builder).
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Czyszczenie ekspresu po zasygnalizowaniu takiej konieczności
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY / CLEAN i podświetla się przycisk
konserwacji
.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
EMPTY TRAY
► OpróŜnić tackę ociekową oraz pojemnik na fusy i umieścić je z powrotem w ekspresie.
PRESS RINSE - podświetla się przycisk konserwacji .
► Umieścić naczynie pod dozownikiem kawy i pod przystawką.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
CLEANING - z obydwu dozowników wypływa woda. Proces zostaje przerwany – pojawia się
komunikat ADD TABLET.
► Otworzyć pokrywę pojemnika na kawę mieloną.

►
►
►

Do pojemnika włoŜyć pastylkę czyszczącą firmy JURA.
Zamknąć pokrywę pojemnika.
Wcisnąć przycisk konserwacji.
CLEANING - z obydwu dozowników kilkakrotnie wypływa woda.
Proces zostaje przerwany - pojawia się komunikat EMPTY TRAY.
► OpróŜnić tackę ociekową oraz pojemnik na fusy i umieścić je z powrotem w ekspresie.
Proces czyszczenia zostaje zakończony. Ekspres IMPRESSA jest ponownie gotowy do
uŜycia.
Ręczne uruchamianie procesu czyszczenia
Proces czyszczenia ekspresu moŜna zainicjować ręcznie.
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
C CLEANING
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu pojawienia się komunikatu CLEAN.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika.
EMPTY TRAY
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Kontynuować czynności zgodnie z drugim komunikatem (oznaczonym symbolem ►) zgodnie
z opisem podanym w rozdziale „Wymiana filtra po zasygnalizowaniu takiej konieczności”.

Odkamienianie ekspresu
W miarę upływu czasu w ekspresie do kawy IMPRESSA osadza się kamień. Ekspres automatycznie
powiadamia o konieczności odkamienienia. Szybkość, z jaką postępuje ten proces zaleŜy od twardości
uŜywanej wody.
UWAGA
Środek odkamieniający moŜe powodować podraŜnienia skóry i oczu.
► Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
► Spłukiwać odkamieniacz czystą wodą. W razie dostania się środka odkamieniającego do oczu naleŜy
skonsultować się z lekarzem.
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UWAGA
►

W przypadku uŜycia niewłaściwego środka odkamieniającego ekspres moŜe ulec
uszkodzeniu i/lub w wodzie mogą pojawić się pozostałości detergentu.
NaleŜy uŜywać wyłącznie oryginalnych produktów czyszczących firmy JURA.

UWAGA
Przerwanie procesu odkamieniania moŜe uszkodzić ekspres.
► Nie naleŜy przerywać cyklu odkamieniania aŜ do czasu jego zakończenia.
UWAGA

W przypadku kontaktu środka odkamieniającego z wraŜliwymi powierzchniami nie moŜna
wykluczyć ich uszkodzenia.
► NaleŜy niezwłocznie usuwać wszelkie ewentualne rozpryski.
i Program odkamieniania trwa ok. 45 minut.
i Pastylki odkamieniające firmy JURA dostępne są u naszych lokalnych przedstawicieli.
i W przypadku uŜywania filtra CLARIS plus, który został uaktywniony, wiadomość o konieczności
wymiany filtra nie będzie wyświetlana.
@ Odkamienianie ekspresu moŜna takŜe przećwiczyć online. W tym celu proszę odwiedzić stronę
www.jura.com i skorzystać z Pomocy dla UŜytkownika (Knowledge Builder).
Odkamienianie ekspresu po zasygnalizowaniu takiej konieczności
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY / DESCALE i podświetla się przycisk
konserwacji
.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
EMPTY TRAY
► OpróŜnić tackę ociekową oraz pojemnik na fusy i umieścić je z powrotem w ekspresie.
AGENT IN TANK
► Wyjąć pojemnik na wodę i opróŜnić go.

►
►
►
►
►

►
►
►
►
►

Całkowicie rozpuścić zawartość listka (3 pastylki środka odkamieniającego firmy JURA)
w pojemniku zawierającym 500 ml wody. MoŜe to potrwać kilka minut.
Wlać roztwór do pustego pojemnika na wodę. WłoŜyć pojemnik na miejsce.
AGENT IN TANK – podświetla się przycisk konserwacji
.
Zdjąć przystawkę
©
Pod systemem złączy Connector System postawić naczynie (o pojemności co najmniej
500 ml).
Wcisnąć przycisk konserwacji.
DESCALING
©
Z systemu złączy Connector System kilkakrotnie wypływa woda. Podczas procesu
odkamieniania przycisk konserwacji miga. Proces odkamieniania kończy się automatycznie wyświetlany jest komunikat EMPTY TRAY.
©
OpróŜnić naczynie umieszczone pod systemem złączy Connector System .
OpróŜnić tackę ociekową oraz pojemnik na fusy i umieścić je z powrotem w ekspresie.
FILL WATER TANK
Wyjąć pojemnik na wodę i dokładnie go opłukać.
Napełnić pojemnik czystą zimną wodą z kranu i umieścić go z powrotem w ekspresie.
PRESS RINSE - podświetla się przycisk konserwacji .
Wymienić przystawkę.

7 Konserwacja
►

Umieścić naczynie pod przystawką.

►

Wcisnąć przycisk konserwacji.
DE-SCALING - z przystawki wypływa woda.
Proces odkamieniania kończy się automatycznie - wyświetlany jest komunikat EMPTY TRAY.
► OpróŜnić tackę ociekową oraz pojemnik na fusy i umieścić je z powrotem w ekspresie.
Proces odkamieniania zostaje zakończony. Ekspres IMPRESSA nagrzewa się i jest ponownie
gotowy do uŜycia.
i JeŜeli proces odkamieniania zostanie nagle przerwany, naleŜy dokładnie wypłukać pojemnik na
wodę.
Ręczne uruchamianie procesu odkamieniania
Proces odkamieniania ekspresu moŜna zainicjować ręcznie.
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY, a filtr nie został aktywowany.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
C CLEANING
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu pojawienia się komunikatu DE-SCALE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika.
EMPTY TRAY
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Kontynuować czynności zgodnie z drugim komunikatem (oznaczonym symbolem ►) zgodnie
z opisem podanym w rozdziale „Wymiana filtra po zasygnalizowaniu takiej konieczności”.

Płukanie przystawki Easy Cappuccino Frother
W celu zapewnienia optymalnej pracy przystawki Easy Cappuccino Frother, po uŜyciu jej do mleka naleŜy
kaŜdorazowo wypłukać ją wodą.
Płukanie przystawki Easy Cappuccino Frother po zasygnalizowaniu takiej konieczności
Ekspres IMPRESSA wyświetli komunikat o konieczności przeprowadzenia płukania przystawki Easy
Cappuccino Frother po 10 minutach od przygotowania mleka.
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat CAPPUCCINO RINSE i podświetla się przycisk
konserwacji
.
► Umieścić naczynie pod przystawką Easy Cappuccino Frother.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
CAPPUCCINO RINSING - przystawka jest płukana.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat READY.
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Płukanie przystawki Easy Cappuccino Frother - ręczne uruchomienie
Proces płukania przystawki moŜna zainicjować ręcznie.

Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Umieścić naczynie pod przystawką Easy Cappuccino Frother.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
C CLEANING
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu pojawienia się komunikatu C CLEANING.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika.
CAPPUCCINO RINSING - przystawka jest płukana.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat READY.
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Czyszczenie przystawki Easy Cappuccino Frother
W celu zapewnienia optymalnej pracy przystawki Easy Cappuccino Frother naleŜy czyścić ją codziennie po
przygotowaniu mleka.
UWAGA
W przypadku uŜycia niewłaściwego środka czyszczącego ekspres moŜe ulec
uszkodzeniu i/lub w wodzie mogą pojawić się pozostałości detergentu.
► NaleŜy uŜywać wyłącznie oryginalnych produktów czyszczących firmy JURA.
i Środek Auto Cappuccino Cleaner firmy JURA jest dostępny u naszych lokalnych przedstawicieli.
i Ekspres IMPRESSA nie posiada opcji powiadamiania o konieczności czyszczenia przystawki.
@ Czyszczenie przystawki do cappuccino moŜna takŜe przećwiczyć online. W tym celu proszę
odwiedzić stronę www.jura.com i skorzystać z Pomocy dla UŜytkownika (Knowledge Builder).
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Wyjąć koniec rurki z kartonika/butelki z mlekiem lub z pojemnika na mleko.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
C CLEANING
► Wcisnąć pokrętło przełącznika.
CAPPUCCINO CLEANER
► Do pojemnika wlać 250 ml świeŜej wody i dodać jedną nakrętkę (maks. 15 ml) środka Auto
Cappuccino Cleaner.
► Umieścić koniec rurki w naczyniu.
► Umieścić inne naczynie pod przystawką.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
CLEANING - przystawka i rurka są czyszczone. Proces płukania kończy się automatycznie.
WATER FOR CAPPUCCINO
► Dokładnie wypłukać naczynie, po czym napełnić je ok. 250 ml czystej wody i zanurzyć w niej
koniec rurki do mleka.
► OpróŜnić drugie naczynie i ponownie umieścić je pod przystawką.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
CLEANING - przystawka i rurka są płukane czystą wodą. Proces przygotowywania kawy
kończy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
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DemontaŜ i płukanie przystawki Easy Cappuccino Frother

►

i

®

OstroŜnie odłączyć przystawkę od systemu złączy Connector System , delikatnie ją
przekręcając.
► Zdemontować przystawkę i rozłoŜyć ją na części.
► Dokładnie umyć wszystkie części przystawki pod bieŜącą wodą.
► Ponownie zamontować przystawkę.
Upewnić się, Ŝe poszczególne części odpowiednio i dokładnie są ze sobą połączone w celu
zapewnienia optymalnego działania przystawki.
®
► Dokładnie połączyć przystawkę z systemem złączy Connector System .

Płukanie przystawki Professional Cappuccino Frother
W celu zapewnienia optymalnej pracy przystawki Professional Cappuccino Frother, po uŜyciu jej do mleka
naleŜy kaŜdorazowo wypłukać ją wodą.
Płukanie przystawki Professional Cappuccino Frother po zasygnalizowaniu takiej konieczności

Ekspres IMPRESSA wyświetli komunikat o konieczności przeprowadzenia płukania przystawki Professional
Cappuccino Frother po 10 minutach od przygotowania mleka.
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat CAPPUCCINO RINSE i podświetla się przycisk
konserwacji
.
► Umieścić naczynie pod przystawką Professional Cappuccino Frother.
► Wcisnąć przycisk konserwacji.
CAPPUCCINO RINSING - przystawka jest płukana.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat READY.
Płukanie przystawki Professional Cappuccino Frother - ręczne uruchomienie
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Proces płukania przystawki moŜna zainicjować ręcznie.
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Umieścić naczynie pod przystawką Professional Cappuccino Frother.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
C CLEANING
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu pojawienia się komunikatu C CLEANING.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika.
CAPPUCCINO RINSING - przystawka jest płukana czystą wodą.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat READY.
► Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

Czyszczenie przystawki Professional Cappuccino Frother
W celu zapewnienia optymalnej pracy przystawki Professional Cappuccino Frother naleŜy czyścić ją
codziennie po przygotowaniu mleka.
UWAGA
W przypadku uŜycia niewłaściwego środka czyszczącego ekspres moŜe ulec
uszkodzeniu i/lub w wodzie mogą pojawić się pozostałości detergentu.
► NaleŜy uŜywać wyłącznie oryginalnych produktów czyszczących firmy JURA.
i Środek Auto Cappuccino Cleaner firmy JURA jest dostępny u naszych lokalnych przedstawicieli.
i Ekspres IMPRESSA nie posiada opcji powiadamiania o konieczności czyszczenia przystawki.
@ Czyszczenie przystawki do cappuccino moŜna takŜe przećwiczyć online. W tym celu proszę
odwiedzić stronę www.jura.com i skorzystać z Pomocy dla UŜytkownika (Knowledge Builder).
Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Otworzyć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.
► Wcisnąć i przytrzymać pokrętło przełącznika obrotowego tak długo, aŜ wyświetli się
komunikat RINSE.
► Wcisnąć pokrętło przełącznika, aby wywołać program.
C CLEANING
► Wcisnąć pokrętło przełącznika.
CAPPUCCINO CLEANER
► Wyjąć koniec rurki z kartonika/butelki z mlekiem lub z pojemnika na mleko.
► Do pojemnika wlać 250 ml świeŜej wody i dodać jedną nakrętkę (maks. 15 ml) środka Auto
Cappuccino Cleaner.
► Umieścić koniec rurki w naczyniu.
► Przekręcić dźwignię przełącznika przystawki tak, aby wskazywała pozycję mlecznej pianki
►
►

►

lub mleka .
Umieścić inne naczynie pod przystawką.
Wcisnąć przycisk konserwacji.
CLEANING - przystawka i rurka są czyszczone. Proces płukania kończy się automatycznie.
WATER FOR CAPPUCCINO
Dokładnie wypłukać naczynie, po czym napełnić je ok. 250 ml czystej wody i zanurzyć w niej
koniec rurki do mleka.
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►
►

►

OpróŜnić drugie naczynie i ponownie umieścić je pod przystawką.
Wcisnąć przycisk konserwacji.
CLEANING - przystawka i rurka są płukane czystą wodą.
Proces przygotowywania kawy kończy się automatycznie. Na wyświetlaczu pojawia się
komunikat READY.
Zamknąć pokrywę pokrętła przełącznika obrotowego.

DemontaŜ i płukanie przystawki Professional Cappuccino Frother

®

►

i

OstroŜnie odłączyć przystawkę od systemu złączy Connector System , delikatnie ją
przekręcając.
► Zdemontować przystawkę i rozłoŜyć ją na części.
► Dokładnie umyć wszystkie części przystawki pod bieŜącą wodą.
► Ponownie zamontować przystawkę.
Upewnić się, Ŝe poszczególne części odpowiednio i dokładnie są ze sobą połączone w celu
zapewnienia optymalnego działania przystawki.
► Dokładnie połączyć przystawkę z systemem złączy Connector System.

Czyszczenie pojemnika na ziarna
Ziarna kawy mogą być powleczone cienką warstwą oleju, który przylega do ścianek pojemnika. Wspomniane
pozostałości mogą negatywnie wpływać na jakość kawy. Z tego powodu naleŜy co jakiś czas czyścić
pojemnik na ziarna.
OSTRZEśENIE
W trakcie pracy młynka istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obraŜeń palców.
► Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności związanych z konserwacją młynka naleŜy wyłączyć ekspres
►

przyciskiem „ON/OFF” .
Wyłączyć ekspres za pomocą wyłącznika zasilania

.

Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY / FILL BEANS.
► Wyłączyć ekspres przyciskiem ON/OFF.
► Wyłączyć ekspres za pomocą wyłącznika zasilania.
► Podnieść pokrywę pojemnika na ziarna i usunąć pokrywę zabezpieczającą.
► Wyczyścić pojemnik za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
► Wsypać ziarna kawy do pojemnika na ziarna, po czym zamknąć pokrywę zabezpieczającą,
a następnie pokrywę pojemnika.

Usuwanie kamienia z pojemnika na wodę
W pojemniku na wodę moŜe osadzać się kamień. Aby zapewnić prawidłowe działanie ekspresu, naleŜy co
jakiś czas odkamieniać pojemnik na wodę.
► Wyjąć pojemnik na wodę.
► Wyjąć filtr CLARIS plus (jeŜeli jest uŜywany).
► Usunąć kamień przy uŜyciu łagodnego odkamieniacza dostępnego na rynku (zgodnie
z zaleceniami producenta).
► Dokładnie wypłukać pojemnik na wodę.
► WłoŜyć ponownie filtr CLARIS plus (jeŜeli jest uŜywany).
► Napełnić pojemnik świeŜą, czystą zimną wodą i umieścić go z powrotem w ekspresie.
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Stosowanie filtra CLARIS plus zawsze zapewnia świeŜo filtrowaną, wspaniale smakującą wodę do
przygotowania kawy lub gorącej wody. Zaprojektowany specjalnie do ekspresów firmy JURA filtr ma
obojętne pH, a umieszcza się go bezpośrednio w pojemniku na wodę.
W przeciwieństwie do innych systemów filtrowania wody przeznaczonych do uŜytku domowego, CLARIS
plus działa zgodnie z profesjonalną zasadą „up-flow” (przepływ wody w kierunku do góry). W praktyce
oznacza to, Ŝe tylko ilość wody potrzebna do przygotowania określonego napoju jest pobierana i filtrowana
bezpośrednio przed uŜyciem.
Nigdy więcej odkamieniania
UŜywając filtra CLARIS plus regularnie, będą Państwo mogli uniknąć czasochłonnej czynności stałego
odkamieniania ekspresu. Okres trwałości uŜytkowej urządzenia będzie dzięki temu dłuŜszy. Zaleca się
uŜywanie filtra CLARIS plus w przypadkach, gdy twardość wody przekracza 10º dH. Twardość wody moŜna
®
zmierzyć przed pierwszym uŜyciem ekspresu za pomocą paska testowego Aquadur , dostarczanego wraz
z urządzeniem.
Łatwość obsługi
Instalacja filtra CLARIS plus jest bardzo prosta. Czynność tę opisano w rozdziale 2 „Przygotowanie
urządzenia do pracy i pierwsze uŜycie – Aktywowanie i uŜywanie filtra”.
Oszczędny w uŜyciu
Po przefiltrowaniu 50 litrów wody lub najpóźniej po dwóch miesiącach filtr przestaje działać i wymaga
wymiany. Ekspres automatycznie powiadomi o konieczności wymiany filtra. Proces ten został szczegółowo
opisany w rozdziale 7 „Konserwacja – Wymiana filtra po zasygnalizowaniu takiej konieczności”.
ZuŜyte filtry moŜna zwracać do naszego przedstawiciela.
Konserwacja i przechowywanie
Filtr CLARIS plus naleŜy wyjmować z pojemnika na wodę tylko w razie dłuŜszej nieobecności lub jeŜeli
planuje się wyczyścić lub odkamienić pojemnik przy pomocy dostępnego na rynku standardowego produktu.
JeŜeli planują Państwo dłuŜszy wyjazd (np. na wakacje), zalecamy wykonanie następujących czynności
dotyczących przechowywania filtra: wyjąć filtr z pojemnika na wodę. Umieścić go w szklance zawierającej
ok. 2 cm wody i wstawić do lodówki.
Przed ponownym uŜyciem ekspresu radzimy go wypłukać, przepuszczając przez urządzenie około pół litra
wody. Woda moŜe zmienić barwę, ale nie jest to szkodliwe dla zdrowia.
Zdjęcia na następnych stronach:
1 Woda – zawsze dobra i świeŜo przefiltrowana
2 Filtry CLARIS plus nie wymagają Ŝadnych akcesoriów ani dodatkowego miejsca. Umieszcza się je
bezpośrednio w pojemniku na wodę.
3 4 Woda do przygotowania doskonałej kawy.
5 Profesjonalna zasada „up-flow”: pobierana jest jedynie ilość wody potrzebna do przygotowania
określonego napoju, woda filtrowana jest bezpośrednio przed uŜyciem.
6 Wykonane ze stali nierdzewnej rurki elementu grzejnego: filtr CLARIS plus (po lewej stronie) pozwala
uniknąć czasochłonnego procesu odkamieniania (po prawej stronie).
7 W wyniku interakcji z materiałami organicznymi z wody usuwane są następujące substancje: wapń (Ca),
chlor (Cl), ołów (Pb), miedź (Cu), aluminium (Al).
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9 „Sekretem jest mleko”
Specjały kawowe szturmem zdobywają świat. Jeszcze kilka lat temu najpopularniejszymi napojami były
klasyki, takie jak espresso czy cafe creme. Obecnie zdecydowanie bardziej popularne jest cappuccino czy
latte macchiato.
Modne specjały z dodatkiem mleka
Coraz częściej wśród składników modnych napojów moŜna znaleźć mleko. Nie ma przy tym znaczenia, czy
uŜywa się mleka pełnego, czy odtłuszczonego, bo o wspaniałej piance decyduje białko, a nie zawartość
tłuszczu. Podgrzane lub spienione, w postaci śmietanki lub bitej śmietany – Ŝaden inny produkt naturalny nie
jest tak często ani z taką przyjemnością łączony z kawą jak mleko. TakŜe osoby uczulone mają do wyboru
szeroki wachlarz alternatywnych opcji: mleko kozie lub owcze, ryŜowe lub sojowe.
Najnowocześniejsza technologia
Najnowocześniejsza technologia i pomysłowe dysze cappuccino pozwalają zagłębić się w wielowymiarowy
świat specjałów kawowych z kaŜdym ekspresem IMPRESSA. Mleko jest podgrzewane do temperatury
nieprzekraczającej 75°C, co jest jedynym sposobem na uzyskanie nie zrównanej, delikatnej pianki.
Dzięki jednostce zaparzającej o zmiennej pojemności, która jest w stanie przygotować od 5 do 16 gramów
proszku kawowego w idealnych warunkach, mogą Państwo uzyskać harmonijną równowagę smaku kawy
i mleka. Mogą Państwo po prostu uwolnić wyobraźnię i zacząć tworzyć nowe receptury, dodając swoim
ulubionym specjałom kawowym smaku i finezji stosownie do nastroju.
Profesjonalnie spienione mleko
Proszę pamiętać o wypróbowaniu tajnej wskazówki baristy: poniewaŜ na chropowatej powierzchni garnka z
nierdzewnej stali mleko szczególnie łatwo tworzy wir, to właśnie w tych naczyniach moŜna uzyskać
doskonałą pianę. Zawodowiec wie takŜe, na co trzeba zwracać szczególną uwagę: naleŜy regularnie
i dokładnie czyścić dyszę cappuccino, co wieczór dobrze wypłukać pojemnik na mleko, a samo mleko na noc
wstawić do lodówki.
9 „Sekretem jest mleko”
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Akcesoria
do
ekspresu
–
rozszerz
swój
kawowy horyzont
Przystawka
Professional
Cappuccino Frother

Przystawka
Easy
Cappuccino Frother

PróŜniowy pojemnik
na mleko ze stali
nierdzewnej
Wyjątkowy pojemnik
na mleko

1 Specjały kawowe przyrządzane z dodatkiem mleka są
obecnie bardzo popularne. System złączy Connector
®
System oraz szeroki wachlarz akcesoriów otwierają
drzwi do świata modnych napojów. Wszystkie akcesoria,
które nie są dostarczane razem z ekspresem, moŜna
nabyć u naszych autoryzowanych przedstawicieli.
2 Cappuccino, latte macchiato za dotknięciem jednego
przycisku – dzięki przystawce Professional Cappuccino
Frother nie ma nic prostszego. Przystawka pobiera mleko
bezpośrednio z pojemnika, podgrzewa je, spienia i
dostarcza doskonałą mleczną piankę do przyrządzenia
najlepszego cappuccino lub ciepłe mleko do
przygotowania latte macchiato.
3 Przystawka Easy Cappuccino Frother pozwala
przygotować mleczną piankę za dotknięciem jednego
przycisku. Przystawka ta jest kompatybilna z systemem
®
złączy Connector System . Podczas poboru pary
wytwarza się ujemne ciśnienie, które powoduje pobranie
mleka z pojemnika. Dzięki temu uda się kaŜde
cappuccino.
4 PróŜniowy pojemnik na mleko wykonany ze stali
nierdzewnej wysokiej jakości ma pojemność 0,6 l. Dzięki
niemu mleko przez cały dzień pozostaje chłodne.
5 Atrakcyjne wzornictwo i stal chromowana zapewniają
stosowną oprawę dla mleka. Pojemnik ma pojemność 0,6
l.
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Produkty
czyszczące

6 Oryginalne produkty czyszczące firmy JURA są
optymalnie dostosowane do potrzeb programów
konserwacji. Z tego względu powinni Państwo uŜywać
wyłącznie oryginalnych wyrobów JURA. Ekspres
IMPRESSA odwdzięczy się Wam za to.
Filtr CLARIS plus
7 Filtr CLARIS plus został opracowany specjalnie dla
ekspresów do kawy firmy JURA. Umieszcza się go
bezpośrednio w pojemniku na wodę. Filtr działa zgodnie z
profesjonalną zasadą „up-flow”.
Dodatkowe informacje na ten temat moŜna znaleźć w
rozdziale 8 „Filtr CLARIS plus – Woda do przygotowania
doskonałej kawy”.
Pastylki czyszczące 8 Ekspres do kawy IMPRESSA ma wbudowany program
czyszczący. Oryginalne pastylki czyszczące firmy JURA
zostały specjalnie dostosowane do potrzeb ekspresu i
doskonale rozpuszczają nagromadzone olejki kawowe.
Pastylki
9 Kamień jest największym wrogiem wszystkich urządzeń
odkamieniające
gospodarstwa domowego, które wykorzystują wodę z
kranu. Firma JURA opracowała pastylkę odkamieniającą
do ekspresu IMPRESSA, która usuwa kamień, a
jednocześnie jest łagodna dla urządzenia.
Środek
czyszczący 10 Przystawkę Professional Cappuccino Frother lub Easy
Auto-Cappuccino
Cappuccino Frother naleŜy czyścić za pomocą
Cleaner
oryginalnego środka Auto-Cappuccino Cleaner firmy
JURA. Zapewni to 100% czystość przystawki.
Serwis
11 Jeśli chodzi o firmę JURA, wysokiej jakości
profesjonalny serwis jest naszym najwyŜszym priorytetem,
niezaleŜnie od tego, czy usługi serwisowe wykonuje
szklany zakład szwajcarskiej spółki macierzystej, czy teŜ
autoryzowane punkty serwisowe firmy JURA na całym
świecie.
12 Przed kaŜdą naprawą ekspresu IMPRESSA
wykonywany jest elektroniczny program diagnostyczny.
13 Obsługa serwisowa świadczona jest w sposób
kompetentny i profesjonalny przez przeszkolonych
techników firmy JURA.
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13 Transport i utylizacja w sposób neutralny dla środowiska

11 Komunikaty na wyświetlaczu
Komunikat
FILL WATER TANK

Przyczyna/rezultat
Pojemnik na wodę jest
pusty.
Nie
moŜna
przygotować
Ŝadnego
specjału kawowego ani
mleka czy gorącej wody.

Działanie
► Napełnić pojemnik
wodą (patrz rozdział 2
„Przygotowanie
urządzenia do pracy i
pierwsze
uŜycie
–
Napełnianie pojemnika
na wodę”).
EMPTY GROUNDS
Pojemnik na fusy jest
► OpróŜniać pojemnik
pełny. Nie moŜna zaparzyć na fusy oraz tackę
kawy,
ale
moŜna ociekową.
przygotować gorącą wodę
lub mleko.
TRAY MISSING
Tacka ociekowa nie została
► WłoŜyć
tackę
włoŜona lub jest włoŜona ociekową.
nieprawidłowo. Nie moŜna
przygotować kawy, gorącej
wody ani mleka.
PRESS RINSE
Ekspres
IMPRESSA
► Wcisnąć
przycisk
sygnalizuje
konieczność konserwacji,
aby
przeprowadzenia procesu rozpocząć
proces
płukania.
płukania.
FILL BEANS
Pojemnik na ziarna jest
► Napełnić pojemnik
pusty. Nie moŜna zaparzyć ziarnami (patrz rozdział
kawy,
ale
moŜna „Przygotowanie
przygotować gorącą wodę urządzenia do pracy i
lub mleko.
pierwsze
uŜycie
–
Napełnianie pojemnika
na ziarna”).
CAPPUCCINO RINSE Ekspres
IMPRESSA
► Wcisnąć
przycisk
sygnalizuje
konieczność konserwacji,
aby
przeprowadzenia procesu rozpocząć
proces
płukania po przygotowaniu płukania
po
cappuccino.
przygotowaniu
cappuccino.
READY / CLEAN
Po przygotowaniu 200
► Wyczyścić ekspres
napojów lub wykonaniu 80 (patrz
rozdział
7
operacji płukania ekspresu „Konserwacja
–
po
jego
włączeniu, Czyszczenie ekspresu”).
urządzenie powiadomi o
konieczności czyszczenia.
READY / DE-SCALE
Ekspres
IMPRESSA
► Odkamienić
sygnalizuje
konieczność ekspres (patrz rozdział 7
odkamienienia.
„Konserwacja
Odkamienianie
ekspresu”).
READY / FILTER
Po upływie dwóch miesięcy
► Wymienić
filtr
lub po przefiltrowaniu 50 l CLARIS
plus
(patrz
wody filtr przestaje działać. rozdział 7 „Konserwacja
– Wymiana filtra”).
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Komunikat
Przyczyna/rezultat
Działanie
NOT
ENOUGHPRE- W pojemniku na kawę
► Następnym razem,
GROUND
mieloną znajduje się za przygotowując
kawę,
mało
kawy.
Ekspres naleŜy wsypać więcej
IMRPESSA
przerywa kawy mielonej (patrz
pracę.
rozdział
5
„Przygotowywanie kawy
za dotknięciem jednego
przycisku
–
Kawa
mielona”).
TOO HOT
Urządzenie
jest
zbyt
► Przygotować kawę
gorące, aby uruchomić lub gorącą wodę.
program konserwacji.

12 Usuwanie prostych problemów
Problem
Przyczyna/rezultat
Działanie
Bardzo głośny hałas W młynku znajdują się ► Skontaktować
się
z
dochodzący z młynka. substancje obce.
Działem Obsługi Klienta w
kraju uŜytkownika. Numer
telefonu znajdą Państwo w
rozdziale 16 „Dane kontaktowe
firmy JURA”.
Wytwarzana
jest Przystawka
do ► Opłukać
i
wyczyścić
niewystarczająca ilość cappuccino
jest przystawkę do cappuccino
pianki
podczas zabrudzona.
(patrz
rozdział
7
spieniania mleka lub
„Konserwacja - Przystawka
mleko rozpryskuje się z
Cappuccino Frother”).
przystawki
do
cappuccino.
Podczas
Kawa
(lub
kawa ► Ustawić
odpowiednią
przygotowywania kawa mielona)
została grubość mielenia kawy lub
kapie z dozownika, a zmielona zbyt drobno i uŜyć kawy mielonej o większej
nie leci.
zatyka system.
granulacji (patrz rozdział 2
„Przygotowanie urządzenia do
pracy i pierwsze uŜycie –
Regulacja grubości mielenia
kawy”).
Nie moŜna ustawić Filtr
CLARIS
plus ► Dezaktywować
filtr
twardości wody.
został aktywowany.
CLARIS plus.
Pomimo
napełnienia Młynek nie jest jeszcze ► Przygotować
specjał
pojemnika na ziarna na do końca napełniony kawowy.
wyświetlaczu pojawia ziarnami.
się komunikat FILL
BEANS.
ChociaŜ pojemnik na Pływak w pojemniku ► Usunąć
kamień
z
wodę
jest
pełny, na
wodę
jest pojemnika na wodę.
wyświetlany
jest zablokowany.
► (patrz
rozdział
7
komunikat
FILL
„Konserwacja - Usuwanie
WATER TANK.
kamienia z pojemnika na
wodę”).
Wyświetlany
jest JeŜeli urządzenie było ► Ogrzać urządzenie w
komunikat ERROR 2. przez dłuŜszy czas temperaturze pokojowej.
wystawione
na
działanie
niskiej
temperatury,
ze
względów
bezpieczeństwa
funkcja
nagrzewania
została
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dezaktywowana.
Na
wyświetlaczu –
pojawiają
się
inne
komunikaty o błędzie
ERROR.

► Wyłączyć
ekspres
IMPRESSA
za
pomocą
wyłącznika
zasilania.
Skontaktować się z Działem
Obsługi Klienta w swoim kraju
(patrz rozdział 16 „Dane
kontaktowe firmy JURA”).

JeŜeli nie udało się rozwiązać problemu, naleŜy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta w kraju
uŜytkownika. Numer telefonu znajdą Państwo w rozdziale 16 „Dane kontaktowe firmy JURA”.

13 Transport i utylizacja w sposób neutralny dla środowiska
Transport / opróŜnienie systemu
Proszę zachować opakowanie ekspresu IMPRESSA. SłuŜy ono do zabezpieczenia ekspresu podczas
transportu.
Aby zabezpieczyć ekspres IMPRESSA przed uszkodzeniem w wyniku działania niskich temperatur w czasie
transportu, system naleŜy opróŜnić.

Warunek wstępny: na wyświetlaczu widnieje komunikat READY.
► Delikatnie odłączyć przystawkę od systemu złączy Connector System©.
► Pod systemem złączy Connector System© postawić naczynie.
► Wcisnąć przycisk przygotowywania mlecznej pianki.
HEATING
Po podgrzaniu na wyświetlaczu pojawia się komunikat READY.
► Ponownie wcisnąć przycisk przygotowywania mlecznej pianki.
MILK - z systemu złączy Connector System© uwalniana jest para.
► Przekręcać pokrętło przełącznika do momentu wyświetlenia komunikatu 40 SEC.
► Wyjąć pojemnik na wodę i opróŜnić go.
Para jest wytwarzana do momentu pojawienia się komunikatu FILL WATER TANK.
► Wyłączyć ekspres przyciskiem ON/OFF.
► Wyłączyć ekspres IMPRESSA za pomocą wyłącznika zasilania.
i Następnym razem, gdy ekspres będzie uŜywany, konieczne będzie ponowne napełnienie systemu
(patrz Rozdział 2 „Przygotowanie urządzenia do pracy i pierwsze uŜycie – Pierwsze uŜycie”).

Utylizacja
Stare urządzenia naleŜy usuwać w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

ZuŜyte ekspresy składają się z cennych materiałów, które moŜna poddać recyklingowi i które naleŜy
odzyskać. Dlatego teŜ prosimy o usuwanie starych urządzeń poprzez odpowiednie systemy zbiórki
odpadów.
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Tabliczka znamionowa
i Napięcie i prąd róŜnią się dla poszczególnych testów bezpieczeństwa.
Przed podłączeniem urządzenia proszę zapoznać się z informacjami zawartymi na tabliczce znamionowej.
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie ekspresu IMPRESSA. Informacje znajdujące się na tabliczce
mają następujące znaczenie:
■ VAC = prąd zmienny w woltach
■ W = moc znamionowa w watach
■

■
■

= Produkt spełnia wymogi wszystkich obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej. = Produkt
spełnia wymogi Dekretu w sprawie urządzeń elektrycznych niskiego napięcia oraz Dekretu w
sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (VEMV). wydanego przez ESTI (Swiss Federal
Inspectorate for Heavy Current Installations).
= Produkt spełnia wymogi wszystkich obowiązujących dyrektyw UL (Underwriters Laboratories
Inc.).
= Produkt spełnia wymogi wszystkich obowiązujących dyrektyw SAA (Standards Association
of Australia).

■

= Produkt spełnia wymogi wszystkich obowiązujących dyrektyw CCC (China Compulsory
Certification).
Dane techniczne
Napięcie zasilania

Moc znamionowa
Test bezpieczeństwa
ZuŜycie energii w
trybie czuwania
Pobór mocy w trybie
ENERGY SAFE Pobór mocy w trybie
ENERGY SAFE √
Ciśnienie pompy

230 V AC, 50 Hz
120 V AC, 60 Hz
220-240 V AC, 50 Hz
220 V AC, 50 Hz
1450 W
3,7 W/h
18 W/h
11 W/h
statyczne,
bar

Pojemność pojemnika na
wodę
Pojemność
zbiornika
kawy ziarnistej
Pojemność pojemnika na
fusy
Długość kabla zasilania
CięŜar
Wymiary (szer. x wys. x
gł.)

maksymalnie

1,9 l
200 g
ok. 16 porcji
ok. 1,1 m
9,6 kg
28 x 34,5 x 43,4 cm
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15 Kluczowe technologie i gama produktów IMPRESSA
1 Inteligentny system wstępnego zaparzania (I.P.B.A.S.).
Doskonała kawa to nie przypadek. Inteligentny system wstępnego zaparzania
pozwala na uzyskanie doskonałego smaku z kaŜdej mieszanki kawy oraz z kaŜdego
palenia.
1a ŚwieŜo zmielona kawa jest podawana w postaci proszku do
cylindra zaparzającego
1b Tam kawa jest optymalnie ubijana.
1c Przed zaparzeniem proszek kawowy jest zwilŜany. Pory pęcznieją i
następuje uwolnienie aromatów.
1d Podczas parzenia do filiŜanki spływa doskonała kawa, uwieńczona
aksamitną, delikatną pianką crema, która zapewnia idealną przyjemność.
2 Gama produktów IMPRESSA obejmuje następujące serie:
■ Ekspresy do kawy IMPRESSA serii Z: dwie filiŜanki cappuccino i dwie filiŜanki latte macchiati za
dotknięciem jednego przycisku - wyjątkowa, profesjonalna technologia do uŜytku domowego.
■ Ekspresy do kawy IMPRESSA serii S dla wymagających uŜytkowników.
■ Ekspresy do kawy IMPRESSA serii J: doskonała przyjemność, perfekcyjna estetyka.
■ Ekspresy do kawy IMPRESSA serii F: prosta obsługa, wszechstronna doskonałość.
■ Ekspresy do kawy IMPRESSA serii C: kliknij i pij.
■ Ekspresy do kawy IMPRESSA serii X dla zastosowań w cateringu i w biurach.
Skorzystaj z porady ekspertów firmy JURA.
@ Doradcę zakupowego znajdą Państwo na stronie www.jura.com.
3 Aby uzyskać idealną jakość kawy, naleŜy ustawić właściwą grubość mielenia. W tym celu ekspres został
wyposaŜony w potęŜny młynek stoŜkowy o sześciu ustawieniach. StoŜki mielące wykonano ze stali
utwardzonej.
4 Blok zaparzający o zmiennej pojemności mieści od 5 do 16 g kawy. Oznacza to, Ŝe podczas jednego
procesu parzenia moŜna równocześnie przygotować dwie filiŜanki kawy.
5 Trwałe, wykonane ze stopu stali wysokiej jakości rurki przewodzą wodę przez przepływowy ogrzewacz
wody
(tzw.
termoblok),
gdzie
następuje
jej
podgrzanie
do
odpowiedniej
temperatur

15 Kluczowe technologie i gama produktów IMPRESSA

15 Kluczowe technologie i gama produktów IMPRESSA

IMPRESSA Z – II generacja

IMPRESSA S

IMPRESSA J

IMPRESSA F
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IMPRESSA C

IMPRESSA X

IMPRESSA Xf
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16 Dane kontaktowe firmy JURA
A
Australia
Global Coffee Solutions Pty Ltd.
Obsługa
tel. +61 1300 552 883
Klienta
faks: +61 0242 846 099
e-mail: info@globalcoffee.com.au
Godziny
Od poniedziałku do piątku
otwarcia:
8:00 – 17:00
Adres
Global Coffee Solutions Pty Ltd
dystrybutora 5/77 Jardine Street
/ serwisu
Fairy Meadow NSW 2519
B
Bangladesz
W celu uzyskania szczegółowych informacji
proszę skontaktować się z biurem w
Singapurze.
Brunei
W celu uzyskania szczegółowych informacji
proszę skontaktować się z biurem w
Singapurze.
Birma
W celu uzyskania szczegółowych informacji
proszę skontaktować się z biurem w
Singapurze.
C
KambodŜa
W celu uzyskania szczegółowych informacji
proszę skontaktować się z biurem w
Singapurze.
Kanada
Faema Canada
Obsługa
tel. (416) 535-1555
Klienta
tel. bezpłatny: (877) 323-6226
faks: (416) 535-3843
e-mail: espresso@faema.net
Godziny
od poniedziałku do piątku w
otwarcia:
godzinach 9:00 – 18:00
soboty :10:00 - 17:00
Adres
Faema Canada
dystrybutora 672 Dupont Street, Suite 201
/ serwisu
Toronto, Ontario M6G 1Z6
Chiny
Shanghai HJ Coffee Co., Ltd.
Obsługa
tel. +86 21 62940690 wew.31 EKlienta
mail service@hjcoffee.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 9
otwarcia:
Adres
Shanghai HJ Coffee Co., Ltd.
dystrybutora Room D 3F, building one
/ serwisu
Xinhua Road No. 543
Shanghai 200052
Chorwacja
Automatic Servis d.o.o.
Obsługa
tel. +38 5-52-663-291,293
Klienta
faks +38 5-52-663-493
E-mail info@automatic-servis.hr
Godziny
od poniedziałku do czwartku
otwarcia:
07:00 - 15:00
piątek 07:00 - 14:00
sobota 08:00 - 13:00
Adres
Automatic Servis d.o.o. Naselje
dystrybutora Baraka 7 52420 Buzet, Chorwacja

/ serwisu
Czechy
Petraco, Spol. S R.O.
Obsługa
tel. +420 775 997 557
Klienta
e-mail: dokladal@juraswiss.cz
Godziny
od poniedziałku do czwartku
otwarcia:
09:00 - 17:00
piątek 9:00 - 15:00
Adres
Petraco, Spol. S R.O.
dystrybutora Udolni 5
/ serwisu
602 00 Brno
D
Dania
Scandinavian CoffeeSystem Aps
Obsługa
tel. +45 7020 7333
Klienta
faks: +45 7020 7343
E-mail
service@coffeesystem.com
Godziny
od poniedziałku do czwartku
otwarcia:
09:00 - 16:30
piątek 9:00 - 16:00
Adres
Scandinavian CoffeeSystem Aps
dystrybutora Tordenskjoldsgade 19
/ serwisu
1055 Kobenhavn K
Estonia
Infomelton OÜ
Obsługa
tel. +372 651 88 55
Klienta
+372 651 88 50
e-mail: lavazza@lavazza.ee
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00otwarcia:
17:00
Adres
Infomelton OÜ
dystrybutora / Weizenbergi 27
serwisu
Tallinn 10150
F
Finlandia
Home Appliance Brokers HAB Oy
Obsługa
tel. +358 207 300 090
Klienta
e-mail: info@haboy.fi
Godziny
od poniedziałku do piątku 08:00otwarcia:
16:00
Adres
Home Appliance Brokers HAB Oy
dystrybutora Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki
Adres punktu Monilaite-Thomeko Oy
serwisowego Salpakuja 6, 01200 Vantaa
G
Grecja
COFFEE CONNECTION S.A.
Obsługa
tel. +30 210 66 40 640
Klienta
e-mail:
coffeeway@coffeeway.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00otwarcia:
17:00
Adres
COFFEE CONNECTION S.A.
dystrybutora / Agiou Louka str. Peania
serwisu
Attica 190 02
H
Hongkong
Pacific Coffee Company Ltd
Obsługa
tel. +852 2805 1627
Klienta
e-mail: sales@pacificcoffee.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00 –
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otwarcia:

18:00
soboty·9:00- 13:00
Adres
Pacific Coffee Company Ltd
dystrybutora / 701–704 Hollywood Center
serwisu
233 Hollywood Road, Sheung
Wan
Węgry
Kávé Profi Kft.
Obsługa
tel. +361 248 0095
Klienta
fax +361 248 0096
E-mail kaveprofi@t-online.hu
Godziny
poniedziałek 08:00 – 17:00
otwarcia:
czwartek 08:00 – 16:00
od środy do piątku 08:00 – 17:00
Adres
Adres dystrybutora / serwisu
dystrybutora Kávé Profi Kft.
/ serwisu
H-1112.Budapest
Budaörsi út 153.
I
Islandia
Karl K. Karlsson
Obsługa
tel. +354 540 9003 E-mail
Klienta
karlk@karlsson.is
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00otwarcia:
18:00
Adres
Karl K. Karlsson
dystrybutora Pacific Coffee Company Ltd
/ serwisu
Skútuvogur 5, 104 Reykjavík
Indonezja - Bali
BHINEKA JAYA
Obsługa
tel +62 361 724746
Klienta
tel. kom.: +62 81 23817951
lub +62 361 7460521
e-mail: vivi@kopibali.com
Godziny
od poniedziałku do soboty 08:30 –
otwarcia:
16:30
Adres
BHINEKA JAYA
dystrybutora Jl. Pulau Moyo 9A, Denpasar, Bali
/ serwisu
Indonezja - DŜakarta
PT Sukses Pratama Jaya
Obsługa
tel. +62 21 6331177
Klienta
faks: +62 21 63857008
E-mail cs@suprajaya.com
web www.ricmas-indonesia.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 08:30otwarcia:
17:00
soboty ZAMKNIĘTE
tel.·serwisowy poza godzinami
pracy : +62 816907000
Adres
PT Sukses Pratama Jaya
dystrybutora Pusat Niaga Roxy Mas
/ serwisu
Blok C.4 No.14–15
Jl.K.H Hasyim Ashari No. 125
Jakarta Pusat 10150-Indonesia
Izrael
J.Feffer l.t.d.
Obsługa
tel. +972 353 350 38
Klienta
faks: +972 353 305 54
e-mail: feffer-j@barak-online.net
Godziny
niedziela-czwartek 08:00 - 18:00
otwarcia:
piątek 09:00-13:00

Adres
J.Feffer l.t.d.
dystrybutor 9,Simtat Ma‘ale Hachoma
a / serwisu Ind. Zone
Or-Yehuda 60370, Izrael
L
Labuan
W celu uzyskania szczegółowych informacji
proszę skontaktować się z biurem w
Singapurze.
Łotwa
CREMA SIA
Obsługa
tel. +371 7244082
Klienta
+371 26622888
e-mail: crema@crema.lv
Godziny
od poniedziałku do piątku 10:00otwarcia:
17:00
Adres
CREMA SIA
dystrybutor Gertrudes 86, Riga, LV-1009
a / serwisu
Litwa
JSC Pretendentas
Obsługa
tel. + 370 315 73442
Klienta
tel. kom.: +370 650 84779
e-mail: alma@pretendentas.lt
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00otwarcia:
18:00
Adres
JSC Pretendentas
dystrybutor 62161 Alytus, str. Ulonu 33
a / serwisu
M
Malaysia, Main
RICMAS Services Malaysia Sdn. Bhd.
Obsługa
tel. +60 3 40438131
Klienta
faks +60 3 40432131
E-mail jura@ricmas-malaysia.com
web www.ricmas-malaysia.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00 –
otwarcia:
17:30 sobota 09:00 – 13:00 tel.
serwisowy poza godzinami: +60
122905982
Adres
RICMAS Services Malaysia Sdn.
dystrybutora Bhd.
/ serwisu
513 Jalan Tiong
Batu 3, off Jalan Ipoh
51100 Kuala Lumpur, Malezja
N
Nowa Zelandia
Euro Espresso Ltd.
Obsługa
tel. +64 9 277 1334
Klienta
faks: +64 9 277 9375
e-mail: info@euroespresso.co.nz
Godziny
od poniedziałku do piątku 8.30: –
otwarcia:
17:00
Adres
6 Mepal Place, Manukau City,
dystrybutora Auckland
/ serwisu
PO Box 76–342, Manukau City,
Auckland 1730
Norwegia
Black Cat Kaffe og Tehus AS
Obsługa
tel
Klienta
+47 22 06 29 90
faks: +47 22 06 29 99
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Godziny
otwarcia:
Adres
dystrybutora
/ serwisu

e-mail:
info@blackcatkaffeogtehus.no
od poniedziałku do piątku 08:3016:30

Black Cat Kaffe og Tehus AS
Aslakveien 20h, 0753 Oslo
P
Filipiny
Pacific Continental Company Inc.
Obsługa
tel. +63 5513216
Klienta
faks +63 2 8318314
e-mail: jura@conlinscoffee.com
web www.ricmas-philippines.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00otwarcia:
17:30
sobota 09:00 – 13:00
tel.·serwisowy poza godzinami
pracy : +63 9178315155
Adres
Pacific Continental Co. Inc.
dystrybutora 2753 Park Avenue
/ serwisu
Pasay City
1300 Metro Manila, Philippines
Portoryko
ProExpo CA Consultores S.A.
Obsługa
tel. +506 234 7404
Klienta
faks: +506 253 5296
e-mail: info@grupocapresso.com
Adres
ProExpo CA Consultores S.A.
dystrybutora P.O. Box 75-2120
/ serwisu
Calle Blancos, San Jose
R
Rumunia
JURA CEE VertriebsgesmbH
Obsługa
tel. +43 1 227 87-137
Klienta
faks +43 1 227 87-200
E-mail office@cee.jura.com
Godziny
od poniedziałku do czwartku
otwarcia:
08:00 - 17:00
piątek 08:00 - 16:00
Adres
JURA CEE VertriebsgesmbH
dystrybutora Office Park 1, Top B02
/ serwisu
A-1300 Vienna
S
Arabia Saudyjska
Saudi Marketing Solutions
Obsługa
tel. +9661 201 2053
Klienta
faks: +9661 201 2056
e-mail: info@sms-arabia.com
Godziny
od soboty do środy 09:00 - 13:00 i
otwarcia:
17:00 - 21:00
Adres
P.O.Box 12679 Jeddah 21483
dystrybutora
Adres punktu Aruba & Muhandis Musad
serwisowego Al-Anqari Street Intersection,
Riyadh
Singapur
RICMAS INTERNATIONAL Pte. Ltd.
Obsługa
tel. +65 6562 8853
Klienta
faks: +65 6562 8854

E-mail jura@ricmas.com
web www. ricmas.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00otwarcia:
17:30
soboty ZAMKNIĘTE
tel.·serwisowy poza godzinami
pracy : +65 90210314
Adres
RICMAS INTERNATIONAL Pte.
dystrybutora Ltd.
/ serwisu
25 International Business Park
German Center #01-57/58
Singapore 609916
Słowacja
DECS Coffee s.r.o
Obsługa
tel. +421 2 4342 0903
Klienta
faks +421 2 4363 0999
E-mail jura@decs.sk
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00otwarcia:
17:00
Adres
DECS Coffee s.r.o
dystrybutora Mierová 66
/ serwisu
821 05 Bratislava
Słowenia
AALT d.o.o.
Obsługa
tel. +386 (0) 8 2050520
Klienta
faks +386 (0) 8 2050521
E-mail info@aalt.si
Godziny
Od poniedziałku do piątku
otwarcia:
08:30 – 12:00 i 13:00 -17.30
Adres
AALT d.o.o.
dystrybutora Na jami 18
/ serwisu
1000 Ljubljana
RPA
International Coffee Equipment CC
Obsługa
tel +27 11 708 2481
Klienta
e-mail: info@icesa.za.net
Godziny
od poniedziałku do piątku 08:00 otwarcia:
17:00
sobota 08:00 - 13:00
Adres biura International Coffee Equipment CC
JURA Corner Building, Showroom
475/3 Hans Strydom Drive
KYA Sand
Adres
International Coffee Equipment CC
punktu
JURA Corner Building, 1st Floor
serwisoweg 475/3 Hans Strydom Drive
o
KYA Sand
Korea Południowa
HLI Company Limited
Obsługa
tel. +82 234 522 127
Klienta
faks: +82 345 229 50
e-mail: wj_lee@hlikorea.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00otwarcia
18:00
Adres
HLI Company Limited 7floor,
dystrybutor Sungwon Bldg Yeoksam-Dong,
a / serwisu Kangnam-Ku Seoul
T
Tajwan
Eurocafé Corporation
Obsługa
tel +886 2 28272683
Klienta
faks: +886 2 28225797
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e-mail: service@eurocafe.com.tw
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00 –
otwarcia:
18:00
Adres
ce Eurocafé Corporation
biura/
2F, No. 251 Sec. 2 Hsi An Street
Adres
Pei-Tou District
serwisu
Taipei
Tajlandia
RICMAS (Thailand) Co., Ltd.
Obsługa
tel. +66 2 6620543
Klienta
faks +66 2 6620544
E-mail jura@ricmas-thailand.com
web www. ricmas-thailand.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 09:00 otwarcia:
17:30 soboby ZAMKNIĘTE tel.
serwisowy poza godzinami: +66
867966628
Adres
RICMAS (Thailand) Co., Ltd.
dystrybutor 55 GF Bio House Building
a / serwisu Sukhumvit 39 Sukhumvit Road,
Klongtan Nua
Wattana, Bangkok 10110
U
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Coffema International General Trading L.LC.
Godziny
tel. +971 (0) 4 3386401
otwarcia
faks +971 (0) 4 3386402
biura
E-mail jura@coffema.net
obsługi
od niedzieli do czwartku 09:00 klienta
17:00
tel.·serwisowy poza godzinami
pracy : +971 50 7062248
Adres
Coffema International
dystrybutor General Trading L.LC.
a / serwisu PO. Box 214292
DUBAI, Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Wielka Brytania
JURA Products Ltd
Obsługa
tel. +44 0870 4810 049
Klienta
faks +44 01282 863 411
E-mail sales@uk.jura.com
support@uk.jura.com
Godziny
od poniedziałku do piątku 08:30 otwarcia:
17:00
Adres
Juraproducts
dystrybutora Vivary Mill, Vivary Way, Colne
/ serwisu
Lancashire, BB8 9NW
V
Wietnam
W celu uzyskania szczegółowych informacji
proszę skontaktować się z biurem w
Singapurze.
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Indeks
A
Akcesoria 73
Akcesoria do ekspresu 73
Automatyczne wyłączenie ekspresu 49
B
Błędy
Usuwanie prostych błędów85
Espresso 39
C
Cappuccino 40
Za pomocą przystawki Easy Cappuccino Frother 40
Za pomocą przystawki Professional Cappuccino 41
CLARIS plus 65, 71
Czyszczenie
Pojemnika na kawę63
Przystawki Easy Cappuccino Frother 59
Ekspresu 54
Przystawki Professional Cappuccino Frother 62
D
Dane kontaktowe 95
Dane kontaktowe firmy JURA 95
Dane techniczne 88
Dozownik kawy o regulowanej wysokości 8
Dozownik kawy o regulowanej wysokości 8
Dysza wody gorącej 9
E
Ekspres
Czyszczenie 54
Odkamienianie 56
Płukanie 52
Wprowadzanie ustawień 18
Wyłączanie (tryb czuwania) 24
Włączanie 24
Energy saving mode(E.S.M.©) 16, 47
F
Filtr CLARIS plus
Zmienianie53
Korzystanie i aktywowanie20
Woda na doskonałą kawę 65
Filtr
Wymiana 53
Aktywowanie i uŜywanie filtra 20
Format wyświetlania godziny 50
G
Gorąca woda 44
Gorące mleko
Spienianie i podgrzewanie mleka za pomocą przystawki Professional Cappuccino Frother 43
Grubość mielenia
Dostosowywanie młynka 23
Przełącznik grubości mielenia 8
I
Ilość kawy
Dostosowywanie domyślnej ilości wody do pojemności filiŜanki27
Zmiana ilości wody w trakcie przygotowywania napoju 27
Ilość kawy
Dostosowywanie domyślnej ilości wody do pojemności filiŜanki27
Zmiana w trakcie przygotowywania napoju 27
Ilość
Dostosowywanie domyślnej ilości wody do pojemności filiŜanki27
Zmiana ilości wody w trakcie przygotowywania napoju 27
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 10
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Internet 17
J
Język 50
K
Kawa 40,
Kawa mielona 42
Komunikat do podjęcia akcji
Stosowane symbole 14
Komunikaty na wyświetlaczu 83
Konserwacja
Przycisk konserwacji 9
Wskazówki dotyczące konserwacji 52
Korzystanie, po raz pierwszy 19
Korzystanie, właściwe 10
L
Lejek do wsypywania kawy mielonej 8
Lejek do wsypywania kawy mielonej 8
M
Mleko 71
Spienianie i podgrzewanie za pomocą przystawki Professional Cappuccino Frother 43
Spienianie i podgrzewanie za pomocą przystawki Easy Cappuccino Frother 43
Moc kawy
Zmiana mocy kawy podczas przygotowywania 27
Monitorowanie liczby wydanych porcji oraz sprawdzanie statusu konserwacji 30
Monitorowanie statusu konserwacji 30
Mycie
Przystawki Easy Cappuccino Frother 58
Ekspresu 52
Przystawki Professional Cappuccino Frother 61
N
Napełnianie
Pojemnik na ziarna 19
Zbiornik na wodę 18
Napięcie zasilania 88
O
Odkamienianie
Ekspres 56
Zbiornik na wodę 64
Opcje sterowania 25
OpróŜnianie systemu 87
P
Pianka mleczna
Za pomocą przystawki Easy Cappuccino Frother 43
Za pomocą przystawki Professional Cappuccino 43
Pierwsze uŜycie 19
Płukanie
Przycisk konserwacji 9
Pojemnik na fusy 8
Pojemnik na wodę 8
Odkamienianie 64
Napełnianie 18
Pojemnik na ziarna8
Pokrywa zabezpieczająca 8
Czyszczenie 63
Pokrywa 8
Napełnianie 19
Pokrętło regulujące grubość mielenia kawy 8
Pokrywa zabezpieczająca przed zwietrzeniem kawy 8
Pokrywa
Pojemnik na kawę 8
Lejek do wsypywania kawy mielonej8
Zbiornik na wodę 8
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Pomoc dla UŜytkownika (Knowledge Builder) 17
Ponowne wkładanie
Zbiornik na wodę 18
Problemy
Usuwanie 85
Produkty czyszczące 74
Programowanie godziny automatycznego włączenia ekspresu 48
Przełącznik obrotowy 9
Przygotowanie do uŜycia 18
Przygotowywanie
Za dotknięciem jednego przycisku 38
Cappuccino 40
Kawa 40
Espresso 39
Gorąca woda 44
Kawa mielona 42
Przystawka Cappuccino Frother
Przystawka Easy Cappuccino Frother 9
Przystawka Professional Cappuccino Frother 9
Przystawka Easy Cappuccino Frother
Czyszczenie 59
DemontaŜ i mycie 60
Płukanie 58
Przystawka Professional Cappuccino Frother 17
Czyszczenie 62
DemontaŜ i mycie 63
Płukanie 61
Przystawka
Easy Cappuccino Frother 9, 17
Professional Cappuccino Frother 9, 17
R
Receptury 32
S
Specjały kawowe 32
Modne specjały kawowe z dodatkiem mleka 71
Standardowe wyposaŜenie 18
Status konserwacji, monitorowanie 30
System złączy Connector System© 8, 17
Szyna zbiorcza
Dane techniczne 88
T
Tabliczka znamionowa 88
Tacka ociekowa 8
Telefon
Dane kontaktowe firmy JURA 95
Transport 87
Tryb czuwania
Wyłączanie 24
Tryb Programowania 45
Automatyczne wyłączenie ekspresu 49
©
Energy saving mode (E.S.M. ) 47
Język 50
Produkty 45
Programowanie godziny automatycznego włączenie ekspresu 48
Czas 48
Jednostka ilości wody/format godziny 50
Twardości wody 22
U
Ustalanie i regulowanie twardości wody 22
Ustawienia dotyczące wody 47
Ustawienia jednorazowe przed lub w trakcie przygotowywania napoju 26
Ustawienia
Dostosowywanie domyślnej ilości wody do pojemności filiŜanki 27
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Ustawienia jednorazowe przed lub w trakcie przygotowywania napoju 26
Wprowadzanie ustawień domyślnych w trybie programowania 45
Usterki
Usuwanie prostych problemów
Usuługi 74
Dane kontaktowe firmy JURA 95
Usuwanie prostych problemów 85
Utylizacja 87
Utylizacja w sposób neutralny dla środowiska 87
W
Wkładanie kawy
Kawa mielona 42
Wkładanie
Zbiornika na wodę 18
Właściwe uŜytkowanie 10
Włączanie ekspresu 24
Wprowadzanie ustawień domyślnych w trybie programowania 45
Wskazówki baristy 38
Wyłączanie ekspresu (tryb czuwania) 24
Wyłącznik zasilania 8
Wyświetlacz tekstowy 9
Wyświetlacz
Komunikaty83
Tekstowy 9
Z
Zegar 48

Dyrektywy

Zmiany techniczne

Informacje zwrotne

Urządzenie spełnia wymogi następujących dyrektyw Unii
Europejskiej:
• Dyrektywa 73/Z3/EWG z dnia 19 lutego 1973 r.
dotycząca urządzeń elektrycznych niskiego
napięcia, zmieniona dyrektywą 93/68/EWG.
• Dyrektywa 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r.
dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej,
zmieniona dyrektywą 9Z/31/EWG.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian
technicznych.
Ilustracje wykorzystane w instrukcji obsługi ekspresu
IMPRESSA C9 przedstawiają model·IMPRESSA C9
Piano Black. Państwa ekspres IMPRESSA·moŜe
zawierać niewielkie zmiany.
Państwa opinia jest dla nas bardzo waŜna! Aby się z
nami skontaktować, prosimy skorzystać z łącza
znajdującego się na stronie www.jura.com.

Instrukcja obsługi zawiera informacje chronione prawem autorskim. Bez wyraźnej pisemnej zgody JURA
Elektroapparate AG nie wolno kopiować ani tłumaczyć niniejszej Instrukcji obsługi na Ŝaden język obcy.
JURA EIektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-46Z6 Niederbuchsiten
www.jura.com
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Autoryzowane serwisy JURA w Polsce

FILIA W ŁODZI
UL. ŁĄKOWA 11
90-562 ŁÓDŹ
TEL. 042-632 24 45
e-mail: lodz@strauss-group.pl

FILIA W KRAKOWIE
UL. JOSEPHA CONRADA 63
31-357 KRAKÓW
TEL. 012-637 72 62
e-mial: krakow@strauss-group.pl

FILIA WE WROCŁAWIU
UL. ROGOWSKA 127
54-440 WROCŁAW
TEL. 071-352 07 16
e-mail: wroclaw@strauss-group.pl

FILIA W GDYNI
UL. PUCKA 35
81-036 GDYNIA
TEL. 058-781 74 65
e-mail: gdynia@strauss-group.pl

FILIA W SZCZECINIE
UL. ŁUKASIŃSKIEGO 110
71-215 SZCZECIN
TEL. 091-485 81 20
e-mail: szczecin@strauss-group.pl

FILIA W KATOWICACH
UL. OWOCOWA 10B
40-158 KATOWICE
TEL. 032-209 59 51
e-mail: katowice@strauss-group.pl

FILIA W POZNANIU
Ul. POZNAŃSKA 50, SWADZIM
62-080 TARNOWO PODGÓRNE
tel. 61-816 68 15, 816 68 21
e-mail: poznan@strauss-group.pl

FILIA W WARSZAWIE
UL. ROBOTNICZA 21
02-237 WARSZAWA
TEL. 22-868 38 75
e-mail:warszawa@strauss-group.pl

CAFFE TEAM
UL. KSIĘCIA JANUSZA 23 LOK U4
01-452 WARSZAWA
TEL.022-637 51 96
GSM 0-606-333-007
e-mail:serwis@ekspresydokawy.pl

ADMI COFFEE SERVICE
Ul. MORCINKA GUSTAWA 5 lok. 23
01-496 WARSZAWA
TEL. 022-861 40 48
FAX.022-861 40 49
GSM 0-501-228-336
e-mail:biuro@coffeeservice.pl

MEGAPUNKT W CHH. MAXIMUS
AL. KATOWICKA62/A1
05-830 NADARZYN
TEL.022-429 80 86
GSM 0-664 207 107
e-mail:maximus@ekspresy.waw.pl

SERWIS AGD „ANKA”
UL.PADEREWSKIEGO 9
80-169 GDAŃSK
TEL 058-306-17-34
GSM 0-601-611-173
e-mail:serwis@serwisagd.gda.pl

