Instrukcja obs³ugi
ekspresu do kawy
Jura
Impressa F50

Elite Cafe Sp. z o.o.
ul. Górczewska 124
01-460 Warszawa
tel. (22) 53 33 600 fax (22) 56 33 650
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1. Legenda:
1. Rotary switch (pokrêt³o wy³¹cznika)
2. Podwietlany piercieñ
3. Przycisk ON/OFF
4. Przycisk programowania
5. Przycisk wydawania pojedynczej kawy
6. Przycisk wydawania dwóch kaw
7. Przycisk konserwacji
8. Przycisk wstêpnego wyboru pary
9. Wywietlacz
10. Zbiornik wody z uchwytem
11. Pojemnik kawy zmielonej
12. Pokrywa zbiornika kawy ziarnistej
13. Pokrywa
zabezpieczaj¹ca
przed
zwietrzeniem kawy
14. Zawór poboru pary/gor¹cej wody
15. Wymienna dysza do poboru pary/pianki
mlecznej (patrz Fig.6)
16. Wymienna koñcówka do gor¹cej wody
pokazana na obrazku (patrz te¿ Fig.5)
17. Regulowana, jeli chodzi o wysokoæ
wylewka kawy
18. Pojemnik na fusy
19. Kratka ociekowa
20. Tacka ociekowa

1.1 Obrazki pogl¹dowe:
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Bardzo dziêkujemy za zakup ekspresu IMPRESSA F50. Aby zapewniæ prawid³ow¹ pracê tego urz¹dzenia
nale¿y uwa¿nie przeczytaæ instrukcjê obs³ugi i stosowaæ siê do podanych w niej wskazówek. Je¿eli nie znajd¹
pañstwo w tej instrukcji odpowiedzi na pytania czy w¹tpliwoci dotycz¹ce sprzêtu proszê zwróciæ siê
bezporednio do producenta lub do jego autoryzowanego przedstawiciela (adresy w Polsce podane s¹ na koñcu
instrukcji).

2. Zalecenia bezpieczeñstwa
2.1 UWAGA!
· Dzieci s¹ niewiadome niebezpieczeñstwa, jakie mo¿e spowodowaæ urz¹dzenie
elektryczne; dlatego nigdy nie nale¿y zostawiaæ dzieci bez opieki, jeli maj¹ dostêp do
takich urz¹dzeñ.
· Nale¿y bezwzglêdnie zapoznaæ siê z instrukcj¹ obs³ugi ekspresu zanim zaczniemy go
u¿ytkowaæ.
· Nigdy nie u¿ywaæ ekspresu, jeli jest on uszkodzony lub, jeli kabel zasilania jest
uszkodzony.
· Nie umieszczaæ i nie zanurzaæ ekspresu w wodzie.
2.2 Aby zachowaæ bezpieczeñstwo:
· Nie wystawiaæ ekspresu na dzia³anie czynników atmosferycznych (deszcz, nieg, szron);
nie obs³ugiwaæ ekspresu mokrymi rêkami.
· Ustawiæ ekspres na twardej i równej powierzchni. Nie ustawiaæ na powierzchniach
ciep³ych lub gor¹cych (np. nie ustawiaæ na p³ycie kuchennej). Umieciæ ekspres w miejscu,
do którego nie maj¹ dostêpu dzieci ani zwierzêta domowe.
· Je¿eli wyje¿d¿amy na d³u¿ej (np. na urlop)  pamiêtajmy o wy³¹czeniu ekspresu z gniazda
sieciowego.
· Przed myciem ekspresu  zawsze najpierw trzeba od³¹czyæ go od pr¹du.
· Przy od³¹czaniu od pr¹du  nie ci¹gn¹æ za kabel ani za samo urz¹dzenie.
· Nie próbowaæ naprawiaæ ani otwieraæ ekspresu samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny
byæ robione przez autoryzowane punkty napraw, z zastosowaniem oryginalnych czêci
zamiennych Jura.
· Ekspres jest pod³¹czony do pr¹du przez kabel zasilania. Ustawiæ urz¹dzenie tak, aby nie
by³o zagro¿enia, ¿e kto potknie siê o kabel i zrzuci ekspres na pod³ogê. Dzieci i zwierzêta
domowe nie powinny mieæ dostêpu do ekspresu.
· Nie myæ ekspresu ani ¿adnych z jego czêci w zmywarce do naczyñ.
· Ustawiæ ekspres w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza, ¿eby unikn¹æ ewentualnego
przegrzania.
3 Przygotowanie urz¹dzenia do pracy
3.1 Sprawdzenie napiêcia w sieci
Urz¹dzenie jest fabrycznie ustawione do napiêcia 220 V. Proszê siê upewniæ, czy napiêcie w sieci
wynosi 220 V.
3.2 Sprawdzenie bezpiecznika
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Ekspres powinien byæ zasilany pr¹dem o maksymalnym natê¿eniu 10 A. Proszê sprawdziæ, czy
jest odpowiedni bezpiecznik.
3.3 Nape³nianie pojemnika na wodê
· Wyj¹æ pojemnik na wodê i wyp³ukaæ dok³adnie zimn¹ bie¿¹c¹ wod¹. (Fig 4.)
· Nape³niæ pojemnik wod¹ i umieciæ go z powrotem w ekspresie; uwa¿aæ, aby woda siê nie
wyla³a.
~

Nape³niaæ tylko zimn¹ czyst¹ wod¹  nie wlewaæ do pojemnika mleka, wody
mineralnej ani innych p³ynów.

3.4. Wsypywanie ziaren kawy
~

M³ynek do kawy nie jest przystosowany do mielenia kawy, do której w procesie
palenia lub póniej dodano obce sk³adniki jak np. cukier; takie ziarna mog¹
uszkodziæ m³ynek, a uszkodzeñ powsta³ych na skutek mielenia takiej kawy nie
obejmuje gwarancja. M³ynek s³u¿y do mielenia ziaren naturalnej kawy.

· Podnieæ pokrywê pojemnika na ziarna (12) i usuñ pokrywê zabezpieczaj¹c¹ (13).
· Wyczyciæ pojemnik, usuñ wszelkie zanieczyszczenia.
· Wsypaæ kawê ziarnist¹ do pojemnika i zamkn¹æ pokrywy.
3.5 Regulacja gruboci mielenia kawy
Im drobniejsze kropeczki tym drobniej bêdzie mielona kawa.
Zalecamy dostosowywaæ gruboæ mielenia od rodzaju kawy: im janiejsze ziarna tym drobniej
mielimy, ciemniejsz ziarna grubiej.
· Gruboæ mielenia regulujemy podczas pracy m³ynka. Zdejmujemy pokrywê (12) i (13),
· Pokrêt³o ustawiamy we w³aciwej pozycji  patrz Fig. 2.
4. Pierwsze u¿ycie
· Nape³nij zbiornik kawy ziarnistej (12)
· W³¹cz ekspres przyciskiem ON/OFF (3)
· Wywietlacz: (tak bêdziemy oznaczali informacje pojawiaj¹ce siê na wywietlaczu
ekspresu)
· Wywietlacz: SPRACHE DEUTSCH
· Podwietlany piercieñ (2) jest aktywny
· Przekrêæ pokrêt³o (1), a¿ uzyskasz jêzyk komunikacji, który jest dla ciebie zrozumia³y
· Np. Wywietlacz: LANGUAGE ENGLISH
· Potwierd¿ wybór poprzez wciniêcie pokrêt³a wy³¹cznika (1)
· .Wywietlacz.: FILL WATER
· Nape³nij zbiornik (10) wie¿¹ wod¹
· .Wywietlacz: OPEN TAP
· umieæ pust¹ fili¿ankê pod dysz¹ gor¹cej wody (16)
· otwórz zawór gor¹cej wody/pary (14) Fig.13.
· .Wywietlacz: FILLING SYSTEM
· .Wywietlacz: CLOSE TAP
· zamknij zawór (14)
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·
·
·
·
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.Wywietlacz: HEATING
.Wywietlacz: PRESS MAINT
wcinij przycisk konserwacji (7)
maszyna rozpoczyna proces p³ukania
.Wywietlacz: RINSING
.Wywietlacz: READY

5. Twardoæ wody
W trakcie podgrzewania wody w ekspresie osadza siê kamieñ. Urz¹dzenie informuje
automatycznie (na wywietlaczu) o koniecznoci usuniêcia osadu.
Przed pierwszym u¿yciem ekspresu nale¿y dostosowaæ go do twardoci u¿ywanej wody. S³u¿¹ do
tego za³¹czone testy twardoci wody.
Ekspres ma zakresy pracy dla czterech poziomów twardoci wody; ewentualnie funkcja twardoci
wody mo¿e byæ wy³¹czona. W trakcie ustawiania poziom twardoci wody jest widoczny na
wywietlaczu: Opcja ta nie jest aktywna, je¿eli stosujemy filtr wody (Claris).
1° w skali niemieckiej = 1,79° w skali francuskiej

HARDNESS LEVEL 
HARDNESS LEVEL 1
HARDNESS LEVEL 2
HARDNESS LEVEL 3
HARDNESS LEVEL 4

- funkcja twardoci wody wy³¹czona
- twardoæ wg. niemieckiej skali  od 1° do 7°
- twardoæ wg. niemieckiej skali  od 8° do 15°
- twardoæ wg. niemieckiej skali  od 16° do 23°
- twardoæ wg. niemieckiej skali  od 24° do 30°

Ekspres jest fabrycznie ustawiony na HARDNESS LEVEL 3. Aby zmieniæ te ustawienia, nale¿y:
· .Wywietlacz: READY
· wcinij przycisk programowania (4), podwietlany piercieñ (2) jest aktywny.
· .Wywietlacz: FILTER
· przekrêæ pokrêt³o wy³¹cznika (1) a¿ uka¿e siê napis:
· .Wywietlacz: HARDNESS
· teraz wcinij pokrêt³o (1) aby zaprogramowaæ tweardoæ wody
· .Wywietlacz: LEVEL 3
· pokrêt³em (1) ustawiamy w³aciwy poziom (po wczeniejszym wykonaniu testów)
· np. .Wywietlacz: LEVEL 4
· wcinij pokrêt³o (1) dla potwierdzenia wyboru
· .Wywietlacz: HARDNESS
· wcinij przycisk programowania (4) aby zakoñczyæ ustawianie twardoci wody
· .Wywietlacz:READY
5.1 U¿ywanie filtrów Claris
Przy w³aciwym zastosowaniu filtrów Claris nie ma koniecznoci usuwania kamienia.
Filtr usuwa z wody nastêpuj¹ce substancje:
- wêglany
do 75%
- chlor
do 85%
- o³ów
do 90%
- mied
do 95%
- aluminium do 67%
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Filtry te s¹ bardzo proste w u¿yciu, nie wymagaj¹ dodatkowych instalacji, bo s¹ umieszczane
bezporednio w zbiorniku wody i filtruj¹ wodê bezporednio przed u¿yciem jej do parzenia kawy
lub herbaty.
S¹ one zalecane, je¿eli twardoæ wody przekracza 10 ° w skali niemieckiej, a twardoæ wody
mo¿na zmierzyæ za pomoc¹ dostarczanego z ekspresem testera Aquadur.
Wk³ad filtra wystarcza na przefiltrowanie 50 litrów wody, po czym powinien byæ wymieniony.
Nale¿y go równie¿ wymieniæ po up³ywie 2 miesiêcy niezale¿nie od iloci zu¿ytej w tym czasie
wody.
Wk³ady nale¿y przechowywaæ w ch³odnym, suchym pomieszczeniu, nie nara¿aj¹c ich na dzia³anie
promieni s³onecznych.
Zu¿yte wk³ady zwróæ dostawcy, a on przeka¿e je producentowi w celu poddania recyklingowi
Za³o¿enie filtra
· Wyci¹gn¹æ pojemnik na filtr. Umieciæ filtr w pojemniku na wodê (Fig.1)
· Zamkn¹æ pojemnik na filtr, jeli s³ychaæ klikniêcie, to znaczy ¿e jest dobrze umocowany.
· Nape³niæ pojemnik czyst¹ zimn¹ wod¹ i umieciæ go z powrotem w ekspresie.
· wcisn¹æ przycisk (4) podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony.
· .Wywietlacz: FILTER
· wcinij pokrêt³o (1) aby uruchomiæ programowanie
· .Wywietlacz: NO
· przekrêæ pokrêt³em (1) a¿ uka¿e siê poni¿sza informacja:
· .Wywietlacz:YES
· wcinij pokrêt³o (1) aby aktywowaæ wk³ad filtra
INSERT
· .Wywietlacz:
OPEN TAP
· Pod wylotem gor¹cej wody (16) postawiæ du¿y pojemnik (ok. 1 l)
· Je¿eli jeszcze nie zainstalowano filtra za³ó¿ teraz wk³ad Claris
· Otwórz zawór (14) pary/gor¹cej wody (Fig. 13)
· .Wywietlacz: RINSING FILTER
· .Wywietlacz: CLOSE TAP
· zamknij zawór (14); teraz Impressa F50 zacznie podgrzewaæ wodê do zadanej temperatury
· .Wywietlacz: HEATING UP
· .Wywietlacz: READY
Teraz filtr jest ju¿ uaktywniony, a w trybie programowania nie jest ju¿ wywietlana funkcja
water hardness.
Wymiana filtra
Na wywietlaczu pojawi siê informacja o koniecznoci wymiany filtra:
.Wywietlacz: READY/FILTER
Wy³¹cz ekspres przyciskiem (3) ON/OFF
Wciskaj przycisk konserwacji (7) a¿ pojawi siê nastêpuj¹ca informacja:
.Wywietlacz:
REPLACE
OPEN TAP
· Wyci¹gnij zbiornik wody z maszyny i opró¿nij go
· Wyci¹gn¹æ pojemnik na filtr. Umieciæ filtr w pojemniku na wodê (Fig.1)
· Zamkn¹æ pojemnik na filtr, jeli s³ychaæ klikniêcie, to znaczy ¿e jest dobrze umocowany.
·
·
·
·
·
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Nape³niæ pojemnik czyst¹ zimn¹ wod¹ i umieciæ go z powrotem w ekspresie.
wcisn¹æ przycisk (4) podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony.
.Wywietlacz: FILTER
wcinij pokrêt³o (1) aby uruchomiæ programowanie
.Wywietlacz: NO
przekrêæ pokrêt³em (1) a¿ uka¿e siê poni¿sza informacja:
.Wywietlacz:YES
wcinij pokrêt³o (1) aby aktywowaæ wk³ad filtra
.Wywietlacz:
INSERT
OPEN TAP
Pod wylotem gor¹cej wody (16) postawiæ du¿y pojemnik (ok. 1 l)
Je¿eli jeszcze nie zainstalowano filtra za³ó¿ teraz wk³ad Claris
Otwórz zawór (14) pary/gor¹cej wody (Fig. 13)
.Wywietlacz: RINSING FILTER
.Wywietlacz: CLOSE TAP
zamknij zawór (14); teraz Impressa F50 zacznie podgrzewaæ wodê do zadanej temperatury
.Wywietlacz: HEATING UP
.Wywietlacz: READY

6. Automatyczne mycie ekspresu
Jeli ekspres by³ przez jaki czas wy³¹czony i ostyg³, po ponownym w³¹czeniu uruchamiane jest
automatyczne p³ukanie ekspresu. Równie¿ po wy³¹czeniu ekspresu p³ukanie za³¹cza siê
automatycznie.
· W³¹cz ekspres przyciskiem (3) ON/OFF
· .Wywietlacz: HEATING UP
· .Wywietlacz: PRESS
MAINT.
· Wcinij przycisk konserwacji (7)
· .Wywietlacz: RINSING
· .Wywietlacz:READY
7. Regulacja iloci wody na fili¿ankê kawy
~
~
~

wskazywana wartoæ w ml jest wartoci¹ zadan¹ i mo¿e ró¿niæ siê nieznacznie od wydanej dawki
je¿eli zostanie wciniêty przycisk wydawania dwóch kaw iloæ wody ustawiona zwiêkszy siê
automatycznie dwa razy
podczas wydawania kawy mo¿na zmieniæ lub zatrzymaæ wyp³yw wody za pomoc¹ pokrêt³a (1).
Obracaj¹c nim ustalamy ¿¹dan¹ wartoæ w ml.

Wielkoæ porcji wody mo¿na zmieniaæ skokowo co 5 ml za pomoc¹ pokrêt³a (1):
· .Wywietlacz: READY
· obracaj pokrêt³em (1) do momentu uzyskania na wywietlaczu odpowiedniej dawki w ml
· np. .Wywietlacz: 120 ML
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8. Wydawanie jednej porcji kawy:
~
~
~
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

istnieje mo¿liwoæ wyboru mocy wydawanej kawy: im d³u¿ej wciskasz przycisk wyboru pojedynczej
kawy (5) tym mocniejsza kawa bêdzie wydana. Na wywietlaczu pojawi siê kolejno napis:
MILD/NORMAL/STRONG (s³aba/normalna/mocna)
wydawanie kawy mo¿na przerwaæ w dowolnym momencie wciskaj¹c dowolny przycisk wyboru kawy
po wciniêciu pokrêt³a (1) mo¿na odczytaæ dawkê wody, która by³a stosowana ostatnio

.Wywietlacz: READY
ustaw fili¿ankê pod wylewk¹ kawy (17)
wcinij przycisk wyboru kawy (5) i przytrzymaj go tak d³ugo a¿ wywietli siê ¿¹dana moc
kawy
np. .Wywietlacz: MILD
.Wywietlacz: 180 ML (iloæ wody ustawiana ostatnio)
podwietlany piercieñ (2) jest aktywny
obracaj¹c pokrêt³em mo¿emy ustawiæ dawkê wody indywidualnie
np. .Wywietlacz:160 ML
twój produkt jest przygotowywany
.Wywietlacz: READY

9. Wydawanie dwóch fili¿anek kaw naraz
~
~
~
~
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Je¿eli wydajemy z ekspresu naraz dwie fili¿anki kawy to nie ma mo¿liwoci regulacji ich mocy. Bêd¹
automatycznie nalane dwie fili¿anki kawy MILD (s³abe)
Mo¿na dalej regulowaæ dawkê wody pokrêt³em (1) ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e wywietlana wartoæ w ML
pokazuje nam dawkê wody dla jednej fili¿anki. Maszyna automatycznie podwaja tê wartoæ po
wyborze przycisku dla dwóch kaw.
Podobnie jak poprzednio mo¿na w dowolnym momencie przerwaæ dozowanie kawy wciskaj¹c dowolny
przycisk wyboru kawy
po wciniêciu pokrêt³a (1) mo¿na odczytaæ dawkê wody, która by³a stosowana ostatnio

.Wywietlacz: READY
podstaw dwie fili¿anki pod wylewkê kawy (17)
wcinij przycisk wyboru dwóch kaw (6)
.Wywietlacz: 2 CUPS
.Wywietlacz: 120 ML (iloæ wody ustawiona ostatnio)
podwietlany piercieñ jest aktywny
przekrêcaj¹c pokrêt³em (1) mo¿na teraz ustawiæ now¹ dawkê wody
np. .Wywietlacz: 210 ML
.Wywietlacz: 2 CUPS
wybrany produkt jest teraz dozowany
.Wywietlacz: READY

10. U¿ytkowanie kawy mielonej
~

~
~

je¿eli stosujemy kawê mielon¹ wczeniej nie nale¿y zape³niaæ pojemnika iloci¹ wiêksz¹ ni¿ potrzeba
na dwie fili¿anki kawy. Zbiorniczek na kawê zmielon¹ nie s³u¿y do jej przechowywania. Kolejn¹
wa¿n¹ uwag¹ jest przestrzeganie zasady aby kawa nie by³a zbyt drobno zmielona bo mo¿e ona
blokowaæ system. W takim wypadku kawa nie bêdzie dozowana.
Je¿eli do zbiorniczka nasypano za ma³o kawy Impressa F50 poinformuje nas o tym:
NOT ENOUGH POWDER i operacja wydawania kawy zostanie przerwana
wydawanie kawy mo¿na przerwaæ w dowolnym momencie wciskaj¹c dowolny przycisk wyboru kawy
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·

.Wywietlacz: READY
podstaw 1 lub 2 fili¿anki pod wylewkê (17)
otwórz pokrywkê zbiornika kawy mielonej (11)
.Wywietlacz: FILL POWDER
nape³nij zbiorniczek 1 lub 2 dawkami kawy mielonej (Fig.11) i zamknij pokrywkê.
.Wywietlacz: WAIT
.Wywietlacz: SELECT KEY
wcinij przycisk wyboru (5) dla jednej kawy lub (6) dla dwóch fili¿anek
.Wywietlacz: 120 ML (iloæ wody ustawiona ostatnio)
podwietlany piercieñ jest aktywny
.Wywietlacz: POWDER
przekrêcaj¹c pokrêt³em (1) mo¿na teraz ustawiæ now¹ dawkê wody
np. .Wywietlacz: 210 ML
.Wywietlacz: POWDER
wybrany produkt jest teraz dozowany
.Wywietlacz: READY

11. Pobór gor¹cej wody
~
~
~
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

je¿eli nie przekrêcalimy pokrêt³a (1) to iloæ wody nalewana ostatnim razem bêdzie dozowana
automatycznie po otwarciu zaworu wody gor¹cej.
Aby otrzymaæ optymalny wyp³yw nale¿y zainstalowaæ dyszê wody gor¹cej (Fig. 5). Nie nale¿y
dokonywaæ wymiany koñcówki (16) bezporednio po nalewaniu wody, bo koñcówka jest gor¹ca i mo¿e
dojæ do oparzenia
W pocz¹tkowej fazie dozowania woda z koñcówki mo¿e pryskaæ, wiêc nale¿y uwa¿aæ na ods³oniêt¹
skórê obs³uguj¹cego ekspres, aby nie dosz³o do oparzenia.

.Wywietlacz: READY
umieæ fili¿ankê pod wylewk¹ (16)
otwórz zawór pary/gor¹cej wody (14) Fig.13.
podwietlany piercieñ (2) jest aktywny
.Wywietlacz: 140 ML
.Wywietlacz: WATER
ustaw ¿¹dan¹ dawkê wody pokrêt³em (1)
np. .Wywietlacz: 200 ML
.Wywietlacz: WATER
kiedy ustawiona dawka wody znajdzie siê w fili¿ance wywietlacz poka¿e komunikat:
CLOSE TAP
Zamknij zawór (14)
.Wywietlacz: READY

12. Pobór pary
~
~
~

zainstaluj wymienn¹ koñcówkê poboru pary/spieniania (15) Fig. 6. Koñcówka ta znajduje siê w Twoim
zestawie instalacyjnym. Nie wymieniaj koñcówki bezporednio po wydaniu gor¹cej wody, bo bêdzie
ona bardzo gor¹ca.
Para mo¿e byæ u¿ywana do podgrzewania napojów lub do spieniania mleka do cappuccino. Zwróæ
uwagê, aby koñcówka (15) by³a w górze kiedy podgrzewasz napój i w po³o¿eniu dolnym kiedy u¿ywasz
pary do spienienia.
Podczas spieniania mleka trochê wody mo¿e polecieæ na pocz¹tku procesu z dyszy zamiast pary ale to
nie ma wp³ywu na efekt koñcowy spieniania mleka
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
~
~

.Wywietlacz: READY
umieæ fili¿ankê pod koñcówk¹ (15) i zanurz j¹ w cieczy, która ma byæ podgrzana lub
spieniona
wcinij przycisk wstêpnego wyboru pary (8)
.Wywietlacz: HEATING UP
.Wywietlacz: STEAM READY
aby uruchomiæ wyp³yw pary otwórz zawór (14) Fig.13.
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
mo¿na ustawiæ czas wyp³ywu pary z dyszy w sekundach poprzez obrót pokrêt³a (1)
np. .Wywietlacz: 35 SEC
je¿eli nie ustawisz czasu wyp³ywu to ekspres u¿yje automatycznie czasu u¿ywanego ostatnio
podczas wyp³ywu pary z dyszy na wywietlaczu bêdzie wywietlana informacja STEAM
kiedy minie ustawiony czas na wywietlaczu pojawi siê napis: CLOSE TAP
zamknij zawór (14)
.Wywietlacz: READY
przed zamkniêciem zaworu (14) para mo¿e wci¹¿ wydostawaæ siê z dyszy
aby ponownie uruchomiæ wyp³yw pary wcinij ponownie przycisk wstêpnego wyboru pary (8)

13. Przystawka Cappuccino/kawa z mlekiem Profi-Auto-Cappuccino/Caffe Latte
Jest to przystawka dostarczana z ekspresem na dodatkowe zamówienie (opcjonalnie)
13.1 Pod³¹czenie przystawki Profi-Auto- do ekspresu Impressa F50.
·
·
·
·

Zdemontuj koñcówkê poboru gor¹cej wody Fig. 5 lub koñcówkê poboru pary/ spieniania Fig.6
Zainstaluj przystawkê Profi-Auto- Fig.7
Wcinij jeden koniec rurki jak pokazano na obrazku Fig.10
Opcjonalnie mo¿na pod³¹czyæ pojemnik z mlekiem jak pokazano na obrazku Fig.8

13.2 Pobór Cappuccino lub gor¹cego mleka za pomoc¹ przystawki Profi-Auto·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Zanurz rurkê bezporednio w mleku
Umieæ fili¿ankê pod przystawk¹ Profi-Auto- (Fig.8)
Wcinij przycisk wstêpnego wyboru pary (8)
.Wywietlacz: HEATING UP
.Wywietlacz: STEAM READY
aby uruchomiæ wyp³yw pary otwórz zawór (14) Fig.13.
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
mo¿na ustawiæ czas wyp³ywu pary z dyszy w sekundach poprzez obrót pokrêt³a (1)
np. .Wywietlacz: 35 SEC
je¿eli nie ustawisz czasu wyp³ywu to ekspres u¿yje automatycznie czasu u¿ywanego
ostatnio
aby uruchomiæ przygotowanie Cappuccino ustaw prze³¹cznik przystawki (Fig. 9) na pole 2
aby podgrzaæ ciecz ustaw prze³¹cznik przystawki (Fig. 9) na pole 3.
Aby zwiêkszyæ temperaturê cieczy obróæ prze³¹cznik przystawki (Fig.9) w stronê
znaku +, a ¿eby obni¿yæ temperaturê obróæ go w stronê znaku .
Teraz umieæ fili¿ankê z piank¹ cappuccino lub z gor¹cym mlekiem pod wylewk¹ kawy i
nape³nij j¹ kaw¹, jak¹ zadecydujesz
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13.3 Czyszczenie przystawki Profi-AutoPrzystawka musi byæ czyszczona po ka¿dym u¿yciu

· Nape³nij zbiornik wod¹ i zanurz w nim rurkê przystawki
· Puæ parê do momentu kiedy wyp³yw bêdzie czysty
· Je¿eli zajdzie potrzeba nale¿y zdemontowaæ przystawkê i umyæ regulator przep³ywu
dok³adnie czyst¹ wod¹. (Fig.16 i 17)
· Aby czyszczenie by³o skuteczne nale¿y raz dziennie u¿yæ rodka o nazwie: Jura Auto
Cappuccino Cleaning Agent, który jest dostêpny u naszego lokalnego przedstawiciela.
14. Wy³¹czanie ekspresu Impressa F50
·
·
·
·

.Wywietlacz: READY
wy³¹cz ekspres przyciskiem ON/OFF (3)
.Wywietlacz: RINSING
rozpoczyna siê automatyczne p³ukanie

15. Programowanie
Ekspres Impressa F50 opuszczaj¹c fabrykê jest gotowy do u¿ycia po pod³¹czeniu bez dodatkowych czynnoci.
Istnieje jednak mo¿liwoæ programowania poni¿szych parametrów wg w³asnych potrzeb:

-
-
-
-
-
-
-
-
-

filtr
twardoæ wody
aromat
temperatura
czas
automatyczne za³¹czanie
automatyczne wy³¹czanie
porcje
jêzyk

Przycisk programowania (4) s³u¿y do uaktywniania lub dezaktywacji trybu programowania
ekspresu.
Pokrêt³o (1) s³u¿y do zmiany ustawianego parametru, do przechodzenia do kolejnego kroku
programowania (przekrêcanie) lub do sprawdzania ustawieñ i zapamiêtywania ustawieñ
(wciskanie pokrêt³a)
15.1 Programowanie filtra (patrz rozdz. 5)
15.2 programowanie twardoci wody (patrz rozdz. 5)
15.3 Programowanie aromatu (AROMA)
Maszyna opuszcza fabrykê z ustawieniem aromatu kawy: INTENSIVE (intensywny). Mo¿na to
ustawienie zmieniæ na STANDARD (standardowy):
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.Wywietlacz: READY
wcinij przycisk programowania (4)
.Wywietlacz: FILTER
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
teraz przekrêæ pokrêt³o (1) aby pojawi³ siê napis AROMA
.Wywietlacz: AROMA
wcinij pokrêt³o (1)
.Wywietlacz: INTENSIVE
przekrêæ pokrêt³o (1) aby zmieniæ ustawienie:
.Wywietlacz: STANDARD
wcinij pokrêt³o (1) aby potwierdziæ nowe ustawienie
.Wywietlacz: AROMA
wcinij przycisk programowania (4) aby opuciæ tryb programowania lub przekrêæ
pokrêt³em (1) aby przejæ do nastêpnego punktu programowania
· .Wywietlacz: READY
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.4 Programowanie temperatury
.Wywietlacz: READY
wcinij przycisk programowania (4)
.Wywietlacz: FILTER
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
teraz przekrêæ pokrêt³o (1) aby pojawi³ siê napis TEMPERATURE
.Wywietlacz: TEMPERATURE
wcinij pokrêt³o (1)
.Wywietlacz: HIGH
przekrêæ pokrêt³o (1) aby zmieniæ ustawienie:
.Wywietlacz: NORMAL
wcinij pokrêt³o (1) aby potwierdziæ nowe ustawienie
.Wywietlacz: TMPERATURE
wcinij przycisk programowania (4) aby opuciæ tryb programowania lub przekrêæ
pokrêt³em (1) aby przejæ do nastêpnego punktu programowania
· .Wywietlacz: READY
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.5 Programowanie czasu
Parametr ten musi byæ ustawiony, je¿eli chcesz w dalszym etapie zaprogramowaæ automatyczny
czas w³¹czania i wy³¹czania ekspresu. Tu ustawiamy aktualny czas.
·
·
·
·
·
·
·
·
·

.Wywietlacz: READY
wcinij przycisk programowania (4)
.Wywietlacz: FILTER
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
teraz przekrêæ pokrêt³o (1) aby pojawi³ siê napis TIME
.Wywietlacz: TIME
wcinij pokrêt³o (1), aby wejæ do programowania godziny
.Wywietlacz: --.-przekrêæ pokrêt³o (1) aby ustawiæ godzinê:
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.Wywietlacz: 12.-wcinij pokrêt³o (1) aby potwierdziæ nowe ustawienie
.Wywietlacz: 12.-przekrêæ pokrêt³o (1) aby ustawiæ minuty
.Wywietlacz: 12.05
wcinij pokrêt³o (1) aby potwierdziæ nowe ustawienie
.Wywietlacz: TIME
wcinij przycisk programowania (4) aby opuciæ tryb programowania lub przekrêæ
pokrêt³em (1) aby przejæ do nastêpnego punktu programowania
· .Wywietlacz: READY
·
·
·
·
·
·
·
·

Je¿eli ekspres zostanie od³¹czony od zasilania elektrycznego aktualna godzina musi zostaæ
zaprogramowana ponownie
15.6 Programowanie godziny automatycznego w³¹czenia ekspresu
.Wywietlacz: READY
wcinij przycisk programowania (4)
.Wywietlacz: FILTER
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
teraz przekrêæ pokrêt³o (1) aby pojawi³ siê napis MACHINE ON
.Wywietlacz: MACHINE ON
wcinij pokrêt³o (1)aby ustawiæ godzinê za³¹czenia
.Wywietlacz: --.-przekrêæ pokrêt³o (1) aby ustawiæ godzinê:
.Wywietlacz: 12.-wcinij pokrêt³o (1) aby potwierdziæ nowe ustawienie
.Wywietlacz: 12.-przekrêæ pokrêt³o (1) aby ustawiæ minuty
.Wywietlacz: 12.05
wcinij pokrêt³o (1) aby potwierdziæ nowe ustawienie
.Wywietlacz: MACHINE ON
wcinij przycisk programowania (4) aby opuciæ tryb programowania lub przekrêæ
pokrêt³em (1) aby przejæ do nastêpnego punktu programowania
· .Wywietlacz: READY
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

15.7 Programowanie automatycznego czasu wy³¹czenia ekspresu
Tu programuje siê czas po jakim ma nast¹piæ wy³¹czenie ekspresu. Czas ten mo¿na programowaæ
w zakresie 0.5  9 godzin lub wybraæ tê opcjê nie aktywn¹ ustawiaj¹c wartoæ --.--.
·
·
·
·
·
·
·

.Wywietlacz: READY
wcinij przycisk programowania (4)
.Wywietlacz: FILTER
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
teraz przekrêæ pokrêt³o (1) aby pojawi³ siê napis OFF AFT.HR
.Wywietlacz: OFF AFT.HR
wcinij pokrêt³o (1)
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.Wywietlacz: 5 HR
przekrêæ pokrêt³o (1) aby zmieniæ ustawienie:
.Wywietlacz: 1 HR
wcinij pokrêt³o (1) aby potwierdziæ nowe ustawienie
.Wywietlacz: OFF AFT.HR
wcinij przycisk programowania (4) aby opuciæ tryb programowania lub przekrêæ
pokrêt³em (1) aby przejæ do nastêpnego punktu programowania
· .Wywietlacz: READY
·
·
·
·
·
·

15.8 Licznik
Mo¿esz sprawdziæ ile zosta³o wydanych porcji poszczególnych produktów:
- pojedyncza kawa
- podwójna kawa
- porcje kawy zmielonej
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

.Wywietlacz: READY
wcinij przycisk programowania (4)
.Wywietlacz: FILTER
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
teraz przekrêæ pokrêt³o (1) aby pojawi³ siê napis DRAWN OFF
.Wywietlacz: DRAWN OFF
wcinij pokrêt³o (1)
.Wywietlacz: 100 (jest to liczba wszystkich liczonych porcji)
teraz mo¿emy sprawdziæ poszczególne produkty:
- je¿eli wciniemy przycisk wyboru kawy pojedynczej  otrzymamy iloæ wydanych
pojedynczych kaw np. .Wywietlacz: 20
- je¿eli wciniemy przycisk wyboru dwóch kaw  otrzymamy iloæ wydanych kaw
podwójnych
- je¿eli otworzymy zasobnik kawy mielonej  otrzymamy iloæ wydanych kaw z
kawy wczeniej zmielonej
wcinij pokrêt³o (1) aby zakoñczyæ odczyt licznika
.Wywietlacz: DRAWN OFF
wcinij przycisk programowania (4) aby opuciæ tryb programowania lub przekrêæ
pokrêt³em (1) aby przejæ do nastêpnego punktu programowania
.Wywietlacz: READY

15.9 Programowanie jêzyka
·
·
·
·
·
·
·

.Wywietlacz: READY
wcinij przycisk programowania (4)
.Wywietlacz: FILTER
podwietlany piercieñ (2) jest uaktywniony
teraz przekrêæ pokrêt³o (1) aby pojawi³ siê napis LANGUAGE
.Wywietlacz: LANGUAGE
wcinij pokrêt³o (1)
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przekrêæ pokrêt³o (1) aby wybraæ jêzyk:
np. .Wywietlacz: ENGLISH
wcinij pokrêt³o (1) aby potwierdziæ nowe ustawienie
.Wywietlacz: LANGUAGE
wcinij przycisk programowania (4) aby opuciæ tryb programowania lub przekrêæ
pokrêt³em (1) aby przejæ do nastêpnego punktu programowania
· .Wywietlacz: READY
·
·
·
·
·

16. Konserwacja
16.1 Nape³nianie ekspresu wod¹
· .Wywietlacz: FILL WATER  je¿eli taka informacja uka¿e siê na wywietlaczu dalsze
wydawanie napojów nie jest mo¿liwe. Nale¿y postêpowaæ zgodnie ze wskazówkami
podanymi w rozdz. 3.3. Przynajmniej raz dziennie nale¿y wymieniæ ca³¹ wodê w
zbiorniku wody na wie¿¹.
· .Wywietlacz: READY
16.2 Opró¿nianie zasobnika fusów
· .Wywietlacz: EMPTY GROUNDS  je¿eli taka informacja uka¿e siê na wywietlaczu
dalsze wydawanie napojów nie jest mo¿liwe. Nale¿y opró¿niæ pojemnik fusów (Fig.14)
· ostro¿nie wyjmij tackê ociekow¹  jest pe³na wody
· .Wywietlacz: NO TRAY
· opró¿nij i w³ó¿ z powrotem na miejsce
· .Wywietlacz: READY
Czerwony wskanik poziomu pokazuje kiedy tacka ociekowa jest pe³na
16.3 Brak tacki ociekowej
· .Wywietlacz: NO TRAY  je¿eli ukaza³a siê taka informacja oznacza to, ¿e tacka ociekowa
nie zosta³a w³o¿ona na miejsce lub zosta³a w³o¿ona w nieprawid³owy sposób
· w³ó¿ poprawnie tackê ociekow¹ (20) na miejsce
· .Wywietlacz: READY
16.4 Nape³nianie pojemnika kawy ziarnistej
· .Wywietlacz: FILL BEANS
· patrz rozdz. 3.4
Powy¿sza informacja zniknie po wydaniu porcji kawy po nape³nieniu pojemnika.
Zalecamy oczyszczenie pojemnika za ka¿dym razem kiedy przed jego nape³nieniem za pomoc¹
czystej suchej ciereczki. Pamiêtaj o wy³¹czeniu ekspresu przed czyszczeniem pojemnika
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16.5 Wymiana filtra
Po ka¿dych 50 litrach wydanej wody lub po 2 miesi¹cach u¿ytkowania ekspresu nale¿y wymieniæ
wk³ad filtra jak to opisano w rozdz. 5.1
16.6 Czyszczenie ekspresu Impressa F50
Po ka¿dych 200 cyklach parzenia kawy lub po 160 automatycznych p³ukaniach ekspresu wymaga
on dok³adnego czyszczenia, które jest opisane w rozdz. 7. na wywietlaczu pojawi siê nastêpuj¹ca
informacja:
· .Wywietlacz: READY CLEAN
Kawê mo¿na dalej wydawaæ jednak zalecamy wykonanie mycia ekspresu w ci¹gu najbli¿szych
dni aby zapobiec zablokowaniu systemu
16.7 Zakamienienie ekspresu
· .Wywietlacz: READY CALCIFIED
Podczas pracy ekspresu nastêpuje jego zakamienienie. Szybkoæ osadzania siê kamienia zale¿y od
twardoci u¿ytkowanej wody. Powy¿sza informacja mówi o koniecznoci uruchomienia procesu
odkamieniania, który jest opisany w rozdz.8.
Ekspres mo¿na przy tej informacji dalej u¿ytkowaæ jednak zalecamy przeprowadzenie
odkamieniania w ci¹gu najbli¿szych dni aby zapobiec uszkodzeniom maszyny
16.8 Opró¿nianie systemu
Czynnoci te przeprowadza siê w celu zabezpieczenia ekspresu przed zamarzniêciem w czasie
transportu
· Maszyna musi byæ wy³¹czona
· Umieæ pojemnik pod dysz¹ (16) gor¹cej wody
· Wcinij przycisk wstêpnego wyboru pary (8)
· .Wywietlacz: OPEN TAP
· .Wywietlacz: EMPTYING
· .Wywietlacz: CLOSE TAP
· Maszyna zostaje wy³¹czona automatycznie
17. Czyszczenie
Ekspres ma wbudowany program czyszczenia. Zajmuje on ok. 15 min.
- do czyszczenia u¿ywaj tylko tabletek Jura, które s¹ dostêpne u naszego
lokalnego przedstawiciela
- w³¹czony cykl nie mo¿e byæ przerwany a¿ zostanie zakoñczony
- dodatkowo po zakoñczeniu cyklu nale¿y opró¿niæ i oczyciæ pojemnik kawy
mielonej
·
·
·
·
·
·

.Wywietlacz: READY CLEAN
wcinij przycisk konserwacji (7) do momentu, a¿ uka¿e siê napis
.Wywietlacz: EMPTY TRAY
zdemontuj tackê ociekow¹
.Wywietlacz: NO TRAY
w³ó¿ tackê z powrotem na miejsce
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

zdejmij kratkê ociekow¹ (19)
podstaw pojemnik o poj. 1l pod wylewkê (17) (patrz Fig. 12)
.Wywietlacz: PRESS MAINT.
Wcinij przycisk konserwacji (7)
.Wywietlacz: CLEANING
.Wywietlacz: FILL TABLET
w³ó¿ pastylkê czyszcz¹c¹ (patrz Fig.15)
.Wywietlacz: PRESS MAINT.
Wcinij przycisk konserwacji (7)
.Wywietlacz: CLEANING
.Wywietlacz: EMPTY TRAY
.Wywietlacz: NO TRAY
.Wywietlacz: READY
Proces mycia zosta³ zakoñczony

18. Odkamienianie
Impressa F50 ma równie¿ wbudowany program odkamieniania, który zajmuje ok. 40 min
- do czyszczenia u¿ywaj tylko tabletek Jura, które s¹ dostêpne u naszego
lokalnego przedstawiciela
- w³¹czony cykl nie mo¿e byæ przerwany a¿ zostanie zakoñczony
- maszyna musi byæ wy³¹czona przed rozpoczêciem odkamieniania
- roztwór z tabletki jest aktywny i wszelkie kropelki, które spadn¹ na naturalne
powierzchnie jak kamieñ czy drewno musz¹ byæ natychmiast starte, aby nie
pozosta³ na nich trwa³y lad
- w trakcie procesu odkamieniania nie nale¿y uzupe³niaæ roztworu tylko
odczekaæ do opró¿nienia pojemnika
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

.Wywietlacz: READY CALCIFIED
wy³¹cz ekspres wy³¹cznikiem (3) ON/OFF
wcinij przycisk konserwacji (7)
.Wywietlacz: EMPTY TRAY
usuñ tackê
.Wywietlacz: NO TRAY
w³ó¿ tackê ponownie
.Wywietlacz: AGENT IN TANK
kompletnie rozpuæ w 0.5 litra wody dwie pastylki odkamieniaj¹ce i wlej roztwór do
pojemnika na wodê
.Wywietlacz: OPEN TAP AGENT IN TANK
umieæ du¿y pojemnik pod dysz¹ (16)
otwórz zawór (14) pary/gor¹cej wody (Fig.13)
.Wywietlacz: DE-SCALING
.Wywietlacz: CLOSE TAP
zamknij zawór (14)
.Wywietlacz: DE-SCALING
.Wywietlacz: EMPTY TRAY
usuñ tackê
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

.Wywietlacz: NO TRAY
zainstaluj tackê ponownie
.Wywietlacz: FILL WATER
nape³nij pojemnik na wodê wie¿¹ wod¹ i w³ó¿ go na miejsce
.Wywietlacz: OPEN TAP
otwórz zawór (14) pary/gor¹cej wody (Fig.13)
.Wywietlacz: DE-SCALING
.Wywietlacz: CLOSE TAP
zamknij zawór (14)
.Wywietlacz: DE-SCALING
.Wywietlacz: EMPTY TRAY
wyjmij tackê
.Wywietlacz: NO TRAY
za³ó¿ tackê ponownie
.Wywietlacz: PRESS MAINT.
Wcinij przycisk konserwacji (7)
.Wywietlacz: RINSING
.Wywietlacz: READY
odkamienianie zosta³o zakoñczone

19. Wskazówki dotycz¹ce w³aciwego parzenia kawy:
- ustaw odpowiedni¹ dla u¿ywanej fili¿anki wysokoæ dyszy dozowania kawy (17)
(Fig.3)
- wyreguluj odpowiedni¹ granulacjê mielonej kawy
- fili¿anki, w których parzysz kawê powinny byæ wstêpnie podgrzane (im mniejsza
porcja kawy, tym wa¿niejsze jest to wstêpne podgrzanie fili¿anek dla w³aciwego
smaku kawy)
- pamiêtaj, ¿e mieszanie kawy/herbaty, dodawanie mleka lub cukru  obni¿a
temperaturê przygotowanej kawy.
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20. Objanienie napisów wywietlacza:
WYWIETLACZ
FILL WATER

PRZYCZYNA
1. pojemnik wody jest pusty
2. wyp³yw zatkany

FILL BEANS

1. pojemnik kawy ziarnistej jest
pusty
2. pomimo nape³nienia
pojemnika informacja jest
dalej wywietlana
1. pojemnik na fusy jest pe³en
2. tacka po opró¿nieniu
zainstalowana za szybko

EMPTY GROUNDS

NO TRAY
READY CLEAN
READY SCALED
READY FILTER
FAULT

Tacka ociekowa nie zainstalowana
lub zainstalowana niepoprawnie
Nale¿y przeprowadziæ czyszczenie
ekspresu
Wymagane odkamienienie ekspresu
Filtr zu¿yty
B³¹d niezidentyfikowany

WSKAZÓWKA
1. nape³nij pojemnik wie¿¹
wod¹
2. wyp³ucz lub przeprowad
odkamienienie pojemnika
1. nape³nij pojemnik kaw¹
2. napis znika po zaparzeniu
porcji kawy po nape³nieniu
pojemnika
1. opró¿nij pojemnik na fusy
2. odczekaj 10 s przed
ponownym zainstalowaniem
tacki ociekowej
Zainstaluj poprawnie tackê ociekow¹
Przeprowad czyszczenie (rozdz. 17)
Przeprowad odkamienienie (r. 18)
Wymieñ filtr (rozdz. 5.1)
- wy³¹cz ekspres
- od³¹cz zasilanie elektryczne
- pod³¹cz zasilanie do ekspresu
- w³¹cz ekspres
- je¿eli nie pomog³o - wezwij
serwis

21. Usuwanie prostych problemów
PROBLEM
Ha³as dochodz¹cy z m³ynka
Za ma³o pianki w Cappuccino
Kawa z wylewki leci za wolno
(kapie)

PRZYCZYNA
Prawdopodobnie obce cia³o w
¿arnach m³ynka

RADA
Parzenie kawy z kawy
zmielonej nadal mo¿liwe 
wezwij serwis do m³ynka
Dysza spieniaj¹ca zablokowana Wyczyæ dysze spieniaj¹c¹
Za drobno zmielona kawa
- Ustaw odpowiedni¹
granulacjê mielenia
kawy
- U¿yj kawy mielonej o
wiêkszej granulacji

W przypadku innych problemów  skontaktuj siê z autoryzowanym serwisem ekspresu
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W celu uzyskania dodatkowych informacji proszê kontaktowaæ siê z filiami Elite Coffee Service
w poszczególnych miastach:
FILIA W £ODZI
UL. KASPRZAKA 6
91-083 £ÓD
TEL. 042-632 24 46
e-mail: lodz@elite.pl

FILIA W KRAKOWIE
UL. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 38
30-128 KRAKÓW
TEL. 012-637 74 62
e-mial: krakow@elite.pl

FILIA WE WROC£AWIU
UL. GROTA ROWECKIEGO 75
52-232 WROC£AW
TEL. 071-373 06 43
e-mail: wroclaw@elite.pl

FILIA W GDYNI
UL. PUCKA 112
81-154 GDYNIA
TEL. 058-781 74 65
e-mail: gdansk@elite.pl

FILIA W SZCZECINIE
UL. £UKASIÑSKIEGO 110
71-215 SZCZECIN
TEL. 091-485 81 20
e-mail: szczecin@elite.pl

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

FILIA W POZNANIU
UL. POZNAÑSKA 50
60-080 TARNOWO PDG
TEL. 061- 816-69 40
e-mail: poznan@elite.pl

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