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Sissejuhatus
Täname Sind, et ostsid IMPRESSA kohvimasina. Et IMPRESSA Sind
korralikult teeniks, loe käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoia alles.
Kui vajad rohkem teavet või kui Sul tekib mõni selline probleem, millele
käesolevas kasutusjuhendis piisavalt täpset vastust ei leidu, siis võta palun
ühendust meiega või pöördu kohaliku edasimüüja poole.
Lisaks sellele leiad meie Interneti-leheküljelt (www.jura.com)
kasulikke nõuandeid nii IMPRESSA kasutamise kui ka
hooldamise kohta.

1.
1.1

Ohutusalane teave
Hoiatus

■ Lapsed ei teadvusta elektriliste seadmete kasutamisega kaasnevaid
ohtusid. Seepärast hoia selliseid seadmeid kasutavatel lastel alati silm
peal.
■ Kohvimasinat võivad kasutada ainult vastavate oskustega inimesed.
■ Ära kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega kohvimasinat.
■ Ära paranda ega ava ise kohvimasinat. Masinat võib parandada ainult
volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.
■ Ära aseta kohvimasinat vette.

1.2

Ettevaatusabinõud

■ Ära jäta masinat vihma, lume ega pakase kätte. Ära puuduta masinat
märgade kätega.
■ Aseta IMPRESSA kindlale tasasele pinnale, mida vesi ei kahjusta. Ära
aseta masinat kuumale ega soojale pinnale (nt pliidiplaat). Hoia
kohvimasinat lastele ligipääsmatus kohas.
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■ Kui Sa ei kavatse masinat pikka aega kasutada (nt puhkuse ajal
jne), siis tõmba pistik seinakontaktist välja.
■ Alati enne masina puhastamist tõmba pistik seinakontaktist välja.
■ Pistikut seinakontaktist eemaldades ära tõmba juhtmest ega
masinast.
■ Kohvimasin ühendatakse vooluvõrku toitejuhtme abil. Kontrolli, et
juhe ei jääks kellelegi jalgu. Hoia kohvimasinat lastele ja
lemmikloomadele ligipääsmatus kohas.
■ Ära pane kohvimasinat ega selle osi nõudepesumasinasse.
■ Aseta masin kohta, kus on piisav õhuringlus, siis ei kuumene
masin üle.

2.

IMPRESSA ettevalmistamine

2.1

Võrgupinge kontrollimine

IMPRESSA toitepinge on tehases seadistatud. Kontrolli, kas kohalik
võrgupinge vastab IMPRESSA all olevale andmesildile märgitud
andmetele.

2.2

Sulavkaitsmete kontrollimine

IMPRESSA töötab 10-amprise vooluga. Kontrolli, kas sulavkaitse on
piisava võimsusega.

2.3

Veemahuti täitmine
Kasuta ainult värsket külma vett. Ära vala masinasse piima,
mineraalvett ega muid vedelikke.

■ Võta veemahuti välja ja loputa seda põhjalikult külma kraaniveega
(joonis 4).

■ Seejärel täida mahuti veega ja aseta oma kohale tagasi. Kontrolli, et
mahuti kinnituks kuuldava klõpsuga oma kohale.

2.4

■ Ava oamahuti kaas (12) ja eemalda aroomikate (13).
■ Puhasta oamahutit seest ja vaata, et selles ei oleks võõrkehi.
■ Vala kohvioad mahutisse ja sulge kaas.

Jahvati reguleerimine

Jahvatit saab reguleerida vastavalt kohviubade röstimisastmele. Soovitame
kasutada:
peent jahvatusastet

→

jämedat jahvatusastet

→

heleda rösti puhul (mida väiksemad
punktid, seda peenem jahvatusaste)
tumeda rösti puhul (mida suuremad
punktid, seda jämedam jahvatusaste)

Jahvatusastet saab reguleerida ainult siis, kui jahvati töötab.
■ Ava oamahuti kaas (12) ja eemalda aroomikate (13).
■ Jahvatusastme reguleerimiseks keera oamahutis asuv pöördlüliti
(joonis 2) soovitud asendisse.

Toitelüliti
Enne masina esmakordset kasutamist lülita oma IMPRESSA
toitelülitist (24) sisse.

Oamahuti täitmine
Et JURA kohvimasin töötaks kaua ja tõrgeteta, ei tohi selles
jahvatada kohviube, mida on röstimise käigus või pärast seda
töödeldud lisaainetega (nt suhkruga). Sellised kohvioad võivad
jahvatit kahjustada. Garantii ei kata töödeldud kohviubade
jahvatamise tagajärjel tekkinud vigade parandamise kulusid.

2.5

2.6

Kui Sul ei ole plaanis IMPRESSAt pikemat aega kasutada (nt
puhkuse ajal), siis soovitame masina toitelülitist (24) välja
lülitada.

3.

Esimene kasutuskord

■ Vala kohvioad oamahutisse (12).
■ Lülita IMPRESSA toitelülitist (24) sisse.
■

Sinu IMPRESSA lülitub ooterežiimile.

(3)
■ Puuduta sümbolit
SPRACHE (KEEL)
■
DEUTSCH (SAKSA)
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub soovitud keel (joonis 17).
■ Näiteks
LANGUAGE (KEEL)
ENGLISH (INGLISE)
■ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit (1) (joonis 17).
■
FILL WATER (TÄIDA VEEMAHUTI VEEGA)
■ Täida veemahuti (10) värske veega.
■
OPEN TAP (AVA KRAAN)
■ Aseta tühi tass vahetatava kuumaveeotsiku alla (16).
■ Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
■
FILLING SYSTEM (SÜSTEEMI TÄITMINE)
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
■
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■ Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
■
FILLING SYSTEM (SÜSTEEMI TÄITMINE)
■
HEATING (MASIN SOOJENEB)
PRESS
■
MAINT (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI).
■ Puuduta sümbolit
(7).
Masin loputab.
■
■
RINSING (LOPUTAMINE)
■
READY (VALMIS)
Kui ekraanile ilmub kiri FILL BEANS (LISA KOHVIUBE),
siis vajuta veel kord kohvivalmistusklahvi. Masin ei ole veel
tuvastanud, et oamahutisse on kohviube lisatud.
Täiusliku vahu saamiseks reguleeri kohvitila (17) tassi jaoks
sobivale kõrgusele (joonis 3).

4.

Vee karedusastme reguleerimine
IMPRESSA kuumutab vett. Selle tulemusel koguneb kasutamise
käigus masinasse katlakivi. Enne esmakordset kasutamist tuleb
masinasse programmeerida vastav vee karedusaste. Kasuta selleks
masinaga kaasas olevat testriba.
1 Saksa kareduskraadile vastab 1,79 Prantsuse kraadi.
Kui filter on aktiveeritud, siis programmeerimisel vee karedusastet enam ei kuvata.
Kohvimasinal IMPRESSA on viis karedusastet, mis kuvatakse
vee karedustaseme reguleerimise ajal ekraanile.
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Ekraanile ilmuvad teated tähendavad järgmist.
LEVEL –– Vee karedustaseme funktsioon on välja lülitatud.
(TASE ––)
LEVEL 1 Vee karedus Saksa kareduskraadides 1 kuni 7°
(TASE 1) Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 1,79 kuni 12,53°
LEVEL 2 Vee karedus Saksa kareduskraadides 8 kuni 15°
(TASE 2) Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 14,32 kuni 26,85°
LEVEL 3 Vee karedus Saksa kareduskraadides 16 kuni 23°
(TASE 3) Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 28,64 kuni 41,14°
LEVEL 4 Vee karedus Saksa kareduskraadides 24 kuni 30°
(TASE 4) Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 42,96 kuni 53,7°
Tehases seadistatakse karedusaste LEVEL 3. Võid valida ise mõne
muu karedusastme. Selleks toimi järgnevalt.
■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1),
kuni ekraanile ilmub kiri FILTER –/√
■
FILTER –
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub järgmine teade:
■
HARDNESS (VEE KAREDUS)
■ Programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
LEVEL 3 (TASE 3)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub soovitud tase.
■ Näiteks
LEVEL 4
■ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
HARDNESS (VEE KAREDUS)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)

5.

Filtri Claris plus paigaldamine
Kui filter Claris plus on õigesti paigaldatud, siis ei ole vaja
kohvimasinat katlakivist puhastada. Clarise filtri kohta võib
leida põhjalikumat teavet brošüürist “Claris plus. Karm
katlakivi vastu. Õrn Sinu kohvimasina vastu".

5.1

Filtri paigaldamine
Filtri täielikuks loputamiseks lase pool liitrit vett välja voolata.
Et masin korralikult töötaks, sulge kraan (14) alles siis, kui
ekraanile ilmub teade
CLOSE TAP (SULGE KRAAN).

■ Keera filtrikinniti üles. Eemalda veemahutist vana filter ja aseta
kergelt surudes kohale uus (joonis 1).
■ Lükka filtrikinnitit allapoole tagasi, kuni see kinnitub kuuldava
klõpsuga.
■ Täida veemahuti külma värske kraaniveega ning aseta oma kohale
tagasi.
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■
FILTER –
■ Programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
NO – (EI)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub järgmine teade:
■
YES √ (JAH)
■ Filtri aktiveerimiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
INSERT (PAIGALDA)
OPEN TAP (AVA KRAAN)
■ Aseta piisavalt suur nõu (umbes 1-liitrine) vahetatava kuumaveeotsiku
(16) alla.
■ Kui Sa ei ole filtrit Claris plus veel paigaldanud, siis tee seda nüüd.
■ Keera auru-/kuumaveekraan (14) lahti (joonis 12).

■
■
■
■
■

RINSING
FILTER (FILTRI LOPUTAMINE)
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
Sulge auru-/kuumaveekraan (14), nüüd kuumeneb IMPRESSA
kohvivalmistamiseks vajaliku temperatuurini.
HEATING UP (MASINA SOOJENEMINE)
READY (VALMIS)
Nüüd on filter aktiveeritud. Programmeerimisrežiimis vee karedustaseme reguleerimise funktsiooni enam ei kuvata.

5.2

Filtri vahetamine
Filtri täielikuks loputamiseks lase pool liitrit vett välja voolata.
Et masin korralikult töötaks, sulge kraan (14) alles siis, kui
ekraanile ilmub teade
CLOSE TAP (SULGE KRAAN).
Filtrit tuleb vahetada pärast umbes 50 liitri joogi valmistamist.
Ekraanile ilmub vastavasisuline märguanne. Veemahutis olevalt
filtrihoidja skaalalt on näha, kui kaua saab filtrit CLARIS plus veel
kasutada.

■
■
■
■
■
■

CHANGE FILTER / MACHINE READY (VAHETA
FILTRIT / MASIN VALMIS)
(7).
Puuduta sümbolit
REPLACE (VAHETA)
OPEN TAP (AVA KRAAN)
Võta veemahuti masinast välja ja tühjenda see.
Keera filtrikinniti üles. Eemalda veemahutist vana filter ja aseta
kergelt surudes kohale uus (joonis 1).
Lükka filtrikinnitit allapoole tagasi, kuni see kinnitub kuuldava
klõpsuga.
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■ Täida veemahuti külma värske kraaniveega ning aseta oma kohale
tagasi.
■ Aseta vahetatava kuumaveeotsiku (16) alla piisavalt suur nõu (umbes
1-liitrine) ning keera auru-/kuumaveekraan (14) lahti (joonis 12).
■
RINSING FILTER (FILTRI LOPUTAMINE)
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
■
■ Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
■
HEATING UP (MASINA SOOJENEMINE)
■
READY (VALMIS)

5.3

Filtri vahetamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta

■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER √.
■ Funktsiooni valimiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
YES √ (JAH)
■ Funktsiooni kinnitamiseks vajuta veel kord pöördlülitit (1).
■
INSERT/OPEN TAP (PAIGALDA/AVA KRAAN)
■ Programm “Filtri vahetamine” on nüüd aktiveeritud. Edasi lähtu
peatükis 5.2 esitatud juhistest (alates käsklusest
REPLACE/OPEN TAP (VAHETA/AVA KRAAN)).

6.

IMPRESSA loputamine
Kui IMPRESSA lülitatakse pärast mahajahtumist uuesti sisse,
siis käivitub automaatne loputus. Kui masin välja lülitatakse,
siis käivitub samuti automaatne loputus.

(3).
■ Puuduta sümbolit
HEATING UP (MASINA SOOJENEMINE)
■
■
PRESS MAINT. (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)
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■ Puuduta sümbolit
(7).
■
RINSING (LOPUTUS)
■
READY (VALMIS)

6.1

IMPRESSA loputamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta

■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
MAINTENANCE (HOOLDUS).
■ Funktsiooni valimiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
RINSE (LOPUTUS)
■ Funktsiooni kinnitamiseks vajuta veel kord pöördlülitit (1).
■
RINSING (LOPUTUS)
READY (VALMIS)
■

7.

Kohvivalmistamiseks kasutatava veekoguse reguleerimine
Milliliitrites (ML) näidatud väärtus on referentsväärtus ja võib
erineda tegelikust.
Veekogust on võimalik muuta või veevoolu peatada ka kohvivalmistamise ajal. Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub
soovitud väärtus (ML).

Pöördlüliti (1) abil saab veekogust 5 ml kaupa reguleerida.
READY (VALMIS)
■
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub soovitud veekoguse
näit.
■
Näiteks 120 ML

8.

Ühe tassi kohvi valmistamine

9.

Valida saab kolme kohvikanguse vahel. Kohvikanguse valimiseks
vajuta sobivat sümbolit ( / / ). MILD (MAHE)
NORMAL (KESKMINE)
STRONG (KANGE)

Kahe tassitäie kohvi valmistamisel ei saa kohvi kangust valida.
Masin valmistab automaatselt kaks tassitäit mahedat kohvi.
Veekoguse saab valida enne kohvivalmistamist pöördlüliti (1)
abil.

Veekoguse saab valida enne kohvivalmistamist pöördlüliti (1)
abil.

Kohvivalmistamise enneaegseks peatamiseks puuduta sümbolit
(8).

Kohvivalmistamise enneaegseks peatamiseks vajuta sümbolit
(8).

IMPRESSA salvestab kohvi valmistamiseks kasutatud veekoguse kuni järgmise valmistamiskorrani mällu.

IMPRESSA salvestab kohvi valmistamiseks kasutatud veekoguse kuni järgmise valmistamiskorrani mällu.

Selleks, et vaadata, kui palju vett Sa viimasel korral kohvivalmistamiseks kasutasid, vajuta korraks pöördlülitile (1).

Selleks, et vaadata, kui palju vett Sa viimasel korral kohvivalmistamiseks kasutasid, vajuta korraks pöördlülitile (1).
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

READY (VALMIS)
Aseta tass reguleeritava kõrgusega kohvitila (17) alla.
Puuduta sümbolit
(5)
COFFEE (KOHV)
Vajuta aroomi valimiseks ühte sümbolitest.
Nt
STRONG (KANGE) aroom
STRONG (KANGE)
Puuduta sümbolit
(8).
Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
160 ML
Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile (9) ilmub soovitud veekogus.
nt 120 ML
COFFEE (KOHV)
Sinu valitud jooki valmistatakse.
READY (VALMIS)

Kahe tassi kohvi valmistamine

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

READY (VALMIS)
Aseta kaks tassi reguleeritava kõrgusega kohvitila (17) alla.
Puuduta kaks korda sobivat kohvivalmistussümbolit.
2 COFFEE (2 KOHVI)
120 ML
Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile (9) ilmub soovitud veekogus.
nt 210 ML
COFFEE (KOHV)
Sinu valitud jooki valmistatakse.
READY (VALMIS)
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10. Eeljahvatatud kohvist joogi valmistamine
Ära kasuta lahustuvat kohvi. Soovitame kasutada värskelt
jahvatatud ube või valmis jahvatatud, vaakumpakendis kohvi.
Ära pane masinasse rohkem kui 2 mõõtelusikatäit kohvipulbrit.
Eeljahvatatud kohvi mahuti ei ole mõeldud pulbri hoidmiseks.
Jälgi, et kohvipulber ei oleks liiga peene jahvatusastmega.
Liiga peen pulber võib süsteemi ummistada. Sellisel juhul
kohvitilast ei voola, vaid ainult tilgub kohvi.

11. Kuumaveefunktsiooni kasutamine
IMPRESSA salvestab viimati kasutatud kuuma vee koguse
kuni järgmise valmistamiskorrani mällu.

Kui panna täitelehtrisse liiga vähe kohvipulbrit, siis ilmub
ekraanile teade NOT ENOUGH POWDER (LIIGA VÄHE
PULBRIT). IMPRESSA katkestab joogi valmistamise ja
lülitub tagasi ooterežiimi.

Täiusliku veevoolu tagamiseks paigalda masinale kuumaveeotsik (joonis 5). Kui soovid kuumaveeotsikut (16) vahetada,
siis oota pärast kuumaveefunktsiooni kasutamist natuke aega –
vahetult pärast kuuma vee voolamise lõppemist on otsik kuum.

Joogi valmistamise saad igal ajal suvalise kohvivalmistusklahvi abil katkestada.

Esialgu võib kuum vesi pritsida. Ole ettevaatlik, et kuuma vett
nahale ei satuks!

READY (VALMIS)
■
■ Aseta 1 või 2 tassi reguleeritava kõrgusega kohvitila (17) alla.
■ Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas (11).
■
FILL POWDER (LISA PULBER)
■ Tõsta eeljahvatatud kohvi täitelehtrisse (11) 1 või 2 triiki mõõtelusikatäit kohvi (joonis 10) ja sulge lehtri kaas.
SELECT KEY (VALI KLAHV)
■
■ Vajuta sobivat valmistusklahvi.
■
120 ML (viimati kasutatud veekogus)
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■
COFFEE (KOHV)
■ Sobiva veekoguse valimiseks keera jälle pöördlülitit (1).

12

■ Näiteks
210 ML
■
COFFEE (KOHV)
■ Sinu valitud jooki valmistatakse.
■
READY

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

READY (VALMIS)
Aseta tühi tass vahetatava kuumaveeotsiku alla (16).
Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
STEAM (AUR)
(8).
Puuduta sümbolit
140 ML
Näiteks
WATER (VESI)
Soovitud veekoguse valimiseks keera lülitit (1).
Näiteks
200 ML
WATER (VESI)
Kui avast on soovitud kogus vett välja voolanud, siis ilmub
ekraanile järgmine teade:
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
■

■ Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
■
READY (VALMIS)
Enne teatele CLOSE TAP (SULGE KRAAN) reageerimist
võib avast veel pisut vett voolata.

12. Aurufunktsiooni kasutamine
Et masin Sind korralikult teeniks, puhasta kaheasendilist vahuotsikut (15) regulaarselt. Keera otsik lahti, nagu on kirjeldatud…
Hoia otsikut ülalt ja alt ning keera see osadeks lahti (joonis 16).
Loputa otsiku kolme osa põhjalikult voolava vee all.
Kontrolli, kas otsik on korralikult lukustunud. Kui kuivanud piim
on otsiku ummistanud või kui otsik ei ole korralikult kinnitatud,
siis võib see masina kasutamise käigus ootamatult lahti tulla.
Paigalda kaheasendiline vahuotsik masina külge (joonis 6). Selle
leiad masina juurde kuuluvast komplektist. Kui soovid otsikut (15)
vahetada, siis oota pärast aurufunktsiooni kasutamist natuke aega –
vahetult pärast seda on otsik kuum.
Auru võib kasutada vedelike kuumutamiseks ja cappuccino jaoks
piima vahustamiseks. Jälgi, et kaheasendiline vahuotsik (15) oleks
vedelike kuumutamise ajal fikseeritud ülemisse, kuumutamisasendisse. Vedelike vahustamiseks suru kaheasendilist vahuotsikut
allapoole, keerates seda pisut.

READY (VALMIS)
■
■ Sea vahustatava piima või kuumutatava vedeliku anum nii, et
kaheasendiline vahuotsik (15) jääks vedeliku sisse.
■ Auru väljalaskmiseks keera auru-/kuumaveekraan lahti (14)
(joonis 12).
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
STEAM (AUR)
■
■ Auru soovitud väljalaskeaja valimiseks keera pöördlülitit (1), kuni
ekraanile ilmub sobiv aeg sekundites (SEC).
35 SEC (SEK)
■ Näiteks
■ Kui Sa aurufunktsiooni parameetreid pöördlüliti (1) abil ei muuda,
siis kasutab masin automaatselt viimaseid andmeid.
■ Aurufunktsiooni kasutamise ajal ilmub ekraanile kiri STEAM
(AUR).
■ Kui soovitud kogus auru on valmis, ilmub ekraanile kiri CLOSE
TAP (SULGE KRAAN).
■ Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
■
READY (VALMIS)
Enne teatele CLOSE TAP (SULGE KRAAN) reageerimist
võib avast veel pisut auru tulla.

13. Auru valmistamine professionaalse piimavahustaja või
tavalise piimavahustaja abil
Professionaalne ja tavaline piimavahustaja on lisatarvikud.
Võta ühendust Jura volitatud edasimüüjaga.

Enne õige auruvoo saavutamist voolab auruotsikust natuke vett
välja. Tulemust (nt piimavahu kvaliteeti) see ei mõjuta.
Esialgu võib kuum vesi pritsida. Aurujuga kuumeneb. Ole
ettevaatlik, et kuum aur nahale ei satuks!
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13.1

Professionaalse piimavahustaja või tavalise piimavahustaja
kinnitamine IMPRESSA külge

■ Eemalda kas kuumaveeotsik (joonis 5) või kaheasendiline vahuotsik
(joonis 6).
■ Seejärel kinnita professionaalne piimavahustaja või tavaline
piimavahustaja IMPRESSA külge (joonis 7).
■ Ühenda piimavoolik professionaalse piimavahustaja või tavalise
piimavahustajaga (joonis 9).
Piima ammutamiseks sobib ideaalselt lisatarvikuna pakutav
eraldi piimamahuti. Ühenda piimamahuti IMPRESSA külge
(joonis 8).

13.2

Cappuccino ja kuuma piima valmistamine professionaalse

piimavahustajaga

■ Cappuccino valmistamiseks keera pöördlüliti (1) (joonis 9)
asendisse 2.
■ Kuuma piima valmistamiseks keera pöördlüliti (1) (joonis 9)
asendisse 3.
■ Kalla piim piimamahutisse või pane piimavoolik otse piima sisse
(joonis 8).
■ Aseta tass professionaalse piimavahustaja alla.
■ Auru väljalaskmiseks keera auru-/kuumaveekraan lahti (joonis 12).
STEAM (AUR)
■
■ Sinu cappuccino’t / kuuma piima valmistatakse.
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Võid valida suvalise auru väljalaskeaja. Keera pöördlülitit (1), kuni
ekraanile (9) ilmub soovitud aeg sekundites (SEC).
■
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nt 35 SEC (SEK)

■
STEAM (AUR)
■ Kui määratud kogus auru on välja voolanud, ilmub ekraanile teade
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
■
■ Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
■

13.3

READY (VALMIS)

Cappuccino valmistamine tavalise piimavahustajaga

■ Kalla piim piimamahutisse või pane piimavoolik otse piima sisse
(joonis 8).
■ Aseta tass tavalise piimavahustaja alla.
■ Auru väljalaskmiseks keera auru-/kuumaveekraan lahti (joonis 12).
STEAM (AUR)
■
■ Sinu cappuccino’t valmistatakse.
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Võid valida suvalise auru väljalaskeaja. Keera pöördlülitit (1), kuni
ekraanile (9) ilmub soovitud aeg sekundites (SEC).
■

nt 35 SEC (SEK)

STEAM (AUR)
■
■ Kui määratud kogus auru on välja voolanud, ilmub ekraanile teade
■
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
■ Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
■

13.4

READY (VALMIS)

Professionaalse piimavahustaja ja tavalise piimavahustaja
puhastamine
Pärast piima vahustamist vajavad professionaalne piimavahustaja ja tavaline piimavahustaja puhastamist.

■ Täida umbes pooleliitrine nõu veega ja aseta piimavoolik nõusse.
■ Aseta professionaalse piimavahustaja või tavalise piimavahustaja alla
piisavalt suur anum.
■ Lase aurul välja voolata seni, kuni professionaalsest piimavahustajast
või tavalisest piimavahustajast tulev vesi on puhas.
Professionaalset piimavahustajat ja tavalist piimavahustajat on
kõige parem puhastada JURA Auto-Cappuccino puhastaja abil.
Võta ühendust Jura volitatud edasimüüjaga. Soovitame neid
seadmeid puhastada iga päev.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hooldus
Aroom
Temperatuur
Kellaaeg
Automaatne sisselülitumisaeg
Automaatne väljalülitumisaeg
Loendur
Keel
Ekraan
Välju

14. IMPRESSA väljalülitamine

Programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1), kuni
ekraanile ilmub kiri FILTER –/√

Et masin korralikult töötaks, ära lülita oma IMPRESSA’t
toitelülitist (24) välja enne, kui ekraanil (9) on kõik sümbolid
peale (3) kustunud.
■
READY (VALMIS)
■ Lülita IMPRESSA sisse-/väljalülitusklahvist
■
RINSING (LOPUTUS)
■ Käivitub automaatne loputusprogramm.
■
Sinu IMPRESSA lülitub ooterežiimile.

(3) välja.

15. Programmeerimine
Vastavalt tehase seadistusele saab IMPRESSA’ga hakata kohe
kohvi valmistama, ilma et tarvitseks mingeid parameetreid
muuta. Mitmeid parameetreid on aga võimalik programmeerida
vastavalt isiklikele eelistustele.
Programmeerida saab järgmist.
● Filter
● Vee karedus

Pöördlüliti
Soovitud väärtuste valimiseks ja järgmise funktsiooni juurde
liikumiseks keera pöördlülitit.
Salvestatud väärtuste vaatamiseks ja valitud väärtuste kinnitamiseks vajuta pöördlülitit (joonis 17).

15.1

Filtri seadistuste programmeerimine

Vt peatükki 5.1 “Filtri paigaldamine”.

15.2

Vee kareduse programmeerimine

Vt peatükki 4 “Vee karedusastme reguleerimine”.

15.3

Hooldusmenüü

■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
MAINTENANCE (HOOLDUS).
15

■ Vajuta pöördlülitit (1).
■
RINSE (LOPUTUS)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile (9) ilmub soovitud funktsioon.
■
nt RINSE (LOPUTUS), CLEAN (PUHASTUS), FILTER,
DE-SCALE (KATLAKIVIEEMALDUS) või EXIT (VÄLJU)
■
nt CLEAN (PUHASTUS)
■ Vajuta pöördlülitit (1).
■ Käivitub puhastusprogramm.
■
EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
■ Vt edasi peatükki 17 „Puhastus“, alates punktist 3
EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL).

15.4

Aroomi programmeerimine: INTENSIVE (TUGEV) või STANDARD
(STANDARDNE)
Tehases seadistatakse aroom tugevale režiimile. Soovi korral
võib valida ka standardse režiimi.

■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub aroomi tähis.
■
AROMA (AROOM)
■ Vajuta pöördlülitit (1).
■
INTENSIVE (TUGEV)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub järgmine teade:
■
STANDARD (STANDARDNE)
■ Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
AROMA (AROOM)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
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■
■

Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
READY (VALMIS)

15.5

Temperatuuri programmeerimine

■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub TEMPERATURE
(TEMPERATUUR).
■
TEMPERATURE (TEMPERATUUR)
■ Vajuta pöördlülitit (1).
■
HIGH (KÕRGE)
■ Temperatuuri lülitamiseks režiimilt HIGH režiimile NORMAL
(või vastupidi) keera pöördlülitit.
■
NORMAL (NORMAALNE)
■ Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
TEMPERATURE (TEMPERATUUR)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)

15.6

Kellaaja programmeerimine
Automaatse sisselülitusfunktsiooni kasutamiseks pead esmalt
programmeerima kellaaja.

■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri TIME (KELLAAEG).
TIME (KELLAAEG)
Kellaaja programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
--:-Soovitud tundide arvu valimiseks keera lülitit (1).
12:-Valitud tundide arvu kinnitamiseks ja minutite näidu aktiveerimiseks
vajuta pöördlülitit (1).
12:-Soovitud minutite arvu valimiseks keera pöördlülitit (1).
2:05
Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
TIME (KELLAAEG)
Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU)
Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
READY (VALMIS)
Kui masina juhe tõmmatakse vahepeal seinakontaktist välja,
siis tuleb kellaaeg uuesti programmeerida.

15.7

Automaatse sisselülitusaja salvestamine
Automaatse sisselülitusfunktsiooni kasutamiseks pead esmalt
programmeerima kellaaja (vt peatükki 15.6).

■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.

■ Keera lülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri MACHINE ON
(SISSELÜLITUSAEG).
MACHINE ON (SISSELÜLITUSAEG)
■
■ Sisselülitusaja programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit
(1).
--:-■
■ Soovitud tundide arvu valimiseks keera lülitit (1).
■
12:-■ Valitud tundide arvu kinnitamiseks ja minutite näidu
aktiveerimiseks vajuta pöördlülitit (1).
12:-■
■ Soovitud minutite arvu valimiseks keera lülitit (1).
■
12:05
■ Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
MACHINE ON (SISSELÜLITUSAEG)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)

15.8

Automaatse väljalülitusaja salvestamine
Masina võib programmeerida nii, et teatud aja möödumisel
viimasest kasutuskorrast lülitub see automaatselt välja. Väljalülitusajaks saab valida 0,5 kuni 9 tundi alates viimasest klahvivajutusest; samuti võib funktsiooni väljalülitamiseks valida –:–.

■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri OFF AFT. HR
(LÜLITADA VÄLJA ... TUNNI JÄREL).
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■
OFF AFT. HR (LÜLITADA VÄLJA ... TUNNI JÄREL)
■ Väljalülitusaja programmeerimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
Väljalülitusaeg OFF AFT. HR (LÜLITADA VÄLJA … TUNNI JÄREL)
5.0 HR (5 TUNDI)
■
■ Soovitud tundide arvu valimiseks keera lülitit (1).
1.0 HR (1 TUND)
■
■ Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
OFF AFT. HR (LÜLITADA VÄLJA ... TUNNI JÄREL)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)

15.9

Tassiloendur

Tassiloendur loeb erinevate kohvijookide valmistuskordi:
a) 1 SUUR TASS
;
;
b) 1 KOHV
c) 1 ESPRESSO
;
d) 1 pulbrikohv;
e) 2 KOHVI.
READY (VALMIS)
■
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
CUPS MADE (TASSILOENDUR).
■ Vajuta pöördlülitit (1).
■
100
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■ Tassiloenduri näidu vaatamiseks kohvijookide lõikes vajuta ühte
kohvivalmistusklahvidest ( /
/
).
■ Nt selleks, et vaadata, mitu korda on valmistatud ühte tassitäit
kohvi, vajuta klahvi
(5).
20
■
Eeljahvatatud kohvi valmistuskordade arvu vaatamiseks ava
eeljahvatatud kohvi täitelehter (11).
■ Kahe tassi kohvi valmistuskordade arvu vaatamiseks vajuta ühte
järgmistest sümbolitest: /
/ .
■ Väljumiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
CUPS MADE (TASSILOENDUR)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)

15.10 Keele salvestamine
■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri LANGUAGE
(KEEL).
LANGUAGE (KEEL)
■
■ Keele valimise alustamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub soovitud keel.
■ Näiteks
ENGLISH (INGLISE)
■ Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).

■
LANGUAGE (KEEL)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)

15.11 Ekraanil kuvatava kellaaja seadistamine (24H/AM/PM)
■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
DISPLAY (EKRAAN).
■ Vajuta pöördlülitit (1).
■ Ekraanile ilmub kiri
ML/OZ (MILLILIITRID/UNTSID).
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
24H/AM PM.
■ Vajuta pöördlülitit (1)
■
nt 24H
■ Vali sobiv seadistus.
■ Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
DISPLAY (EKRAAN)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)

15.12 Ekraanil kuvatavate ühikute valimine (ML/OZ – milliliitrid
või untsid)
■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
DISPLAY (EKRAAN).
■ Vajuta pöördlülitit (1)
■ Ekraanile ilmub kiri
ML/OZ (MILLILIITRID/UNTSID).
■ Vajuta pöördlülitit (1).
■
nt ML
■ Vali sobiv seadistus.
■ Seadistuse salvestamiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
DISPLAY (EKRAAN)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)

15.13 Programmeerimisrežiimist väljumine
■
READY (VALMIS)
■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Lüliti valgustus (2) on sisse lülitatud.
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
EXIT (VÄLJU).
■ Vajuta programmeerimisrežiimist väljumiseks pöördlülitit (1).
■
READY (VALMIS)
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16. Hooldus

16.3

16.1

■
NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
■ Kui ekraanile ilmub eeltoodud teade, siis ei ole vedelikusahtel (20)
korralikult paigaldatud või ei ole seda üldse masinasse asetatud.
■ Aseta sahtel (20) oma kohale.

■

Veega täitmine
FILL WATER (TÄIDA VEEMAHUTI VEEGA)
Kui ekraanile ilmub eeltoodud teade, ei saa hetkel rohkem
kohvi valmistada. Lisa masinasse vett vastavalt peatükis 2.3
toodud juhistele.

■

READY (VALMIS)
Veemahutit tuleks iga päev loputada ja selle täitmiseks tohib
kasutada ainult värsket vett. Kasuta ainult värsket külma vett.
Ära vala masinasse piima, mineraalvett ega muid vedelikke.

16.2
■

■
NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
■ Tühjenda ja puhasta sahtel (20) ning aseta see kohale tagasi.
READY (VALMIS)
Vedelikusahtli (20) täitumisest annab märku punane veetaseme
indikaator.

READY (VALMIS)

Oamahuti täitmine

■
FILL BEANS (LISA UBE)
■ Lisa kohviube vastavalt peatükis 2.4 toodud juhistele.
Teade FILL BEANS (LISA UBE) kaob ekraanilt pärast järgmise
tassitäie kohvi valmistamist.
Enne kohviubade lisamist soovitame oamahuti alati kuiva rätikuga
puhtaks pühkida. Enne mahuti puhastamist tuleb IMPRESSA välja
lülitada.

EMPTY GROUNDS (TÜHJENDA
KOHVIPAKSUSAHTEL)

■ Tõmba vedelikusahtel (20) ettevaatlikult välja – see võib vett täis olla.
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16.4

Kohvipaksusahtli tühjendamine

Kui ekraanile ilmub eeltoodud teade, ei saa hetkel rohkem
kohvi valmistada. Esmalt tuleb kohvipaksusahtel (18)
tühjendada (joonis 13).

■

■

Vedelikusahtel puudub

16.5

Filtri vahetamine
Filtrit tuleb vahetada pärast 50 liitri joogi valmistamist.
Ekraanile ilmub vastavasisuline märguanne.

Vt peatükki 5.2 “Filtri vahetamine”.

16.6

IMPRESSA puhastamine

Pärast 200 kohvivalmistamistsüklit või pärast 80 loputust tuleb
IMPRESSA’t puhastada. Ekraanile ilmub teade, kus palutakse käivitada
puhastusprogramm. Selle teate ilmudes saab jätkuvalt kohvi valmistada
või kuumavee- ja aurufunktsiooni kasutada. Soovitame siiski masinat
järgmise paari päeva jooksul puhastada (vt peatükki 17).
■

CLEAN MACHINE / MACHINE READY (PUHASTA
MASINAT / MASIN VALMIS)

16.7

IMPRESSA on katlakivi täis

Kasutamise käigus koguneb kohvimasinasse katlakivi. Katlakivi kogunemise
kiirus sõltub kasutatava vee karedusest. Masin annab märku katlakivi
eemaldamise vajadusest. Selle teate ilmudes saab jätkuvalt kohvi valmistada
või kuumavee- ja aurufunktsiooni kasutada. Soovitame siiski masinat järgmise
paari päeva jooksul katlakivist puhastada (vt peatükki 18).
■

MACHINE CALCIFIED / MACHINE READY (MASIN
KATLAKIVI TÄIS / MASIN VALMIS)

16.8

Üldised puhastamisjuhised

■ Ära kasuta kohvimasina puhastamiseks kraabitsaid, küürimislappe,
nuustikuid ega söövitavaid kemikaale.
■ Puhasta masinat seest ja väljast pehme niiske lapiga.
■ Puhasta vahetatavat kuumaveeotsikut iga kasutuskorra järel.
■ Pärast piima kuumutamist lase masinast kaheasendilise vahuotsiku
sisemuse puhastamiseks natuke kuuma vett.
■ Põhjalikumaks puhastamiseks võta kaheasendiline vahuotsik lahti
(joonis 6).
■ Veemahutit tuleks iga päev loputada ja selle täitmiseks tohib kasutada
ainult värsket vett.
Veemahutisse koguneva katlakivi eemaldamiseks kasuta
harilikku katlakivieemaldusvahendit. Võta veemahuti masinast
välja (joonis 4).

Kui kasutad filtrit Claris plus, siis võta see enne veemahuti
katlakivist puhastamist mahutist välja.

16.9

Süsteemi tühjendamine

Eeltingimus: IMPRESSA on välja lülitatud
Kui IMPRESSA’t on vaja ühest kohast teise transportida
külma ilmaga, siis tuleb süsteem kahjustuste vältimiseks enne
tühjendada.
■ Aseta tühi nõu vahetatava kuumaveeotsiku alla (16).
■
OPEN TAP (AVA KRAAN)
■ Vajuta pöördlülitit (1).
■
EMPTYING (TÜHJENDAMINE)
■
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
■ IMPRESSA lülitub välja.

17. Puhastamine
Sinu IMPRESSA’l on sisseehitatud puhastusprogramm. Puhastustoiming võtab umbes 15 minutit.
IMPRESSA puhastamiseks saab kohalike edasimüüjate käest
spetsiaalseid JURA puhastustablette. Juhime tähelepanu
sellele, et kui kasutad vale puhastusvahendit, võib masin rikki
minna ning vette võib sattuda võõrkehi.
Kui katlakivieemaldusprogramm on käivitatud, siis ei tohi seda
enam katkestada.
Iga kord pärast masina puhastamist tuleb puhtaks teha ka
eeljahvatatud kohvi täitelehter (11).
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■

READY CLEAN (VALMIS, PUHASTADA)

■ Puuduta sümbolit

(7).

■
EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
■ Tühjenda sahtel (20).
■
NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
■ Pane sahtel (20) oma kohale tagasi.
■ Eemalda vedelikusahtli kohal olev rest (19).
■ Aseta nõu (üheliitrine, joonis 11) reguleeritava kõrgusega kohvitila (17)
alla.
■

PRESS MAINT. (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)

■ Puuduta sümbolit
■

(7).

CLEANING (PUHASTAMINE)

■
FILL TABLET (LISA TABLETT)
■ Pane tablett masinasse (vt joonist 14).
■

PRESS MAINT. (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)

■ Puuduta sümbolit

(7).

■

CLEANING (PUHASTAMINE)

■

EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)

■

NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)

READY (VALMIS)
■
■ Kui puhastusprogramm on läbitud, pühi kohvi täitelehter kuiva lapiga
üle.
■ Masina puhastamine on edukalt lõpule viidud.
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17.1

Puhastamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta

■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER –/√
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
MAINTENANCE (HOOLDUS).
■ Funktsiooni valimiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
RINSE (LOPUTUS)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
CLEAN (PUHASTUS).
■ Funktsiooni kinnitamiseks vajuta veel kord pöördlülitit (1).
■
EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
■ Programm “Puhastus” on nüüd aktiveeritud. Edasi lähtu peatükis
17 esitatud juhistest (alates käsklusest
EMPTY TRAY
(TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)).

18. Katlakivi eemaldamine
Sinu IMPRESSA’l on sisseehitatud katlakivieemaldusprogramm.
Puhastustoiming võtab umbes 40 minutit.
IMPRESSA puhastamiseks saab kohalike edasimüüjate käest
spetsiaalseid JURA katlakivieemaldustablette. Juhime tähelepanu
sellele, et kui kasutad vale katlakivieemaldusvahendit, võib masin
rikki minna ning vette võib sattuda võõrkehi.
Kui IMPRESSA’t peab katlakivist puhastama, siis ilmub
ekraanile vastav teade.
Teate ilmudes saab jätkuvalt kohvi valmistada ning kuumavee/aurufunktsiooni kasutada. Katlakivi võib eemaldada ka hiljem.
Enne katlakivieemaldusprogrammi käivitamist lülita süsteem
välja. Kui katlakivieemaldusprogramm on käivitatud, siis ei
tohi seda enam katkestada.

Kui kasutad katlakivieemaldusvahendeid, siis eemalda kõik
tundlikele pindadele (näiteks naturaalsele kivile või puidule)
sattunud loigud ja pritsmed kohe või kasuta pindade
kaitsmiseks muid meetmeid.
Kindlasti tuleb oodata, kuni katlakivieemaldusvahend on otsas
ja veemahuti tühi. Ära lisa katlakivieemaldusvahendit.

EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
■
■ Tühjenda sahtel (20).
■
NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
■ Pane sahtel (20) oma kohale tagasi.
■

Loputa veemahuti korralikult veega puhtaks ja täida see külma
värske kraaniveega. Aseta mahuti oma kohale tagasi.

■

MACHINE CALCIFIED / MACHINE READY (MASIN
KATLAKIVI TÄIS / MASIN VALMIS)
■ Eemaldage kuumaveeotsik / kaheasendiline vahuotsik.

■ Puuduta sümbolit

(7).

■
EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
■ Tühjenda sahtel (20).

FILL WATER (TÄIDA VEEMAHUTI VEEGA)

■
OPEN TAP (AVA KRAAN)
■ Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
■

DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE)

■
NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
■ Pane sahtel (20) oma kohale tagasi.

■
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
■ Pärast auru-/kuumaveekraani (14) sulgemist ilmub ekraanile järgmine
teade:

■

■

AGENT IN TANK (TOIMEAINE MAHUTIS)

Lahusta ühe mullpakendi sisu (3 tabletti) pooles liitris vees ja vala lahus
veemahutisse. Aseta veemahuti oma kohale tagasi.
■

OPEN TAP (AVA KRAAN)
AGENT IN TANK (TOIMEAINE MAHUTIS)
■ Aseta kuumaveeotsiku (16) alla piisavalt suur nõu.
■ Keera auru-/kuumaveekraan lahti (14) (joonis 12).
■

DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE)

■
CLOSE TAP (SULGE KRAAN)
■ Sulge auru-/kuumaveekraan (14).
■

DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE)

■
EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
■ Tühjenda sahtel (20).
■
NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)
■ Pane sahtel (20) oma kohale tagasi.
■

PRESS MAINT. (VAJUTA HOOLDUSKLAHVI)

■ Puuduta sümbolit
■

(7).

RINSING (LOPUTUS)

■
READY (VALMIS)
■ Masina katlakivist puhastamine on edukalt lõpetatud.

DE-SCALING (KATLAKIVI EEMALDAMINE)
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18.1

Katlakivi eemaldamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta

20. Nõuandeid täiusliku kohvi valmistamiseks

Katlakivi eemaldamine ilma ekraanile ilmuva märguandeta on võimalik ainult juhul, kui filter Claris plus EI ole programmeeritud.

Reguleeritava kõrgusega kohvitila (17)
Kohvitila kõrgust saab vastavalt tassi suurusele reguleerida (joonis 3).

■ Vajuta pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
MAINTENANCE (HOOLDUS).
■ Funktsiooni valimiseks vajuta pöördlülitit (1).
■
RINSE (LOPUTUS)
■ Keera pöördlülitit (1), kuni ekraanile ilmub kiri
DECALC. ON (KATLAKIVIEEMALDUS).
■ Funktsiooni kinnitamiseks vajuta veel kord pöördlülitit (1).
■
EMPTY TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)
■ Programm “Katlakivieemaldus” on nüüd aktiveeritud. Edasi lähtu
peatükis 18 esitatud juhistest (alates käsklusest
EMPTY
TRAY (TÜHJENDA VEDELIKUSAHTEL)).

19. Utiliseerimine
Korrektseks utiliseerimiseks vii palun oma IMPRESSA kohvimasin
kohaliku edasimüüja kätte, hooldustöökotta või JURAsse.
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Jahvatusaste
Vt peatükki 2.5 “Jahvati reguleerimine”.
Tasside eelsoojendamine
Tasse võib kuuma vee või auru abil eelsoojendada. Mida väiksem on
valmistatav kohvikogus, seda olulisem on tasse enne soojendada.
Suhkur ja koor
Kohvi/tee segamise käigus jook jahtub. Külmkapist võetud koore või
piima lisamisel jahtub kohv märgatavalt.

21. Teated
EKRAAN
FILL WATER (TÄIDA
VEEMAHUTI VEEGA)
FILL BEANS (LISA UBE)

Põhjus

Abinõu

Veemahuti on tühi.

Lisa vett.

Ujuk ei tööta.

Loputa veemahutit või puhasta seda katlakivist.

Oamahuti on tühi.

Lisa kohviube.

Teade jääb ekraanile ka pärast ubade
lisamist.

Lase üks tassitäis kohvi välja. Teade kaob alles pärast ühe
tassitäie kohvi valmistamist.

EMPTY GROUNDS (TÜHJENDA
KOHVIPAKSUSAHTEL)

Kohvipaksusahtel on täis.

Tühjenda kohvipaksusahtel

Sahtel on pärast tühjendamist liiga vara
oma kohale tagasi asetatud.

Oota 10 sekundit enne sahtli tagasi asetamist.

NO TRAY (SAHTEL PUUDUB)

Sahtel ei ole korralikult paigaldatud või
jäi üldse masinasse asetamata.

Paigalda sahtel korralikult.

CLEAN MACHINE / MACHINE
READY (PUHASTA MASINAT /
MASIN VALMIS)

Masinat on vaja puhastada.

Käivita puhastusprogramm (peatükk 17).

MACHINE CALCIFIED /
MACHINE READY (MASIN
KATLAKIVI TÄIS / MASIN
VALMIS)

Katlakivi on vaja eemaldada.

Käivita katlakivieemaldusprogramm (peatükk 18).

CHANGE FILTER / MACHINE
READY (VAHETA FILTRIT /
MASIN VALMIS)

Filtri kasutusiga on lõppenud.

Vaheta filter välja (peatükk 5.2).

ERROR (TÕRGE)

Üldine rike.

- Lülita masin välja;
- eemalda toitejuhe seinakontaktist;
- ühenda IMPRESSA vooluvõrku;
- lülita IMPRESSA sisse.
- Lase kohvimasinat JURA teeninduses kontrollida.
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22. Probleemid
Probleem

Põhjus

Abinõu

Jahvati tekitab väga valju müra.

Jahvatis on võõrkeha.

Eeljahvatatud kohvist on jätkuvalt võimalik jooki
valmistada.
Lase kohvimasinat JURA teeninduses kontrollida.

Piima vahustamisel tekib liiga
vähe vahtu.

Kaheasendiline vahuotsik on ummistunud.

Puhasta kaheasendilist vahuotsikut.

Kaheasendiline vahuotsik on vales asendis.

Lase masinast auru välja (peatükk 12).

Kohvitilast ei voola, vaid ainult
tilgub kohvi.

Liiga peen jahvatusaste.

Kasuta jämedamat jahvatusastet.

Eeljahvatatud kohv on liiga peene
jahvatusastmega.

Kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvipulbrit.

Kõrgsageduslikud elektromagnetilised häired võivad ekraani mõjutada. Kohvivalmistamist see siiski ei sega.
Kui ekraanile ilmub jätkuvalt veateateid või kui tekib veel mingeid probleeme, siis võta palun ühendust kohaliku volitatud edasimüüja või JURA
Elektroapparate AG-ga.
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23. Juriidiline teave

24. Tehnilised andmed

Käesolev kasutusjuhend sisaldab kogu teavet, mis on vajalik masina
õigeks kasutamiseks, käsitsemiseks ja hooldamiseks.
Masina ohutuks kasutamiseks, käsitsemiseks ja hooldamiseks on vaja
käesolevas kasutusjuhendis sisalduvaid suuniseid teada ja järgida.
Käesolev kasutusjuhend ei hõlma kõiki mõeldavaid kasutusviise. Masin
on mõeldud koduses majapidamises kasutamiseks.
Lisaks soovime ära märkida, et käesoleva kasutusjuhendi sisu ei moodusta
osa ühestki varasemast ega kehtivast lepingust, kokkuleppest või õiguslikust
suhtest ega muuda ühtegi taolist lepingut, kokkulepet ega õiguslikku suhet.
JURA Elektroapparate AG kohustused on sätestatud vastavas ostulepingus,
mis sisaldab täielikult ka kõiki garantiitingimusi. Käesolevas
kasutusjuhendis sisalduvad andmed ei laienda ega piira ülalmainitud
garantiitingimusi.
Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist
fotokoopiate tegemine ja selle teistesse keeltesse tõlkimine on ilma JURA
Elektroapparate AG kirjaliku loata keelatud.

Pinge:

230 V AC

Võimsus:

1450 W

Sulavkaitse:

10 A

Ohutuskontroll:
Energiatarbimine ooterežiimil:

umbes 3,5 Wh

Energiatarbimine
kohvivalmistusrežiimil:

umbes 11,5 Wh

Pumba surve:

maks. 15 baari (staatiline)

Veemahuti:

1,9 liitrit

Oamahuti maht:

200 g

Kohvipaksumahuti maht:

maks. 16 portsjonit

Toitejuhtme pikkus:

umbes 1,1 m

Kaal:

9,1 kg

Mõõtmed (L x K x S)

28 x 34,5 x 44,5 cm

Masin vastab järgmistele EL-i direktiividele:
73/23/EMÜ, 19/02/1973 "Madalpinge direktiiv" selle muutmise
direktiiviga 93/336/EMÜ;
89/336/EMÜ, 03/05/1989 “EMC direktiiv” koos selle muutmise
direktiiviga 92/31/EMÜ.
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