II Paaudzes IMPRESSA Z5
Lietošanas instrukcija

Saturs

Jūsu IMPRESSA Z5
Svarīgi aizsardzības pasākumi						
4
Vadības elementi un aksesuāri						
8
Pareiza lietošana								
10
Jūsu drošībai							
10
IMPRESSA Z5 Lietošanas instrukcija					
13
Modeļi........................................................................................................................14
Simbolu paskaidrojumi................................................................................................14
Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē!				
15
1. IMPRESSA Z5 – ‘Acumirklī divi’			
16
JURA informācija internetā.........................................................................................17
2. IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize			
18
Standarta komplektācija..............................................................................................18
Uzstādīšana ................................................................................................................18
Ūdens tvertnes piepildīšana..........................................................................................18
Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšana.............................................................................19
Pirmā lietošanas reize.................................................................................................19
Filtra uzstādīšana un aktivizēšana................................................................................21
Ūdens cietības novērtēšana un uzstādīšana...................................................................22
Dzirnaviņu uzstādīšana................................................................................................23
Ieslēgšana...................................................................................................................24
Izslēgšana gaidīšanas režīmā.......................................................................................25
3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām					
26
Dzērienu pagatavošana, piespiežot tikai vienu taustiņu..................................................26
Vienreizējie uzstādījumi pirms un dzēriena pagatavošanas laikā....................................27
Ūdens daudzuma uzstādījums atbilstoši krūzes izmēram...............................................28
Uzstādījumi programmēšanas režīmā...........................................................................29
Uzziņu informācija un apkopes statuss.........................................................................32
4. Receptes								
34
5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu				
40
Barista ieteikumi.........................................................................................................40
Ristretto.....................................................................................................................41
Espresso.....................................................................................................................42
Kafija.........................................................................................................................42
Īpašā kafija.................................................................................................................42
Cappuccino.................................................................................................................42
Latte macchiato..........................................................................................................43

2

Saturs

Malta kafija................................................................................................................45
Karsts piens.................................................................................................................46
Karsts ūdens................................................................................................................46
6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi				
48
Dzērieni......................................................................................................................48
Elektrības taupīšanas režīms.......................................................................................51
Laika un dienas uzstādījums........................................................................................52
Ieslēgšanās laika uzstādīšana.......................................................................................53
Automātiskā izslēgšanās laika uzstādīšana...................................................................54
Skalošana...................................................................................................................55
Ūdens daudzuma mērvienības/ laika attēlošanas formāts...............................................56
Logotips.....................................................................................................................57
Valoda........................................................................................................................58
Nosaukumu nomaiņa...................................................................................................58
7. Apkope								
60
Ieteikumi apkopes veikšanai.........................................................................................60
Automāta skalošana....................................................................................................60
Filtra nomaiņa............................................................................................................61
Automāta tīrīšana........................................................................................................63
Katlakmens noņemšana...............................................................................................65
Cappuccino uzgaļa skalošana.......................................................................................68
Cappuccino uzgaļa tīrīšana..........................................................................................68
Cappuccino uzgaļa demontēšana un skalošana..............................................................70
Svešķermeņu izņemšana..............................................................................................70
Kafijas pupiņu tvertnes tīrīšana....................................................................................70
Ūdens tvertnes atkaļķošana..........................................................................................71
8. Ar CLARIS plus filtru –ūdens nevainojamai kafijai 				
73
9. Piens liek sajust atšķirību							
81
10. Aksesuāri un serviss							
82
11. Paziņojumi uz teksta displeja						
91
12. Problēmu novēršana							
94
13. Transportēšana un ekoloģiski nekaitīga utilizācija				
96
Automāta transportēšana/ Sistēmas iztukšošana...........................................................96
Utilizācija...................................................................................................................96
14. Tehniskie dati								
97
15. Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts			
100
16. JURA kontaktinformācija					
105
Alfabētiskais rādītājs					
		
110

3

Svarīgi aizsardzības pasākumi

Svarīgi aizsardzības pasākumi
Šie aizsardzības pasākumi attiecās uz automātiem, kuriem ir
UL drošības tests (skatīt automāta vērtību tabulu un 14.
Nodaļu – „Tehniskie dati un vadošās vērtības”).
Ievērojiet drošības
priekšnosacījumus

Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un
traumu iespējamību, lietojot elektriskas iekārtas vienmēr ir
jāievēro sekojoši drošības pamatnosacījumi:
Pilnībā izlasiet lietošanas instrukciju.
Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus,
slēdžus un taustiņus.
Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un
traumu iespējamību, nemērcējiet automāta elektrības
padeves kabeli, kontaktdakšu un/ vai automāta korpusu
ūdenī jeb citos šķidrumos.
Pieskatiet bērnus, kad tie lieto elektriskas iekārtas, vai
kad elektriskas iekārtas tiek lietotas bērniem atrodoties
tuvumā.
Ja iekārta netiek izmantota un/ vai pirms veicat tās
tīrīšanu, atvienojiet to no elektrības padeves. Uzgaidiet
līdz iekārta atdziest, pirms veicat detaļu uzstādīšanu vai
demontāžu, kā arī pirms iekārtas tīrīšanas.
Nelietojiet iekārtas, ja tām ir bojāts elektrības kabelis
vai kontaktdakša, ja tās nav atbilstošā darba kārtībā, vai
ir bojātas. Lai veiktu iekārtas pārbaudi, remontu, un
labojumus, nogādājiet to tuvākajā autorizētajā servisa
centrā.
Iekārtas ražotājs neiesaka papildierīču pieslēgšanu
iekārtai, jo tas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās
strāvas triecienu un traumas.
Neizmantojiet iekārtu brīvā dabā.
Novietojiet iekārtas elektrības kabeli tā, lai tas nekarātos
pāri galda malai un neatrastos saskarsmē ar karstām
virsmām.
Nenovietojiet iekārtu uz karstas gāzes vai elektriskās
plīts un to tuvumā, un nelieciet iekārtu krāsnī.
Pirms pieslēdzat iekārtu strāvas padevei, pievienojiet
kabeli iekārtai. Lai kabeli atvienotu, vispirms izslēdziet
iekārtu ar strāvas padeves slēdzi, tad atvienojiet kabeli
no stāvas padeves.
Izmantojiet iekārtu tikai tās paredzētajiem mērķiem.
Pagatavojot tvaiku, esiet īpaši piesardzīgi.
Iekārta paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos.

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU
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Speciāli nosacījumi
elektriskā kabeļa
lietošanai

a. Lai novērstu sekas, kas varētu rasties no sapīšanās vai
paklupšanas aiz gara elektrības padeves kabeļa, iekārta ir
aprīkota ar īsu kabeli.
Jūsu IMPRESSA automātam ir 3-zaru elektriskā
kontaktdakša ar zemējumu.
b. Iekārta ir savietojama ar pagarinātājiem un tos ir atļauts
lietot, ja tiek ievērotas atbilstošas drošības normas.
c. Ja tiek izmantots kabeļa pagarinātājs:
1. kabeļa pagarinātāja jaudai ir jābūt vismaz tik pat
spēcīgai, kā iekārtas jaudai, un
2. ja iekārtai ir nepieciešams zemējums, pagarinātājam ir
jābūt zemētam 3-dzīslu kabelim, un
3. izmantojot kabeļa pagarinātāju, tas ir jāpieslēdz tā, lai
vads nekarātos pāri galda malai, kur tam varētu piekļūt
bērni, vai lai aiz tā varētu paklupt.
Iekārta ir aprīkota ar polarizēto kontaktdakšu (viens
kontaktdakšas atzars ir platāks par otru). Drošības
nolūkos, šo kontaktdakšu varēs ievietot polarizētās
rozetēs tikai vienā veidā.
Ja kontaktdakšu nav iespējams pilnībā ievietot rozetē,
pagrieziet to pretējā virzienā. Ja kontaktdakšu joprojām
nav iespējams ievietot rozetē, meklējiet kvalificēta
elektriķa palīdzību.
Nepārveidojiet kontaktdakšu un neizmainiet šo drošības
aprīkojumu.

p
p
p

Brīdinājums

Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un
traumu iespējamību, nenoņemiet speciālos servisa aizsargvākus.
Aiz tiem atrodas detaļas, kuru remonts mājas apstākļos nav
iespējams. Iekārtas remontu atļauts veikt tikai autorizētiem
speciālistiem.

Uzmanību!

Šī iekārta ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos. Jebkāda
veida iekārtas apkopi, izņemot tīrīšanu un lietotāja apkopes
programmas, ir atļauts veikt tikai autorizētiem servisa
speciālistiem:
Nemērcējiet iekārtu ūdenī un nedemontējiet to.
Lai novērstu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un
traumu iespējamību, nenoņemiet iekārtas korpusu. Aiz
tā atrodas detaļas, kuru remonts mājas apstākļos nav
iespējams. Iekārtas remontu atļauts veikt tikai
autorizētiem servisa speciālistiem.
Pārbaudiet spriegumu, lai pārliecinātos, ka sprieguma
norāde uz iekārtas tehnisko datu plāksnītes atbilst jūsu
spriegumam.
Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni!
Izmantojiet tikai aukstu ūdeni.

p
p
p
p
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NEKAD NEPĀRKĀPIET
SEKOJOŠUS
NOTEIKUMUS
(pretējā gadījumā
iekārtas garantija tiks
anulēta):

p
p

Iekārtas darbības laikā uzmaniet rokas un kabeli no saskarsmes ar iekārtas karstajām daļām.
Veicot iekārtas tīrīšanu, nekad neizmantojiet ķīmiskos
tīrīšanas līdzekļus un abrazīvus tīrīšanas priekšmetus.

p

Nekad neiepildiet dzirnaviņās vai maltās kafijas padeves
piltuvē šķīstošo kafiju, kakao dzērienu maisījumus utt..
Tie bojās pagatavošanas mehānisma darbību.
Nekad neiepildiet padeves piltuvē karamelizētas kafijas
pupiņas. Ja Jūs nejūtaties pārliecināts par kafijas pupiņu
izvēli, konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.
Kafijas pupiņu tvertni atļauts piepildīt tikai un vienīgi ar
kafijas pupiņām (ne šokolādi, ne rīsiem, ne riekstiem, ne
garšvielām, neko citu izņemot grauzdētas kafijas
pupiņas).
Nekad neveiciet ar automātu darbības, kuras nav
aprakstītas Lietošanas instrukcijā. Ja šaubāties,
konsultējieties ar iekārtas izplatītāju.

p
p
p
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Vadības elementi un aksesuāri

Vadības elementi un aksesuāri
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1. Kafijas pupiņu tvertnes vāks
2. Ūdens tvertnes vāks
3. Ūdens tvertne
4. Strāvas padeves slēdzis un elektrības
kabelis (sāns)
5. One Touch Cappuccino uzgalis, ar garo
padeves krānu
6. One Touch Cappuccino uzgalis, ar īso
padeves krānu
7. Kafijas atkritumu tvertne
8. Notekpaplāte
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9. Dzirnaviņu regulators
10. Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta
aizsargvāku
11. Maltās kafijas padeves piltuve
12. Kafijas padeves krāns ar regulējamu
augstumu
13. Karstā ūdens padeves krāns
14. Tases novietne
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Automāta virspuse

Automāta priekšpuse

1.
2.
3.

4.
5.

Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
Daudzfunkcionālais slēdzis
Apkopes taustiņš







Piena pagatavošanas taustiņš
Latte macchiato pagatavošanas
taustiņš
6.
Cappuccino pagatavošanas taustiņš
7.
Īpašās kafijas pagatavošanas taustiņš
8. Displejs
9. Karstā ūdens padeves taustiņš
10. Ristretto pagatavošanas taustiņš
11. Espresso pagatavošanas taustiņš
12.
Kafijas pagatavošanas taustiņš
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Pareiza lietošana
Automāts ir speciāli izstrādāts lietošanai mājas apstākļos. Tas
ir paredzēts tikai kafijas pagatavošanai, kā arī ūdens un piena
karsēšanai. Automāta lietošana citiem mērķiem nav
pieļaujama! JURA neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas
radušies automāta neatbilstošas lietošanas rezultātā.
Šo pamācību uzglabājiet IMPRESSA tuvumā. Nepieciešamības
gadījumā nododiet to nākamajam IMPRESSA lietotājam.

Jūsu drošībai

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet sekojošo svarīgo drošības
informāciju.
Ievērojot to, Jūs varēsiet izvairīties no bīstama elektriskās
strāvas trieciena.
Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu automātu vai
automātu ar bojātu elektrības kabeli!
Automāta bojājumu gadījumā, piemēram, ja Jūs sajūtiet
deguma smaku, nekavējoties atvienojiet automātu no
elektrības tīkla un sazinieties ar JURA servisa centru;
Ja ir bojāts automāta elektrības kabelis, tā remontu veic
JURA vai autorizēts JURA servisa centrs;
Pārliecinieties, vai IMPRESSA un barošanas kabelis
neatrodas karstu virsmu tuvumā;
Uzmanīgi pārbaudiet, lai elektrības kabelis neaizķeras
aiz asiem stūriem un priekšmetiem, kas varētu izraisīt tā
bojājumus;
Nekādā gadījumā neatveriet iekārtu un nemēģiniet to
remontēt pašrocīgi! Nepārveidojiet iekārtu veidos, kas
nav minēti IMPRESSA lietošanas instrukcijā! Automātā
atrodas strāvas avoti- ja tie tiks atvērti, radīsies bīstamība
gūt smagas traumas. Automāta remontu atļauts veikt
tikai autorizētos JURA servisa centros, izmantojot
oriģinālās rezerves daļas un aksesuārus.

p
p
p
p
p
p

Pieskaroties kafijas padeves krāniem, iespējams applaucēties!
Tādēļ ievērojiet šādus norādījumus:
Novietojiet automātu bērniem nepieejamā vietā!
Neaiztieciet automāta sakarstošās detaļas! Izmantojiet
tam paredzētos rokturus.

p
p
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p

Uzmanīgi pārliecinieties, lai automātam būtu pievienots
pareizais uzgalis un, lai tas būtu tīrs. Ja uzgalis ir salikts
nepareizi, tā detaļas vai viss uzgalis var nokrist dzēriena
pagatavošanas laikā, vai arī dzēriena padeve var tikt
bloķēta.

Bojāts automāts nav drošs lietošanai, jo var izraisīt traumas
vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no traumām un iekārtas
bojājumiem, lūdzu, ievērojiet šādus norādījumus:
Neatstājiet elektrības kabeli uz zemes- aiz tā var
aizķerties un paklupt, un tas var tikt bojāts;
Aizsargājiet savu IMPRESSA no apkārtējās vides ietekmes – lietus, sala un tiešiem saules stariem;
Nenovietojiet IMPRESSA automātu, elektrības kabeli
vai aparāta savienojumus ūdenī;
Nemazgājiet IMPRESSA vai tā rezerves daļas trauku
mazgājamā mašīnā;
Pirms veiciet jebkādu iekārtas tīrīšanu, izslēdziet
IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu. Veiciet
automāta tīrīšanu tikai ar sausu auduma lupatiņu!
Sargājiet to no ilgstošas saskares ar ūdeni;
Pieslēdziet iekārtu strāvas padevei tikai saskaņā ar tehniskajiem datiem. (Skatīt vērtību tabulu un 14. nodaļu
„Tehniskie dati”);
Lietojiet tikai oriģinālos JURA kopšanas līdzekļus! JURA
nerekomendētie kopšanas līdzekļi var sabojāt
IMPRESSA;
Neizmantojiet karamelizētās kafijas pupiņas un kafijas
pupiņas ar piedevām;
Ūdens tvertni vienmēr piepildiet ar aukstu un svaigu
ūdeni;
Dodoties projām uz ilgāku laiku, izslēdziet automātu un
atvienojiet to no elektrības tīkla.

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Automāts var būt bīstams bērniem un cilvēkiem ar ierobežotām
spējām iekārtu vadīšanā:
Automāts nav paredzēts lietošanai bērniem un cilvēkiem
ierobežotām spējām;
Automātu atļauts izmantot tikai cilvēkiem, kuri spēj
nodrošināt tā drošu darbību.

p
p
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Droša CLARIS plus filtru lietošana:
Uzglabājiet CLARIS plus filtrus bērniem nepieejamā
vietā.
Uzglabājiet tos sausus, aizlīmētā iepakojumā.
Sargājiet tos no karsuma ietekmes un tiešiem saules
stariem.
NEIZMANTOJIET bojātus CLARIS plus filtrus.
NEATVERIET CLARIS plus filtrus.

p
p
p
p
p
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IMPRESSA Z5 lietošanas instrukcija
Jūsu rokās atrodas IMPRESSA Z5 lietošanas instrukcija! Šajā
instrukcijā iekļautā informācija palīdzēs Jums ātri un droši
iepazīt Jūsu IMPRESSA kafijas automātu, un ļaus Jums apgūt
visas tā priekšrocības un iespējas.
2. nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana”,
ir sniegta pakāpeniska informācija IMPRESSA uzstādīšanai
un sagatavošanai darbam.
3. nodaļa „Iepazīšanās ar vadības iespējām” ir svarīga, jo tajā
Jūs iepazīsiet savu IMPRESSA automātu. Šī informācija
palīdzēs Jums aktīvi izmantot visas Jūsu automāta piedāvātās
kafijas pagatavošanas iespējas.
4. nodaļā „Receptes” mēs esam apkopojuši dažādus garšīgus
ierosinājumus, jo JURA ir ļoti svarīga gan pati kafija, gan
dažādie kafijas dzērienu pagatavošanas veidi.
Visas pārējās nodaļas ir paredzētas, lai palīdzētu Jums
atrisināt dažādus specifiskus, ar IMPRESSA lietošanu saistītus
jautājumus.
Ja izmantosiet IMPRESSA Z5 lietošanas instrukciju, Jūs no
vienkārša dažādu kafijas veidu pagatavošanas meistara kļūsiet
par īstu ekspertu- par Barista!
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Modeļi

II Paaudzes IMPRESSA Z5 – lietošanas instrukcija atbilst
visiem Z sērijas IMPRESSA modeļiem.

Simbolu
paskaidrojumi

Brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS

BRĪDINĀJUMS

Vienmēr
pievērsiet
uzmanību
informācijai, kas atzīmēta ar zīmi
BRĪDINĀJUMS vai UZMANĪBU!
Zīme UZMANĪBU tiek lietota, ja
pastāv bīstamība gūt nopietnas
traumas. Zīme BRĪDINĀJUMS tiek
lietota, ja pastāv iespēja gūt
vieglākas traumas.
Zīme BRĪDINĀJUMS tiek izmantota, lai pievērstu Jūsu uzmanību
apstākļiem, kuru rezultātā automāts
var tikt bojāts.

Izmantotie simboli

i

Informācija un padomi, kas atvieglos IMPRESSA lietošanu.
Atsauces uz JURA mājas lapu, kur
Jūs atradīsiet visu Jūs interesējošo
papildus informāciju:
HYPERLINK
“http://www.jura.
com” www.jura.com
Aicinājums veikt darbību!
Šis simbols nozīmē, ka Jūs tiekat
aicināts veikt kaut kādu darbību.
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Esiet sveicināti IMPRESSA pasaulē!
Dārgais JURA klient,
pateicamies par mums izrādīto uzticēšanos, iegādājoties
JURA IMPRESSA kafijas automātu. Šie Šveicē ražotie aparāti
jau ir pārsteiguši daudzus neatkarīgos un kritiskos preču
testētājus un dizaina godalgu tiesnešus. Mēs darīsim visu, lai
šis neatkārtojamais, pilnībā automatizētais, 2-tasīšu espresso
un kafijas pagatavošanas automāts IMPRESSA Z5 turpinātu
kalpot Jums, Jūsu ģimenei un viesiem gadiem ilgi, pagatavojot
dažādus izcilus kafijas veidus, piespiežot tikai vienu taustiņu!
IMPRESSA lietošanas instrukcija iemācīs Jums visu
nepieciešamo, lai lietotu un pielāgotu IMPRESSA kafijas
automātu Jūsu personiskajām vēlmēm. Citas šajā instrukcijā
iekļautās tēmas iztirzā katlakmens uzkrāšanās problēmu
risināšanu, kā arī sniedz svarīgus padomus par iekārtas apkopi.
Mums šķiet ļoti būtiski rosināt Jūsu iztēli ar kārdinošām kafijas receptēm, tādēļ aicinām Jūs izmantot izcilās JURA kafijas
automāta iespējas ikdienā.
Novēlam Jums izbaudīt daudzus radošus un patīkamus atpūtas
mirkļus kopā ar Jūsu IMPRESSA!
Ar patiesu cieņu,

Emanuel Probst,
ģenerāldirektors
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1. IMPRESSA Z5 – Acumirklī divi
Mūsdienās ārkārtīgi modē ir dažādie kafijas dzērienu veidi. Ar
Kafija, kas īstenos
vien lielāks skaits lielisku namsaimnieku lutina sevi, savus
Jūsu karstākos
draugus un ģimeni ar plašu kafijas dzērienu klāstu, kas ir pagasapņus!
tavoti mājas apstākļos. Nevainojamas kafijas ļoti svarīga

sastāvdaļa ir piens – gan uzputots, gan uzsildīts, kā tas ir cappuccino, latte macchiato un caffè latte, gan arī bagātināts ar
dažādām garšām. Paralēli klasiskajam ristretto, espresso un
café crème, šādi kafijas dzērieni, mūsdienās, ir kļuvuši par stabili iecienītiem, praktiski neizsmeļamajā un dažādajā kafijas
recepšu sarakstā. Lai apmierinātu ar vien pieaugošās kafijas
pazinēju sabiedrības augstās prasības, JURA speciālisti tagad
ir izstrādājuši revolucionārās IMPRESSA Z līnijas otro
paaudzi.
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p

One Touch Cappuccino uzgalis: IMPRESSA Z līnijas kafijas automāti, kuri vistiešākajā nozīmē arī ir pilnībā
automātiski kafijas dzērienu pagatavošanas automāti,
var pagatavot divus kafijas dzērienus vienlaicīgi un,
pateicoties One Touch Cappuccino uzgalim, veselu virkni
dzērienu veidu, piespiežot tikai vienu taustiņu. ‘Acumirklī
divi’ – ir vis tiešākais, ātrākais un visvienkāršākais veids
kā nokļūt kafijas pasaulē un atklāt tās dažādību.

p

Daudzfunkcionālais slēdzis – vienkārša vadīšana: Lai
droši veiktu visas vadības un programmēšanas darbības,
vienkārši pagrieziet un piespiediet daudzfunkcionālo
slēdzi. Lietojot slēdzi, uz teksta un grafiskā displeja tiks
attēloti komentāri visām Jūsu veiktajām darbībām.
Galvenais uzsvars pilnībā tiek likts uz jūsu personisko
gaumi un vēlmēm. Vienkārši izvēlieties kafijas stiprumu,
ūdens daudzumu un temperatūru atbilstoši jūsu
iecienītākajai dzēriena garšai.

p

Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda: Jūsu kafijas automāts, standarta komplektācijā, ir aprīkots ar
vakuuma piena tvertni no nerūsējošā tērauda, kas, pateicoties savam ‘gudrajam’ dizainam, palīdzēs uzglabāt
vēsu pienu visas dienas garumā.

1. IMPRESSA Z5 – Acumirklī divi

p

JURA Internetā

Aktīvā kafijas pupiņu līmeņa kontrole: IMPRESSA Z5
vienreiz un uz visiem laikiem novērsīs tukšu kafijas
dzirnaviņu darbības skaņu un pustukšu kafijas tašu
pagatavošanu. Jūs vienmēr laicīgi saņemsiet informāciju,
kad būs nepieciešams piebērt kafijas pupiņas. Kafijas
pupiņu tvertnes piepildījuma līmenis tiek pastāvīgi
kontrolēts ar optisku ierīci.

Apciemojiet mūsu mājas lapu internetā!
@ HYPERLINK “http://www.jura.com” www.jura.com Jūs
atradīsiet interesantu un aktuālu informāciju par Jūsu
IMPRESSA un visiem kafijas aspektiem.

Virtuālais palīgs
„Knowledge Builder”

Jūs variet iepazīt savu IMPRESSA Z5 jautrākā veidā ar datora
palīdzību.
@ Virtuālais palīgs „Knowledge Builder” ir atrodams
HYPERLINK
“http://www.jura.com”
www.jura.com.
Interaktīvais palīgs LEO Jums sniegs atbalstu un izskaidros
IMPRESSA lietošanu un priekšrocības.
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2. IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize
Šajā nodaļā Jūs atradīsiet informāciju, kas ir nepieciešama, lai
Jūs varētu lietot savu IMPRESSA bez jebkādām problēmām.
Pateicoties šai informācijai, Jūs varēsiet pakāpeniski sagatavot IMPRESSA darbam, lai pagatavotu un nobaudītu savu
pirmo kafiju.

Standarta
komplektācija

Automāta standarta komplektācijā ietilpst sekojoši
priekšmeti:
Jūsu JURA IMPRESSA- pilnībā automatizēta kafijas
pagatavošanas iekārta
Vakuuma piena tvertne no nerūsējošā tērauda
Piena padeves caurulīte
Starta komplekts, kurā ietilpst:
II Paaudzes IMPRESSA Z5 lietošanas instrukcija
II Paaudzes IMPRESSA Z5 pamatdarbību ceļvedis
CLARIS plus filtrs (2x)
Filtra pagarinājuma detaļa
Dzirnaviņu uzgriežņa atslēga
Maltās kafijas mērkarote
JURA tīrīšanas tabletes
Aquadur® testa plāksnītes
JURA Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzeklis
JURA kafijas pasaules dāvana

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

Saglabājiet IMPRESSA iesaiņojumu, jo tas būs nepieciešams
automāta aizsardzībai transportēšanas laikā.

Uzstādīšana

Uzstādot un pieslēdzot IMPRESSA, lūdzu, ievērojiet sekojošus
norādījumus:
Novietojiet IMPRESSA uz horizontālas, ūdens izturīgas
virsmas;
Uzstādīšanai izvēlieties vietu, kas ir pasargāta no
pārkaršanas;

p
p

Ūdens tvertnes
piepildīšana

Lai pagatavotā kafija būtu izcila, mēs iesakām katru dienu
mainīt ūdeni tvertnē.

istuŪdens
tvertnes piepildīšanai izmantojiet tikai svaigu un aukūdeni. Nekad nepiepildiet tvertni ar pienu, minerālūdeni vai
citiem šķidrumiem.
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Izņemiet tvertni no automāta un izskalojiet to ar aukstu
ūdeni;
Piepildiet tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet to
atpakaļ automātā;

Kafijas pupiņu
tvertnes
piepildīšana
BRĪDINĀJUMS

Kafijas pupiņu tvertnei ir aromāta aizsargvāks. Tas palīdz
ilgāk uzglabāt kafijas pupiņu aromātu.

Ar piedevām (piem. cukuru) bagātinātas kafijas pupiņas, gan
maltā, gan veselā veidā, bojās dzirnaviņas.
Piepildiet kafijas pupiņu tvertni, tikai ar nebagātinātām un
ar piedevām neapstrādātām kafijas pupiņām.
Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku un noņemiet aromāta
aizsargvāku;
Iztīriet kafijas pupiņu tvertni no netīrumiem un
svešķermeņiem;
Jauniem automātiem kafijas pupiņu tvertnē atrodas
informācijas lapa. Izņemiet to no tvertnes!
Piepildiet tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet aromāta
aizsargvāku un aizveriet tvertnes vāku.

Pirmā lietošanas
reize
UZMANĪBU

Lietojot automātu ar bojātu elektrības padeves kabeli,
iespējams saņemt strāvas triecienu.
Nekad nelietojiet automātu, ja tā elektrības padeves
kabelis ir bojāts!
Priekšnosacījums: ūdens tvertnei ir jābūt piepildītai.
Iespraudiet kontaktdakšu elektrības rozetē;
Ieslēdziet IMPRESSA ar ieslēgšanas/ izslēgšanas
slēdzi automāta kreisajā pusē;
Izgaismosies ieslēgšanas/ izslēgšanas
slēdzis (automāts ir gaidīšanas režīmā);
Lai ieslēgtu IMPRESSA, piespiediet
ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.
Izgaismosies daudzfunkcionālais slēdzis. Uz
displeja parādīsies paziņojums SPRACHE DEUTSCH.
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādīsies vēlamā valoda. Piemēram,
LANGUAGE ENGLISH.
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Lai apstiprinātu angļu valodas uzstādījumu, piespiediet
daudzfunkcionālo slēdzi.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED √, kas
norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
TIME HOURS --:-- (Laiks stundas)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu stundas.
Piemēram TIME HOURS 12:00
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu
stundu uzstādījumu.
Piemēram TIME MINUTES 12:00
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu
minūtes.
Piemēram TIME MINUTES 12:45
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu
minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED √.
WEEKDAY MONDAY (Nedēļas diena pirmdiena)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzstādītu nedēļas
dienu.
Piemēram WEEKDAY WEDNESDAY (Nedēļas diena
trešdiena)
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu
minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED √.
Uz displeja parādīsies paziņojums PRESS RINSE
(piespiediet skalošanas taustiņu) un izgaismosies apkopes taustiņš [simbols: pilītes].
Novietojiet trauku zem karstā ūdens padeves krāna un
cappuccino uzgaļa.
Piespiediet apkopes taustiņu.
SYSTEM FILLS (iekārta piepildās), iekārta piepildās
ar ūdeni un apkopes taustiņš
mirgo. No karstā ūdens
padeves krāna un cappuccino uzgaļa iztecēs nedaudz
ūdens. Darbība automātiski beigsies. Uz displeja
parādīsies paziņojums WELCOME TO JURA (Laipni
lūdzam JURA pasaulē)
UNIT IS HEATING (iekārta uzsilst)
PRESS RINSE (piespiediet skalošanas taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš
.
Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet apkopes taustiņu.
Automāts veiks skalošanu un automātiski apstāsies. Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY (kafija
gatava). Jūsu IMPRESSA ir gatavs tālākai lietošanai.

i24Neatvienojiet
IMPRESSA no elektrības padeves pirmās
stundas pēc pirmās lietošanas reizes, lai pārliecinātos,
20

ka tas ir labā lietošanas kārtībā.
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idispleja
Iespējams, ka pēc pirmā kafijas dzēriena pagatavošanas uz
parādīsies paziņojums
(uzpildiet
FILL

BEANS

pupiņas), jo dzirnaviņas vēl nebūs piepildījušās ar kafijas
pupiņām. Tādā gadījumā pagatavojiet vēl vienu kafijas
dzērienu.

Filtra uzstādīšana
un aktivizēšana

Ja Jūs lietosiet CLARIS plus filtru, Jūsu IMPRESSA vairs
nebūs jāatkaļķo.
@ Jūs variet izmēģināt filtra uzstādīšanu ar internetā.
Apciemojiet virtuālo palīgu „Knowledge Builder” JURA mājas
lapā HYPERLINK “http://www.jura.com” www.jura.com
Plašāka informācija par CLARIS atrodama 8. nodaļā „CLARIS
plus – ūdens nevainojamai kafijai”.

iIMPRESSA
Nepārtrauciet filtra uzstādīšanu – tas var kaitēt Jūsu
pagatavoto dzērienu kvalitātei.

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to
piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums
MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās FILTER I.P.W.S. (filtrs I.P.W.S.).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu
režīma.
Uz displeja parādīsies paziņojums FILTER NO (filtrs
nav).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās FILTER YES (filtrs ir).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu
minūšu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED
√
(apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir
apstiprināts.
Uz displeja parādīsies paziņojums INSERT FILTER/
PRESS BUTTON (ievietojiet filtru/ piespiediet taustiņu)
un izgaismosies apkopes taustiņš
.
Izņemiet CLARIS plus filtru un filtra pagarinājuma detaļu
no starta komplekta.
Piestipriniet pagarinājuma detaļu CLARIS plus filtra
augšpusē.
Izņemiet ūdens tvertni no IMPRESSA. Izlejiet no tās
ūdens atlikums.
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Paceliet filtra turētāju, ievietojiet filtru ūdens tvertnē
un nedaudz uzspiediet.
Aizveriet filtra turētāju- tas nofiksēs filtru ar
klusu skaņu.
Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un
ievietojiet to atpakaļ automātā.

Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz
500 ml) zem profesionālā cappuccino uzgaļa.
Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks .
Piespiediet apkopes taustiņu.
FILTER RINS. (filtra skalošana). Sāksies
filtra skalošana un no uzgaļa iztecēs ūdens.

itoJūsizdarītu,
variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī. Lai
piespiediet jebkuru taustiņu.
iunŪdens
var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai
garšas kvalitāti neietekmē.
Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski
beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava). Filtrs ir aktivizēts.

Ūdens cietības
novērtēšana un
uzstādīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk IMPRESSA automātam ir jāveic
katlakmens noņemšana. Tādēļ sākotnēji ir svarīgi pareizi noteikt un uzstādīt ūdens cietības pakāpi.
Ūdens cietības pakāpi var uzstādīt robežās no 1˚ dH līdz 30˚
dH. Šo uzstādījumu ir arī iespējams deaktivizēt. Tādā gadījumā
par automāta apkaļķošanos IMPRESSA Jūs neinformēs.

itadBet,ūdensja jūscietības
būsiet uzstādījis un aktivizējis CLARIS plus filtru,
pakāpi uzstādīt nebūs iespējams.

Ūdens cietības pakāpi Jūs varat noteikt, izmantojot Aquadur®
testa plāksnītes, kuras ir iekļautas automāta standarta
komplektācijā.
Aptuveni vienu sekundi paturiet testa plāksnīti zem
tekoša ūdens, kuru lietosiet kafijas
pagatavošanai. Nosusiniet plāksnīti no liekā ūdens.
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Aptuveni 1 minūti pagaidiet.
Ūdens cietības pakāpi Jūs varēsiet noteikt pēc
Aquadur® testa plāksnītes krāsas izmaiņām,
izlasot paskaidrojumus uz testa iepakojuma.
Tagad Jūs variet uzstādīt ūdens cietības pakāpi.
Piemērs: Lai nomainītu ūdens cietības pakāpi no 16˚ dH uz
25˚ dH, rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums
MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās HARDNESS 16˚ dH (cietība 16° dH).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu
uzstādījumu režīmā.
HARDNESS 16˚ dH (cietība 16° dH)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās HARDNESS 25˚ dH (cietība 25° dH).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu
uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED
√
(apstiprināts), kas norādīs, ka uzstādījums ir
apstiprināts.
HARDNESS 25˚ dH (cietība 25° dH)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās EXIT (iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no
programmēšanas režīma.
Uz displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).

Dzirnaviņu
uzstādīšana

Dzirnaviņas ir iespējams noregulēt tā, lai kafija tiktu malta
atbilstoši tās grauzdējuma pakāpei.
Ieteikums:
Gaišā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties smalku
maluma pakāpi.
Tumšā grauzdējuma kafijas pupiņām izvēlieties rupju
maluma pakāpi.

p
p

BRĪDINĀJUMS

Ja Jūs uzstādīsiet maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas, pastāv iespēja sabojāt maluma pakāpes uzstādīšanas
slēdzi.
Uzstādiet maluma pakāpi tikai dzirnaviņu
darbības laikā.
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Piemērs: Lai izmainītu maluma pakāpi dzirnaviņu darbības
laikā, rīkojieties sekojoši:
Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.
Dzirnaviņas ieslēgsies un uz displeja
parādīsies 1 COFFEE (1 kafija). Pēc tam uz
displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais kafijas stiprums.
Kamēr dzirnaviņas darbojās, pagrieziet maluma
pakāpes slēdzi vēlamajā pozīcijā.
Tiks pagatavota kafija un uzstādīta vēlamā
maluma pakāpe.

Ieslēgšana

Kad IMPRESSA tiek ieslēgts, uz displeja automātiski parādās
aicinājums veikt skalošanu. To var aktivizēt piespiežot apkopes
tautiņu
.
Uzstādījumu režīmā šos uzstādījumus var mainīt tā, lai
automāts patstāvīgi aktivizētu ieslēgšanās skalošanas darbību
(skatīt 6.Nodaļu ‘Programmēšanas režīma standarta
uzstādījumi – Skalošana’).
Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA ir ieslēgts ar strāvas
padeves slēdzi, un ir izgaismojies ieslēgšanas/ izslēgšanas
slēdzis (gaidīšanas režīms).
Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi, lai
IMPRESSA ieslēgtos.
WELCOME TO JURA (Laipni lūdzam JURA
pasaulē) UNIT IS HEATING (iekārta uzsilst)
PRESS RINSE (piespiediet skalošanas taustiņu),
izgaismosies apkopes taustiņš
.
Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet apkopes taustiņu.
Automāts veiks skalošanu un automātiski apstāsies.
Uz displeja parādīsies paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava). Jūsu IMPRESSA ir
gatavs tālākai lietošanai.
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Izslēgšana
gaidīšanas režīmā

Izslēdzot IMPRESSA, izmantotie iekārtas kafijas un piena
padeves krāni tiek automātiski skaloti.
Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un
cappuccino uzgaļa.
Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.

inebūsiet
Ja Jūs vēlēsieties pagatavot piena dzērienu, bet iepriekš
veicis cappuccino uzgaļa tīrīšanu, uz displeja

parādīsies paziņojums CLEAN MILK SYSTEM (iztīriet
piena padeves sistēmu) un izgaismosies apkopes taustiņš.
Piespiežot apkopes taustiņu
desmit sekunžu laikā, jūs
varēsiet aktivizēt cappuccino uzgaļa tīrīšanas procedūru.
Uz displeja parādīsies paziņojums GOODBYE (uz redzēšanos)
un automāts veiks kafijas padeves krāna skalošanu.
RINSE LEFT SPOUT/ PRESS BUTTON (skalot kreiso
kafijas padeves krānu/ piespiediet taustiņu)
Piespiediet apkopes taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums GOODBYE
(uz redzēšanos) un automāts veiks kreisā kafijas
padeves krāna skalošanu.
IMPRESSA izslēgsies gaidīšanas režīmā, un
izgaismosies ieslēgšanas/ izslēgšanas indikators .

iTasIzslēdzot
IMPRESSA, var būt dzirdama automāta šņākoņa.
ir normāli un tas nekādā veidā neietekmē automāta
darbību.
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3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām
Ar IMPRESSA Jūs variet pagatavot lielisku kafiju, piespiežot
tikai vienu taustiņu. Kafijas pagatavošanās laikā Jūs variet
uzstādīt arī vēlamo kafijas stipruma pakāpi, temperatūru un
ūdens daudzumu.
Šajā nodaļā ar piemēru palīdzību Jūs uzzināsiet par iekārtas
vadības iespējām. Lai labāk iepazītos ar IMPRESSA, mēs
Jums iesakām aktīvi izmantot šajā nodaļā apskatītās kafijas
automāta ekspluatācijas iespējas, lai Jūs apgūtu automāta
piedāvātās priekšrocības.
Iemācieties veikt sekojošas darbības:
Pagatavot dzērienus, piespiežot tikai vienu taustiņu.
Veikt vienreizējos uzstādījumus pirms un dzēriena
gatavošanās laikā.
Uzstādīt ūdens daudzumu atbilstoši krūzes izmēram.
Veikt uzstādījumus programmēšanas režīmā.

p
p
p
p

ipienaJūspagatavošanas
varat apstādināt kafijas automātu jebkurā kafijas vai
procesa brīdī. Lai to izdarītu, piespiediet
jebkuru taustiņu.

@ Ja Jūs vēlieties iepazīties ar savu IMPRESSA jautrākā
veidā, interaktīvo virtuālo apmācību programmu „Knowlegde
builder” meklējiet internetā HYPERLINK “http://www.jura.
com” www.jura.com

Dzērienu
pagatavošana,
piespiežot tikai
vienu taustiņu
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Pagatavojiet savu iecienītāko kafijas veidu, piespiežot tikai
vienu taustiņu.
Visus kafijas veidus pagatavo pēc sekojoša principa – piespiežot
tikai vienu taustiņu.

3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

Viena kafijas dzēriena
pagatavošana, piespiežot
vienu taustiņu

Piemērs: Lai pagatavotu vienu espresso, rīkojaties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Novietojiet espresso tasīti zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet espresso pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies 1 ESPRESSO (1 espresso).
Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies uzstādītais
kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un
dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.
Uz displeja parādīsies paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).

Divu kafijas dzērienu
pagatavošana, piespiežot
vienu taustiņu

Piemērs: Lai pagatavotu divus espresso, rīkojaties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Novietojiet divas espresso tasītes zem kafijas
padeves krāna.
Divas reizes piespiediet espresso pagatavošanas
taustiņu (ar divu sekunžu intervālu).
Uz displeja parādīsies 2 ESPRESSI (2 espresso)
un iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē.
Dzērienu pagatavošana automātiski beigsies. Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).

Vienreizējie
uzstādījumi pirms
dzēriena
pagatavošanas un
tā gatavošanas
laikā

Kafijas stipruma uzstādījumus ir iespējams nomainīt pirms
dzēriena pagatavošanas, vai malšanas procesa laikā.
Jūs varat izvēlēties sekojošus kafijas stipruma uzstādījumu 1
ristretto, 1 espresso, 1 kafijas, 1 kafijas dzēriena, 1 cappuccino un 1 latte macchiatio pagatavošanai:
Xmild (ļoti vāja)
Mild (vāja)
Normal (vidēja)
Strong (stipra)
Xstrong (ļoti stipra)

p
p
p
p
p

ipagriežot
Iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu ir iespējams izmainīt,
daudzfunkcionālo slēdzi, kafijas pagatavošanas
procesa laikā.

Vienreizējie uzstādījumi pirms dzēriena pagatavošanas un tā
gatavošanas
laikā
vienmēr
tiek
veikti
atbilstoši
iepriekšminētajam paraugam. Šie uzstādījumi netiek
saglabāti.
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Kafijas stipruma
uzstādīšana pirms
dzēriena pagatavošanas

Piemērs: Lai pagatavotu stipru kafiju, rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz
displeja parādās STRONG (stipra).
Kamēr uz displeja redzams paziņojums STRONG
(stipra), piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies 1 COFFEE (1 kafija)/
STRONG (stipra).
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs
krūzē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.
Uz displeja parādīsies paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).

Ūdens daudzuma
uzstādīšana dzēriena
gatavošanas laikā

Piemērs: Lai pagatavotu 110
ML kafijas, rīkojieties
sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Novietojiet tasi zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.
Sāksies malšanas process un uz displeja
parādīsies 1 COFFEE (1 kafija). Pēc tam parādīsies
uzstādītais kafijas stiprums.
Pagatavošanas procesa laikā, pagrieziet
daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
110 ML.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs
krūzē. Dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.
Uz displeja parādīsies paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).

Ūdens daudzuma
uzstādīšana
atbilstoši krūzes
izmēram

Ūdens daudzuma uzstādīšana atbilstoši krūzes izmēram visiem
kafijas veidiem, karstajam ūdenim un piena dzērieniem ir
vienlīdz vienkārša. Kā norādīts sekojošajā piemērā, ūdens
daudzums ir jāuzstāda tikai vienreiz. Katru nākamo reizi, kad
pagatavosiet dzērienu, tiks izmantots iepriekš uzstādītais
ūdens daudzums.
Krūzes izmēra ilgstošais uzstādījums visiem kafijas veidiem,
karstajam ūdenim un piena dzērieniem tiek veikts pēc vienota
principa.
Piemērs: Lai uzstādītu nemainīgu ūdens daudzumu ristretto
pagatavošanai, rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Novietojiet espresso tasīti zem kafijas padeves krāna.
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Piespiediet un turiet ristretto pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies 1 RISTRETTO (1 ristretto).
Turiet ristretto pagatavošanas taustiņu, līdz uz displeja
parādīsies paziņojums ENOUGH?/ PRESS BUTTON
(pietiekami?/ piespiediet taustiņu).
Atlaidiet ristretto taustiņu.
Sāksies kafijas pagatavošana un ristretto ietecēs tasē.
Tiklīdz tasē būs ietecējis pietiekams daudzums ristretto,
piespiediet jebkuru taustiņu.
Ristretto pagatavošana automātiski beigsies. Uz
displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED √
(apstiprināts). Uzstādītais ūdens daudzums ristretto
pagatavošanai tiks saglabāts automāta atmiņā un
izmantots katru reizi, kad pagatavosiet ristretto. Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).

iiespējams
Atkārtojot iepriekš minētās darbības, šos uzstādījumus ir
izmainīt jebkurā laikā.
Uzstādījumi
programmēšanas
režīmā

Programmēšanas
sadaļa

MAINTENANCE
(apkope)

Pieskaņot IMPRESSA Jūsu iecienītākajiem kafijas veidiem ir
ļoti vienkārši. Tikai pagriežot un piespiežot daudzfunkcionālo
slēdzi, Jūs varēsiet izskatīt viegli saprotamās programmu
funkcijas un veikt vēlamos uzstādījumus.

Izmantojot daudzfunkcionālo slēdzi, Jūs variet veikt sekojošus
uzstādījumus:
Apakšsadaļas
Paskaidrojums

CAPPUCCINO,
CLEANING (tīrīšana),
FILTER CHANGE (filtra
nomaiņa),

MACHINE CLEAN
(automāta tīrīšana),

Izvēlieties vēlamo apkopes
programmu.
Ja darbība netiek veikta, pēc apm. 5
sekundēm automāts izies no
programmēšanas režīma.

CAPPUCCINO RINSING
(cappuccino skalošana),

MACHINE DESCALE

(katlakmens noņemšana),

MACHINE RINSE

(automāta skalošana)

PRODUCTS

SELECT PRODUCT

Izvēlieties uzstādījumus kafijas un
piena dzērienu un karsta ūdens
pagatavošanai.

FILTER
I.P.W.S.

YES (ir)
NO (nav)

Norādiet, vai Jūs izmantojiet
IMPRESSA ar CLARIS plus filtru
vai bez tā.

(dzērieni)

(filtrs I.P.W.S.)

(izvēlieties dzērienu)
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Programmēšanas
sadaļa

Apakšsadaļas

HARDNESS
NOT ACTIVE (nav aktivizēta),
(cietība) (tiek
1˚ dH – 30˚ dH
attēlots tikai tad, ja
nav aktivizēts filtrs)
ENERGY ESM
(enerģijas
taupīšana)

SAVE NO (netaupīt),
SAVE LEVEL 1 (taupīt – 1
līmenis,)
SAVE LEVEL 2 (taupīt – 2
līmenis)

TIME (laiks)

--:--

UNIT ON (iekārtas --:-ieslēgšanās)
MTWTFSS

Paskaidrojums
Uzstādiet ūdens cietības pakāpi.

Izvēlieties vēlamo elektrības
taupīšanas režīmu.

Uzstādiet laiku un dienu.
Uzstādiet automāta ieslēgšanās un
izslēgšanās laiku katrai nedēļas dienai.

OFF AFTER
(izslēgšanās pēc)

NOT ACTIVE (nav aktivizēta)
0.5 HRS – 15 HRS (stundas)

Uzstādiet stundu skaitu pēc kurām
automāts automātiski izslēgsies.

RINSES
(skalošana)

START RINSE (sākt
skalošanu),
CAPPU. RINSE (cappuccino
uzgaļa skalošana)

Uzstādiet vai lai ieslēgšanās
skalošana tiktu veikta automātiski vai
aktivizēta manuāli.
Uzstādiet vai lai cappuccino uzgaļa
skalošanas aicinājums tiktu aktivizēts
uzreiz vai 10 minūtes pēc dzēriena
pagatavošanas.

RENAME (nosaukuma maiņa)
ABC...

PRODUCT NAME (dzēriena
nosaukums),
WELCOME MESSAGE (ievada
teksts),
CLOSING (atvadu teksts)

Nomainiet apzīmējumu nosaukumus.

LOGO (logotips)

Izvēlieties logotipus no displeja, kuri
ir attēloti tad, kad grafiskais displejs
nav aizņemts ar informatīvajiem
paziņojumiem.

INFORMATION
(informācija)

Sekojiet līdzi visu pagatavoto kafijas
un piena dzērienu uzskaitei un
apskatiet apkopes statusu.

DISPLAY
(attēlojums)

UNIT (mērvienības),
TIME FORMAT (laika
attēlojums)

LANGUAGE (valoda) DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
ITALIANO
NL
EXIT (iziet)
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Izvēlieties ūdens daudzuma
mērvienību un laika attēlojuma
formātu.
Izvēlieties vēlamo valodu.

Iziešana no programmēšanas
režīma.
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Programmēšanas režīma uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc
iepriekšminētā parauga.
Piemērs: Lai nomainītu viena espresso stipruma uzstādījumu
no NORMAL (vidēja) uz STRONG (stipra), rīkojieties
sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to
piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums
MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās PRODUCTS (dzērieni).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu
programmēšanas sadaļā.
PRODUCTS/ SELECT PRODUCT (dzērieni/ izvēlieties
dzērienu)

itaustiņu,
Ar nākamo darbību izvēlieties tā kafijas dzēriena
kuram Jūs vēlieties veikt uzstādījumus. Šīs
procedūras gaitā, kafijas dzērieni netiek pagatavoti.

iarLaidivuveiktu
uzstādījumus dubulto dzērienu pagatavošanai,
sekunžu intervālu, piespiediet atbilstošo taustiņu

divreiz.
Piespiediet espresso pagatavošanas taustiņu.
1 ESPRESSO/ AMOUNT 60 ML (1 espresso/
daudzums 60 ml)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās 1 ESPRESSO/ NORMAL (1 espresso/ vidējs).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu
programmēšanas sadaļā.
1 ESPRESSO/ NORMAL (1 espresso/ vidējs)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās 1 ESPRESSO/ STRONG (1 espresso/ stiprs).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu
uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED
√
(apstiprinās), kas norādīs, ka uzstādījums ir
apstiprināts.
1 ESPRESSO/ STRONG (1 espresso/ stiprs)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās 1 ESPRESSO/ EXIT (1 espresso/ iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no
programmēšanas sadaļas.
PRODUCTS/ SELECT PRODUCT (dzērieni/ izvēlieties
dzērienu)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās PRODUCTS/ EXIT (dzērieni/ iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no
programmēšanas sadaļas.
PRODUCTS (dzērieni)

31

3. Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām

Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās EXIT (iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no
programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Paziņojumi un
apkopes statuss

Programmēšanas sadaļā INFORMATION (informācija) Jūs
variet noskaidrot sekojošu informāciju:
pagatavoto kafijas un piena dzērienu un karstā ūdens
daudzumu (skaitu);
apkopes statusu un veikto apkopes programmu (tīrīšanas,
katlakmens noņemšanas, filtra nomaiņas) daudzumu
(reizes).
veikto cappuccino uzgaļa tīrīšanas daudzumu (reizes).

p
p
p

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to
piespiestu, līdz uz displeja parādās paziņojums
MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās INFORMATION (informācija).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu
programmēšanas sadaļā.
TOTAL (kopējais skaits), uz displeja parādās visu
pagatavoto kafijas un piena dzērienu summa.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju, pagrieziet
daudzfunkcionālo slēdzi.

iiespējams
Papildus veikto apkopes programmu skaitam uz displeja ir
apskatīt arī pašreizējo apkopes statusu. To jūs varat

noteikt apskatot iedaļu aizpildījumu attēlotajā zīmējumā.
Pilnībā aizpildītas iedaļas norāda uz to, ka jūsu IMPRESSA
aicinās jūs veikt atbilstošu apkopes programmu.
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no
programmēšanas sadaļas.
INFORMATION (informācija)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja
parādās EXIT (iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no
programmēšanas režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)
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4. Receptes
Jūs variet izmantot IMPRESSA, lai savās mājās pagatavotu gan klasiskus, gan arī neparastus kafijas dzērienu veidus. Vairāk kafijas receptes jūs atradīsiet arī mūsu interneta mājas
lapā HYPERLINK “http://www.jura.com” www.jura.com
Papildus informācija par Jūsu IMPRESSA lietošanu ir atrodama 3. nodaļā „Iepazīšanās ar
iekārtas vadības iespējām”.

Cappuzino
Sastāvdaļas		
(divām personām):
			
			

200 ml auksta piena
2 stipri espressi
20 ml kanēļa sīrupa
Kanēļa pulveris dzēriena dekorēšanai

Sadaliet kanēļa sīrupu divās cappuccino krūzītēs.
Novietojiet krūzīti zem profesionālā cappuccino putotāja un līdz pusei piepildiet to ar
piena putām.
Lejiet espresso tieši piena putās, dekorējiet dzērienu ar kanēļa pulveri.

Café Chocolat Blanc
Sastāvdaļas		
(divām personām):
			
			

50g baltās šokolādes
2 espresso
200 ml piena
Rīvēta baltā šokolāde dzēriena dekorēšanai

Ar profesionālo Cappuccino putotāju uzputojiet nedaudz piena divās dekoratīvās glāzēs.
Izkausējiet balto šokolādi karstā ūdens peldē.
Pagatavojiet 2 espresso, abiem pievienojot izkausēto šokolādi. Iegūtos dzērienus
ielejiet iepriekš ar piena putām piepildītās glāzēs.
Dekorējiet dzērienus ar rīvēto šokolādi.
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Kafija „Ziemas sapnis”
Sastāvdaļas		
(divām personām):
			
			
			
			

2 stipri espresso
200 ml karsta kakao
1 šķipsna piparkūku garšvielu
100 ml piena
Cukurs pēc garšas
1-2 piparkūkas dzērienu dekorēšanai

Pagatavojiet 2 espresso.
Samaisiet espresso ar kakao, pievienojiet piparkūku garšvielu, sadaliet dzērienu divās
glāzēs.
Saputojiet pienu un pievienojiet to espresso dzērieniem.
Dekorējiet dzērienus ar maziem piparkūku gabaliņiem.

Latte Macchiato Frio
Sastāvdaļas		
(divām personām):
			
			
			

2 auksti espresso
200 ml auksta piena
1 maza tase sasmalcināta ledus
20 ml kļavu sīrupa
Piena putas

Pagatavojiet espresso un nolieciet to atdzesēties.
Ielejiet glāzē 100 ml auksta piena, pievienojiet kļavu sīrupu, ieberiet sasmalcināto ledu,
visu samaisiet.
Pievienojiet aukstu espresso.
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5. Dzērienu pagatavošana, piespiežot vienu taustiņu
Šajā nodaļā Jūs uzzināsiet, kā pagatavot kafijas dzērienus,
pienu un karstu ūdeni bez uzstādījumu veikšanas.
3. nodaļā „Iepazīšanās ar iekārtas vadības iespējām” Jūs
uzzināsiet, kā uzstādīt automāta funkcijas atbilstoši Jūsu
personiskajām vēlmēm. Kā alternatīvu Jūs variet izmantot arī
6. nodaļu „Programmēšanas režīma standarta uzstādījumi”.

iijasJūsunvariet
apstādināt kafijas automāta darbību jebkurā kafpiena dzērienu un karsta ūdens pagatavošanas brīdī.
Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

ipagriežot
Iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu ir iespējams izmainīt,
daudzfunkcionālo slēdzi, kafijas pagatavošanas
procesa laikā.

@ Jūs arī variet izmēģināt kafijas dzērienu pagatavošanu
internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder”
mūsu mājas lapā HYPERLINK “http://www.jura.com” www.
jura.com.

Barista ieteikumi

Barista ir profesionāls kafijas un espresso pagatavošanas
speciālists no Itālijas, kur šī profesija tiek ļoti cienīta. Barista
pārzina visus kafijas dzērienu veidus un ir izcils to pagatavošanas
meistars. Strādājot ar JURA IMPRESSA kafijas automātu,
arī Jūs variet kļūt par nevainojamu kafijas dzērienu ekspertu.
Papildus vienkāršai dzērienu pagatavošanas metodei,
piespiežot tikai vienu taustiņu, jūs varat arī pielāgot kafiju vai
espresso savai personiskajai gaumei. Šim mērķim ir paredzētas
dažādas uzstādījumu iespējas. Pamēģiniet tās:
Kafijas stiprums: Kafijas stipruma uzstādījumus ir
iespējams nomainīt pirms dzēriena pagatavošanas, vai
malšanas procesa laikā. Šis uzstādījums izmaina
samaltās kafijas daudzumu. Jo vairāk kafijas izmantosiet dzēriena pagatavošanai, jo stiprāka un intensīvāka
būs dzēriena garša.
Maluma pakāpe: Katru reizi pagatavojot kafijas dzērienu,
IMPRESSA samaļ svaigu pupiņu devu. Kafijas pupiņu
maluma pakāpi ir iespējams uzstādīt malšanas procesa

p

p
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p

p
p

laikā. Espresso dzērieniem izmantojiet smalkāka maluma
maisījumu nekā parastai kafijai. Maluma pakāpe ietekmē
laiku, kas nepieciešams, lai ūdens varētu iztecēt cauri
kafijas pulverim. Smalkāka maluma kafija paildzina
ūdens caurtecēšanu, tādējādi espresso iegūs pilnīgāku
garšas aromātu.
Temperatūra: IMPRESSA uzstādījumu režīmā ir
iespējams uzstādīt kafijas dzērienu temperatūru.
Temperatūras uzstādījums ietekmē kafijas garšu, tādēļ
tas ir jāpielāgo atbilstoši jūsu personiskajām vēlmēm un
izmantotās kafijas pupiņu veidam.
Kafijas padeves krāns ar regulējamu augstumu: Kafijas
padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt atbilstoši
jūsu kafijas krūzes augstumam. Atstarpei starp kafijas
padeves krānu un krūzes malu ir jābūt pēc iespējas
mazākai. Tas novērsīs kafijas izšļakstīšanos uz automāta
virsmas un nodrošinās biezu un bagātīgu kafijas putiņu
veidošanos.

Papildus iepriekš teiktajam, ievērojiet sekojošus Barista ieteikumus:
Uzglabājiet kafiju sausā vietā. Skābeklis, gaisma, siltums un mitrums kafijai kaitē.
Lai kafija būtu vislabākajā kvalitātē, ar izcilu aromātu,
tās pagatavošanai izmantojiet tikai aukstu un svaigu
ūdeni.
Lai baudītu nevainojamu kafiju, katru dienu tvertnē
nomainiet ūdeni.
Pagatavoto dzērienu pildiet uzsildītā krūzē.
Dzērienam pievienojiet tikai smalko cukuru – nelietojiet
gabalcukuru, lai nesabojātu kafijas un piena putas.

p
p
p
p
p

Ristretto

Piemērs: Šādi pagatavo ristretto:
Novietojiet espresso tasi zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet ristretto pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums 1 RISTRETTO
(1 ristretto). Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies
uzstādītais kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē
un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).
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Espresso

Espresso – klasisks itāļu kafijas dzēriens. Espresso virspusē
veidojas noteikts daudzums kafijas putiņu.
Piemērs: Šādi pagatavo espresso:
Novietojiet espresso tasi zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet espresso pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums 1 ESPRESSO
(1 Espresso). Pēc tam uz displeja īslaicīgi parādīsies
uzstādītais kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs tasē un
dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).

Kafija

Piemērs: Šādi pagatavo kafiju:
Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums 1 COFFEE
(1 kafija) un pēc tam īslaicīgi parādīsies uzstādītais
kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē
un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).

Īpašā kafija

Piemērs: Šādi pagatavo īpašo kafiju:
Novietojiet krūzi zem cappuccino uzgaļa.
Piespiediet īpašās kafijas pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums 1 SPECIAL
(1 īpašā kafija) un pēc tam īslaicīgi parādīsies
uzstādītais kafijas stiprums.
Iepriekš uzstādītais ūdens daudzums ietecēs krūzē
un dzēriena pagatavošana automātiski beigsies.Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).

Cappuccino

Cappuccino – klasiska itāļu kafijas recepte. Gatavam cappuccino dzērienam pārkaisa kakao pulveri.
Piemērs: Šādi pagatavo cappuccino:
Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Izsaiņojiet piena caurulīti no vakuuma piena tvertnes
iepakojuma. Izmantojiet garo piena caurulīti
kartona iepakojumam un pudelēm, bet īso caurulīti
vakuuma piena tvertnei.
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Piestipriniet piena caurulīti cappuccino uzgalim.
Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā/ pudelē,
vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.
Novietojiet krūzi zem cappuccino uzgaļa.
Pagrieziet uzgaļa slēdzi pozīcijā piena putas
.
Piespiediet cappuccino pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums 1 CAPPUCCINO
(1 cappuccino) un uzstādītais kafijas stiprums.
Parādās paziņojums 1 CAPPUCCINO/ MILK
(1 cappuccino/ piens), un piena putas tiek pagatavotas.
Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu,
pagatavošanas process automātiski beigsies.
1 CAPPUCCINO (1 cappuccino)
Parādās paziņojums 1 CAPPUCCINO/ COFFEE
(1 cappuccino/ kafija), un sākas kafijas pagatavošanas
process.
Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu,
pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja
parādīsies paziņojums COFFEE READY (kafija
gatava).
Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino uzgaļa darbību, tas
ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas
un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino uzgalis”.

Latte macchiato

Jūsu IMPRESSA var pagatavot latte macchiato, piespiežot
tikai vienu taustiņu.
Piemērs: Šādi pagatavo latte macchiato:
Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Izsaiņojiet piena caurulīti no vakuuma piena tvertnes
iepakojuma. Izmantojiet garo piena caurulīti kartona
iepakojumam un pudelēm, bet īso caurulīti vakuuma
piena tvertnei.
Piestipriniet piena caurulīti cappuccino uzgalim.
Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā/ pudelē,
vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.
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Novietojiet glāzi zem cappuccino uzgaļa.
Pagrieziet uzgaļa slēdzi pozīcijā piena putas

.

idzēriena
Lai latte macchiato slāņi izveidotos vēl vienmērīgāki, pirms
pagatavošanas ielejiet glāzē 10 ml vēsa piena.
ipievienojiet
Lai latte macchiato garšotu vēl labāk, pirms pagatavošanas
dzērienam nedaudz sīrupa.
Piespiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums 1 LATTE MAC.
(1 latte macchiato) un uzstādītais kafijas stiprums.
Parādās paziņojums 1 LATTE MAC./ MILK
(1 latte macchiato/ piens), un tiek pagatavotas piena
putas.
Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu,
pagatavošanas process automātiski beigsies.
1 LATTE MAC. (1 latte macchiato)

iputas
Pagatavošanas procesam seko īss pārtraukums, lai piena
atdalītos no piena. Tas nodrošina latte macchiato tipisko
slāņu veidošanos. Šī pārtraukuma ilgumu ir iespējams uzstādīt
programmēšanas režīmā.

Parādās paziņojums 1 LATTE MAC./ COFFEE (1 latte
macchiato/ kafija), un sākas kafijas pagatavošanas process.
Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu, kafijas
pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz displeja
parādīsies paziņojums COFFEE READY (kafija gatava).
Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino uzgaļa darbību, tas
ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas
un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino uzgalis”.
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Maltā kafija

Izmantojot maltās kafijas padeves piltuvi, Jūs variet izvēlēties
lietot vēl vienu kafijas veidu.

ikafijas.
Nekad neberiet tvertnē vairāk par divām mērkarotēm maltās
inobloķēs
Neizmantojiet pārāk smalka maluma kafiju. Tāda kafija
iekārtu un kafija no padeves krāna tecēs ārā pa
pilieniem.

iautomātiski
Ja Jūs iepildīsiet pārāk maz maltās kafijas, IMPRESSA
apstāsies, un uz displeja parādīsies paziņojums
PRE-GROUND/ NOT
tiekami).

ENOUGH (maltās kafijas/ nav pie-

iminūti
Pagatavojiet vēlamo kafijas dzērienu ne ātrāk kā aptuveni 1
pēc maltās kafijas iepildīšanas. Ja mēģināsiet dzērienu
pagatavot ātrāk, IMPRESSA darbība apstāsies un tikai tad tā
būs gatava tālākai lietošanai.
Lietojot malto kafiju, visi kafijas veidi tiek pagatavoti saskaņā
ar sekojošo piemēru.
Piemērs: Šādi pagatavo kafijas dzērienu, izmantojot maltu
kafiju:
Novietojiet krūzi zem kafijas padeves krāna.
Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku.
Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāciņu.
PRE-GROUND/ FILL POWDER
(maltā kafija/ ieberiet)
Ieberiet piltuvē vienu pilnu mērkaroti maltās kafijas.
Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāciņu.
PRE-GROUND/ SELECT BUTTON
(maltā kafija/ izvēlieties dzērienu)
Piespiediet 1 kafijas pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies 1 COFFEE (1 kafija) un
sāksies maltās kafijas pagatavošanas process.
Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu,
kafijas pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).
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Karsts piens

Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Izsaiņojiet piena caurulīti no vakuuma piena tvertnes
iepakojuma. Izmantojiet garo piena caurulīti
kartona iepakojumam un pudelēm, bet īso caurulīti
vakuuma piena tvertnei.
Piestipriniet piena caurulīti cappuccino uzgalim.
Otru caurulītes galu ievietojiet piena tetrapakā/
pudelē, vai piestipriniet to vakuuma piena tvertnei.
Novietojiet krūzi zem cappuccino uzgaļa.
Pagrieziet uzgaļa slēdzi pozīcijā piens .
Piespiediet piena pagatavošanas taustiņu.
Uz displeja parādīsies 1 MILK (1 krūze piena) un
sāksies piena pagatavošanas process.
Sasniedzot iepriekš uzstādīto piena daudzumu,
piena pagatavošanas process automātiski beigsies. Uz
displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).
Lai nodrošinātu nevainojamu cappuccino uzgaļa darbību, tas
ir regulāri jāskalo un jātīra. Plašāku informāciju par tīrīšanas
un skalošanas veikšanu Jūs iegūsiet 7. nodaļā „Apkope – cappuccino uzgalis”.

Karsts ūdens

Karstā ūdens pagatavošanai iespējams uzstādīt sekojošas
ūdens temperatūras pakāpes:
Low (zema)
Normal (vidēja)
High (augsta)

p
p
p

BRĪDINĀJUMS

Ar karstā ūdens strūklu iespējams applaucēties.
Izvairieties no tiešas karstā ūdens saskarsmes ar ādu.
Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Novietojiet krūzi zem karstā ūdens uzgaļa.
Piespiediet karstā ūdens padeves taustiņu.
Uz displeja parādīsies paziņojums HOT WATER
(karsts ūdens), pēc tam īslaicīgi parādīsies uzstādītā
temperatūra.

itaustiņu
Vairākas reizes piespiežot karstā ūdens pagatavošanas
(apm. 2 sekunžu laikā), jūs varēsiet uzstādīt ūdens
temperatūras pakāpi atbilstoši savām vēlmēm. Šis uzstādījums
netiks saglabāts.
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Sasniedzot iepriekš uzstādīto ūdens daudzumu, pagatavošanas
process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies paziņojums
COFFEE READY (kafija gatava).
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6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi
Sadaļā PRODUCTS (dzērieni), jūs
Dzērieni

varēsiet veikt vēlamos
uzstādījumus visu kafijas veidu, piena, karstā ūdens un piena
kafijas dzērienu pagatavošanai.

Kafijas dzērienu, piena
un karstā ūdens
uzstādījumi

Kafijas dzērieniem, pienam un karstajam ūdenim ir iespējams
veikt sekojošus uzstādījumus:

Dzērieni

Temperatūra

Kafijas stiprums

1 ristretto

LOW (zema), NORMAL XMILD (ļoti vāja),
15 ML – 240 ML
(vidēja), HIGH
MILD (vāja),
(augsta)
NORMAL (vidēja),
STRONG (stipra),
XSTRONG (ļoti stipra)

2 ristretti

LOW (zema), NORMAL –
(vidēja), HIGH
(augsta)

Daudzums

15 ML – 240 ML
(katrai tasei)

1 espresso

LOW (zema), NORMAL XMILD (ļoti vāja),
15 ML – 240 ML
(vidēja), HIGH
MILD (vāja),
(augsta)
NORMAL (vidēja),
STRONG (stipra),
XSTRONG (ļoti stipra)

2 espressi

LOW (zema), NORMAL –
(vidēja), HIGH
(augsta)

15 ML – 240 ML
(katrai tasei)

1 kafija

LOW (zema), NORMAL XMILD (ļoti vāja),
15 ML – 240 ML
(vidēja), HIGH
MILD (vāja),
(augsta)
NORMAL (vidēja),
STRONG (stipra),
XSTRONG (ļoti stipra)

2 kafijas

LOW (zema), NORMAL –
(vidēja), HIGH
(augsta)

15 ML – 240 ML
(katrai tasei)

1 īpašā kafija

LOW (zema), NORMAL XMILD (ļoti vāja),
15 ML – 240 ML
(vidēja), HIGH
MILD (vāja),
(augsta)
NORMAL (vidēja),
STRONG (stipra),
XSTRONG (ļoti stipra)

2 īpašās kafijas

LOW (zema), NORMAL –
(vidēja), HIGH

15 ML – 240 ML

1 piena porcija

–

–

3 SEC – 120 SEC

2 piena porcijas

–

–

3 SEC – 240 SEC

Karsts ūdens

LOW (zema), NORMAL –
(vidēja), HIGH

(augsta)

(augsta)
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ijūsVeicot
1 piena porcijas un 1 speciālās kafijas uzstādījumus
varat izvēlēties vai 2 piena porciju un 2 īpašo kafiju
pagatavošanas uzstādījums būs aktīvs vai neaktīvs.
Piena kafijas dzērienu
uzstādījumi

Piena kafijas dzērieniem, ir iespējams veikt sekojošus
uzstādījumus:

Dzērieni

Temperatūra

1 cappuccino

LOW (zema), NORMAL XMILD (ļoti vāja),
(vidēja), HIGH
MILD (vāja),
(augsta)
NORMAL (vidēja),
STRONG (stipra),
XSTRONG (ļoti stipra)

Piena daudzums:
3 SEC – 120 SEC
Pauze: 0 SEC –

LOW (zema), NORMAL –
(vidēja), HIGH

Piena daudzums:
3 SEC – 240 SEC
Pauze: 0 SEC –

2 cappuccini

Kafijas stiprums

(augsta)

Daudzums

60 SEC

Ūdens daudzums:
15 ML – 240 ML

60 SEC

Ūdens daudzums:
15 ML – 240 ML
(katrai tasei)
1 latte macchiatio

LOW (zema), NORMAL XMILD (ļoti vāja),
(vidēja), HIGH
MILD (vāja),
(augsta)
NORMAL (vidēja),
STRONG (stipra),
XSTRONG (ļoti stipra)

2 latte macchiati LOW (zema), NORMAL –
(vidēja), HIGH
(augsta)

Piena daudzums:
3 SEC – 120 SEC
Pauze: 0 SEC – 60 SEC
Ūdens daudzums:
15 ML – 240 ML
Piena daudzums:
3 SEC – 240 SEC
Pauze: 0 SEC –

60 SEC

Ūdens daudzums:
15 ML – 240 ML
(katrai tasei)

ivarat
Veicot 1 cappuccino un 1 latte macchiato uzstādījumus jūs
izvēlēties vai 2 cappuccini un 2 latte macchiati
pagatavošanas uzstādījums būs aktīvs vai neaktīvs.
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Programmēšanas režīma uzstādījumi vienmēr tiek veikti pēc
iepriekšminētā parauga.
Piemērs: Lai nomainītu 1 latte macchiato piena daudzumu no 16
SECS uz 20 SECS, pauzi no 30 SECS uz 40 SECS un ūdens
daudzumu no 45 ML uz 40 ML, rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja ir redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
PRODUCTS (dzērieni).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu
sadaļā.
Uz displeja parādīsies paziņojums PRODUCT/ SELECT PRODUCT
(dzērieni/ izvēlieties dzērienu).

i

Tagad izvēlieties un piespiediet dzēriena taustiņu, kuram jūs
vēlaties veikt uzstādījumus. Šīs darbības laikā dzēriens netiks
pagatavots.

i

Lai nomainītu uzstādījumus dubultajam dzērienam, piespiediet
atbilstošā dzēriena taustiņu divreiz, ievērojot divu sekunžu
intervālu.
Piespiediet latte macchiato pagatavošanas taustiņu.
1 LATTE MAC./ AMOUNT 45 ML (1 latte macchiato/ dauzums
45 ml)
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu
sadaļā.
1 LATTE MAC./ AMOUNT 45 ML (1 latte macchiato/ dauzums
45 ml)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās 1
LATTE MAC./ AMOUNT 40 ML (1 latte macchiato/ dauzums 40
ml).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED √ (apstiprinās), kas
norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
1 LATTE MAC./ AMOUNT 40 ML (1 latte macchiato/ dauzums
40 ml).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās 1
LATTE MAC./ MILK 16 SEC (1 latte macchiato/ piens 16
sekundes).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu
sadaļā.
1 LATTE MAC./ MILK 16 SEC (1 latte macchiato/ piens 16
sekundes)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās 1
LATTE MAC./ MILK 20 SEC (1 latte macchiato/ piens 20
sekundes).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED √ (apstiprinās), kas
norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
1 LATTE MAC./ MILK 20 SEC (1 latte macchiato/ piens 20
sekundes)
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Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās 1
LATTE MAC./ PAUSE 30 SEC (1 latte macchiato/ pauze 30
sekundes).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu uzstādījumu
sadaļā.
1 LATTE MAC./ PAUSE 30 SEC (1 latte macchiato/ pauze 30
sekundes)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās 1
LATTE MAC./ PAUSE 40 SEC (1 latte macchiato/ pauze 40
sekundes).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies CONFIRMED √ (apstiprinās).
1 LATTE MAC./ PAUSE 40 SEC (1 latte macchiato/ pauze 40
sekundes)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās 1
LATTE MAC./ EXIT (1 latte macchiato/ iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu
sadaļas.
PRODUCT/ SELECT PRODUCT (dzērieni/ izvēlieties dzērienu)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
PRODUCT/ EXIT (dzērieni/ iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu
sadaļas.
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no uzstādījumu
režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Elektrības
taupīšanas
režīms

Jūsu IMPRESSA kafijas automātam var uzstādīt vairākus elektrības
taupīšanas režīmus:
ENERGY SAVE NO (elektroenerģijas taupīšana nav )
Jūsu IMPRESSA ir pastāvīgi gatavs lietošanai.
Visus kafijas un piena dzērienus, kā arī karstu ūdeni
var pagatavot bez gaidīšanas.
ENERGY SAVE LEVEL 1 (elektroenerģijas taupīšana pirmais

p
p
p

līmenis)

Jūsu IMPRESSA ir pastāvīgā lietošanas kārtībā kafijas
dzērienu pagatavošanai.
Pirms piena pagatavošanas automātam ir jāuzsilst.
ENERGY SAVE LEVEL 2 (elektroenerģijas taupīšana otrais

līmenis)

Aptuveni 5 minūtes pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas,
Jūsu IMPRESSA pārslēdzas uz elektrības
taupīšanas temperatūru un nav gatavs tūlītējai lietošanai.
Pirms kafijas, karsta ūdens un piena pagatavošanas
automātam ir jāuzsilst.

51

6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Piemērs: Lai nomainītu elektrības taupīšanas uzstādījumu no
ENERGY SAVE NO (elektroenerģijas taupīšana nav) uz ENERGY
LEVEL 1 (elektroenerģijas taupīšanas pirmais līmenis), rīkojieties
sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
ENERGY ESM (elektroenerģijas taupīšanas režīms).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
ENERGY SAVE NO (elektroenerģijas taupīšana nav)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
ENERGY
LEVEL
1 (elektroenerģijas taupīšanas pirmais
līmenis).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
ENERGY ESM (elektroenerģijas taupīšanas režīms )
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Laika un dienas
uzstādīšana

Laika un dienas uzstādīšanu jūs jau veicāt pirmajā automāta
lietošanas reizē.
Piemērs: Lai nomainītu laika uzstādījumu no 08:45 uz 09:50,
rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās TIME
08:45 (laiks 08:45).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
TIME HOURS 08:45 (laiks stundas 08:45)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās TIME
HOURS 09:45 (laiks stundas 09:45).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu
uzstādījumu.
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās TIME
MINUTES 09:50 (laiks minūtes 09:50).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu
uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
WEEKDAY MONDAY (diena pirmdiena) (Piemērs)

52

6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu
uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ).
(laiks
09:50)
TIME 09:50
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Automātiskais
ieslēgšanās laiks

Automātisko ieslēgšanās laiku var uzstādīt tikai pēc tam, kad ir veikta
laika uzstādīšana.
UNIT ON (iekārtas ieslēgšanās) uzstādījumu sadaļā var veikt sekojošus
uzstādījumus:
UNIT ON (iekārtas ieslēgšanās)
Uzstādiet vēlamo automāta ieslēgšanās laiku.
MACHINE OFF (automāta izslēgšanās)
Uzstādiet vēlamo automāta izslēgšanās laiku.
DAY (diena)
Uzstādiet dienu, kurā IMPRESSA automāts automātiski
ieslēgsies un izslēgsies.

p
p
p

i

Automātiskā ieslēgšanās laika funkcija strādā tikai tad, ja automāts
ir ieslēgts ar strāvas padeves slēdzi un atrodas gaidīšanas režīmā.
Piemērs: Lai uzstādītu automātisko ieslēgšanās laiku uz 07:30 un
noregulētu, lai jūsu IMPRESSA automātiski neieslēdzas svētdienā,
rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās UNIT
ON/ --:-- MTWTFSS (iekārtas ieslēgšanās/ --:-- POTCPSS).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
UNIT ON --:-- (iekārtas ieslēgšanās --:--).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
UNIT ON / HOURS --:-- (iekārtas ieslēgšanās/ stundas --:--)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās UNIT
ON/ HOURS 07:00 (iekārtas ieslēgšanās/ stundas 07:00).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu stundu
uzstādījumu.
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Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās UNIT
ON/ MINUTES 07:30 (iekārtas ieslēgšanās/ minūtes 07:30).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu minūšu
uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
UNIT ON 07:30 (iekārtas ieslēgšanās 07:30)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās DAY
(diena).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
DAY/ MON YES (diena/ pirmdiena jā)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās TAG/
SUN YES (diena/ svētdiena jā).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
DAY/ SUN YES (diena/ svētdiena jā)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās TAG/
SUN NO (diena/ svētdiena nē).
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ).
DAY/ SUN NO (diena/ svētdiena nē)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
sadaļas.
DAY (diena)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
sadaļas.
UNIT ON/ 07:30 MTWTFS ∂ (iekārtas ieslēgšanās/ 07:30
POTCPS ∂ )
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Automātiskais
izslēgšanās laiks

Uzstādot IMPRESSA automātisko izslēgšanās režīmu, Jūs variet
ierobežot elektroenerģijas patēriņu. Ja ir aktivizēta šī funkcija,
paveicot pēdējo darbību jūsu IMPRESSA automātiski izslēgsies.

i

Automātisko izslēgšanās laiku ir iespējams uzstādīt no 0.5 līdz
15 stundām, vai arī funkciju deaktivizēt.

54

6. Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi

Piemērs: Lai nomainītu automātisko izslēgšanās laiku no 5 HRS
(5 stundām) uz 10 HRS (10 stundām), rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās OFF
AFTER 5 HRS (izslēgšanās pēc 5 stundām)
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
OFF AFTER 5 HRS (izslēgšanās pēc 5 stundām)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās OFF
AFTER 2 HRS (izslēgšanās pēc 2 stundām).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
OFF AFTER 2 HRS (izslēgšanās pēc 2 stundām)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Skalošana

Jūs variet uzstādīt, lai skalošana pēc automāta ieslēgšanas sākas
manuāli vai automātiski.
Jūs variet uzstādīt, lai aicinājums veikt cappuccino skalošanu parādās
uzreiz vai 10 minūtes pēc dzēriena pagatavošanas.
Piemērs: Lai uzstādītu aicinājumu veikt cappuccino skalošanu uzreiz
pēc dzēriena pagatavošanas, rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
RINSES (skalošana).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
START RINSE MANUAL (uzsākt skalošanu manuāli)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
CAPPU. RINSE AFTER 10 MIN (cappuccino skalošana pēc 10
min).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
CAPPU. RINSE AFTER 10 MIN (cappuccino skalošana pēc 10
min)
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Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
CAPPU. RINSE NOW (cappuccino skalošana uzreiz).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
CAPPU. RINSE NOW (cappuccino skalošana uzreiz)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
RINSES EXIT (skalošana iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
RINSES (skalošana)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Ūdens mērvienību
un laika formāta
uzstādīšana

Jūs variet uzstādīt ūdens mērvienības no ‘ml’ (mililitriem) uz
‘oz’(uncēm) un laika formātu no ‘24 HRS’ (24 stundu) uz ‘AM/PM’
(12 stundu).
Piemērs: Lai nomainītu ūdens mērvienību uzstādījumu no UNIT
ML (mērvienības mililitros) uz UNIT OZ (mērvienības uncēs),
rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
SETTINGS (uzstādījumi).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
SETTINGS UNIT (mērvienību uzstādījumi)

i

Lai nomainītu laika formātu, pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi,
līdz uz displeja parādās SETTINGS TIME FORMAT (uzstādījumi
laika formāts).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
SETTINGS UNIT ML (mērvienību uzstādījumi mililitri)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
SETTINGS UNIT OZ (mērvienību uzstādījumi unces).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
SETTINGS UNIT (mērvienību uzstādījumi)
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Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
SETTINGS EXIT (uzstādījumi iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
sadaļas.
DISPLAY (attēlojums)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)

Logotips

Jūs varat izvēlēties dažādus logotipus, kuri būs redzami uz displeja, tad
kad tas netiks izmantots informācijas sniegšanai. Piemēram, jūs varat
izvēlēties sekojošus logotipus:

p
p
p
p

JURA logotipu
Kafijas tases animāciju
Laiku
Bez logo

Piemērs: Lai uzstādītu laika attēlojumu uz displeja, rīkojieties
sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE READY
(kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās LOGO
(logotips).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
LOGO (logotips)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās LOGO
08:45 (logotips 08:45) (piemērs).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
LOGO 08:45 (logotips 08:45) (piemērs)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
COFFEE READY/ 08:45 (kafija gatava/ 08:45)
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Valoda

Valodas uzstādīšanu jūs jau veicāt pirmajā automāta lietošanas
reizē.
Jūs variet izvēlēties sekojošas valodas:

p
p
p
p
p

Vācu
Angļu
Franču
Itāļu
Holandiešu

Piemērs: Lai nomainītu valodu no ENGLISH (angļu) uz DEUTSCH
(vācu), rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
LANGUAGE ENGLISH (valoda angļu).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
LANGUAGE ENGLISH (valoda angļu)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
SPRACHE DEUTSCH (valoda vācu).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums GESPEICHERT √
(apstiprināts √ ), kas norādīs, ka uzstādījums ir apstiprināts.
SPRACHE DEUTSCH (valoda vācu)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
BITTE WÄHLEN (kafija gatava)

Nosaukumu
nomaiņa

Jūs variet nomainīt visu dzērienu nosaukumus un ievadpaziņojumu,
kā arī izslēgšanās paziņojumu.
Piemērs: Lai nomainītu dzēriena nosaukumu no 1 COFFEE (1
kafija) uz MY COFFEE (mana kafija), rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums MAINTENANCE (apkope).
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Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
RENAME ABC... (nosaukuma nomaiņa ABC...).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
RENAME PRODUCT NAME (nosaukuma nomaiņa dzēriena nosaukums)

i

Lai nomainītu ievadpaziņojumu un izslēgšanās paziņojumu,
pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi un izvēlieties vēlamo nosaukumu nomaiņai.
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
PRODUCT NAME CHANGE (dzēriena nosaukuma nomaiņa)
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
PRODUCT NAME/ SELECT PRODUCT (dzēriena nosaukums/
izvēlieties dzērienu)

i

Izvēlieties dzēriena taustiņu, kuram jūs vēlaties nomainīt nosaukumu. Šīs darbības laikā dzēriens netiks pagatavots.
Piespiediet kafijas pagatavošanas taustiņu.
j / ABCDEFG...√
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, tā lai tas norādītu uz atbilstošo
burtu/ zīmi.
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu burtu/ zīmi.
MY COFFEE / ABCDEFG...√

i

Lai izdzēstu pēdējo burtu/ zīmi, izvēlieties zīmi <— , alfabēta
beigās un piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
Izvēlieties zīmi √ alfabēta beigās un piespiediet daudzfunkcionālo
slēdzi, lai apstiprinātu uzstādījumu.
Uz displeja īslaicīgi parādīsies paziņojums CONFIRMED
√
(apstiprināts √ ).
RENAME ABC... (nosaukuma nomaiņa ABC...)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās EXIT
(iziet).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izietu no programmēšanas
režīma.
COFFEE READY (kafija gatava)
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7. Apkope
Jūsu IMPRESSA ir integrētas šādas apkopes programmas:

p
p
p
p
p
p

Automāta skalošana
Filtra nomaiņa
Automāta tīrīšana
Katlakmens noņemšana
Cappuccino uzgaļa skalošana
Cappuccino uzgaļa tīrīšana

i

Veiciet iekārtas tīrīšanu, filtra nomaiņu vai katlakmens
noņemšanu katru reizi, kad uz displeja ir parādījies atbilstošais
paziņojums.

Ieteikumi apkopes
veikšanai

Lai Jūsu IMPRESSA stabili un ilgi kalpotu, garantējot pagatavotās
kafijas optimālu kvalitāti, automātam ir jāveic ikdienas apkope.
Jums ir jārīkojas sekojoši:

p
p
p
p

Automāta
skalošana

Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni un notekpaplāti.
Noskalojiet tos ar siltu ūdeni.
Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
Atvienojiet un izskalojiet cappuccino uzgali (skatīt 7.
nodaļu „Apkope – cappuccino uzgaļa skalošana”).
Noslaukiet automāta virsmu ar mitru lupatiņu.

Kad IMPRESSA pēc ieslēgšanas ir uzsilis, automāts Jūs aicinās
veikt iekārtas skalošanu, vai arī šī darbība sāksies automātiski.
Uzstādījumu režīmā jūs varat uzstādīt lai iekārtas skalošana pēc
ieslēgšanas sākas automātiski, vai tā ir jāaktivizē manuāli (skatīt
6.nodaļu „Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi –
Skalošana”).
Katru reizi, kad IMPRESSA tiek izslēgts, skalošana sākās
automātiski.
Jūs varat aktivizēt automāta skalošanu manuāli jebkurā laikā.
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Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu,
līdz uz displeja parādās paziņojums MAINTENANCE
(apkope).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu
programmēšanas sadaļā.
CAPPUCCINO CLEANING (cappuccino tīrīšana)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
MACHINE RINSING (automāta skalošana).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai uzsāktu skalošanu.
RINSING (skalošana)
Skalošana beidzas automātiski un Jūsu IMPRESSA ir gatavs
tālākai lietošanai.

Filtra nomaiņa

i

Pēc aptuveni 50 l ūdens patēriņa, vai pēc diviem mēnešiem
filtra darbība beigsies. Jūsu IMPRESSA automātiski aicinās
Jūs veikt filtra nomaiņu.

i

Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt filtra nomaiņu, ja CLARIS
plus filtrs nav aktivizēts.
@ Jūs variet izmēģināt veikt ‘filtra nomaiņu’ internetā.
Apmeklējiet virtuālo palīgu „Knowledge builder” mūsu mājas
lapā HYPERLINK “http://www.jura.com” www.jura.com

Nomaiņa pēc aicinājuma
saņemšanas

Lai nomainītu CLARIS plus filtru pēc IMPRESSA aicinājuma
saņemšanas, rīkojieties sekojoši:
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY/ FILTER CHANGE (kafija gatava/ filtra nomaiņa) un
ir izgaismojies apkopes taustiņš
.
Piespiediet apkopes taustiņu.
CHANGE TIME 2 MIN/ START YES (nomaiņas laiks 2
minūtes/ sākt jā)

i

Ja jūs vēlaties filtra nomaiņu atlikt uz vēlāku laiku,
pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies
paziņojums CHANGE/ START
NO (nomaiņa/ nesākt).
Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums ‘nomainiet filtru’ paliek uz displeja.
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Piespiediet apkopes taustiņu.
INSERT FILTER/ PRESS BUTTON (ievietojiet filtru/
piespiediet taustiņu)
Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
Aizveriet filtra turētāju un izņemiet izlietoto CLARIS plus filtru ar filtra pagarinājuma detaļu.
Piestipriniet pagarinājuma detaļu jaunā CLARIS plus filtra
augšpusē.
Ievietojiet filtru ūdens tvertnē un nedaudz uzspiediet.
Aizveriet filtra turētāju, kurš nofiksēs filtru ar klusu skaņu.
Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un ievietojiet
to atpakaļ automātā.

Novietojiet pietiekami lielu trauku (ietilpība vismaz 0.5 l) zem
cappuccino uzgaļa.
Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks .
Piespiediet apkopes taustiņu.
FILTER RINS. (filtra skalošana), no uzgaļa iztecēs ūdens.

i

Jūs variet pārtraukt filtra skalošanas ciklu jebkurā brīdī.
Lai to izdarītu, piespiediet jebkuru taustiņu.

i

Ūdens var nedaudz iekrāsoties, bet tas nav bīstams veselībai
un dzērienu garšas kvalitāti neietekmē.
Pēc aptuveni 500 ml ūdens izfiltrēšanas skalošana automātiski
beigsies. Jūsu IMPRESSA uzsils un atkal būs gatavs tālākai
lietošanai.

Manuālā filtra nomaiņa

Jūs variet veikt filtra nomaiņu arī manuāli.
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu,
līdz uz displeja parādās paziņojums MAINTENANCE
(apkope).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu
programmēšanas sadaļā.
CAPPUCCINO CLEANING (cappuccino tīrīšana)
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Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
FILTER CHANGE (filtra nomaiņa).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
CHANGE TIME 2 MIN/ START YES (nomaiņas laiks 2
minūtes/ sākt jā)
Tālāk turpiniet ar otro ) norādi aprakstā „Nomaiņa pēc
aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā
dotajiem norādījumiem.

Automāta tīrīšana
UZMANĪBU

Pēc aptuveni 200 kafijas tasīšu pagatavošanas vai 80
skalošanas reizēm pēc automāta ieslēgšanas IMPRESSA
aicinās Jūs veikt automāta tīrīšanu.
Ja tiek lietots nepiemērots tīrīšanas līdzeklis, automāts var
tikt bojāts un tīrīšanas līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas
pagatavošanas ūdenī.
Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

i
i

Tīrīšanas programma ilgst apmēram 20 minūtes.

Nepārtrauciet tīrīšanas programmu, jo tas var ietekmēt
tīrīšanas kvalitāti!

i

Tīrīšanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes
produktu izplatītāja.
@ Jūs variet izmēģināt automāta tīrīšanu arī internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas lapā
HYPERLINK “http://www.jura.com” www.jura.com.

Tīrīšana pēc aicinājuma
saņemšanas

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY/ CLEAN (kafija gatava/ tīrīt) un ir izgaismojies apkopes taustiņš
.
Piespiediet apkopes taustiņu.
CLEANING TIME 20 MIN/ START YES (tīrīšanas ilgums
20 minūtes/ sākt jā)

i

Ja jūs vēlaties atlikt tīrīšanu uz vēlāku laiku, pagrieziet
daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums
CLEAN/ START
NO (tīrīšana/ nesākt). Piespiežot
daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas.
Aicinājums ‘iztīriet automātu’ paliek uz displeja.
Piespiediet apkopes taustiņu.
TRAY/ GROUNDS EMPTY (notekpaplāte/ kafijas biezumi
iztukšojiet)
Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet
tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ
automātā.
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PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu), izgaismojas apkopes
taustiņš
.
Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un cappucino
uzgaļa.
Piespiediet apkopes taustiņu.
MACHINE IS CLEANING (automāts tiek tīrīts), no kafijas
padeves krāna iztecēs ūdens.
Process automātiski pārtrauksies, ADD TABLET (pievienojiet tableti).
Atveriet kafijas pupiņu tvertni.
Atveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku.
Ielieciet piltuvē JURA tīrīšanas tableti.
Aizveriet maltās kafijas padeves piltuves vāku un kafijas
pupiņu tvertni.
PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu), izgaismojas apkopes
taustiņš
.
Piespiediet apkopes taustiņu.
MACHINE IS CLEANING (automāts tiek tīrīts), no kafijas
padeves krāna un cappuccino uzgaļa vairākas reizes iztecēs
ūdens.
Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies
paziņojums – TRAY/ GROUNDS EMPTY (notekpaplāte/ kafijas
biezumi iztukšojiet).
Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet
tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ
automātā.
Automāta tīrīšana ir pabeigta. IMPRESSA atkal ir gatavs
tālākai lietošanai.

Manuālā tīrīšana

Jūs variet veikt automāta tīrīšanu arī manuāli.
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu,
līdz uz displeja parādās paziņojums MAINTENANCE
(apkope).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu
programmēšanas sadaļā.
CAPPUCCINO CLEANING (cappuccino tīrīšana)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
MACHINE CLEAN (automāta tīrīšana).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
CLEANING TIME 20 MIN/ START YES (tīrīšanas ilgums
20 minūtes/ sākt jā)
Tālāk turpiniet ar otro ) norādi aprakstā „Tīrīšana pēc
aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties saskaņā ar aprakstā
dotajiem norādījumiem.
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Katlakmens
noņemšana

BRĪDINĀJUMS

Laika gaitā IMPRESSA uzkrāj kaļķakmens nogulsnes.
IMPRESSA automātiski aicinās Jūs veikt katlakmens
noņemšanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu ūdens
cietības pakāpes.
Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk saskarsmē ar ādu
vai acīm, tas var izraisīt kairinājumu.
Izvairieties no katlakmens noņemšanas līdzekļa saskarsmes
ar ādu vai acīm.
Noskalojiet katlakmens noņemšanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja
katlakmens noņemšanas līdzeklis ir nokļuvis acīs, nekavējoties
izsauciet ārstu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, automāts var tikt
bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas
ūdenī.
Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja katlakmens noņemšanas programma pirms laika tiek
pārtraukta, automāts var tikt bojāts.
Ļaujiet katlakmens noņemšanas programmai iziet visu ciklu.

UZMANĪBU

Ja katlakmens noņemšanas līdzeklis nonāk ilgstošā saskarsmē
ar dažām virsmām, tās var tik bojātas.
Nekavējoties notīriet izšļakstīto katlakmens noņemšanas
līdzekli!

i

Katlakmens noņemšanas programma ilgst aptuveni 45
minūtes.

i

Atkaļķošanas tabletes Jūs variet iegādāties pie JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.

i

Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru un tas ir aktivizēts
darbam, Jūs nesaņemsiet aicinājumu veikt atkaļķošanu.
@ Jūs variet izmēģināt katlakmens noņemšanu arī internetā,
apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder” mūsu mājas
lapā HYPERLINK “http://www.jura.com” www.jura.com.

Katlakmens noņemšana
pēc aicinājuma
saņemšanas

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY/ DESCALE (kafija gatava/ katlakmens noņemšana)
un ir izgaismojies apkopes taustiņš
.
Piespiediet apkopes taustiņu.
DECALCIFYING TIME 45 MIN/ START YES (katlakmens
noņemšanas ilgums 45 minūtes/ sākt jā)
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i

Ja jūs vēlaties atlikt tīrīšanu uz vēlāku laiku, pagrieziet
daudzfunkcionālo slēdzi līdz uz displeja parādīsies paziņojums
DECALCIFYING/ START
NO (katlakmens noņemšana/
nesākt). Piespiežot daudzfunkcionālo slēdzi, izejiet no apkopes programmas. Aicinājums ‘atkaļķojiet automātu’ paliek uz
displeja.
Piespiediet apkopes taustiņu.
TRAY/ GROUNDS EMPTY (notekpaplāte/ kafijas biezumi
iztukšojiet)
Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet
tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ
automātā.
SOLVENT IN TANK (līdzeklis tvertnē)
Izņemiet ūdens tvertni un iztukšojiet tās saturu.
Pilnībā izšķīdiniet vienu JURA atkaļķošanas līdzekļa iepakojumu (3 tabletes) traukā ar 500 ml ūdens. Pagaidiet vairākas
minūtes, līdz tabletes pilnībā izšķīdušas.
Ielejiet šķidrumu tukšajā ūdens tvertnē un ievietojiet to
automātā.
SOLVENT IN TANK/ PRESS BUTTON (līdzeklis tvertnē /
piespiediet taustiņu), izgaismosies apkopes taustiņš
.
Noņemiet cappuccino uzgali.
Novietojiet trauku zem karstā ūdens padeves krāna un uzgaļa
savienojuma.
Piespiediet apkopes taustiņu.
MACHINE IS DECALCIFYING (automāts tiek atkaļķots)
No kafijas padeves krāna un uzgaļa savienojuma iztecēs
ūdens. Atkaļķošanas procesa laikā mirgos apkopes taustiņš
.
Process automātiski beigsies, TRAY/ GROUNDS EMPTY
(notekpaplāte/ kafijas biezumi iztukšojiet).
Iztukšojiet traukus, kuri bija novietoti zem karstā ūdens
padeves krāna un uzgaļa savienojuma.
Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet
tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ
automātā.
WATER TANK FILL (piepildiet ūdens tvertni)
Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu un
aukstu ūdeni.
Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ automātā.
PRESS BUTTON (piespiediet taustiņu), izgaismosies apkopes
taustiņš
.
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Piestipriniet cappuccino uzgali.
Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un cappucino
uzgaļa.
Piespiediet apkopes taustiņu.
MACHINE IS DECALCIFYING (automāts tiek atkaļķots),
no karstā ūdens padeves krāna un cappuccino uzgaļa iztecēs
ūdens.
UNIT IS HEATING (automāts uzsilst), RINSING (skalošana)
no kafijas padeves krāna izecēs ūdens.
Process automātiski pārtrauksies. Uz displeja parādīsies
paziņojums – TRAY/ GROUNDS EMPTY (notekpaplāte/ kafijas biezumi iztukšojiet).
Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas atkritumu tverti. Ievietojiet
tukšo notekpaplāti un kafijas atkritumu tvertni atpakaļ
automātā.
Automāta atkļķošana ir pabeigta. IMPRESSA uzsilst un
atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

i

Ja katlakmens noņemšanas cikls negaidīti apstājas, rūpīgi
izskalojiet ūdens tvertni.

Manuālā katlakmens
noņemšana

Jūs variet veikt automāta katlakmens noņemšanu arī
manuāli.
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu,
līdz uz displeja parādās paziņojums MAINTENANCE
(apkope).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu programmēšanas
sadaļā.
CAPPUCCINO CLEANING (cappuccino tīrīšana)
Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, līdz uz displeja parādās
DESCALE MACHINE (atkaļķot automātu).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
DECALCIFYING TIME 45 MIN/ START YES (katlakmens
noņemšanas ilgums 45 minūtes/ sākt jā)
Tālāk turpiniet ar otro ) norādi aprakstā „Katlakmens
noņemšana pēc aicinājuma saņemšanas”, un rīkojieties
saskaņā ar aprakstā dotajiem norādījumiem.
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Cappuccino uzgaļa
skalošana

Katru reizi, pēc piena dzērienu pagatavošanas IMPRESSA
rādīs aicinājumu veikt cappuccino uzgaļa skalošanu.
Programmēšanas režīmā ir iespējams uzstādīt, lai aicinājums
veikt skalošanu tiek parādīts uzreiz pēc dzēriena
pagatavošanas, vai 10 minūtes vēlāk (skatīt 6. nodaļu
„Programmēšanas režīma pastāvīgie uzstādījumi
–
skalošana”).

Cappuccino uzgaļa
skalošana pēc aicinājuma
saņemšanas

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY/ CAPPU. RINSING (kafija gatava/ cappuccino
skalošana) un ir izgaismojies apkopes taustiņš
.
Novietojiet trauku zem cappucino uzgaļa.
Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā tvaiks .
Piespiediet apkopes taustiņu.
CAPPUCCINO RINSING (cappuccino skalošana), tiek veikta
cappuccino uzgaļa skalošana.
Process automātiski beigsies. Uz displeja parādīsies
paziņojums COFFEE READY (kafija gatava).

Cappuccino uzgaļa
tīrīšana

Lai nodrošinātu cappuccino uzgaļa nevainojamu darbību,
veiciet tā tīrīšanu ik dienu pēc piena pagatavošanas.

UZMANĪBU!

Ja Jūs lietosiet nepiemērotu tīrīšanas līdzeklis, automāts tiks
bojāts un līdzekļa atlikumi var nokļūt kafijas pagatavošanas
ūdenī.
Izmantojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus!

i

IMPRESSA neizteiks aicinājumu veikt cappuccino uzgaļa
tīrīšanu.

i

Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekli Jūs variet iegādāties pie
JURA apkopes līdzekļu izplatītāja.
@ Jūs variet izmēģināt cappuccino uzgaļa tīrīšanu arī
internetā, apciemojot virtuālo palīgu „Knowledge Builder”
mūsu mājas lapā HYPERLINK “http://www.jura.com” www.
jura.com.
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Manuālās cappuccino
uzgaļa tīrīšanas
uzsākšana

Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY (kafija gatava).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi un turiet to piespiestu,
līdz uz displeja parādās paziņojums MAINTENANCE
(apkope).
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai ieietu
programmēšanas sadaļā.
CAPPUCCINO CLEANING (cappuccino tīrīšana)
Piespiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
CLEANER FOR CAPPUCCINO/ PRESS BUTTON (tīrīšanas
līdzeklis cappuccino / piespiediet taustiņu)
Ielejiet traukā 250 ml tīra ūdens un pievienojiet tam 1 vāciņu
(max. 15 ml) Auto-Cappuccino tīrīšanas līdzekļa.
Iemērciet piena padeves caurulīti traukā ar izšķīdināto
līdzekli.
Pagrieziet cappuccino uzgaļa kloķi pozīcijā PIENS
vai
PIENA PUTAS
.
Novietojiet tukšu trauku zem cappuccino uzgaļa.
Piespiediet apkopes taustiņu.
CAPPUCCINO CLEANING (cappuccino tīrīšana), uzgalis un
caurulīte tiek iztīrīti.
WATER FOR CAPPUCCINO/ PRESS BUTTON (ūdens cappuccino tīrīšanai/ piespiediet taustiņu)
Rūpīgi izskalojiet trauku, kurā bija tīrīšanas līdzekļa
maisījums, piepildiet to ar 250 ml svaiga ūdens un iemērciet
tajā piena caurulīti.
Iztukšojiet otra trauka saturu un vēlreiz novietojiet to zem
cappuccino uzgaļa.
Piespiediet apkopes taustiņu.
CAPPUCCINO CLEANING (cappuccino tīrīšana), uzgalis un
caurulīte tiek izskaloti ar tīru ūdeni.
Uz displeja parādīsies paziņojums COFFEE READY (kafija
gatava). Jūsu IMPRESSA atkal ir gatavs tālākai lietošanai.

Cappuccino uzgaļa
tīrīšana pēc aicinājuma
saņemšanas

Ja jūs esiet pagatavojuši pienu, bet pēc tam neesiet veikuši
cappuccino uzgaļa tīrīšanu, izslēdzot automātu uz displeja
parādīsies paziņojums CLEAN MILK SYSTEM (iztīriet piena
sistēmu). Apkopes programmu varēsiet uzsākt, piespiežot
apkopes taustiņu
.
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums CLEANER
FOR CAPPUCCINO/ PRESS BUTTON (tīrīšanas līdzeklis
cappuccino / piespiediet taustiņu), un ir izgaismojies apkopes
taustiņš
.
Tālāk turpiniet ar ceturto ) norādi aprakstā „Manuālās cappuccino uzgaļa tīrīšanas uzsākšana”, un rīkojieties saskaņā ar
aprakstā dotajiem norādījumiem.
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Cappuccino uzgaļa
demontēšana un
skalošana

Svešķermeņu
izņemšana

Uzmanīgi noņemiet cappuccino uzgali.
Pilnībā demontējiet cappuccino uzgali pa daļām.
Zem tekoša ūdens rūpīgi izskalojiet visas uzgaļa detaļas.
Salieciet cappuccino uzgaļa detaļas atpakaļ un piestipriniet
to savienojumam.

Pat tad, ja Jūs izmantosiet labāko pupiņu kafiju, var gadīties,
ka pupiņās ir kāds svešķermenis. Tas var nobloķēt
dzirnaviņas.
Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.
Izslēdziet automātu ar strāvas padeves slēdzi.
Atveriet kafijas pupiņu tvertni un noņemiet aromāta
aizsargvāku.
Iztīriet tvertni no kafijas pupiņām ar putekļu sūcēju.
Uzstipriniet dzirnaviņu uzgriežņa atslēgu.
Pagriežot atslēgu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam,
atbrīvojiet dzirnaviņās iestrēgušos svešķermeņus un izņemiet
tos.
Piepildiet kafijas pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet
aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertni.

Kafijas pupiņu
tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar vieglu eļļas kārtiņu, kas
nogulsnējas uz kafijas pupiņu tvertnes sieniņām. Šīs nogulsnes var negatīvi ietekmēt kafijas kvalitāti. Tādēļ laiku pa
laikam iztīriet kafijas pupiņu tvertni.
Priekšnosacījums: Uz displeja redzams paziņojums COFFEE
READY/ FILL BEANS (kafija gatava/ iepildiet kafijas
pupiņas).
Izslēdziet automātu ar ieslēgšanas/ izslēgšanas slēdzi.
Izslēdziet automātu ar strāvas padeves slēdzi.
Atveriet kafijas pupiņu tvertni un noņemiet aromāta
aizsargvāku.
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Iztīriet kafijas pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu auduma
lupatiņu.
Piepildiet kafijas pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, uzlieciet
aromāta aizsargvāku un aizveriet tvertni. Kafijas pupiņas
tvertnes tīrīšana ir pabeigta.

Ūdens tvertnes
atkaļķošana

Laika gaitā uz ūdens tvertnes sieniņām var veidoties
kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu iekārtas
darbību, laiku pa laikam veiciet kaļķakmens noņemšanu.
Izņemiet ūdens tvertni.
Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru, izņemiet to no
tvertnes.
Iztīriet tvertni ar saudzīgu tradicionālo sadzīves priekšmetu
atkaļķošanas līdzekli.
Pēc tam izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
Ja Jūs izmantojiet CLARIS plus filtru, ievietojiet to atpakaļ
tvertnē.
Piepildiet tvertni ar svaigu ūdeni un ievietojiet to atpakaļ
automātā.
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8. CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai
kurš ir baudījis svaigu avota ūdeni, zina, cik liela ir atšķirība
Tik svaigs kā kalnu Tas,
starp dzīvības eliksīru tā dabīgajā formā un apstrādāto šķidrumu,
avots!
kas tek no ūdens krāna. Tomēr ikdienā reti kuram ir pieejams avota
ūdens.

Šo jautājumu atrisinās JURA CLARIS plus filtrs. Tas pārvērš
krāna ūdens cietību pH – neitrālā stāvoklī un, turklāt, aizsargā
Jūsu automātisko kafijas/ Espresso automātu pret katlakmens
veidošanos. Pareizi lietojot CLARIS plus filtru, Jūs pagarināsiet
iekārtas kalpošanas laiku.
Mūsu krāna ūdens ir ļoti augstas kvalitātes un lieliski der lietošanai
uzturā. Tas ir pārbaudīts pašreizējās veselības pārbaudēs, tam ir
stingri, ar likumu noteikti kvalitātes standarti, un tā saturā ir ļoti
svarīgas minerālvielas un fluorīdi.

Ūdens – vienmēr
svaigs un filtrēts

CLARIS plus filtru izmantošana vienmēr garantēs svaigi filtrētu un
garšīgu ūdeni Jūsu tējai un kafijai. Filtri ir radīti speciāli JURA
kafijas automātiem, tiem ir neitrāls pH līmenis, un tie tiek ievietoti
tieši kafijas automāta ūdens tvertnē.
Tādēļ CLARIS plus filtru lietošana sniedz Jums trīs svarīgas
priekšrocības:

p
p
p

garantiju, ka ūdens tiek svaigi filtrēts pirms katras kafijas tases pagatavošanas;
svaigs ūdens un patiesie dzērienu aromāti garantē Jūsu
garšas kārpiņām neaizmirstamu kafijas baudījumu;
ilglaicīgu aizsardzību Jūsu IMPRESSA, samazinot
nepieciešamību veikt katlakmens noņemšanu.

JURA CLARIS plus ir neiecietīgs pret katlakmeni, bet saudzējošs
attiecībā uz Jūsu kafijas automātu.
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Kvalitāte neatzīst
kompromisus

Ikdienā lietojot mājsaimniecības ierīces, Jūs variet pārliecināties,
ka katlakmens nogulsnes uz ierīcēm var izraisīt nopietnus
bojājumus. Laika gaitā katlakmens nogulsnējas uz sildelementiem,
bojājot tos un aizsprostojot cauruļvadus. Bez tam, katlakmens ir
kaitīgs arī Jūsu dzērienu kvalitātei, jo laika gaitā ūdens vairs netiek
pietiekami uzsildīts. Rezultātā kafijas garša būs vājāka, espresso
neiegūs vajadzīgo stiprumu, tēja kļūs bezgaršīga. Citiem vārdiem
sakot, zudīs viss baudījums.

Kvalitāte no A līdz Z

Kad Jūs iegādājieties kafiju, espresso vai tēju, vai Jūs necentieties
iegūt augstākās kvalitātes preci? Tādā gadījumā Jums ir jābūt arī
tikpat prasīgam pret ūdens kvalitāti. Kopš brīža, kad izmēģināsiet
CLARIS plus filtru, Jūs sajutīsiet un sagaršosiet atšķirību. Ūdens
garša būs daudz tīrāka un kafijas dzērienu kvalitāte Jūs saviļņos.

Atvadieties no katlakmens tīrīšanas

Ja Jūs regulāri lietosiet CLARIS plus filtrus, Jūs varēsiet izvairīties
no laikietilpīgās regulārās katlakmens tīrīšanas, un Jūsu kafijas
automāts apbalvos Jūs ar ilgāku kalpošanas laiku. Mēs iesakām
CLARIS plus lietošanu, ja ūdens cietība ir augstāka par 10° pēc
Vācijas cietības pakāpes (dH). Jūs variet noteikt Jūsu ūdens
cietības pakāpi, pirms JURA kafijas automāta pirmās lietošanas
reizes izmantojot Aquadur® testa plāksnītes, kas ir iekļautas
starta komplektā.

Organisko vielu
mijiedarbība

CLARIS plus filtri tika radīti speciāli JURA automātiskajiem kafijas/ espresso automātiem. To sastāvā ir granulas, kas sastāv no
organiskiem jona apmainītājiem un aktīvā oglekļa – citiem vārdiem
sakot, tīriem, organiskiem materiāliem bez ķīmiskām piedevām.
Šīs sastāvdaļas mijiedarbojās, lai samazinātu kalcija nogulšņu
veidošanos, neitralizētu smagos metālus un citas kaitīgas vielas,
kas atrodamas krāna ūdenī. Citas vielas, tādas kā hlors, kas ir
kaitīgs garšai un aromātam, lielākoties tiek iznīcināts. Tajā pašā
laikā nepieciešamās minerālvielas un fluorīdi, kas ir ūdens sastāvā,
protams, tiek saglabāti.

Ūdens filtrēšana
pēc principa - Tieši
laikā!

Pretstatā citām ūdens filtrēšanas iekārtām, kas paredzētas
lietošanai mājas apstākļos, CLARIS plus strādā pēc profesionālā
augšteces principa. Praksē tas nozīmē, ka pirms dzēriena
pagatavošanas precīzi tiek ietecināts un izfiltrēts tāds ūdens daudzums, kas nepieciešams konkrētā dzēriena pagatavošanai.
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Augšteces princips

Ūdens tek caur filtru noteiktā ātrumā un saskaras ar granulām,
tādējādi nodrošinot to vienmērīgu pielietojumu. Šī sistēma
nodrošina filtra pielietojumu optimāla rezultāta sasniegšanai.
Atlikušais ūdens tvertnē paliek neskarts līdz nākamās kafijas tases
pagatavošanai.

Vienkārša lietošana

CLARIS plus filtra ievietošana ir ļoti vienkārša. Tā ir aprakstīta 2.
nodaļā „IMPRESSA sagatavošana darbam un tā lietošana – filtra
lietošana un aktivizēšana”.

Ekonomiska lietošana

Izfiltrējot 50 litrus ūdens, vai pēc divu mēnešu izmantošanas, filtra
darbība beigsies. Pēc tam ir jāveic filtra nomaiņa. Jūsu JURA kafijas automāts aicinās Jūs veikt filtra nomaiņu.
Šis process ir detalizēti aprakstīts 7. nodaļā „Apkope – filtra
nomaiņa”.
Jūsu JURA izplatītājs pieņem lietotus filtrus, kas ekoloģiskos
nolūkos tiek nodoti atkārtotai pārstrādei.

Kopšana un uzglabāšana

CLARIS plus filtrs no ūdens tvertnes ir jāizņem tikai gadījumos, ja
Jūs uz ilgāku laiku dodieties prom, vai arī vēlieties atkaļķot tvertni,
izmantojot tradicionālo sadzīves tīrīšanas līdzekli.
Dodoties projām uz ilgāku laiku (piem. atvaļinājumā), mēs iesakām
izņemt filtru no ūdens tvertnes un uzglabāt to ledusskapī, ievietotu
glāzē ar aptuveni diviem centimetriem ūdens.
Pirms atsākt kafijas pagatavošanu, mēs iesakām caur automātam
tukšgaitā iztecināt aptuveni 1/2 litra ūdens, lai filtru izskalotu.
Ūdens var nedaudz iekrāsoties, taču tas nekļūst kaitīgs Jūsu
veselībai.
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Attēli nākamajās lapaspusēs:


Ūdens – svaigi filtrēts Jūsu labsajūtai.

 CLARIS plus filtriem nav nepieciešami nekādi aksesuāri un tie
neaizņem daudz vietas. Tos var ievietot tieši ūdens tvertnē.




Ūdens nevainojamu kafijas dzērienu pagatavošanai.

 Profesionālais augšteces princips, kas nodrošina precīzu ūdens
daudzuma ietecināšanu un izfiltrēšanu, atbilstoši konkrētā dzēriena
pagatavošanai.
 Nerūsējošā tērauda caurules iekārtas sildelementā: ar CLARIS
plus (pa kreisi) Jūs varēsiet izvairīties no laikietilpīgās katlakmens
noņemšanas (pa labi).
 Organisko vielu mijiedarbības rezultātā tiek izfiltrētas sekojošas
vielas: kalcijs (Ca), hlors (Cl), svins (Pb), varš (Cu), alumīnijs
(Al).
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Dažādie kafijas dzērienu veidi viesuļvētras ātrumā iekaro un
saviļņo visas pasaules iedzīvotāju garšas sajūtas. Vēl pirms dažiem
gadiem iecienītākie kafijas dzērieni bija tādas klasiskās receptes
kā Espresso un Café Crème. Mūsdienās tos daudzkārt ir apsteiguši
Cappuccino, Latte Macchiato un citi šo dzērienu paveidi.

Mūsdienīgi
dzērieni ar pienu

Arvien vairāk un biežāk mūsdienīgu kafijas dzērienu pagatavošanā
tiek izmantots piens. Nav nozīmes, vai tiek izmantots pilnpiens vai
piens ar pazeminātu tauku saturu. Lai pagatavotu brīnišķīgas
putas, nav svarīgs tauku saturs, bet gan proteīnu klātbūtne pienā.
Neviens cits dabīgais produkts netiek kombinēts ar kafiju tik bieži
un ar tādu baudu kā piens – gan uzsildīts, gan nesildīts, kā saldais
krējums vai putotais krējums. Pat tie, kuriem ir alerģija pret govs
piena produktiem, var aizvietot govs pienu ar dažādām tā
alternatīvām – kazas vai aitas pienu, rīsu vai sojas pienu.

Vismodernākās
tehnoloģijas

Modernās tehnoloģijas un „gudrie” Cappuccino uzgaļi nodrošina,
lai katrs IMPRESSA automāts jums ļautu ielūkoties izsmalcināto
kafijas dzērienu pasaulē. Pagatavojot pienu, automāts to uzsilda
ne vairāk kā līdz 75˚, kas nodrošina nepārspējamo un pilnībā
izveidojušos piena putu iegūšanu.
Jūs variet būt pārliecināts, ka jūsu gatavotās kafijas un piena
garšas tiks harmoniski sabalansētas, pateicoties elastīgajai kafijas
pagatavošanas iekārtai, kas ideālos apstākļos var pagatavot 5 līdz
16 gramus kafijas pulvera. Veidojot jaunas dzērienu receptes,
ļaujiet vaļu iztēlei – atbilstoši savam noskaņojumam piešķiriet jaunas garšas un asumu jūsu iecienītākajiem kafijas dzērieniem.

Putošana, ievērojot
profesionāļu ieteikumus

Noteikti izmēģiniet šo slepeno Barista ieteikumu- nerūsējošā
tērauda traukos veidojas vislabākās piena putas, jo trauku nelīdzenā
virsma nodrošina īpaši labu piena apļveida kustību. Profesionāļi
iesaka pievērst īpaši lielu vērību šim aspektam – regulāri un rūpīgi
tīriet Cappuccino uzgali, katru dienu rūpīgi izskalojiet piena tvertni
un pienu uzglabājiet ledusskapī.
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10. Aksesuāri un serviss
 Kafijas dzērieni ar pienu mūsdienās ir ļoti pieprasīti. One touch
Paplašiniet kafijas
cappuccino uzgalis sniedz visātrāko, vistiešāko un vis vienkāršāko
pagatavošanas
veidu, kā nokļūt kafijas pasaulē un izbaudīt tās daudzveidību.
iespējas!
Apkopes produkti

CLARIS plus filtrs


Oriģinālie JURA kopšanas līdzekļi ir speciāli paredzēti
IMPRESSA apkopes programmām. Izmantojiet tikai oriģinālos
JURA kopšanas līdzekļus- Jūsu IMPRESSA būs Jums pateicīga
par to.

 CLARIS plus filtrs tika izstrādāts speciāli JURA kafijas
automātiem. Tas tiek ievietots tieši ūdens tvertnē. CLARIS plus filtrs strādā pēc augšteces principa.

Papildus informācija par CLARIS plus ir atrodama 8. nodaļā
„CLARIS plus – ūdens nevainojamai kafijai”.

Tīrīšanas tabletes

 Jūsu IMPRESSA kafijas automātā ir uzstādīta tīrīšanas programma. Oriģinālās JURA tīrīšanas tabletes ir speciāli paredzētas
šim automātam. Tās optimāli šķīdina uzkrājušās kafijas eļļas.

Katlakmens noņemšanas
tabletes

 Katlakmens ir lielākais daudzu mājsaimniecības ierīču ienaidnieks. JURA ir radījis speciālas katlakmens noņemšanas tabletes,
kas paredzētas IMPRESSA kafijas automātiem. Tās ir saudzīgas
pret iekārtu, tai pat laikā efektīvi noņem izveidojušos katlakmeni.

Auto-Cappuccino
tīrīšanas līdzeklis

 Veiciet profesionālā Cappuccino putotāja un Easy-AutoCappuccino putotāja tīrīšanu ar oriģinālo JURA Auto-Cappuccino
tīrīšanas līdzekli. Tas nodrošinās šo detaļu 100% tīrību.

Serviss

 Kompetents, augstas kvalitātes serviss ir JURA augstākā
prioritāte, neatkarīgi no tā, vai tas tiek veikts Gläsernen ServiceFabrik mātes uzņēmumā Šveicē, vai autorizētajos JURA servisa
centros jebkurā vietā pasaulē.

 Pirms katra IMPRESSA servisa tiek veikta elektroniski vadīta
iekārtas diagnostika.
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Servisa apkopi pilnībā veic profesionāli JURA tehniķi.
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Paziņojums

Iemesls/Rezultāts

TRAY EMPTY
(iztukšojiet
notekpaplāti)

Notekpaplāte ir pilna. Jūs
nevariet pagatavot kafiju, karstu
ūdeni un piena produktus.

WATER TANK
FILL
(piepildiet ūdens
tvertni)

Ūdens tvertne ir tukša. Jūs
Piepildiet ūdens tvertni (Skatīt 2.
nevariet pagatavot kafiju, karstu nodaļu „IMPRESSA sagatavošana
ūdeni un piena produktus.
darbam un pirmā lietošanas reize –
ūdens tvertnes piepildīšana”).

GROUNDS EMPTY
(iztukšojiet kafijas
atkritumu tvertni)

Kafijas atkritumu tvertne ir
pilna. Jūs nevariet pagatavot
kafiju, bet variet pagatavot
karstu ūdeni un pienu.

Iztukšojiet kafijas atkritumu tvertni
un notekpalāti.

TRAY MISSING
(notekpaplāte nav
atrasta)

Notekpaplāte ir uzstādīta
nepareizi vai nav uzstādīta
vispār. Jūs nevariet pagatavot
kafiju, karstu ūdeni un piena
produktus.

Ievietojiet notekpaplāti.
Notīriet metāla kontaktus
notekpaplātes aizmugurē.

COFFEE TRAY
MISSING
(kafijas atkritumu
tvertne nav atrasta)

Kafijas atkritumu tvertne ir
uzstādīta nepareizi vai nav
uzstādīta vispār. Jūs nevariet
pagatavot kafiju, karstu ūdeni un
piena produktus.

IMPRESSA aicina jūs veikt
PRESS RINSE
(piespiediet
automāta skalošanu.
skalošanas taustiņu)

Rīcība
Iztukšojiet notekpalāti.

Ievietojiet kafijas atkritumu tvertni.

Lai uzsāktu skalošanu, piespiediet
apkopes taustiņu.

COFFEE READY/
FILL BEANS
(kafija gatava/
iepildiet kafijas
pupiņas)

Kafijas pupiņu tvertne ir tukša.
Piepildiet kafijas pupiņu tvertni
Jūs nevariet pagatavot kafiju,
(Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA
bet variet pagatavot karstu ūdeni sagatavošana darbam un pirmā
un pienu.
lietošanas reize – kafijas pupiņu
tvertnes piepildīšana”).

COFFEE READY/
CAPPU. RINSE
(kafija gatava/
cappuccino
skalošana)

IMPRESSA aicina jūs veikt
cappuccino uzgaļa skalošanu.

Lai uzsāktu cappuccino uzgaļa
skalošanu, piespiediet apkopes
taustiņu.
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Paziņojums

Iemesls/Rezultāts

COFFEE READY/
CLEAN
(kafija gatava/
veiciet tīrīšanu)

Pēc 220 dzērienu pagatavošanas
Veiciet automāta tīrīšanu (Skatīt 7.
vai 80 skalošanas reizēm pēc
nodaļu „Apkope – automāta
iekārtas ieslēgšanas,
tīrīšana”).
IMPRESSA aicinās Jūs veikt
automāta tīrīšanu.

COFFEE READY/
CLEAN
(kafija gatava/
veiciet tīrīšanu)
(mirgo)

Pēc 250 dzērienu
pagatavošanas, IMPRESSA Jūs
aicinās veikt automāta tīrīšanu.

Veiciet automāta tīrīšanu (Skatīt 7.
nodaļu „Apkope – automāta
tīrīšana”).

CLEAN NOW/
CLEAN
(veiciet tīrīšanu
tūlīt/ veiciet
tīrīšanu) (mirgo)

Pēc 260 dzērienu
pagatavošanas, IMPRESSA Jūs
aicinās veikt automāta tīrīšanu.

Veiciet automāta tīrīšanu (Skatīt 7.
nodaļu „Apkope – automāta
tīrīšana”).

COFFEE READY/
DESCALE
(kafija gatava/
noņemiet katlakmeni)

IMPRESSA aicina Jūs veikt
katlakmens noņemšanu.

Veiciet katlakmens noņemšanu
(Skatīt 7. nodaļu „Apkope –katlakmens noņemšana”).

COFFEE READY/
DESCALE
(kafija gatava/
noņemiet katlakmeni) (mirgo)

IMPRESSA aicina Jūs veikt
katlakmens noņemšanu.

Veiciet katlakmens noņemšanu
(Skatīt 7. nodaļu „Apkope –katlakmens noņemšana”).

DECALCIFY NOW/ IMPRESSA aicina Jūs veikt
katlakmens noņemšanu.
DESCALE
(veiciet katlakmens
noņemšanu tūlīt/
atkaļķojiet) (mirgo)

Veiciet katlakmens noņemšanu
(Skatīt 7. nodaļu „Apkope –katlakmens noņemšana”).

COFFEE READY/
FILTER CHANGE
(kafija gatava/
nomainiet filtru)

Pēc 2 mēnešu lietošanas, vai 50
ūdens litru izfiltrēšanas, filtra
lietošanas laiks ir beidzies.

Nomainiet CLARIS plus filtru
(Skatīt 7. nodaļu „Apkope – filtra
nomaiņa”).

COFFEE READY/
FILTER CHANGE
(kafija gatava/
nomainiet filtru)
(mirgo)

Pēc 2 mēnešu lietošanas, vai 55
ūdens litru izfiltrēšanas, filtra
lietošanas laiks ir beidzies.

Nomainiet CLARIS plus filtru
(Skatīt 7. nodaļu „Apkope – filtra
nomaiņa”).

CHANGE NOW/
FILTER CHANGE
(nomainiet tūlīt/
nomainiet filtru)
(mirgo)

Pēc 2 mēnešu lietošanas, vai 60
ūdens litru izfiltrēšanas, filtra
lietošanas laiks ir beidzies.

Nomainiet CLARIS plus filtru
(Skatīt 7. nodaļu „Apkope – filtra
nomaiņa”).

92

Rīcība
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Paziņojums

Iemesls/Rezultāts

IMPRESSA aicina Jūs veikt
CLEANER FOR
cappuccino uzgaļa tīrīšanu.
CAPPUCCINO/
PRESS BUTTON
(tīrīšanas līdzeklis
cappuccino /
piespiediet taustiņu)

Rīcība
Veiciet cappucino uzgaļa tīrīšanu
(Skatīt 7. nodaļu „Apkope –cappucino
uzgaļa tīrīšana”).

BEANCOVER
MISSING
(kafijas pupiņu
tvertnes vāks nav
atrasts)

Kafijas pupiņu tvertnes vāks ir
uzlikts nepareizi vai nav uzlikts
vispār. Jūs nevariet pagatavot
kafiju, bet variet pagatavot
karstu ūdeni un pienu.

Uzlieciet kafijas pupiņu tvertnes
vāku.

PRE-GROUND/
NOT ENOUGH (nav
pietiekami maltās
kafijas)

Maltās kafijas padeves piltuvē ir
Nākamreiz, pagatavojot kafijas
pārāk maz maltās kafijas.
dzērienu, iepildiet vairāk maltās
IMPRESSA izbeidz darbību.
kafijas (skatīt 5. nodaļu „Dzērienu
pagatavošana, piespiežot vienu tautiņu
– malta kafija”).

POWDERFUNNEL
(maltās kafijas
padeves piltuve)

Maltās kafijas padeves piltuve
nav ievietota.

Ievietojiet maltās kafijas padeves
piltuvi.

TOO HOT (pārāk
uzkarsis)

Iekārta ir pārāk uzkarsusi, lai
veiktu apkopes programmu.

Pagatavojiet kafijas dzērienu vai
karstu ūdeni.
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12. Problēmu novēršana
Paziņojums

Iemesls/Rezultāts

Rīcība

Dzirnaviņas darbojas
ar lielu troksni.

Dzirnaviņās ir iekļuvis
svešķermenis.

Iztīriet svešķermeņus no
dzirnaviņām. (Skatīt 7. nodaļu
„Apkope – svešķermeņu izņemšana”).

Putotājs neveido
Cappuccino uzgalis ir netīrs.
pietiekami daudz piena
putu vai piens no
cappuccino uzgaļa
šļācas ar strūklu.

Veiciet cappuccino uzgaļa skalošanu
un tīrīšanu. (Skatīt 7. nodaļu „Apkope
– cappuccino uzgalis”).

Dzērienu
pagatavošanas laikā
kafija tek tikai
pilieniem.

Kafijas pupiņas vai maltā
Uzstādiet dzirnaviņas uz rupjāku
kafija ir samalta pārāk smalki malumu vai lietojiet rupjāka maluma
un bloķē sistēmu.
malto kafiju. (Skatīt 2. nodaļu
„IMPRESSA sagatavošana darbam un
pirmā lietošanas reize – dzirnaviņu
uzstādīšana”).

Ūdens cietību nav
iespējams uzstādīt.

Ir aktivizēts CLARIS plus
filtrs.

Deaktivizējiet CLARIS plus filtru.

Uz displeja redzams
paziņojums COFFEE
READY/ FILL
BEANS
(kafija gatava/
iepildiet kafijas
pupiņas), kaut gan
kafijas pupiņu tvertne
ir piepildīta.

Dzirnaviņas vēl nav pilnībā
piepildījušās ar kafijas
pupiņām.

Pagatavojiet kafijas dzērienu.

Kaut gan kafijas
pupiņu tvertne ir
tukša, paziņojums
COFFEE READY/
FILL BEANS
(kafija gatava/
iepildiet kafijas
pupiņas) uz displeja
neuzrādās.

Kafijas pupiņu kontrolierīce ir
netīra.

Iztīriet kafijas pupiņu tvertni (Skatīt
7. nodaļu „Apkope – kafijas pupiņu
tvertnes tīrīšana”).

Uz displeja visu laiku
redzams paziņojums
TRAY EMPTY
(iztukšojiet
notekpaplāti).

Notekpaplātes metāla
kontakti ir netīri vai mitri.

Notīriet metāla kontaktus
notekpaplātes aizmugurē.

Uz displeja redzams
Ūdens tvertnes pludiņš ir
paziņojums WATER
iesprūdis.
TANK FILL (piepildiet ūdens tvertni),
kaut gan ūdens tvertne
ir piepildīta.
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Veiciet katlakmens noņemšanu ūdens
tvertnei. (Skatīt 7. nodaļu „Apkope –
ūdens tvertnes atkaļķošana”)

12. Problēmu novēršana

Paziņojums

Iemesls/Rezultāts

Rīcība

Uz displeja redzams Ja iekārta ilgu laiku atradusies
paziņojums ERROR aukstumā, tā drošības iemeslu
dēļ nevar sākt uzsildīšanos.
2 (kļūda 2).

Ļaujiet iekārtai sasilt istabas
temperatūrā.

Uz displeja redzami
citi ERROR (kļūda)
paziņojumi.

Izslēdziet IMPRESSA ar strāvas
padeves slēdzi. Sazinieties ar JURA
klientu atbalsta centru Jūsu valstī
(skatīt 17. nodaļu „JURA
kontaktinformācija”).

-

i

Ja jums neizdevās atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu
apkalpošanas servisu savā valstī. Telefona numuru jūs atradīsiet 16.
Nodaļā ‘JURA kontaktinformācija.
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13. Transportēšana un videi nekaitīga utilizācija
Saglabājiet IMPRESSA iepakojumu. Tas ir nepieciešams, lai
Transportēšana un
pasargātu iekārtu transportēšanas laikā.
iekārtas
Lai aizsargātu IMPRESSA no bojājumiem, kurus transportēšanas
iztukšošana
laikā var izraisīt apsarmojums, iekārtai ir jābūt iztukšotai.

Priekšnosacījums: IMPRESSA iekārtai jābūt izslēgtai gaidīšanas
režīmā.
Izņemiet ūdens tvertni.
Novietojiet trauku zem cappuccino uzgaļa.
Piespiediet apkopes taustiņu un turiet to piespiestu, līdz uz
displeja parādās paziņojums SIS. EMPTY. (sistēmas
iztukšošana).
No putotāja uzgaļa iztecēs nedaudz ūdens. Darbība
automātiski beigsies un IMPRESSA izslēgsies.
Izslēdziet IMPRESSA ar strāvas padeves slēdzi.

i

Ieslēdzot automātu nākamajā reizē, Jums vajadzēs to uzpildīt
(Skatīt 2. nodaļu „IMPRESSA sagatavošana darbam un pirmā
lietošanas reize – pirmā lietošanas reize”).

Utilizācija

Lūdzu, utilizējiet vecās iekārtas ekoloģiski nekaitīgā veidā.
Veco automātu sastāvā ir vērtīgi pārstrādes materiāli, kurus būtu
vēlams nodot otrreizējai pārstrādei. Tādēļ iesakām veikt veco
iekārtu utilizāciju, izmantojot atbilstošas sadzīves atkritumu
savākšanas sistēmas pakalpojumus.
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14. Tehniskie dati
Datu plāksnīte

i

Jauda un spriegums ir atkarīgi no drošības pārbaudes rezultātiem.
Lūdzu, pārbaudiet datu plāksnītē sniegto informāciju pirms
iekārtas pieslēgšanas strāvas padevei.
Plāksnīte ar iekārtas tehniskajiem datiem atrodas uz Jūsu
IMPRESSA pamatnes. Tur atrodamā informācija ir interpretējama
sekojoši:

p
p

V AC = maiņstrāva voltos
W = strāva vatos

Šis produkts atbilst visām ES direktīvām.
Šis produkts atbilst visām Zemā sprieguma elektrisko produktu
likuma un Elektromagnētiskās savietojamības likuma (VEMV)
prasībām. Šis produkts atbilst visām pastāvošajām ESTI prasībām
(Šveices Federālā Inspekcija liela sprieguma instalācijām).
UL
Šis produkts atbilst visām piemērojamām UL direktīvām
(Underwriters Laboratories Inc.¸).

Šis produkts atbilst visām piemērojamām SAA direktīvām
(Standards Association of Australia).
Šis produkts atbilst visām piemērojamām CCC direktīvām
(China Compulsory Certification).
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14. Tehniskie dati
Datu plāksnīte
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Spriegums		
			
			
			
Jauda 			
Drošības pārbaude		
ENERGY SAVE NO		
(elektroenerģijas taupības
režīms izslēgts)
ENERGY SAVE LEVEL 1
(elektroenerģijas taupības
1. līmenis)
ENERGY SAVE LEVEL 2
(elektroenerģijas taupības
2. līmenis)
Sūkņa spiediens 		
Ūdens tvertnes tilpums
Kafijas atkritumu tvertnes
tilpums
Kafijas atkritumu tvertnes
tilpums
Kabeļa garums 		
Svars			
Izmēri			
(platums X dziļums
X augstums)

230 V AC, 50 Hz
120 V AC, 60 Hz
220 – 240 V AC, 50 Hz
220 V AC, 50 Hz

UL

1350 W
UL

23 Wh

16 Wh

14 Wh

Statiskais maksimums 15 bar
2.8 l
280 gr
Apm. 20 porcijas
Apm. 1.1 m
13.3 kg
31 X 37 X 43.5 cm

14. Tehniskie dati
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15. Tehnoloģijas un IMPRESSA produktu klāsts
 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©).
Nevainojamas kafijas pagatavošana ir likumsakarīga. Intelligent
Pre Brew Aroma System© pagatavo visgaršīgāko dzērienu no jebkuras kafijas pupiņu šķirnes un maluma.
A Svaigi malta kafija pulvera veidā no dzirnaviņām nonāk cilindrā,
kur tiek aplieta.
B

Cilindrā tā tiek optimāli saspiesta.

C Pirms dzēriena pagatavošanas maltā kafija tiek samitrināta,
kafijas poras atveras un izlaiž aromātu.
D Pagatavošanas laikā tasītē ietek nevainojama kafija, un tās
virspusē veidojas samtaini maigas putiņas, kas sagādā Jums neaizmirstamu baudījumu.


p
p
p
p
p
p

IMPRESSA produktu klāstā ietilpst sekojošas sērijas:

IMPRESSA Z sērija – Cappuccino tikai ar viena slēdža
piespiešanu. Pirmklasīga un profesionāla iekārta
lietošanai mājas apstākļos.
IMPRESSA S sērija – prasīgiem lietotājiem.
IMPRESSA J sērija – īsts baudījums, patiesa estētika.
IMPRESSA F sērija – vienkārši vadāma, vairāku balvu
ieguvēja.
IMPRESSA C sērija – Click & Drink (Piespied un dzer!).
IMPRESSA X sērija – sabiedriskās ēdināšanas un biroju
vajadzībām. Konsultējieties ar JURA ekspertiem.

@ Palīdzību pirkuma veikšanai Jūs saņemsiet
“http://www.jura.com” www.jura.com.

HYPERLINK

 Nevainojamas kafijas kvalitāte ir atkarīga no pareizas kafijas
maluma pakāpes. Lai to panāktu, automātā ir uzstādītas 6 –
pakāpju konusveida dzirnaviņas ar rūdītā tērauda malšanas konusiem.
 Pagatavošanas elementā ietilpst no 5 līdz 16 gramiem kafijas.
Tas nozīmē, ka vienā pagatavošanas reizē iespējams pagatavot
uzreiz divas tases kafijas.
 Izturīgās, augstas kvalitātes tērauda sakausējuma caurules
vada ūdeni caur sildelementiem, kur ūdens tiek uzsildīts līdz pareizajai temperatūrai.
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16. JURA kontaktinformācija
A
Australia
Global Coffee Solutions
Pty Ltd

Klientu apkalpošanas
centrs AU JURA Australia
centrālais birojs un servisa
centrs

Telefona nr.: +61 1300
552 883
Fakss: + 61 0242
846 099
E-pasts: HYPERLINK
“mailto:info@globalcoffee.com.au” info@
globalcoffee.com.au

Darba laiks

Darba dienās no 8.00 –
17.00

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

5/77 Jardine Street,
Fairly Meadow NSW 2519

B
Bangladesh

Lai iegūtu detalizētāku
informāciju, sazinieties ar
biroju Singapūrā.

Brunei

Lai iegūtu detalizētāku
informāciju, sazinieties ar
biroju Austrummalaizijā.

China

Shanghai HJ Coffee Co.,
Ltd.
Klientu apkalpošanas
centrs

Telefona nr.: +86 21
62940690 līnija 31
E-pasts: service@
hjcoffee.com

Darba laiks

Darba dienās no 09.00 –
17.30

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Shanghai HJ Coffee Co.,
Ltd.
Room D 3F, building one
Xinhua Road No. 543
Shanghai 200052

Czech Republic
Petraco s.r.o, Brno

Klientu apkalpošanas
centrs CZ
JURA servis – Ing. P.
Dokladal

Telefona nr.:
+420 604 263 926
E-pasts: HYPERLINK
“mailto:servis@juraswiss.
cz” servis@juraswiss.cz

Darba laiks

Darba dienās no 09.00 –
17.00

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

JURA – servisa centrs
Kounicova 13, BRNO 602
00

D
Denmark

Burma

Lai iegūtu detalizētāku
informāciju, sazinieties ar
biroju Singapūrā.

Scandinavian
CoffeeSystem ApS

C
Cambodia

Klientu apkalpošanas
centrs DK

Telefona nr.: +45 7020
7333
Fakss: +45 7020 7343
E-pasts: HYPERLINK
“mailto:service@
coffeesystem.com”
service@coffeesystem.
com

Canada

Darba laiks

No pirmdienas līdz
ceturtdienai no 09.00 16.30
Piektdienās no 09.00 16.00

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Scandinavian
CoffeeSystem Aps
Tordenskjoldsgade 19
1055 Kobenhavn K

Lai iegūtu detalizētāku
informāciju, sazinieties ar
biroju Singapūrā.

Faema Canada, Toronto
Klientu apkalpošanas
centrs

Telefona nr.: (416) 5351555
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E
Estonia

Darba laiks

Infomelton OÜ, Tallinn
Klientu apkalpošanas
centrs EE

Telefona nr.: +372 651
8850
E-pasts: HYPERLINK
“mailto:lavazza@lavazza.
ee” lavazza@lavazza.ee

Darba laiks

Darba dienās no 09.00 17.00

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Weizenbergi 27-11/12
Tallinn 10150, Estonia

F
Finland

Home Appliance Brokers
HAB Oy
Klientu apkalpošanas
centrs

Telefona nr.: +358 207
300 090
E-pasts: HYPERLINK
“mailto:info@haboy.fi”
info@haboy.fi

Darba laiks

Darba dienās no 08.00 –
16.00

Izplatītāja adrese

Home Appliance Brokers
HAB Oy
Elimäenkatu 29, 00510
Helsinki

Servisa adrese

Monilaite-Thomeko Oy
Salpakuja 6, 01200
Vantaa

G
Greece

Klientu apkalpošanas
centrs

Telefona nr.: +30 210 66
40 640
E-pasts: coffeeway@
coffeeway.com

Darba laiks

Darba dienās no 09:00 17:00

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Agiou Louka str. Peania
Attica 190 02

H
Hongkong PRC
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I
Iceland

Karl K. Karlsson,
Reykjavík
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks
Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese
BHINEKA JAYA
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Telefona nr.: +62 361
724746
Mobilais Nr. +62 81
23817951 vai +62 361
7460521
E-pasts: vivi@kopibali.
com
Darba dienās no 08.30 –
16.30
Sestdienās no 08.30 –
16.30
BHINEKA JAYA
Jl. Pulau Moyo 9A,
Denpasar, Bali

Indonesia
Jakarta

SUKSES PRATAMA
JAYA P.T.
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Telefona nr.: +852 2290
6011
E-pasts: sales@
pacificcoffee.com

Telefona nr.: +354-5409000
E-pasts: karlk@karlsson.
is
Darba dienās no 09.00 –
18.00
Skútuvogur 5
104 Reykjavík

Indonesia Bali

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

COFFEE CONNECTION
A.B.E.E.

Pacific Coffee Company
Ltd
Klientu apkalpošanas
centrs

Izplatītāja adrese/
Servisa adrese

Darba dienās no 9:00–
18:00
Sestdienās no 9:00 –
13:00
Pacific Coffee Company
Ltd
701–704 Hollywood
Center
233 Hollywood Road
Sheung Wan, Hong Kong

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +62 21
6331177
Fakss: +62 21 63857008
E-pasts: cs@suprajaya.
com
Darba dienās no 09:00 –
17:00
Sestdienās no 09:00 –
17:00
Jalan: K.H. Hasyim Ashari
125
Pusat Niaga Roxy Mas
Blok C.4 No.14–15, Jakarta
10150
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Israel

J.Feffer l.t.d.
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Lithuania
Telefona nr.: +972 353
350 38
Fakss: +972 353 305 54
E-pasts: feffer-j@barakonline.net
No svētdienas līdz
ceturtdienai no 08.00–
18.00
Piektdienās no 09.00–
13.00
J.Feffer l.t.d.
9,Simtat Ma‘ale Hachoma
Ind. Zone
Or-Yehuda 60370, Israel

K
Korea

HLI Company Limited
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks
Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +82 234
522 127
E-pasts: wj_lee@hlikorea.
com
Darba dienās no 9:00 –
18:00
HLI Company Limited
7fl oor, Sungwon Bldg
Yeoksam-Dong
Kangnam-Ku
Seoul

L
Labuan

Lai iegūtu detalizētāku
informāciju, sazinieties ar
biroju Austrummalaizijā.

Darba laiks
Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Darba laiks
Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +370 315
73442
Mobilais tel.: +370 650
84779
E-pasts: alma@
pretendentas.lt
Darba dienās no 09:00 –
18:00
JSC Pretendentas
62161 Alytus, str. Ulonu
33

M
Malaysia, East
RICMAS Borneo Sdn.
Bhd.
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +60 88 456
100, –200
Fakss: +60 88 241 600
E-pasts: ricmaskk@
streamyx.com
Darba dienās no 09:00 –
17:30
Servisa tālrunis
pārtraukumā un
brīvdienās: +60 16 830
60 83
Unit # E3–8, 3rd Floor
Block E, Plaza Tanjung
Aru
Jalan Mat Salleh, Tanjung
Aru
88150 Kota
Kinabalu,Sabah

Malaysia, West

Latvia

CREMA SIA
Klientu apkalpošanas
centrs

JSC Pretendentas
Klientu apkalpošanas
centrs

Telefona nr.: +371
7244082
+371 26622888
E-pasts: crema@crema.lv
Darba dienās no 10:00 –
17:00
CREMA SIA
Ģertrūdes iela 86, Rīga,
LV-1009

RICMAS Peninsular Sdn.
Bhd.
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Biroja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +6 03 4296
5989
Fakss: +6 03 4297 5636
E-pasts: ricmaskl@
streamyx.com
Darba dienās no 09:00 –
17:30
Servisa tālrunis
pārtraukumā un
brīvdienās: 016-201 5789
3A-1 Jalan Perubatan 3
Pandan Indah
55100 Kuala Lumpur
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N
New Zealand
Euro Espresso Ltd,
Auckland
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks
Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Puerto Rico

ProExpo CA Consulatores
S.A.
Klientu apkalpošanas
centrs
Telefona nr.: +64 9 277
1334
Fakss: +64 9 277 9375
E-pasts: info@euroespresso.co.nz
Darba dienās no 8.30–
17.00
6 Mepal Place, Manukau
City,
Auckland
PO Box 76–342, Manukau
City,
Auckland 1730

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

S
Saudi Arabia

Saudi Marketing Solutions
Klientu apkalpošanas
centrs

Norway

Black Cat Kaffe og Tehus
AS, Oslo
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks
Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: + 47 22 06
29 90
E-pasts: info@blackcatkaffeogtehus.no
Darba dienās no 08:30 –
16:30
Aslakveien 20h
N– 0753 Oslo

P
Philippines

Pacific Continental
Company Inc.
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese
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Telefona nr.: +506 234
7404
Fakss: +506 253 5296
E-pasts: info@grupocapresso.com
ProExpo CA Consultores
S.A.,
P.O. Box 75-2120
Calle Blancos, San Jose

Darba laiks

Izplatītāja adrese
Servisa adrese

Telefona nr.: +9661 201
2053
Fakss: +9661 201 2056
E-pasts: HYPERLINK
“mailto:info@sms-arabia.
com” info@sms-arabia.
com
Sestdienās un trešdienās
no
09:00 – 13:00 un 17:00 –
21:00
P.O. Box 12679 Jeddah
21483
Aruba & Muhandis Musad
Al-Anqari ielu krustojums,
Riyadh

Singapore
Telefona nr.: +63 2 5513216
Fakss: +63 2 831-8314
E-pasts: jura@conlinscoffee.com
Darba dienās no 09:00 –
18:00
Servisa tālrunis
pārtraukumā un
brīvdienās: +63 916
5294052
Pacific Continental
Company Inc.
2753 Park Avenue, Pasay
City
Metro Manila 1300

RICMAS
INTERNATIONAL Pte.
Ltd.
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Biroja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +65 6562
8853
Fakss: +65 6562 8854
E-pasts: jura@ricmas.com
Darba dienās no 09:00 –
17:30
Servisa tālrunis
pārtraukumā un
brīvdienās: +65
90210314
25 International Business
Park
German Center #01–
57/58
Singapore 609916
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South Africa

International Coffee
Equipment CC
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Biroja adrese

Servisa adrese

Turkey
Telefona nr.: +27 11 708
2481
E-pasts: info@icesa.za.
net
Darba dienās no 08.00 –
17.00
Sestdienās no 08.00 –
13.00
JURA Corner Building,
Showroom
475/3 Hans Strydom
Drive
KYA Sand
JURA Corner Building,
1st Floor
475/3 Hans Strydom
Drive
KYA Sand

T
Taiwan

Eurocafé Corporation
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks
Biroja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +886 2
28272683
Fakss: +886 2 28225797
E-pasts: service@
eurocafe.com.tw
Darba dienās no 09.00 –
18.00
Eurocafé Corporation
2F, No.251 Sec. 2 Hsi An
Street
Pei-Tou District
Tapei

Thailand

RICMAS (Thailand) Co.,
Ltd.
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Biroja adrese/ Servisa
adrese

John’s Coffee
Klientu apkalpošanas
centrs TR

Darba laiks
Biroja adrese/ Servisa
adrese

U
United Arab
Emirates

Boncafé Middle East LLC.
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +97 14 28
28 742
Fakss: +97 14 28 28 743
E-pasts: info@boncafeme.
com
No sestdienas līdz
ceturtdienai no 8.30 –
17.30
P.O. Box 74044
DUBAI

United Kingdom
Fairfax Coffee Ltd,
London
Klientu apkalpošanas
centrs

Darba laiks
Telefona nr.: +66 2262
0543
Fakss: +66 2262 0542
E-pasts: jura@ricmasthailand.com
Darba dienās no 09.00 –
17.00
Servisa tālrunis
pārtraukumā un
brīvdienās: +66 1828
6996
55 Biohouse Building
Sukhumvit
39 Rd.,
Klongtan-nue, Wattana
Bangkok 10110

Telefona nr.: +90 216
420 2400
E-pasts: info@johnscoffee.com.tr
Darba dienās no 08:30–
18:00
John’s Coffee
Imes Sanayi Sitesi C Blok
308 Sok.
Yukari Dudullu-Istanbul,
34776

Izplatītāja adrese/ Servisa
adrese

Telefona nr.: +44 870 165
0429
Fakss: +44 207 722 7646
E-pasts: info@fairfaxcookshop.com
Darba dienās no 09.00 –
17.30
1 Regency Parade,
Finchley Road,
London NW3 5EQ

V
Vietnam

Lai iegūtu detalizētāku
informāciju, sazinieties ar
biroju Singapūrā.

109

Alfabētiskais rādītājs

Alfabētiskais rādītājs
A Akmentiņu izņemšana 70

Aksesuāri 82
Apkope 60
Apkopes ieteikumi 60
Apkopes statusa apskate 32
Apkopes taustiņš 9
Apkopes produkti 82
Automāta aksesuāri 82
Automāta
Katlakmens noņemšana 65
Skalošana 60
Tīrīšana 63
Automātiskā izslēgšanās 54

C

D

E

F

G
110

Cappuccino 42
Cappuccino uzgaļa
Demontēšana un skalošana 70
One touch cappuccino uzgalis 8
One touch cappuccino uzgalis 16
Skalošana 68
Tīrīšana 68
CLARIS plus 73, 81
CLARIS plus filtra
Lietošana un aktivizēšana 21

Datu plāksnīte 97
Daudzfunkcionālais slēdzis 9, 16
Displeja paziņojumi 91
Drošība 10
Dzērienu nosaukumu nomaiņa 58
Dzirnaviņu uzstādīšana 23
Dzirnaviņu zobrats 8

I

Ī
K

L

Elektrības taupīšanas režīms 51
Espresso 42

M
Filtrs

Nomaiņa 61
Lietošana un aktivizēšana 21

Gaidīšanas režīms
Izslēgšanās 25

Ieslēgšana
Automāta 24
Izslēgšanās
Automātiskā 54
Ieslēgšanās
Ieslēgšanās laiks 53
Ieslēgšanās laiks, uzstādāmais 53
Internets 17
Izslēgšana 25
Gaidīšanas režīms 25

Īpašās kafijas 42

Kafija 42
Kafijas atkritumu tvertne 8
Kafijas dzērieni 34
Moderni kafijas dzērieni ar
pienu 81
Kafijas padeves krāns ar regulējamu
augstumu 8
Katlakmens noņemšana
Automātam 65
Kafijas pupiņu tvertne 8
Piepildīšana 19
Tīrīšana 70
Katlakmens noņemšana
Ūdens tvertnei 71
Karsts piens 46
Karsts ūdens 46
Karstā ūdens padeves krāns 8

Laiks un diena 52
Latte macchiato 43
Lietošana
Atbilstoša 10
Logotips 57

Malta kafija 45
Maltās kafijas 43
Maluma pakāpe
Dzirnaviņu uzstādīšana 23
Mērvienības ūdens daudzumam/ Laika
attēlošanas formātam 56

Alfabētiskais rādītājs

N
O
P

R

S

Notekpaplāte 8

T

One touch cappuccino uzgalis 8, 16

Pagatavošana
Piespiežot vienu taustiņu 40
Cappuccino 42
Paziņojumi uz displeja 91
Piens 81
Karsts 46
Piena tvertne
Vakuuma piena tvertne 16
Pirmā lietošanas reize 19
Pirmā lietošanas reize 19
Problēmas
Novēršana 94
Programmēšanas režīms 48
Automātiskā izslēgšanās 54
Elektroenerģijas taupīšanas
režīms 51
Ieslēgšanās laiks 53
Laiks un diena 52
Nosaukuma nomaiņa 58
Skalošana 55
Uzstādāms ieslēgšanās
režīms 53

U

Ū

V
Receptes 34
Ristretto 41
Problēmu novēršana 94

Tehniskie dati 97
Tīrīt
Automātu 63
Tīrīšana
Cappuccino uzgaļa 68
Kafijas pupiņu tvertnes 70

Uzstādīšana 18
Uzstādams ieslēgšanās laiks 53
Uzstādīšana
Programmēšanas režīma
pastāvīgie uzstādījumi 48
Ūdens cietība 22
Ūdens daudzuma uzstādīšana
atbilstoši krūzes izmēram 28
Vienreizējie uzstādījumi pirms
un dzēriena pagatavošanas
laikā 27
Uzziņu informācija 32

Ūdens cietības novērtēšana un
uzstādīšana 22
Ūdens tvertne 8
Atkaļķošana 71
Piepildīšana 18

Valoda 58
Vāks
Kafijas pupiņu tvertnes 8
Ūdens tvertnes 8
Virtuālais palīgs „Knowledge Builder” 17

Serviss 82
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Direktīvas

Iekārta atbilst sekojošām ES direktīvām:

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas.

p
p

1973.gada 19.februāra Zema sprieguma direktīva 73/23/
EEC, tai skaitā direktīvas grozījumi 93/68/EEC.
1989.gada 3.maija Elektromagnētiskās savietojamības
direktīva 89/336/EEC, tai skaitā direktīvas grozījumi
92/31/EEC.

II Paaudzes IMPRESSA Z5 Lietošanas instrukcijā izmantotajos
zīmējumos attēlots II Paaudzes IMPRESSA Z5 alu modelis. Jūsu
IMPRESSA automātam iespējamas nelielas atšķirības.

Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs!
Izmantojiet kontaktu HYPERLINK “http://www.jura.com” www.
jura.com.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
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