IMPRESSA Xs90 / Xs95
Bruksanvisning
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Inledning

1.2 Försiktighetsåtgärder

Gratulerar till köpet av denna IMPRESSA!

 Utsätt aldrig kaffemaskinen för dåligt väder (regn, snö, frost), rör
aldrig vid maskinen med våta händer.
 Placera IMPRESSAn på ett stadigt, jämnt underlag som tål eventuella vattenläckage. Ställ aldrig maskinen på heta eller varma
ytor (spisplattor). Håll den utom räckhåll för barn.
 Om ni inte använder maskinen under en längre period (semester,
etc.) koppla alltid ur huvudströmkabeln.
 Koppla alltid ur huvudströmkabeln innan ni rengör maskinen.
 När ni kopplar ur huvudströmkabeln, dra aldrig i kabeln eller
själva maskinen.
 IMPRESSA är kopplad till huvudledningen med en huvudströmkabel. Försäkra er om att ingen kan snava på kabeln. Försäkra er
om att barn och husdjur inte kan nå maskinen.
 Ställ aldrig kaffemaskinen eller delar av den i en diskmaskin.
 Försäkra er om att ni installerar maskinen på en plats med tillräcklig ventilation, så att maskinen inte överhettas.

För att försäkra perfekt funktion från er IMPRESSA, läs noga igenom denna bruksanvisning och behåll den för fram tid a bruk.
Skulle ni behöva mer information eller om ni stöter på speciella
problem som inte har specificerats tillräckligt detaljerat i denna
bruksanvisning, kontakta antingen oss direkt eller er närmaste officiella försäljare.
Ni kan också hitta användbara tips för användning och underhåll av maskinen på våran hemsida www.jura.com.
Glöm inte att kolla in kunskapsbyggaren- vår animerade
bruksanvisning. LEO, vår assistent, kommer att gå igenom
alla funktioner tillsammans med Er.

1. Säkerhetsinformation
1.1 Varning

2. Innan Ni använder IMPRESSA

 Barn förstår inte farorna i samband med att använda elektriska
apparater, håll därför all tid ett öga på barn när de använder
elektriska apparater.
 Kaffemaskinen får endast användas av instruerade personer.
 Använd aldrig en trasig maskin eller en maskin med en trasig
huvudströmkabel.
 Reparera eller öppna aldrig maskinen själv. Alla reparationer får
endast utföras av officiella servicebutiker med officiella reservdelar och tillbehör.
 Sänk aldrig ner kaffemaskinen i vatten.

2.1 Kontrollera strömförsörjning
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Kaffemaskinen blir förinställd i fabriken till den korrekta huvudströmledningens spänning. Kontrollera att er huvudströmlednings
spänning stämmer överens med informationen som ges på plattan
på undersidan av kaffemaskinen.

2.2 Kontrollera elektrisk säkring
Kaffemaskinen är konstruerad för en strömföring på 10 ampere.
Kontrollera att den elektriska säkringen har tillräcklig kapacitet.

2.3 Fylla på vatten
Använd endast färskt, kallt vatten. Häll aldrig i mjölk, mineralvatten eller andra vätskor.
 Avlägsna vattenbehållaren och skölj den ordentligt med kallt
kranvatten.
 Fyll sedan vattenbehållaren med vatten och sätt tillbaka den i
kaffemaskinen. Försäkra er om att ni sätter in behållaren ordentligt och att den låser fast ordenligt.

2.4 Fylla på kaffebönor
För att försäkra er om att er maskin kommer att fungera perfekt under lång tid och för att undvika skador på maskinen,
kom ihåg att malningsmekanismen i JURA kaffemaskinen
inte är lämpad för kaffebönor som har behandlats, under eller
efter rostning, med tillsatser (t. ex. socker). Sådana kaffeblandningar kan skada malningsmekanismen. Alla reparationer som kan hänföras till användning av sådana blandningar
täcks inte av garantin.
 Öppna locket till bönbehållaren (Fig. 2) och avlägsna det arombevarande skyddet (15).
 Avlägsna smuts och främmande substanser från bönbehållaren.
 Fyll på behållaren med kaffebönor (Fig. 2), sätt tillbaka det
arombevarande skyddet (15) och stäng locket.

2.5 Justera malningsmekanismen
Ni kan justera malningsmekanismen till er kafferost. Vi rekommenderar
en fin malningsgrad  för ljus rost
en grövre malning  för mörk rost
Malningsgraden kan endast justeras medan malningsmekanismen är igång.

 Öppna bönbehållarens lock (16).
 För att justera malningsgraden, vrid roteringsreglaget (Fig. 2) till
den önskade positionen.
ju mindre prickar, ju finare malning
ju större prickar, ju grövre malning

2.6 Huvudströmbrytaren
Aktivera huvudströmbrytaren (27) på er IMPRESSA innan
ni använder maskinen för första gången.
Vi rekommenderar att ni stänger av er IMPRESSA med
huvudströmbrytaren (27) om ni inte tänker använd maskinen
under en längre tidsperiod (t.ex. under semestern).

3. Första användningen
 Tryck på strömbrytaren (27) på baksidan (nedre vänster) av
maskinen (Fig. 3).
 PÅ / AV-knappen
(11) tänds för att indikera att maskinen har
slagits på med strömbrytaren.
 Slå på maskinen med PÅ / AV-knappen
(11). Ljuset i PÅ /
AV-knappen
släcks.
 Öppna programmeringsluckan (3).

SPRÅK
ENGLISH
 Vrid roteringsreglaget (4) tills det önskade språket visas.
 Exempel:

SPRÅK
SVENSKA
 Bekräfta Ert val genom att trycka på roteringsreglaget (4).

FYLL SYSTEMET / TRYCK ÅNGA
 Ställ en behållare under 2-stegs skummningsjeten (24) och tryck
på en av ångknapparna
.
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 Systemet fylls nu automatiskt. Lite vatten kommer a komma ut
ur skumningsjeten.

SYSTEMET FYLLS

VÄRMER UPP

TRYCK SKÖLJ
 Ställ en kopp under den höjdjusterbara kaffepipen (18).

TRYCK SKÖLJ

MASKINEN SKÖLJER
 Nu är vattenledningarna SKÖLJ da med vatten. Lite vatten kommer att läcka ut från kaffepipen (18).

VÄLJ PRODUKT
 Ni kan nu göra valfri produkt genom att trycka på motsvarande
knapp.
Om FYLL BÖNOR visas, tryck på symbolen igen. Kvarnen
kan fortfarande vara tom eller inte helt fylld.
För att få ett utmärkt skum, justera kaffepipen till storleken
på er kopp (Fig. 4).

3.1 Koppljussättning
Koppljussättning sätter Ert kaffe i ett gott ljus, som gör det till en
fröjd för ögat.
När Ni kopplar in IMPRESSA eller trycker på en knapp startar
koppljussättningen och lyser i 1 minut.

4. Justera Er maskin till vattenhårdhet
Er IMPRESSA hettar upp vatten. På grund av detta sker förkalkning genom normal användning, och detta indikeras
automatiskt. Innan Ni använder IMPRESSA för första gången, måste ni ställa in vattenhårdhet på vattnet Ni använder.
Använd de tillhandahållna teststickorna till detta ändamål
eller kontakta det lokala vattenverket.
8

1° Tysk vattenhårdhet är likvärdigt med 1.79° Fransk vattenhårdhet
Programmeringsfunktionen för vatten vattenhårdhet visas
inte längre om filtret har aktiverats.
IMPRESSA är förinställd på 16°dH. Denna inställning kan ändras.
För att göra så, gör som följer:

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills ni hör en ljudsignal.

FILTER NEJ
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

HÅRDHET
16°dH
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

16°dH

 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills den önskade vattenhårdhet
en är inställd.

20°dH (exempel)

 Bekräfta den valda inställningen genom att trycka på roteringsreglaget (4).

HÅRDHET
20°dH (exempel)
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

EXIT
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT

5. Användning av CLARIS plus filterpatron
Om CLARIS plus filterpatron installeras ordentligt behöver
man inte längre kalka av IMPRESSA. För mer information
om CLARIS plus filterpatron se broschyren “CLARIS plus.
Hard on limescale. Gentle on your coffee machine.”
(“CLARIS plus. Hård mot kalk. Mjuk mot din kaffemaskin”.)


SKÖLJER FILTER
 Filter sköljningsprocessen stannar automatiskt.

VÄLJ PRODUKT
Ni har nu aktiverat filtret. I programmeringsläge visas inte
vattenhårdhet sfunktionen längre.
Vattnet kan var något missfärgat (ingen hälsofara).

5.1 Installera filtret
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

FILTER
JA
 Bekräfta den valda inställningen genom att trycka på roteringsreglaget (4).

INSTALLERA FILTER /
TRYCK ÅNGA
 Ta ut vattenbehållaren (14). Töm ut allt kvarvarande vatten. Fäll
upp patronhållaren (Fig. 1). Koppla på förlängningsstycket (finns
I Välkomstpaketet) till toppen av CLARIS plus filterpatronen.
Sätt sedan in filterpatronen i vattenbehållaren med ett lätt tryck
(Fig. 1)
 Stäng patronhållaren tills den hörbart låser fast.
 Fyll vattenbehållaren (14) med kallt, färskt kranvatten och återmontera den.
 Ställ ett tillräckligt stort kärl (min. 0.5 liter) under den svängbara
pipen (23) och tryck på en av ångknapparna
för att starta
filter sköljningsprocessen.

5.2 Byta ut filtret
Efter att ha tappat upp 50 liter vatten kommer filtret att vara
förbrukat. Ett meddelande som uppmanar Er att byta ut filtret
kommer att visas på displayen.

VÄLJ PRODUKT / BYT FILTER
 SKÖLJ knappen
tänds. TRYCK SKÖLJ

INSTALLERA FILTER / TRYCK ÅNGA
 Ta ut vattenbehållaren (14). Töm ut allt kvarvarande vatten. Fäll
upp patronhållaren (Fig. 1). Koppla på förlängningsstycket till
toppen av CLARIS plus filterpatronen. Sätt sedan in filterpatronen i vattenbehållaren med ett lätt tryck (Fig. 1)
 Stäng patronhållaren tills den hörbart låser fast.
 Fyll vattenbehållaren (14) med kallt, färskt kranvatten och återmontera den.
 Ställ ett tillräckligt stort kärl (min. 0.5 liter) under den svängbara
pipen (23) och tryck på en av ångknapparna
för att starta
filtersköljningsprocessen.

SKÖLJER FILTER
 Filtersköljningen stannar automatiskt.

VÄLJ PRODUKT
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Ni kan också sätta igång ett filterbyte manuellt från Underhållsmenyn när som helst (endast om filtret har aktiverats) –
se kapitel 13.3.

6. Sköljning av kaffemaskinen
När kaffemaskinen har varit avstängd och har kylts ner kommer en sköljningsprocess att börja när maskinen startas igen.
När maskinen stängs av startas en RINSE (SKÖLJ)ningsprocess automatiskt.

TRYCK SKÖLJ
 Ställ en kopp under kaffepipen (18).
 Tryck på skölj

MASKINEN SKÖLJER

VÄLJ PRODUKT
Ni kan också sätta igång en SKÖLJ ningsprocess manuellt
från Underhållsmenyn när som helst (se kapitel 13.3.)

7. Att göra kaffe
(1 espresso, 2 espresso, 1 kaffe, 2 kaffe)

VÄLJ PRODUKT
 Ställ 1 eller 2 koppar (enligt behov) under kaffepipen (18) och
tryck på valfri knapp ,
, ,
. Förbryggningsprocessen
(I.P.B.A.S.) fuktar kaffepulvret, stannar en kort stund vattenflödet och startar sedan den faktiska bryggningsprocessen.

1 ESPRESSO (exempel)
NORMAL (exempel)
 Kaffebryggningsprocessen stannar automatiskt så fort den förbestämda mängden vatten har runnit igenom.

VÄLJ PRODUKT
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För att stanna bryggningsprocessen i förtid, tryck på någon
av produktknapparna.
Ni kan ändra mängden vatten medan maskinen brygger.
Öppna programmeringsluckan. Vrid Roteringsreglaget (4)
tills displayen visar den önskade mängden (ML). Mängden
vatten kan väl JA s med ökningar av 5 ML åt gången.
Mängderna som ges i ML är ungefärliga och kan variera från
den faktiska kvantiteten.

7.1. Att göra kaffe med förmalt kaffepulver
Använd aldrig vattenlösligt snabbkaffe.

VÄLJ PRODUKT
 Ställ 1 eller 2 koppar (enligt behov) under kaffepipen (18) och
öppna programmeringsluckan (3). Tryck på valknappen för förmalt kaffe
.

FYLL PULVER /
VÄLJ PRODUKT
 Häll sedan i 1 eller 2 släta kaffemått förmalt kaffe i ifyllningstratten för förmalt kaffe (17).
 Tryck sedan på önskad produktknapp.

1 ESPRESSO (exempel)
PULVER
 Kaffebryggningsprocessen stannar automatiskt så fort den förbestämda mängden vatten har runnit igenom.

VÄLJ PRODUKT
För att stanna bryggningsprocessen i förtid, tryck på någon
av produktknapparna.

Vi rekommenderar att Ni alltid använder pulver från färska
kaffebönor eller, förmalt, vakuumpackat kaffe. Häll aldrig i
mer än 2 portioner kaffe. Behållaren för förmalt kaffe är
inget lagringsutrymme. Försäkra Er om att det förmalda
kaffet som Ni använder inte är för fintkornigt. Detta kan
orsaka blockeringar i systemet och kaffet droppar endast ut
ur kaffepipen.
Om Ni oavsiktligt skulle trycka på avtappningsknappen
,
så kan Ni stanna processen genom att trycka på vilken som
helst av produktknapparna.
Ni kan ändra mängden vatten medan maskinen brygger.
Öppna programmeringsluckan. Vrid Roteringsreglaget (4)
tills displayen visar den önskade mängden (ML). Mängden
vatten kan väljas med ökningar av 5 ML åt gången.
Mängderna som ges i ML är ungefärliga och kan variera från
den faktiska kvantiteten.

8. Att göra kaffe à la carte

VÄLJ PRODUKT
 Ställ 1 kopp under kaffepipen (18) och öppna programmeringsluckan (3). Tryck på kaffe à la Carte knappen .

A LA CARTE
XMILD
 Vrid roteringsreglaget (4) tills displayen indikerar den önskade
kaffestyrkan och tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att göra
kaffet. Förbryggningsprocessen (I.P.B.A.S.) fuktar kaffepulvret,
stannar en kort stund vattenflödet och startar sedan den faktiska
bryggningsprocessen.

A LA CARTE
XSTRONG (exempel)

 Kaffebryggningsprocessen stannar automatiskt så fort den förbestämda mängden vatten har runnit igenom.

VÄLJ PRODUKT
För att stanna bryggningsprocessen i förtid, tryck på någon
av produktknapparna.
Ni kan ändra mängden vatten medan maskinen brygger.
Öppna programmeringsluckan. Vrid Roteringsreglaget (4)
tills displayen visar den önskade mängden (ML). Mängden
vatten kan väljas med ökningar av 5 ML åt gången.
Mängderna som ges i ML är ungefärliga och kan variera från
den faktiska kvantiteten.

9. Att göra varmvatten

VÄLJ PRODUKT
 Ställ 1 kopp eller 1 glas under varmvattenspipen (25) och vrid
varmvattensreglaget (22) till .

VATTEN
PORTION
 Maskinen slutar automatiskt att hälla upp vatten när den förbestämda mängden har hällts upp.

STÄNG VRED
 Vrid tillbaka reglaget (22) till .

VÄLJ PRODUKT
För att stanna processen i förtid, vrid tillbaka reglaget (22)
till .
Ni kan ändra mängden vatten medan maskinen brygger.
Öppna programmeringsluckan (3). Vrid Roteringsreglaget (4)
tills displayen visar den önskade mängden (ML). Mängden
vatten kan väljas med ökningar av 5 ML åt gången.
11
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Mängderna som ges i ML är ungefärliga och kan variera från
den faktiska kvantiteten.

10. Tappa av ånga
Kontrollera att munstycket sitter fast ordentligt. Om munstycket är tilltäppt genom mjölkpartiklar eller om det inte har
monterats korrekt finns risk att munstycket går av när du använder apparaten.
Skum- och ångröret (24) behöver rengöras regelbundet för
att proceduren skall fungera perfekt. Använd det för ändamålet avsedda hålet i doseringsskedens skaft för att skruva isär
det tvådelade uppskumningsmunstycket (Fig. 14). Rengör de
tre delarna noggrant under rinnande vatten.
Ånga kan användas för att hetta upp vätskor och att skumma
mjölk till cappuccino. Se till att 2-stegs skumningsjeten (24)
trycks uppåt när Ni skummar mjölk. När du skummar upp
vätska skjuter du 2-stegs skummunstycket nedåt genom att
vrida det något (Fig. 5).
En liten mängd vatten läcker från jeten när Ni börja skumma.
Detta påverkar inte resultatet, t. ex. När man skummar mjölk.
Vid början av avtappningen av ånga kan det stänka. Ångjeten blir mycket varm. Undvik hudkontakt!

VÄLJ PRODUKT
 Ställ en kopp under den svängbara pipen (23) och doppa ner
2-stegs skumningsjeten (24) i mjölken för att skumma den, eller i
vätskan för att hetta upp den.
 Tryck på knappen för ång portion .

ÅNG PORTION
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 Ni kan stanna processen när som helst genom att trycka på knappen för ång portion .

VÄLJ PRODUKT
Ni kan ställa in tiden för avtappning av ånga i 1-sekundsökningar med hjälp av roteringsreglaget (4).

11. Att skumma mjölk
IMPRESSA är redo att skumma mjölk när båda ångknapparna
tänds
tänds konstant.
Om lamporna är släckta, tryck på en av de två ångknapparna

.

11.1 Att skumma en portion mjölk
(med 2-stegs skumningsjetmunstycke)

VÄLJ PRODUKT
 Häll mjölk i en tillbringare eller dylikt kärl.
 Stick ner 2-stegs skumningsjeten (24) i mjölken och tryck på
knappen .

ÅNG PORTION
 Avtappningen av ånga slutar automatiskt.

11.2 Att skumma mjölk (med 2-stegs skumningsjet)

VÄLJ PRODUKT
 Häll mjölk i en tillbringare eller dylikt kärl.
 Stick ner 2-stegs skumningsjeten (24) i mjölken och tryck på
knappen .

AKTIVERA ÅNGA
 När Ni har skummat mjölken tillräckligt enligt Ert tycke, tryck
på knappen
igen.

11.3 Att koppla på Professionell Cappuccino
skummare till the IMPRESSA
 Plocka av 2-stegs skumningsjeten (24).
 Koppla sedan på Professionell Cappuccino skummare (Fig. 6).
 Tryck in ena änden av slangen i öppningen bakom vridknappen
(Fig. 7).

11.4 Att göra cappuccino och varm mjölk med
Professionell Cappuccino skummare
 Fyll mjölkkannan med mjölk eller stick ner mjölkslangen direkt
ner i mjölken.
 Ställ en kopp under Professionell Cappuccino skummare
 Tryck på knappen för ång portion .

ÅNG PORTION
 Maskinen kommer att skumma eller hetta upp mjölken enligt den
tid Ni har programmerat (se “Programmering av ång portion”,
kapitel 13.8)
 För cappuccino, vrid valreglaget (1, Fig. 7) till (2).
 För varm mjölk, vrid valreglaget (1, Fig. 7) till (3).
 Ställ sedan koppen med cappuccinoskummet eller den varma
mjölken under kaffepipen (18) och gör det kaffe Ni önskar.

11.5 Rengöring av Professionell Cappuccino
skummare och jet
Professionell Cappuccino skummare behöver rengöras efter
varje användning. Daglig rengöring rekommenderas.
Er IMPRESSA kommer inte att saga till Er att rengöra Professionell Cappuccino skummare

Använd JURA Auto Cappuccino Cleaning Agent (tillgänglig
hos er auktoriserade återförsäljare) för grundlig rengöring.
Vi rekommenderar daglig rengöring.
 Fyll en behållare med vatten och sänk ner mjölkslangen i den.
 Tappa av ånga tills klart vatten / ånga kommer från skummaren.
Vi rekommenderar också att regelbundet plocka isär skummaren och skölja den i rinnande vatten.
 Ta loss Professionell Cappuccino skummare från IMPRESSA
och plocka isär den som visas i Fig. 8.
 Skölj alla delarna av Professionell Cappuccino skummare
ordentligt under rinnande vatten.
 Sätt ihop Professionell Cappuccino skummare igen och koppla
på den på Er IMPRESSA.

12. Att stänga av IMPRESSA
När man stänger av IMPRESSA kommer kaffepipen att sköljas ur.
Försäkra Er därför om att Ni ställer ett lämpligt kärl under kaffepipen (18).

VÄLJ PRODUKT
 Stäng av IMPRESSA med PÅ / AV-knappen

MASKINEN SKÖLJER
 Kaffepipen (18) är sköljd.

(11).

13. Programmering
IMPRESSA lämnar maskinen med ett antal förinställningar
som erbjuder Er möjligheten att göra kaffe utan behöva programmera maskinen först. Ni kan dock justera ett antal parametrar för att få kaffet att passa Er personliga smak.
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Föl jande parametrar kan justeras:
 Filter
 Vattenhårdhet
 Skölj
 Pulvermängd
 Vattenmängd
 Temperatur
 Portion vatten
 Portion ånga
 Ekonomiläge
 Tid
 Automatisk igångsättningstid
 Automatisk avstängningstid
 Språk
 Display
 Information (endast för att läsas)

13.1 Programmering av filtret
Se kapitel 5 “Användning av CLARIS plus filterpatron”.

13.2 Att programmera Er maskin till den korrekta
vattenhårdhet en endast med FILTER NEJ
Se kapitel 4 “Justera Er maskin till vattenhårdhet en”.

13.3 Underhåll
Ni kan aktivera följande underhållsfunktioner från denna programpunkt:
SKÖLJ MASKINEN, RENGÖR MASKINEN, AVKALKA
MASKINEN, BYT FILTER
“AVKALKA MASKINEN” visas inte om Ni använder ett CLARIS
plus filter och filtret är satt på “JA”.
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“BYT FILTER” visas inte om Ni inte använder ett CLARIS plus
filter och filtret är satt på “NEJ”.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ elle JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

SKÖLJ
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

SKÖLJ
MASKINEN
 Vrid roteringsreglaget (4) tills den önskade underhållsfunktionen
(för valmöjligheter, se ovan) visas. Tryck på roteringsreglaget
(4) för att aktivera funktionen.
Underhållsmenyn stängs automatiskt efter 5 sekunder om
ingen funktion har blivit vald.

13.4 Programmering av mängden pulver för kaffe
och espresso
Ni kan justera mängden pulver för kaffe och espresso
separat.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

KAFFE
MÄNGD

 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

VÄLJ PRODUKT
 Tryck sedan på valfri poduktknapp.

NORMAL (exempel)
–  _ _ _ +
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills den önskade mängden pulver är inställd.

STARK (exempel)
–  _ _ +
 Bekräfta den valda inställningen genom att trycka på roteringsreglaget (4).

KAFFE
MÄNGD
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

EXIT
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT

13.5 Inställning av mängden vatten för kaffe,
espresso och kaffe à la carte
Systemets grundinställningar inkluderar förinställda mängder vatten (kaffe 130 ml, espresso 60 ml, coffee à la carte 145 ml). Dessa
kan dock ändras efter Ert tycke.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:













VATTEN
MÄNGD
Tryck på roteringsreglaget (4) för att aktivera programpunkten.
VÄLJ PRODUKT
Tryck på valfri produktknapp.
1 ESPRESSO (exempel)
60 ML
Vrid roteringsreglaget (4) för att justera mängden vatten och bekräfta sedan genom att trycka på roteringsreglaget (4).
VATTEN
MÄNGD
Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:
EXIT
Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.
VÄLJ PRODUKT

13.6 Programmering av temperatur för kaffe,
espresso och kaffe à la carte
Ni kan justera temperaturen separate för varje kaffesort.
Temperaturen kan ställas på 2 olika nivåer (NORMAL,
HÖG).

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

TEMPERATUR
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.
15
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VÄLJ PRODUKT
 Tryck sedan på valfri produktknapp.

TEMPERATUR
NORMAL (exempel)
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills den önskade temperaturen
är inställd.

TEMPERATUR
HÖG (exempel)
 Bekräfta den valda inställningen genom att tryck på roteringsreglaget (4).

TEMPERATUR
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

EXIT
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT

13.7 Programmering av portion vatten
Systemets grundinställningar inkluderar en förinställning av mängden vatten (225 ml). Detta kan dock ändras efter Ert tycke.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

VATTEN
PORTION
 Tryck på roteringsreglaget (4) för att aktivera programpunkten.

PORTION
225 ML (exempel)
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 Vrid roteringsreglaget (4) för att justera mängden vatten och
bekräfta sedan genom att trycka på roteringsreglaget (4).

VATTEN
PORTION
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

EXIT
 Tryck på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT

13.8 Programmering av portion ånga
Systemets grundinställningar inkluderar en förinställning av portion ånga (20 sek.). Detta kan dock ändras efter Ert tycke.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

ÅNG
PORTION
 Tryck på roteringsreglaget (4) för att aktivera programpunkten.

PORTION
20 SEK (exempel)
 Vrid roteringsreglaget (4) för att justera portion ånga och bekräfta sedan genom att trycka på roteringsreglaget (4).

ÅNG
PORTION
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

EXIT

 Tryck på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT

13.9 Ekonomiläge
Ni kan ställa in maskinen på flera olika strömsnåla sparlägen.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

EKONOMI
LÄGE –
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

EKONOMI
LÄGE –
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills det önskade ekonomiläget
visas.

EKONOMI
LÄGE 2 (exempel)
 Bekräfta valet genom att trycka på roteringsreglaget (4).

EKONOMI
LÄGE 2 (exempel)
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

EXIT
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT

Ekonomiläge –
Genom att väl JA detta läge ställer Ni Er IMPRESSA i konstant
beredskapsläge.
Denna inställning gör det möjligt för Er att göra vilken som helst
av produkterna utan att behöva vänta på att maskinen värmer upp.
Välj denna inställning om Ni vill göra mycket kaffe med
varm eller skummad mjölk och inte vill vänta på att maskinen värmer upp först.

Ekonomiläge 1
Genom att välja detta läge ställer Ni Er IMPRESSA i konstant
beredskapsläge för att göra kaffe. Maskinen värmer upp separat om
Ni behöver ånga för varm eller skummad mjölk.
Välj denna inställning om Ni huvudsakligen gör svart kaffe
och är villig att vänta ungefär 1 minut innan Ni kan tappa av
ånga.

Ekonomiläge 2
Detta läge ställer inte IMPRESSA i beredskapsläge (ekonomitemperatur). Maskinen värmer upp varje gång NI gör kaffe eller behöver tappa av ånga.
IMPRESSA byter till ekonomitemperatur 5 minuter efter Ni senast
har använt den.
Välj denna inställning om Ni inte gör särskilt mycket kaffe
(med eller utan mjölk) och är beredd att vänta i ungefär 30
sekunder på att maskinen blir redo att använda.
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13.10 Ställa klockan
Ni måste programmera klockan om Ni vill använda den automatiska igångsättningsfunktionen.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

TID
—:—
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

TID
—:—
 Vrid roteringsreglaget (4) för att ställa in timmar.

TID
13:00 (exempel)
 Tryck på roteringsreglaget (4) för att bekräfta timmarna och för
att aktivera minuter.

TID
13:00
 Vrid roteringsreglaget (4) för att ställa in minuter.

TID
13:50 (exempel)
 Tryck på roteringsreglaget (4) för att bekräfta minuterna.

TID
13:50
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

EXIT
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 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT

13.11 Programmering av automatisk
igångsättnings tid
Ni måste programmera klockan om Ni vill använda den automatiska igångsättningsfunktionen.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills föl jande meddelande visas:

ENHET PÅ
—:—
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

ENHET PÅ
—:—
 Vrid roteringsreglaget (4) för att ställa in timmar.

ENHET PÅ
07:00 (exempel)
 Tryck på roteringsreglaget (4) för att bekräfta timmarna och för
att aktivera minuter.

ENHET PÅ
07:00
 Vrid roteringsreglaget (4) för att ställa in minuter.

ENHET PÅ
07:15 (exempel)
 Tryck på roteringsreglaget (4) för att bekräfta minuterna.







ENHET PÅ
07:15
Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills föl jande meddelande visas:
EXIT
Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.
VÄLJ PRODUKT
Om IMPRESSA stängs av med strömbrytaren (27), så kommer Ni att behöva ställa klockan igen nästa gång Ni sätter
igång maskinen. Maskinen kommer att uppmana Er att göra
så.

13.12 Programmering av automatisk
avstängningstid

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills föl jande meddelande visas:

AV EFTER
5 TIMMAR
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

AV EFTER
5 TIMMAR
 Vrid roteringsreglaget (4) för att ställa in avstängningstiden.

AV EFTER
4 TIMMAR (exempel)
 Bekräfta avstängningstiden genom att trycka på roteringsreglaget
(4).







AV EFTER
4 TIMMAR
Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills föl jande meddelande visas:
EXIT
Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.
VÄLJ PRODUKT

13.13 Programmering av språk

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills föl jande meddelande visas:

LANGUAGE
ENGLISH
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

LANGUAGE
ENGLISH
 Vrid roteringsreglaget (4) för att ställa in språket.

SPRÅK
SVENSKA (exempel)
 Bekräfta Ert val genom att trycka på roteringsreglaget (4).

SPRÅK
SVENSKA
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills föl jande meddelande visas:

EXIT
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT
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13.14 Programmering av displayen
Med detta program kan Ni ändra tidsformatet från 24-timmars klocka till AM/PM och mängdenheterna från ml (milliliter) till oz (ounces).

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

DISPLAY
24TIM / ML
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att börja programmera.

DISPLAY
24TIM / ML
 Vrid på roteringsreglaget (4) för att ändra tidsformatet.

DISPLAY
AM/PM / ML
 Bekräfta Ert val genom att trycka på roteringsreglaget (4).

DISPLAY
AM/PM / ML
 Vrid på roteringsreglaget (4) för att ändra mängdenheterna.

DISPLAY
AM/PM / OZ
 Bekräfta Ert val genom att trycka på roteringsreglaget (4).

DISPLAY
AM/PM / OZ
 Vrid roteringsreglaget (4) tills för jande meddelande visas:

EXIT
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.
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VÄLJ PRODUKT

13.15 Information
Denna programfunktion ger Er möjligheten att kontrollera
hur många produkter Ni har gjort och hur ofta Ni har valt en
specifik funktion.

VÄLJ PRODUKT
 Öppna programmeringsluckan (3). Tryck på roteringsreglaget (4)
tills Ni hör en ljudsignal.

FILTER
NEJ eller JA
 Vrid roteringsreglaget (4) tills följande meddelande visas:

INFO
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att få tillgång till Informationsmenyn.

TOTAL
1000 (exempel)
 Vrid roteringsreglaget (4) för att visa hur ofta Ni har gjort
espresso, 2 espressos, 1 kaffe, 2 kaffe, coffee à la carte, pulver,
vatten och ånga.
 Till slut visas antalet genomförda rengörings- och avkalkningsprocesser, samt filterbyten.
 För att EXIT informationsprogrammet, tryck på roteringsreglaget (4).

INFO
 Vrid sedan roteringsreglaget (4) tills föl jande meddelande visas:

EXIT
 Tryck sedan på roteringsreglaget (4) för att lämna programmeringsläget.

VÄLJ PRODUKT

14. Spärrning av funktioner
Om du ska ställa upp IMPRESSA för självservering kan det
vara välbetänkt att spärra vissa inställningar med en knappkombination. Därför har du möjlighet att spärra programmeringsfunktionen och beställningen av kaffe à la carte.

14.1 Spärrning / frisläppning av beställning
av kaffe à la carte

 Stäng av apparaten med driftknappen .
 Öppna programmeringsluckan (3)
 Håll vridreglaget och beställningsknappen Kaffe à la carte intryckta samtidigt. Vänta tills displayen visar OK.

15. Underhåll
15.1 Påfyllning av vatten

 Stäng av apparaten med driftknappen .
 Öppna programmeringsluckan (3)
 Håll vridreglaget och väljarknappen för pulverkaffe intryckta
samtidigt. Vänta tills displayen visar STOP.



Kaffe à la carte-knappen är nu spärrad och kan inte längre
användas för att ändra pulver- eller vattenmängden till
enskilda beställningar. För att på nytt frisläppa kaffe à la
carte-knappen gör du på följande sätt.



 Stäng av apparaten med driftknappen .
 Öppna programmeringsluckan (3)
 Håll vridreglaget och väljarknappen för pulverkaffe intryckta
samtidigt. Vänta tills displayen visar OK.

14.2 Spärrning av programmeringsfunktionen
 Stäng av apparaten med driftknappen .
 Öppna programmeringsluckan (3)
 Håll vridreglaget och beställningsknappen Kaffe à la carte intryckta samtidigt. Vänta tills displayen visar STOP.
Nu kan vridreglaget inte längre användas för att gå till programmeringsläget. För att åter frisläppa programmeringen
gör du på följande sätt:

FYLL
VATTEN
Om detta meddelande visas kan maskinen inte längre göra
kaffe. Fyll på vatten enligt instruktionerna i kapitel 2.3.
VÄLJ PRODUKT
Vattenbehållaren bör sköljas dagligen och återfyllas med
färskt vatten. Fyll endast på med färskt, kallt vatten. Häll
aldrig i mjölk, kolsyrat mineralvatten eller några andra vätskor.

15.2 Tömning av kaffesumpsbehållare


TÖM
KAFFESUMP
Om detta meddelande visas kan maskinen inte längre göra
kaffe. Maskinen kan dock fortfarande tappa upp varmvatten
och ånga. Töm kaffesumpslådan (26).

 Ta försiktigt bort droppskålen (1) och kaffedosbehållaren. Det
finns vatten i den (Fig. 15).

TRÅG EJ
KORREKT
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 Sätt tillbaka den tomma och rena droppskålen (1) och kaffedosbehållaren i IMPRESSA (Lådan måste vara ute ur maskinen i
minst 10 sekunder).

VÄLJ PRODUKT

15.5 Fylla på bönbehållaren


Om detta meddelande visas kan maskinen inte längre göra
kaffe. Maskinen kan dock fortfarande tappa upp varmvatten
och ånga. Fyll på bönor enligt instruktionerna i kapitel 2.4.

15.3 Tömning av dropplådan


TÖM BRICKA /
TRÅG
Om detta meddelande visas kan maskinen inte längre göra
kaffe eller ånga, och lådan måste tömmas.

 Ta försiktigt bort droppskålen (1) och kaffedosbehållaren. Det
finns vatten i den (Fig. 15).

TRÅG EJ
KORREKT
 Sätt tillbaka den tomma och rena droppskålen (1) och kaffedosbehållaren i IMPRESSA.

VÄLJ PRODUKT

15.4 Ingen dropplåda


TRÅG EJ
KORREKT
När den här indikatorn är tänd kan ingen beställning göras.
Droppskålen (1) är felaktigt insatt eller saknas helt.

 Sätt in droppskålen och kaffedosbehållaren.

VÄLJ PRODUKT

FYLL
BÖNOR



VÄLJ PRODUKT

15.6 Att ta bort stenar från malningsmekanismen
 Stäng av maskinen med PÅ / AV-knappen
(11).
 Slå av strömbrytaren (27).
 Öppna locket till bönbehållaren (16) och avlägsna det arombevarande skyddet (15).
 Avlägsna alla bönor med en dammsugare.
 Avlägsna skruven i bönbehållaren (Fig. 9) och fäll upp fingerskyddet (Fig. 10).
 Sätt i nyckeln (Fig. 11).
 Vrid sedan nyckeln moturs tills den fastkilade stenen lossnar.
 Avlägsna allt kvarvarande pulver med en dammsugare.
 Fäll ner fingerskyddet (Fig. 10) och skruva fast det ordentligt.
 Fyll bönbehållaren med färska bönor.

15.7 Byta ut filtret
Efter att ha tappat upp 50 liter vatten kommer filtret att vara
förbrukat. Ett meddelande som uppmanar Er att byta ut filtret
kommer att visas på displayen.
Se kapitel 5.2 “Byta ut filtret”.
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15.8 Uppmaning om rengöring

15.10 Tömning av systemet

Efter 220 avtappningsprocesser eller efter 80 igångsättning sköljningar, måste IMPRESSA rengöras. Ett meddelande visas på
displayen, som förklarar för Er hur Ni kan starta rengöringsprogrammet. Ni kan fortfarande tappa upp kaffe eller varmvatten/
ånga. Vi rekommenderar dock att Ni rengör maskinen (se kapitel
15) inom de närmaste dagarna.

Krav: IMPRESSA måste ha stängts av med PÅ / AV-knappen
(11), men strömbrytaren (27) skall fortfarande vara påslagen.



VÄLJ PRODUKT /
RENGÖR MASKINEN
Efter ytterligare 30 avtappningar kommer displayen att ändras. Ni
bör köra rengöringsprogrammet då (se kapitel 15).


VÄLJ PRODUKT /
RENGÖR NU

15.9 Uppmaning om avkalkning
Genom normal användning kommer IMPRESSA att förkalkas.
Graden av förkalkning beror på hardhet en i vattnet i Er region. Er
IMPRESSA kommer att informera Er när den behöver kalkas av.
Ni kan fortfarande tappa upp kaffe eller varmvatten/ånga. Vi rekommenderar dock att Ni kalkar av maskinen (se kapitel 16) inom
de närmaste dagarna.


VÄLJ PRODUKT /
AVKALKA MASKINEN

Efter ett tag kommer displayen att ändras. Ni bör köra avkalkningsprogrammet då (se kapitel 16).


VÄLJ PRODUKT /
AVKALKA NU

Det här är en nödvändig åtgärd för att skydda maskinen från
skador som orsakas av frost under transport.
 Ställ en behållare under den svängbara pipen (23).
 Tryck på en av ångknapparna
tills följande meddelande
visas d:

SYSTEMET
TÖMS
 När processen har slutförts stänger IMPRESSA av sig själv automatiskt.
Displayen kommer att säga “FYLL SYSTEMET / TRYCK ÅNGA”
nästa gång du sätter igång maskinen. För mer information, se
kapitel 3 “Första användningen”.

15.11 Generella rengöringsinstruktioner
 Använd aldrig vassa föremål eller kaustik soda för att rengöra
maskinen.
 Rengör höljet med en mjuk, fuktig trasa.
 Rengör den svängbara pipen efter varje användning.
 Efter att ha hettat upp mjölk, tappa av lite ånga för att rengöra insidan av den svängbara pipen.
 Plocka av Professional-Cappuccino Frother för att rengöra den
ordentligt.
 Vattenbehållaren bör dagligen sköl jas och fyllas med färskt vatten.
Synlig förkalkning i vattenbehållaren kan avlägsnas med
avkalkningsmedel. För att göra det, ta ut vattenbehållaren ur
maskinen.
23

S

Om Ni använder ett CLARIS plus filterpatron, avlägsna det
från behållaren först.

16. Rengöring
IMPRESSA har ett integrerat rengöringsprogram. Processen tar ungefär 15 minuter.
JURA rengöringstabletter som är speciellt avsedda för rengöringsprogrammet för Er IMPRESSA finns tillgängliga hos
officiella försäljare. Kom ihåg att maskinskador och spår i
vattnet inte kan uteslutas om Ni använder felaktiga rengöringsmedel.
När rengöringsprocessen har startats får den inte avbrytas.























VÄLJ PRODUKT /
RENGÖR MASKINEN
Tryk skölj
tills föl jande meddelande visas:
TÖM BRICKA TRÅG /
TÖM KAFFESUMP
Töm droppskålen (1) och kaffedosbehållaren (Fig. 15).
TRÅG EJ
KORREKT
Sätt tillbaka den tomma och rena droppskålen (1) och kaffedosbehållaren i IMPRESSA.
TRYCK
SKÖLJ
Ställ ett tillräckligt stort kärl (ca 0.5 liter) under kaffepipen (18).
Tryk skölj
MASKINEN
RENGÖR
Ni kommer att höra en ljudsignal.
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LÄGG I TABLET /
TRYCK SKÖLJ
Öppna locket till ifyllningstratten för förmalt kaffe (17). Lägg i
en JURA rengöringstablett (Fig. 12) och stäng locket.
Tryk skölj
MASKINEN
RENGÖR
Ni kommer att höra en ljudsignal.
TÖM BRICKA TRÅG /
TÖM KAFFESUMP
Töm droppskålen (1) och kaffedosbehållaren (Fig. 15).
TRÅG EJ
KORREKT
Sätt tillbaka den tomma och rena droppskålen (1) och kaffedosbehållaren i IMPRESSA.
VÄLJ PRODUKT
Ta bort det avtagabara pulverschaktet efter rengöringen och skölj
ur det helt kort under rinnande vatten.
Ni kan också sätta igång en rengöringsprocess manuellt när
som helst (se kapitel 13.3).

17. Avkalkning
IMPRESSA har ett integrerat avkalkningsprogram. Processen tar
ungefär 50 minuter.
Genom normal användning kommer IMPRESSA att förkalkas. Graden av förkalkning beror på vattenhårdhet i vattnet i
Er region. Er IMPRESSA kommer att informera Er när den
behöver kalkas av. Ni kan fortfarande tappa upp kaffe eller
varmvatten/ånga. Vi rekommenderar dock att Ni kalkar av
maskinen inom de närmaste dagarna efter att meddelandet
har visats.

JURA avkalkningstabletter som är speciellt avsedda för rengöringsprogrammet för Er IMPRESSA finns tillgängliga hos
officiella försäljare. Kom ihåg att maskinskador och spår i
vattnet inte kan uteslutas om Ni använder felaktiga avkalkningsmedel.
Avlägsna genast alla stänk och droppar från känsliga ytor såsom sten eller träytor, och ta lämpliga försiktighetsåtgärder.
När avkalkningsprocessen har startats får den inte avbrytas.
Vänta alltid tills avkalkningmedlet är förbrukat och behållaren är tom. Fyll aldrig på mer avkalkningsmedel.









VÄLJ PRODUKT /
AVKALKA MASKINEN
Tryk skölj
tills föl jande meddelande visas:
TÖM BRICKA TRÅG /
TÖM KAFFESUMP
Töm droppskålen (1) och kaffedosbehållaren (Fig. 15).
TRÅG EJ
KORREKT
Sätt tillbaka den tomma och rena droppskålen (1) och kaffedosbehållaren i IMPRESSA.
AVK MEDEL I TANKEN /
TRYCK ÅNGA
Ta ut behållaren (14). Töm ur allt kvarvarande vatten.

Lös fullständigt upp innehållet i en kapsel (3 tabletter) i en kanna
med 0.6 liter vatten, och häll i blandningen i vattenbehållaren. Sätt
tillbaka vattenbehållaren.

 Avlägsna 2-stegs skumningsjeten (24) eller Professionell Cappuccino skummare från maskinen (om den är påkopplad).
 Ställ ett högt kärl under den svängbara pipen (23) och tryck på
en av ångknapparna
.

MASKINEN
AVKALKAR
 Ni kommer att höra en ljudsignal.

ÖPPNA VRED
 Ställ kärlet under varmvattenspipen (25).
 Vrid varmvattensreglaget (22) till symbolen.

MASKINEN
AVKALKAR
 Ni kommer att höra en ljudsignal.

STÄNG VRED
 Vrid varmvattensreglaget (22) till
symbolen.

MASKINEN
AVKALKAR
 Ni kommer att höra en ljudsignal.

TÖM BRICKA TRÅG /
TÖM KAFFESUMP
 Töm droppskålen (1) och kaffedosbehållaren (Fig. 15).

TRÅG EJ
KORREKT
 Sätt tillbaka den tomma och rena droppskålen (1) och kaffedosbehållaren i IMPRESSA.

SKÖLJ VATTEN /
FYLL VATTEN
SKÖLJ vattenbehållaren ordentligt och fyll den med färskt,
kallt kranvatten. Sätt sedan tillbaka den i IMPRESSA.
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TRÅG EJ
KORREKT
Ställ ett kärl under den svängbara pipen (23).
Tryck på en av ångknapparna
.
MASKINEN
AVKALKAR
Ni kommer att höra en ljudsignal.
ÖPPNA VRED
Ställ kärlet under varmvattenspipen (25).
Vrid varmvattensreglaget (22) till symbolen.
MASKINEN
AVKALKAR
Ni kommer att höra en ljudsignal.
STÄNG VRED
Vrid varmvattensreglaget (22) till
symbolen.
MASKINEN
AVKALKAR
Ni kommer att höra en ljudsignal.
TÖM BRICKA TRÅG /
TÖM KAFFESUMP
Töm droppskålen (1) och kaffedosbehållaren (Fig. 15).
TRÅG EJ
KORREKT
Sätt tillbaka den tomma och rena droppskålen (1) och kaffedosbehållaren i IMPRESSA.
VÄLJ PRODUKT
Ni kan också sätta igång en avkalkningsprocess manuellt när
som helst (se kapitel 13.3).
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18. Avskaffande av maskinen
Avfallshantera uttjänta apparater på ett miljöanpassat sätt
Uttjänta apparater innehåller värdefulla material, som kan
återvinnas och som därför bör tillföras ett återvinningssystem. Lämna därför in en uttjänt apparat på ett lämpligt
uppsamlingsställe.

19. Tips for perfekt kaffe
Höjdjusterbar kaffepip (18)
Ni kan justera höjden på kaffepipen till storleken på Era koppar.
Malningsgrad
Se kapitel 2.5 “Justera malningsmekanismen”.
Förvärma koppar
Maskinen har en upphettningsbar kopphylla (19). Ni kan dock även
förvärma koppar med varmvatten eller ånga. Ju mindre mängd
kaffe Ni vill tappa upp, ju viktigare är det att förvärma.
Socker och grädde
Genom att röra om i kaffe/te så frigörs värme. Genom att tillsätta
kylskåpskall grädde eller mjölk så sänks temperaturen påtagligt.

20. Problem
Problem

Orsak

Motverkan

Väldigt högt oljud

Obehörigt föremål i kvarnen

Se kapitel 14.6

För lite skum när Ni skummar mjölk

Professionell Cappuccino skummare
munstycket blockerat

Rengör munstycket (kapitel 11.5)

Kaffet droppar bara från kaffepipen

Malningsgraden för finkornig

Justera mekanismen till grövre
malning

Förmalt kaffe för finkornigt

Använd ett grövre förmalt kaffe

Displayen visar konstant
“TRÅG EJ KORREKT”

Smutsiga metallkontakter i bakre delen av
dropplådan (Fig. 13)

Rengör metallkontakter

“FYLL BÖNOR” visas inte trots att
behållaren är tom bönbehållare

Kontrollsystemet i bönbehållaren är smutsigt

Rengör bönbehållaren (torr)

S
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21. Juridisk information

22. Tekniska data

Denna bruksanvisning innehåller all information som behövs för
att använda, sköta och underhålla maskinen ordentligt.
Kunskap om, och utförande i enlighet med specifikationerna är
nödvändigt att kunna använda maskinen på ett säkert sätt, såväl
som för säker skötsel samt säkerhet vid underhåll.
Denna bruksanvisning kan inte täcka alla tänkbara användningsområden.
Vi vill också påpeka att innehållet i denna bruksanvisning inte är
del av någon tidigare eller existerande överenskommelse, medgivande eller juridisk bindning. Alla förpliktelser som ska fullföljas
av JURA Elektroapparate AG finns stipulerade i det motsvarande
köpekontraktet, vilket också innehåller de enda tillämpbara garantibestämmelserna. Dessa kontraktsenliga garantibestämmelser är
varken förlängda eller begränsade av specifikationerna i denna
bruksanvisning.
Bruksanvisningen innehåller information som skyddas av kopieringsskydd (Copyright). Kopiering eller översättningar till andra
språk är ej tillåtet utan skriftligt samtycke från JURA Elektroapparate AG.

Spänning:

230 V AC

Effekt:

1350 W

Säkring:

10 A

Säkerhetskontroll:
Ekonomiläge – strömförbrukning:

40 Wh

Ekonomiläge 1 strömförbrukning:

20 Wh

Ekonomiläge 2 strömförbrukning:

15 Wh

Pumptryck:

statisk max. 15 bar

Vattenbehållare:

5.7 Liter

Kapacitet bönbehållare:

280 g.

Kapacitet kaffesumpsbehållare:

max. 40 portioner

Kabellängd:

ungefär 1.1 m

Vikt:

15.2 kg

Storlek (VxHxD):

41 x 47 x 39 cm

Maskiner lyder under fölYES (JA)nde EU-direktiv:
73/23/EWG datum 19/02/1973 “Low Voltage Directive”
(“Direktiv för låg spänning”) inklusive Modification Directive
(Modifikationsdirektiv) 93/336/EWG
89/336/EWG datum 03/05/1989 “EMC Directive”
(“EMC-direktiv”) inklusive Modification Directive
(Modifikationsdirektiv) 92/31/EWG.
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