IMPRESSA F8 lietošanas instrukcija

Lietošanas instrukcija ir saņēmusi Vācijas Tehniskās Inspekcijas aģentūras
TÜV SÜD apstiprinājuma zīmi kā viegli saprotamā stilā sastādīta, pilnīga
un drošības aspektus atspoguļojoša instrukcija.
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Simbolu atšifrējums
Brīdinājumi
J BRĪDĪNĀJUMS
(WARNING)
J UZMANĪBU
(CAUTION)
UZMANĪBU
(CAUTION)

Vienmēr ņemiet vērā jebkuru informāciju, kura ir marķēta ar uzrakstiem
BRĪDĪNĀJUMS vai UZMANĪBU un brīdinājuma zīmi. Uzraksts UZMANĪBU Jūsu
uzmanību pievērš nopietna savainojuma bīstamības iespējai, bet
BRĪDĪNĀJUMS – neliela ievainojuma iegūšanas iespējai.
Uzraksts UZMANĪBU Jūsu uzmanību pievērš potenciālai iekārtas bojājumu
rašanās iespējai.

Pielietotie simboli
Pieprasa rīkoties. Šis simbols nozīmē to, ka Jūs tiekat aicināts veikt kādu
T
konkrētu darbību.
Informācija un padomi, kas vienmēr ļaus vienkāršāk lietot Jūsu IMPRESSA.
E
‘Espresso’

Informācija displejā
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Kafijas pupiņu tvertne ar aizsargvāku
Ūdens tvertnes vāks
Ūdens tvertne
Strāvas padeves slēdzis un barošanas vads
(iekārtas aizmugurē)
Kafijas biezumu tvertne
Paplāte
Krūzes paliktnis
Uzpildes piltuves vāks
Maltas kafijas uzpildes piltuve

10
11
12
13
14
15
16

Uzglabāšanas nodalījuma vāks
Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
Maltas kafijas mērkarote
Karstā ūdens padeves krāns ar
regulējamu augstumu
Connector System© noņemamajiem
putotājiem
Smalku putu putotājs
Kafijas padeves krāns ar regulējamu
augstumu

Vadības elementi

1

2

3

P

4
5
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Iekārtas augšdaļa
1
Q 1Iesl. / izsl. poga
2 g Daudzfunkcionālais slēdzis
3 O P poga (programmēšanai)

Priekšpuse
4 Displejs
5 Pogas (pogu funkcijas ir atkarīgas no displeja
parādītās informācijas)
6 l Karstā ūdens un tvaika pagatavošanas slēdzis

The Connector System© atļauj dažādu kapučīno putotāju lietošanu. Tie ir pieejami preču sarakstā.
Profesionālais putu putotājs
Smalku putu putotājs
Piena putas
Piena putas
Karsts piens
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Svarīga informācija
Pareiza lietošana

Iekārta ir izstrādāta un paredzēta privātai sadzīves
lietošanai. Tā ir paredzēta tikai kafijas pagatavošanai un piena vai ūdens sildīšanai. Lietošana citiem
mērķiem tiks uzskatīta par nepareizu lietošanu.
JURA Elektroapparate AG neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.
Pirms iekārtas lietošanas pilnībā izlasiet šo instrukciju un ievērojiet tajā sniegtās norādes. Garantijas
serviss neattiecas uz bojājumiem vai defektiem,
kuri radušies, neievērojot lietošanas instrukciju. Lietošanas instrukciju glabājiet iekārtas tuvumā un
nododiet nākamajam lietotājam.

Jūsu drošībai

J
6

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet un ievērojiet zemāk norādīto svarīgo drošības informāciju.
Lai izvairītos no nāvējoša elektriskā trieciena bīstamības:
UU Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu iekārtu vai
ja tai ir bojāts barošanas vads.
UU Ja parādās bojājuma pazīmes, piemēram,
deguma smaka, nekavējoties atvienojiet
iekārtu no elektrotīkla un sazinieties ar JURA
servisu.
UU Ja ir bojāts iekārtas barošanas vads, tā remontu
var veikt tieši JURA vai autorizēts JURA servisa
centrs.
UU Pārliecinieties, ka IMPRESSA un barošanas vads
neatrodas karstu virsmu tuvumā.

Svarīga informācija

UU Pārliecinieties, ka barošanas vads nav saspiests
UU

UU

un ka tas nerīvējas gar asām virsmām.
Nekādā gadījumā paši neatveriet iekārtu un
neveiciet tās remontu. Neveiciet jebkādas
iekārtas modifikācijas, kas nav aprakstītas šajā
lietošanas instrukcijā. Iekārtā ir sastāvdaļas,
kuras pakļautas spriegumam. Ja iekārta tiek
atvērta, pastāv nāvējoša ievainojuma bīstamība. Remontus drīkst veikt tikai autorizētos
JURA servisa centros, lietojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
Lai pilnībā un droši iekārtu atslēgtu no elektrobarošanas avota, vispirms izslēdziet IMPRESSA
ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un pēc tam ar
strāvas padeves slēdzi. Tikai tad drīkst izņemt
kontaktdakšu no tīkla rozetes.

Pieskaršanās krāniem un smalku putu putotājam
var radīt applaucējumus vai apdegumus.
UU Iekārta jānovieto bērniem nesasniedzamā
vietā.
UU Nepieskarieties jebkādām karstām virsmām.
Lietojiet komplektācijā iekļautos rokturus.
UU Pārliecinieties, ka smalku putu putotājs ir
novietots pareizi un ka tas ir tīrs. Ja tas novietots nepareizi vai tiek bloķēts, kapučīno putotājs vai tā daļas var atdalīties.
Bojāta iekārta nav droša un var radīt ievainojumu
vai aizdegties. Lai izvairītos no bojājumiem, jebkādu
ievainojumu gūšanas vai aizdegšanās iespējas:
UU Neļaujiet barošanas vadam brīvi nokarāties.
Aiz barošanas vada var paklupt vai to sabojāt.
UU Sargājiet IMPRESSA no tādām apkārtējās vides
ietekmēm kā lietus, sals un tieši saules stari.
7
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UU Neiegremdējiet IMPRESSA iekārtu, barošanas
UU
UU

UU

UU
UU
UU
UU
UU
UU
UU
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vadu vai savienojumus ūdenī.
Neievietojiet IMPRESSA iekārtu vai jebkuras
tās atsevišķas daļas trauku mazgājamā mašīnā.
Pirms jebkuras tīrīšanas operācijas Jūsu
IMPRESSA ir jāizslēdz ar strāvas padeves slēdzi.
IMPRESSA vienmēr jāslauka ar mitru, nevis
slapju lupatiņu, kā arī jāaizsargā no ilgstošas
nošļakstīšanās ar ūdeni.
Iekārtu drīkst pieslēgt tikai pie tāda elektrotīkla, kura parametri norādīti datu plāksnītē.
Datu plāksnīte atrodas Jūsu IMPRESSA apakšdaļā. Pārējie tehniskie dati ir norādīti šajā lietošanas instrukcijā (skat. 9. nodaļu „Tehniskie
parametri”).
Pievienojiet IMPRESSA tieši pie strāvas kontaktligzdas. Vairāku ligzdu adaptera vai pagarinātāja izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
Lūdzu, lietojiet oriģinālos JURA kopšanas
līdzekļus. Produktu lietošana, kurus JURA
skaidri neiesaka lietot, var radīt IMPRESSA
bojājumus.
Nelietojiet jebkāda veida kafijas pupiņas ar
piedevām vai karamelizētas kafijas pupiņas.
Ūdens tvertni drīkst piepildīt tikai ar tīru, vēsu
ūdeni.
Ja ilgstoši iekārtu nelietosiet, iekārtu izslēdziet
ar strāvas padeves slēdzi.
Bērni bez atbildīgās personas uzraudzības
nedrīkst veikt iekārtas apkopi.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iekārtu.

Svarīga informācija

UU Bērniem līdz 8 gadiem jāatrodas drošā attāUU

lumā no iekārtas vai tie nepārtraukti jāuzrauga.
Bērni vecumā no 8 un vairāk gadiem iekārtu
drīkst lietot bez uzraudzības tikai tādā gadījumā, ja ir apmācīti, kā droši lietot iekārtu. Bērniem jāzina un jāizprot iespējamie draudi, kas
var rasties iekārtas nepareizas lietošanas gadījumā.

Personām, tajā skaitā arī bērniem, kam:
UU nav nepieciešamās maņas, fiziskās vai prāta
spējas, lai droši lietotu iekārtu vai
UU kam nav pieredzes vai pietiekamu zināšanu
par to, kā droši lietot iekārtu,
lietošanas laikā jāatrodas atbildīgās personas uzraudzībā vai jāsaņem norādes par pareizu lietošanu.
Drošības pasākumi, lietojot CLARIS Blue filtra kārtridžu:
UU Filtra kārtridži jāglabā bērniem nesasniedzamā vietā.
UU Filtra kārtridži jāglabā sausā vietā un hermētiskā iepakojumā.
UU Kārtridži jāsargā no siltuma un tiešiem saules
stariem.
UU Nelietojiet bojātus filtra kārtridžus.
UU Neatveriet filtra kārtridžus.
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Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

JURA informācija
internetā

Apmeklējiet mūsu interneta vietni. Jūsu iekārtas īsās lietošanas instrukcijas varat lejupielādēt JURA mājaslapā (www.jura.com). Šeit
atradīsiet jaunāko un Jums interesējošo informāciju par savu
IMPRESSA iekārtu, kā arī visu nepieciešamo informāciju par kafiju.

Iekārtas iestatīšana

Veicot IMPRESSA iestatīšanu, lūdzu ievērot sekojošo:
Novietojiet IMPRESSA uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
Savai IMPRESSA iekārtai izvēlieties vietu, kurā tā būs pasargāta no pārkaršanas. Pārliecinieties, ka ventilācijas atveres nav
aizsegtas.

Pupiņu tvertnes
piepildīšana

Pupiņu tvertne ir aprīkota ar aromāta aizsargvāku. Šādi Jūsu kafijas
pupiņu aromāts saglabāsies daudz ilgāk.

UZMANĪBU

UU
UU

Kafijas pupiņas, kuras ir apstrādātas ar piedevām (piem., cukuru),
maltā kafija vai kafija, kas žāvēta ar sasaldēšanas metodi, var sabojāt
dzirnaviņas.
T Kafijas pupiņu tvertnes piepildīšanai lietojiet tikai neapstrādātas pupiņas.
T Atveriet pupiņu tvertnes vāku un izņemiet aromātu saglabājošo vāku.
T 		No tvertnes iekšienes izņemiet jebkurus netīrumus un
svešķermeņus.
T Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, aizveriet aromātu saglabājošo vāku un pupiņu tvertnes vāku.

Pirmā lietošanas reize

J BRĪDĪNĀJUMS

10

IMPRESSA lietot ar vai bez CLARIS Blue filtra kārtridža. Ja ūdens cietība ir 10° dH vai lielāka, mēs iesakām lietot filtra kārtridžu. Ja Jums
nav zināma ūdens cietība, tā vispirms ir jānoskaidro (skat. 1. nodaļu
„Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – Ūdens cietības
noteikšana”).
Ja iekārta tiek lietota ar bojātu barošanas vadu, pastāv nāvējoša
elektriskā trieciena bīstamība.
T Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu iekārtu vai ja tai ir bojāts
barošanas vads.

1
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Priekšnosacījums: Pupiņu tvertnei ir jābūt piepildītai.
T Iespraudiet barošanas vada kontaktdakšu kontaktligzdā.
3 T Ieslēdziet IMPRESSA, izmantojot strāvas padeves slēdzi
iekārtas mugurpusē.
Q T Lai ieslēgtu IMPRESSA, nospiediet On / Off („Iesl./Izsl.”) pogu.
Displejā parādās valodas, no kurām Jūs varat izvēlēties.
EE Lai parādītu vairāk valodas, nospiediet ‘ > ’ pogu (apakšā pa kreisi).
T Nospiediet pogu, kura atbilst Jums nepieciešamajai valodai,
piemēram, ‘English’ („angļu”)
‘Saved’ („saglabāts”) parādās uz īsu brīdi un apstiprina izdarīto iestatījumu.
‘Use filter’ („filtra izmantošana”)

Pirmā lietošanas reize ar
filtra kārtridža aktivizēšanu
UZMANĪBU

EE Tagad izvēlieties, vai Jūs gribat izmantot Jūsu IMPRESSA ar vai
bez CLARIS Pro Blue kārtridža.
Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni
vai iekārtu.
T Piepildiet ūdens tvertni tikai ar tīru, aukstu ūdeni.
T Nospiediet ‘Active’ („aktīvs”) pogu.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāts”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādās displejā uz īsu brīdi
‘Insert filter’ („ievietojiet filtru”)
T Noņemiet ūdens tvertni un noskalojiet to ar aukstu ūdeni.
T Atveriet filtra turētāju un, nedaudz uzspiežot, ievietojiet
filtra kārtridžu ūdens tvertnē.
T Aizveriet filtra turētāju. Tas ieejies tam paredzētajā vietā ar
dzirdamu klikšķi.
EE Pēc diviem mēnešiem filtrs pārtrauks darbību. Iestatiet
datumu uz ūdens tvertnes filtra turētāja datuma plāksnītes
T Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, aukstu ūdeni un uzstādiet
ūdens tvertni atpakaļ.
T Novietojiet trauku zem kapučīno putotāja, kafijas padeves
krāna un karstā ūdens padeves krāna.
T Nospiediet ‘Next’ („tālāk”) pogu.
‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)

11

1

Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize

T Novietojiet vienu trauku (vismaz 300 ml) zem smalku putu
putotāja un otru – zem kafijas padeves krāna.
l T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi m pozīcijā.
‘Filter is being rinsed’, („filtrs tiek skalots”), ūdens izplūst no
smalku putu putotāja.
EE Jūs varat pārtraukt filtra skalošanu jebkurā laika. Lai pārtrauktu
skalošanu, pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāja kustības virzienā.
Pagrieziet slēdzi pretējā virzienā, lai turpinātu filtra skalošanu.
EE Ūdens var nedaudz mainīt krāsu. Tas nav kaitīgs veselībai un
neietekmē garšu.
Filtra skalošana tiek pārtraukta automātiski aptuveni pēc
300 ml. ‘Switch close’ („slēdzis ir bloķēts”) tiek parādīts displejā.
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘System is filling’ („sistēma tiek piepildīta”), sistēma tiek piepildīta ar ūdeni.
‘Machine is heating’ („iekārta tiek uzsildīta”), iekārta tiek
uzsildīta.
‘Machine is rinsing’ („iekārta tiek skalota”), sistēma tiek skalota. Skalošana tiek pārtraukta automātiski. ‘Please select
product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
Jūsu IMPRESSA ir gatava lietošanai.
EE Displejā tiek parādīti produkti, kurus varat pagatavot.
Pirmā lietošanas reize bez
filtra kārtridža aktivizēšanas
UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni
vai iekārtu.
T Piepildiet ūdens tvertni tikai ar tīru, aukstu ūdeni.
T Nospiediet ‘Inactive’ („neaktīvs”) pogu.
T Nospiediet ‘Save’(„saglabāts”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādās displejā uz īsu brīdi
‘Water hardness’ („ūdens cietība”)
EE Ja Jūs nezināt sava ūdens cietības pakāpi, Jūs varat no sākuma
to uzzināt (skat. 1. nodaļa „Sagatavošana darbam un pirmā lietošanas reize – Ūdens cietības pakāpes noteikšana”).
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g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai mainītu ūdens cietības pakāpes iestatījumu, piemēram, uz ‘25 °dH’.
k T Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi
‘Saved’ („saglabāts”) parādās displejā uz īsu brīdi
‘Fill water tank.’ („ūdens tvertne piepildīšana”)
T Atveriet ūdens tvertnes vāku.
T Noņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar augstu ūdeni.
T Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un uzstādiet
ūdens tvertni atpakaļ.
‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)
T Novietojiet vienu trauku zem smalku putu putotāja un
otru – zem kafijas padeves krāna.
l T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi m pozīcijā.
‘System is filling’ („sistēma tiek piepildīta”), sistēma tiek piepildīta ar ūdeni.
‘Switch close’ („slēdzis ir bloķēts”)
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘System is filling’ („sistēma tiek piepildīta”), sistēma tiek piepildīta ar ūdeni.
‘Machine is heating’ („iekārta tiek uzsildīta”), iekārta tiek
uzsildīta.
‘Machine is rinsing’ rinsing’ („iekārta tiek skalota”), sistēma
tiek skalota. Skalošana tiek pārtraukta automātiski. ‘Please
select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts
displejā. Jūsu IMPRESSA ir gatava lietošanai.
EE Displejā tiek parādīti produkti, kurus varat pagatavot.

Ūdens cietības pakāpes
noteikšana

Ūdens cietību Jūs varat noteikt ar Aquadur® testa sloksnīti, kura
iekļauta standarta komplektācijā.
T Testa sloksnīti uz īsu brīdi (uz 1 sekundi) paturiet zem tekoša
ūdens. Nokratiet ūdeni.
T Nogaidiet aptuveni minūti.
T Jūs varēsiet uzzināt ūdens cietības pakāpi pēc tā, kā Aquadur® sloksnīte iekrāsosies un salīdzināt ar aprakstu uz iepakojuma.
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Piena tvertnes
pievienošana

Jūsu IMPRESSA rada lieliskas, krēmveida, vieglas perfektas konsistences piena putas. Putošanas vissvarīgākā prasība ir piena temperatūra (4–8 °C.). Tādēļ mēs ieteiktu izmantot piena dzesētāju vai
vakuuma piena tvertni.
T Noņemiet aizsargvāku no smalku putu putotāja.

T Savienojiet piena caurulīti ar smalku putu putotāju. Izmantojiet īsu caurulīti piena tvertnei un garu caurulīti piena pakai.
T Savienojiet otro piena caurules galu ar piena tvertni vai
iegremdējiet to piena pakā.

Ūdens tvertnes
piepildīšana

Iekārtas ikdienas apkope un higiēna ir galvenie priekšnosacījumi, lietojot pienu, kafiju un ūdeni. Lai katru reizi rezultātā sanāk ideālas
kafijas krūzīte, ūdens ir jāmaina katru dienu.
UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrumi var sabojāt ūdens tvertni
vai iekārtu.
T Piepildiet ūdens tvertni tikai ar svaigu, aukstu ūdeni.
T Atveriet ūdens tvertnes vāku.
T Noņemiet ūdens tvertni un noskalojiet to ar aukstu ūdeni.
T Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un uzstādiet
ūdens tvertni atpakaļ.
T Aizveriet ūdens tvertnes vāku.
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Dzērienu pagatavošana

Dzērienu pagatavošana
EE Speciālās kafijas, tvaika vai karstā ūdens pagatavošanu var
apturēt jebkurā laikā. Lai to izdarītu, vienkārši nospiediet jebkuru pogu (speciālai kafijai) vai pagrieziet slēdzi sākotnējā
pozīcijā (tvaikam un karstam ūdenim).
EE Malšanas darbības laikā Jūs varat izvēlēties atsevišķa produkta
kafijas stiprumu, pagriežot daudzfunkcionālo slēdzi g:
(;) (īpaši maiga), (;;) (maiga), (;;;) (normāla), (;;;;) (stipra)
vai (;;;;;) (īpaši stipra).
EE Dzērienu pagatavošanas laikā, Jūs varat mainīt speciālās kafijas iepriekšnoteikto ūdens vai tvaika daudzumu, pagriežot
daudzfunkcionālo slēdzi. g.
EE Jūs varat sekot dzērienu pagatavošanas pašreizējajam stāvoklim, vērojot displeju.
Kafija vislabāk garšo tad, ja tā ir karsta. Vēsa porcelāna tasīte atdzesē
dzērienu un pasliktina garšu. Mēs iesakām lietot uzsildītas krūzītes.
Pilnīgs kafijas aromāts spēj atraisīties tikai uzsildītās krūzītēs. Pie
sava JURA izplatītāja Jūs varat iegādāties krūzīšu sildītāju.
Jūs varat ievadīt sākotnējos iestatījumus visiem produktiem programmēšanas režīmā (skat. 4. nodaļa „Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produkta iestatījumu regulēšana”).

Dzērienu pagatavošanas
veidi

IMPRESSA piedāvā dažādus speciālās kafijas, piena putu un karstā
ūdens pagatavošanas veidus:
Dzērienu pagatavošana, izmantojot sākumekrānu: Vienkārši nospiediet attiecīgu dzēriena pagatavošanas pogu, lai
pagatavotu vēlamo dzērienu, kas tiek parādīts displejā (sākumekrānā).
Sekojošie dzērieni ir parādīti sākumekrānā kā standarta:
UU‘Espresso’ („espresso”)
UU‘Coffee’ („kafija”)
UU‘Cappuccino’ („kapučīno”)
UU‘Latte macchiato’
Izmantojot produktu selektora ekrānu (rotējošā izvēlne): Tikai
daži pieejamie pagatavošanai produkti tiek parādīti sākumekrānā. Tiklīdz Jūs pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, tiek
parādīti daudzi citi produkti.

UU

UU
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Dzērienu pagatavošana

Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai aplūkotu Jūsu izvēlēto
produktu. Saciet pagatavošanu, nospiežot daudzfunkcionālo
slēdzi vai ‘Prepare’ („pagatavot”) pogu.
Sekojoši papildus produkti tiek parādīti produktu izvēlnes
ekrānā:
UU‘Ristretto’
UU‘2 ristretto’
UU‘2 espresso’ („divi espresso”)
UU‘2 coffees’ („divas kafijas”)
UU‘Spezial’
UU‘Macchiato’
UU‘Portion milk foam’ („piena putu porcija”)
EE Produktu izvēlnes ekrāns pazūd automātiski pēc 10 sekundēm,
ja nav dzērienu pagatavošana netiek sākta.
EE Jūs varat pēc izvēles aizvietot četrus produktus sākumekrānā ar
Jūsu iecienītākajiem dzērieniem (sk. 4. nodaļa „Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produkta aizvietošana sākumekrānā”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka apraksti, sniegtie nākamajās
sadaļās vienmēr, attiecas uz noklusētajiem iestatījumiem.

Ristretto, espresso un
kafija

Piemērs: Sekojiet instrukcijām, lai pagatavotu vienu kafijas porciju.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
T Nospiediet ‘Coffee’ („kafija”) pogu. ‘Coffee’ („kafija”) un kafijas stiprums tiek parādīts displejā.
Pagatavošana tiek uzsākta. Iepriekšnoteiktais kafijas daudzums ieplūst krūzītē.
Pagatavošana tiek pārtraukta automātiski. ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) – tiek parādīts displejā.

2 ristretto, 2 espresso un
2 kafijas

Pastāv dažādi divu speciālu kafiju porciju pagatavošanas veidi.
Izmantojot produktu izvēlnes ekrānu:
UUKad viens no dubultiem produktiem ‘2 ristretto’, ‘2 espresso’
(„2 espresso”) vai ‘2 coffees’ („2 kafijas”) ir acu priekšā,
nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi vai ‘Prepare’ („pagatavošana”) pogu.
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Dzērienu pagatavošana

UU Pagatavojot atsevišķu produktu:

UUNospiediet atsevišķā produkta pogu divreiz 2 sekunžu laikā,
lai uzsāktu attiecīgā produkta dubulto porcijas pagatavošanu.

Piemērs: Lai pagatavotu divas kafijas krūzītes (izmantojot produktu
izvēlnes ekrānu), rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums: Tiek parādīts sākumekrāns.
T Novietojiet divas krūzītes zem kafijas padeves krāna.
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai aplūkotu produktu
izvēlni.
g T Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr ‘2 coffees’
(„divas kafijas”) produkts ir fokusā.
k T Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
Kafijas pagatavošana tiek uzsākta. Iepriekšnoteiktais ūdens
daudzums ieplūst krūzītē. Pagatavošana tiek pārtraukta
automātiski. Jūsu IMPRESSA ir atkal gatava darbam.

Latte macchiato,
kapučīno

Jūsu IMPRESSA pagatavos latte macchiato un kapučīno, nospiežot
vienu pogu.
EE Šī nodaļa attiecas uz profesionālo smalku putu putotāju un
smalku putu putotāju.
Piemērs: Lai pagatavotu vienu kapučīno, rīkojieties šādi:
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna un smalku putu
putotāja (Attēlā: Papildus JURA Cool Control Basic 0,6 l trauks).
EE Pārliecinieties, ka piena iepildīšanas augstums nav augstāks
par piena padeves caurulītes savienojumu ar smalku putu
putotāju.
EE Ja Jūs izmantojat profesionālu smalku putu putotāju, pagrieziet selektorslēdzi piena putu pozīcijā é.
T Nospiediet ‘Cappuccino’ („kapučīno”) pogu.
‘Cappuccino’ / ‘Coffee strength’ („kapučīno”/„kafijas stiprums”)
Tiklīdz iekārta ir uzsilusi, parādās uzraksts ‘Switch open’
(„slēdzis ir atbloķēts”).
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l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Cappuccino’ („kapučīno”) tiek parādīts un piena putas tiek
pagatavotas. Pagatavošana tiek pārtraukta automātiski, kad
iepriekš iestatītais tvaika daudzums ir sasniegts.
‘Switch close’ („slēdzis ir bloķēts”)
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
			 Kafijas pagatavošanas tiek sākta automātiski. Iepriekšnoteiktais ūdens daudzums vienai espreso porcijai ieplūst krūzītē.
			 Pagatavošana tiek pārtraukta automātiski. ‘Please select
product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
EE Pagatavojot latte macchiato, pabīdiet glāzi zem kafijas padeves krāna pēc slēdža bloķēšanas.
Lai nodrošinātu smalku putu putotāja pastāvīgu pareizu darbību, tas
ir jātīra katru dienu pēc piena pagatavošanas (skat. 5. nod. „Apkope –
Smalku putu putotāja tīrīšana”). Jūsu IMPRESSA neaicinās Jūs veikt
smalku putu putotāja tīrīšanu.

Piena putas

EE Šī nodaļa attiecas uz profesionālo smalku putu putotāju un
smalku putu putotāju.
EE Ar profesionālā smalku putu putotāja palīdzību, kurš ir pieejams
kā papildus aksesuārs, Jūs varat pagatavot arī karstu pienu.
Piemērs: Lai pagatavotu piena putas, rīkojieties šādi:
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Novietojiet krūzīti zem smalku putu putotāja (Attēlā: Papildus JURA Cool Control Basic 0,6 l trauks).
EE Pārliecinieties, ka piena iepildīšanas augstums nav augstāks
par piena padeves caurulītes savienojumu ar smalku putu
putotāju.
EE Ja Jūs izmantojat profesionālu smalku putu putotāju, pagrieziet selektorslēdzi piena putu pozīcijā é.
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai aplūkotu produktu
izvēlni.

18

2

Dzērienu pagatavošana

g T Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr ‘Portion
milk foam’ („piena putu porcija”) produkts ir fokusā.
k T Lai sāktu dzēriena pagatavošanu, nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
‘Portion milk foam’ („piena putu porcija”)
Tiklīdz iekārta ir uzsilusi, parādās uzraksts ‘Switch open’
(„slēdzis ir atbloķēts”).
l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Portion milk foam’ („piena putu porcija”) tiek parādīts un
piena putas tiek pagatavotas. Pagatavošana tiek pārtraukta
automātiski, kad iepriekš iestatītais tvaika daudzums ir
sasniegts.
‘Switch close’ („slēdzis ir bloķēts”)
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Please select product:’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek
parādīts displejā.
EE Jūs varat turpināt tvaika pagatavošanu turpmāko 40 sekunžu
laikā bez iekārtas atkārtotas uzsilšanas.
Lai nodrošinātu smalku putu putotāja pastāvīgu pareizu darbību, tas
ir jātīra katru dienu pēc piena pagatavošanas (skat. 5. nod. „Apkope –
Smalku putu putotāja tīrīšana”). Jūsu IMPRESSA neaicinās Jūs veikt
smalku putu putotāja tīrīšanu.

Malta kafija

Jūs varat izvēlēties otru kafijas veidu, piemēram, bezkofeīna kafiju ar
maltas kafijas uzpildes piltuvi.
EE Nekad neberiet vairāk kā divas mērkarotes maltas kafijas.
EE Lietojiet malto kafiju, kura nav pārāk smalka. Ļoti smalka
maluma kafija var nosprostot sistēmu un kafija no tās iznāks
ārā tikai pilienu veidā.
EE Ja iekārtā netiks ievietots pietiekams maltas kafijas daudzums,
displejā parādīsies ‘Not enough ground coffee’ („nepietiekams
maltas kafijas daudzums”) un IMPRESSA apturēs darbību.
EE Izvēlētā speciālā kafija tiks pagatavota aptuveni vienas minūtes laikā pēc maltas kafijas piepildīšanas. Pretējā gadījumā,
IMPRESSA apturēs darbību un atkal būs gatava lietošanai.
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Visas speciālās maltas kafijas porcijas tiek pagatavotas sekojošā
secībā.
Piemērs: Lai pagatavotu vienu espreso porciju no maltas kafijas,
rīkojieties šādi:
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Zem kafijas padeves krāna novietojiet espreso krūzīti.
T Atveriet maltas kafijas uzpildes piltuves vāku.
‘Please add ground coffee.’ („lūdzu, iepildiet malto kafiju”).
T Uzpildes piltuvē ieberiet vienu mērkaroti maltās kafijas.
T Aizveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)
T Nospiediet ‘Espresso’ („espresso”) pogu.
Pagatavošana tiek uzsākta. Iepriekšnoteiktais ūdens daudzums espreso pagatavošanai ieplūst krūzītē.
Pagatavošana tiek pārtraukta automātiski. ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) – tiek parādīts displejā.

Krūzītes tilpuma
sākotnējā iestatīšana

Nepieciešamā ūdens daudzuma iestatīšana atbilstoši tasītes tilpumam ir ļoti vienkārša visiem produktiem. Ūdens daudzumu regulējiet tā, kā norādīts sekojošā piemērā. Katru reizi, kad turpmāk
pagatavosiet dzērienu, tiks lietots šis daudzums.
Piemērs: Lai veiktu sākotnējo ūdens daudzuma iestatīšanu vienai
kafijas porcijai, rīkojieties šādi:
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Zem kafijas padeves krāna novietojiet krūzīti.
T Nospiediet un turiet ‘Coffee’ („kafija”) pogu
tik ilgi, kamēr parādās uzraksts ‘Enough coffee? Press button’ („Pietiekami daudz ūdens? Nospiediet pogu.”).
T Atlaidiet ‘Coffee’ („kafija”) pogu.
Sāksies pagatavošana, un kafija ietecēs krūzītē.
EE Pagatavojot speciālās kafijas ar pienu, Jūs tiksiet aicināti atbloķēt slēdzi l šajā pozīcijā. Kad krūzītē būs pietiekami daudz
piena putu, nobloķējiet slēdzi.
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T Kad krūzītē būs pietiekami daudz kafijas, nospiediet jebkuru
pogu.
Kafijas pagatavošana tiks pārtraukta. ‘Saved’ („saglabāts”)
parādīsies displejā uz īsu brīdi. Iestatītais vienai kafijas porcijai
nepieciešamais ūdens tiks saglabāts atmiņā. ‘Please select
product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiks parādīts displejā.
EE Atkārtojot iepriekš aprakstīto procedūru, Jūs varat mainīt šo
iestatījumu.
EE Visus sākotnējos speciālas kafijas, piena un karstā ūdens porciju iestatījumus Jūs varat veikt programmēšanas režīmā (skat.
4. nodaļu „Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā Produkta iestatījumu regulēšana”).

Dzirnaviņu regulēšana
UZMANĪBU

Jūs varat pastāvīgi regulēt dzirnaviņas atbilstoši Jūsu kafijas grauzdēšanas pakāpei.
Ja Jūs regulējat maluma pakāpi laikā, kad dzirnaviņas nedarbojas,
pastāv dzirnaviņu regulēšanas slēdža bojājuma iespēja.
T Regulējiet dzirnaviņu maluma pakāpi tikai, kad dzirnaviņas
darbojās.
Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas padeves krāna. Papildus izveidojas augstas kvalitātes, bieza putu kārta.
Piemērs: Lai izmainītu dzirnaviņu maluma pakāpi espreso pagatavošanas laikā, rīkojieties šādi.
T Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
T Atveriet uzglabāšanas nodalījuma vāku.
T Nospiediet ‘Espresso’ („espresso”) pogu, lai sāktu dzēriena
pagatavošanu.
T Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamā pozīcijā,
kamēr dzirnaviņas darbojas.
Iepriekšnoteiktais ūdens daudzums ieplūst krūzītē. Pagatavošana tiek pārtraukta automātiski.
T Aizveriet uzglabāšanas nodalījuma vāku.
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Karsts ūdens

Lai sasniegtu perfektu ūdens plūsmu, izmantojiet karstā ūdens
uzgali. Tas ir atrodams zem uzglabāšanas nodalījuma vāka.
J UZMANĪBU

Pastāv iespēja applaucēties ar karsta ūdens šļakstiem.
T Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.
Piemērs: Sekojiet instrukcijām, lai pagatavotu karstu ūdeni.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Rūpīgi noņemiet smalku putu putotāju no Connector System©, nedaudz pagriežot to.
T Atveriet uzglabāšanas nodalījuma vāku, izņemiet karstā
ūdens uzgali un aizveriet vāku.
T Pievienojiet karstā ūdens uzgali pie savienotāja.
T Novietojiet krūzīti zem karstā ūdens uzgaļa.
l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Hot water’ („karsts ūdens”) iepriekšnoteiktais ūdens daudzums ieplūst krūzītē. Pagatavošana tiek pārtraukta automātiski.
‘Switch close’ („slēdzis ir bloķēts”)
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Please select product:’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek
parādīts displejā.
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Ikdienas lietošana

Ieslēgšana

Iekārtas ikdienas apkope un higiēna ir galvenie priekšnosacījumi, lietojot pienu, kafiju un ūdeni. Lai katru reizi rezultātā sanāk ideālas
kafijas krūzīte, ūdens ir jāmaina katru dienu.
Priekšnosacījums: Jūsu IMPRESSA jābūt ieslēgtai ar strāvas padeves
slēdzi.
T Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
Q T Lai ieslēgtu IMPRESSA, nospiediet Iesl./Izsl. pogu.
‘Welcome to JURA’ („laipni lūgti JURA”).
‘Machine is heating’ („iekārta tiek uzsildīta”).
‘Machine is rinsing’ („iekārta tiek skalota”), sistēma tiek skalota. Skalošana tiek pārtraukta automātiski. ‘Please select
product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
Jūsu IMPRESSA ir gatava lietošanai.

Ikdienas apkope

Lai nodrošinātu ilgu un uzticamu IMPRESSA kalpošanas laiku un
garantētu optimālu kafijas kvalitāti, iekārtai ir nepieciešama ikdienas
apkope.
T Izvelciet paplāti.
T Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un paplāti. Noskalojiet tos
ar siltu ūdeni.
EE Vienmēr iztukšojiet kafijas biezumu tvertni laikā, kad iekārta
ir ieslēgta. Tikai šādi ir iespējams atiestatīt kafijas pupiņu
skaitītāju.
EE Piena un kafijas piliena var nokļūt uz krūzīšu paliktņa augšpusi
un apakšpusi. Tāpēc, tīriet krūzīšu paliktni regulāri.
T Novietojiet kafijas biezumu tvertni un paplāti tiem paredzētajās vietās.
T Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
EE Regulāri iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi (piemēram, ar birstīti),
lai novērstu atlikumu veidošanos.
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T Iztīriet smalku putu putotāju (skat. 5. nodaļu „Apkope –
Smalku putu putotāja tīrīšana”).
T Noņemiet piena caurulīti un kārtīgi izskalojiet to zem tekoša
ūdens.
T Izjauciet un izskalojiet smalku putu putotāju (skat. 5. nodaļu
„Apkope – Smalku putu putotāja izjaukšana un skalošana”).
T Iekārtas virsmu noslaukiet ar tīru, mīkstu un mitru lupatiņu
(piem., mikrofibras lupatiņu).
EE Higiēnas nolūkos iesakām regulāri veikt piena caurulītes
nomaiņu (aptuveni ik pēc 6 mēnešiem). Nomaināmās caurulītes ir pieejamas pie specializētajiem dīleriem.

Izslēgšana

Kad Jūsu IMPRESSA tiek izslēgta, sistēma tiek skalota, ja tika pagatavota speciāla kafija. Ja tika pagatavots piens, iekārta arī aicinās Jūs
izskalot kapučīno putotāju
Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Novietojiet vienu trauku zem smalku putu putotāja un otru –
zem kafijas padeves krāna.
Q T Nospiediet Ies./Izsl. pogu.
‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”) (ja tika pagatavots
piens)
l T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi m pozīcijā.
‘Milk system is being rinsed’ („piena sistēma tiek skalota”),
smalku putu putotājs tiek skalots.
‘Switch close’ („slēdzis ir bloķēts”)
l T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi ° pozīcijā.
‘Machine is rinsing’ („iekārtas skalošana”), sistēma tiek skalota. Šī darbība tiks pārtraukta automātiski. Jūsu IMPRESSA
iekārta ir izslēgta.
EE Kad IMPRESSA ir izslēgta ar ‘On /Off’ („Iesl./Izsl.”) pogas palīdzību, tā gaidīšanas režīmā patērē mazāk nekā 0,1 W enerģijas.
Pilnībā no elektrobarošanas iekārta būs atslēgta, ja to izslēgs
ar strāvas padeves slēdzi.
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Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā

Programmējamais elements
‘Maintenance
status’ (‘1/7’ un
‘2/7’) („apkopes
stāvoklis“)

Saistītie elementi

Skaidrojums

‘Clean’ („tīrīšana”),
‘Change the filter’, („filtra nomaiņa”)
(tikai tad, ja filtrs ir aktivizēts),
‘Descale’ („atkaļķošana”)
(tikai tad, ja filtrs nav aktivizēts),
‘Cappuccino cleaning’ („kapučīno
putotāja tīrīšana”)
‘Rinse the coffee system’ („kafijas
sistēmas skalošana”),
‘Rinse the milk system’ („piena
sistēmas skalošana“)
‘Expert mode’ („eksperta režīms”),
‘Factory setting’ („rūpnīcas
iestatījumi“)

T Startējiet nepieciešamo apkopes
programmu.

‘Machine
settings’ (‘4/7’)
(“iekārtas
iestatījumi”)

‘Choose language’ („izvēlieties
valodu”),
‘Switch off after’ („izslēgt pēc tam”),
‘Save energy’ („taupīt enerģiju”),
‘Factory setting’ („rūpnīcas
iestatījumi”)

T Izvēlieties valodu.
T Iestatiet IMPRESSA automātiskās
izslēgšanas laiku.
T Izvēlieties enerģijas taupošo režīmu.
T Atiestatiet iekārtas sākotnējos rūpnīcas
iestatījumus.

‘Machine
settings’ (‘5/7’)
(„iekārtas
iestatījumi”)
‘Maintenance
settings’ (‘6/7’)
(„apkopes
iestatījumi”)

‘Units’ („mērvienības”),
‘Display’ („displejs”),

T Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību.
T Izmainiet displeja iestatījumus.

‘Use filter’ („izmantojiet filtru”),
‘Water hardness’ („ūdens cietība”)
(tikai tad, ja filtrs nav aktivizēts)
‘Switch-on rinse’ („ieslēgšanas
skalošana”)

T Norādiet, vai izmantojiet savu IMPRESSA
ar vai bez CLARIS Pro Blue filtra kārtridža.
T Iestatiet ūdens cietības pakāpi.
T Izmainiet iestatījumus ieslēgšanas
skalošanai.

‘Information’
(‘7/7’)
(„informācija”)

‘Product counter’ („produktu
skaitītājs”),
‘Maintenance counter’ („apkopes
skaitītājs”),
‘Version’ („versija“)

T Sekojiet līdzi pagatavotajiem produktiem un apskatiet izpildīto apkopes
programmu skaitu, kā arī apkopes
stāvokli.

‘Product
settings’ (‘3/7’)
(„produkta
iestatījumi”)

T Izvēlieties Jūsu iestatījumus speciālajai
kafijai un karstam ūdenim.
T Atiestatiet atsevišķu produktu daudzuma sākotnējos rūpnīcas iestatījumus.
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Produkta iestatījumi

Programmēšanas sadaļā ‘Product settings’ (‘3/7’) („produkta iestatījumi”) var veikt šādus iestatījumus:
‘Expert mode’ („eksperta režīms”)
UUIestatiet individuālus iestatījumus visām speciālas kafijas
porcijām, pienam un karstam ūdenim (skat. 4. nodaļu
„Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produkta
iestatījumu regulēšana”).
UUNomainiet sākumekrāna produktus ar Jūsu iecienītākajiem
dzērieniem (sk. 4. nodaļa „Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produkta aizvietošana sākumekrānā”).
UUNomainiet atsevišķu produktu nosaukumus (skatīt 4. nodaļu
„Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Produkta
nosaukuma maiņa).
‘Factory setting’ („rūpnīcas iestatījumi”)
UUAtiestatiet atsevišķu produktu iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem.

UU

UU

Produkta iestatījumu
regulēšana

Produkts
Ristretto,
Espresso, kafija,
speciālā kafija
2 ristretto,
2 espreso,
2 kafijas
Kapučīno,
Espresso
macchiato,
Latte macchiato
Piena putu
porcija,
Karsts ūdens
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Programmēšanas sadaļā ‘Product settings’ (‘3/7’) / ‘Expert mode’
(„produkta iestatījumi”/„eksperta režīms”) Jūs varat veikt individuālus iestatījumus visām speciālās kafijas un karstā ūdens porcijām.
Jūs varat veikt sekojošus iestatījumus:

Kafijas stiprums
; (maiga),
;; (normāla),
;;; (stipra),
;;;; (īpaši stipra)
–

; (maiga),
;; (normāla),
;;; (stipra),
;;;; (īpaši stipra)
–
–

Daudzums
Kafijas daudzums:
25 ml – 240 ml

Citi iestatījumi
Temperatūra (normāla,
augsta),
produkta nosaukums

Kafijas daudzums:
iestatītais atsevišķā
produkta daudzums ir
dubultots
Kafijas daudzums:
25 ml – 240 ml
Piena putas:
0 sek. – 120 sek.
Intervāls: 0 sek. – 120 sek.
Piena putas:
0 sek. – 120 sek.
Ūdens: 25 ml – 450 ml

Temperatūra (kā atsevišķam
produktam),
produkta nosaukums
Temperatūra (normāla,
augsta), produkta nosaukums

Produkta nosaukums
Temperatūra (zema, normāla,
augsta), produkta nosaukums

4
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Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr seko vienam modelim.
Piemērs: Lai izmainītu vienas kafijas porcijas stiprumu no ‘normal’
(„normāla”) (;;) uz ‘strong’ („stipra”) (;;;), rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums: ‘Please select product:’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Product settings’ (‘3/7’)
		 („produkta iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Expert mode’ („eksperta režīms”) pogu.
‘Expert mode’ („eksperta režīms”)
EE Pēc tam izvēlieties to produkta pogu, kurai veiksiet iestatījumus. Šajā brīdī neviens produkts netiek pagatavots.
T Spiediet ‘ > ’ pogu (lejā pa labi) tik daudz, kamēr uzraksts
‘Coffee’ („kafija”) tiek parādīts.
T Nospiediet ‘Coffee’ („kafija”) pogu.
‘Coffee’ („kafija”)
T Nospiediet ‘Coffee strength’ („kafijas stiprums”) pogu.
‘Coffee’ / ‘Coffee strength’ („kafija”/„kafijas stiprums”)
g T Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai izmainītu kafijas stipruma iestatījumu.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Coffee’ („kafija”)
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)

Produkta aizvietošana
sākumekrānā

Jūs varat pēc izvēles aizvietot četrus produktus sākumekrānā ar Jūsu
iecienītākajiem dzērieniem.
Piemērs: Lai sākumekrānā aizvietotu ‘Cappuccino’ ar ‘Macchiato’,
rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)

27

4

Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā

g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Product settings’ (‘3/7’)
(„produkta iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Expert mode’ („eksperta režīms”) pogu.
‘Expert mode’ („eksperta režīms”)
T Spiediet ‘ > ’ pogu (lejā pa labi) tik daudz, kamēr uzraksts
‘Macchiato’ tiek parādīts.
T Nospiediet ‘Macchiato’ pogu.
‘Macchiato’
g T Spiediet ‘ > ’ pogu (lejā pa labi) tik daudz, kamēr uzraksts
‘Add to favourites’ („pievienot favorītiem”) tiek parādīts.
T Nospiediet ‘Add to favourites’ („pievienot favorītiem”).
‘Select position’ („ izvēlieties pozīciju”)
T Nospiediet ‘Cappuccino’ („kapučīno”) pogu.
‘Select position’ / ‘Do you want to replace the current product?’ („ izvēlieties pozīciju”/„vai Jūs vēlaties aizvietot pašreizējo produktu?”)
T Nospiediet ‘Yes’ („jā”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Macchiato’
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
			‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)

Produkta nosaukuma
maiņa

Programmēšanas sadaļā ‘Product settings’/‘Expert mode’ („produkta iestatījumi”/„eksperta režīms”) Jūs varat nomainīt nosaukumus visiem produktiem.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Product settings’ (‘3/7’)
(„produkta iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Expert mode’ („eksperta režīms”) pogu.
‘Expert mode’ („eksperta režīms”)
T Spiediet ‘ > ’ pogu (lejā pa labi) tik daudz, kamēr uzraksts
‘Espresso’ tiek parādīts.
T Nospiediet ‘Espresso’ pogu.
‘Espresso’
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T Spiediet ‘ > ’ pogu (lejā pa labi) tik daudz, kamēr uzraksts
‘Product name’ („produkta nosaukums”) tiek parādīts.
T Nospiediet ‘Product name’ („produkta nosaukums”) pogu.
Pieejamie burti, cipari un speciālas rakstzīmes tiek parādītas
displejā.
EE Nospiežot ‘abc/ABC’ pogu, Jūs varat pārslēgt lielos un mazos
burtus.
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr Jūsu
vēlamais burts ir iezīmēts.
k T Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi, lai apstiprinātu burtu.
T Turpiniet, kamēr Jūsu vēlamais jaunais produkta nosaukums
tiek paradīts displejā.
EE Lūgums ņemt vērā, ka pastāv maksimālā zīmju skaita ierobežojums.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
Jaunais produkta nosaukums tiek parādīts.
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
			‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)

Automātiskā izslēgšana

Jūsu IMPRESSA, iestatot automātisko izslēgšanu, iespējams samazināt enerģijas patēriņu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, IMPRESSA noteiktajā iestatītajā laikā pēc pēdējās darbības ar iekārtu izslēgsies
Automātiskās izslēgšanās laiku iespējams iestatīt uz 15 minūtēm, 30
minūtēm, 1-15 stundām.
Piemērs: Lai izmainītu izslēgšanās laiku no ‘2hrs.’ („2 st.”) uz ‘1hrs.’
(„1 st.”), rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Machine settings’ (‘4/7’)
(„iekārtas iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Switch off after’ („izslēgt pēc tam”) pogu.
‘Switch off after’ („izslēgt pēc tam”)
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g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
			parādās ‘1 hrs.’ („2 st.”).
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Machine settings’ („iekārtas iestatījumi”)
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
			‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)

Enerģiju taupošs režīms

Programmēšanas sadaļā ‘Machine settings’ (‘4/7’) („iekārtas iestatījumi”) /
‘Save energy’ („enerģijas taupīšana”) Jūs varat veikt enerģijas taupīšanas režīma (Energy Save Mode, E.S.M.©) sākotnējos iestatījumus:
‘Active’ („aktīvs”)
UUDrīz pēc pēdējās pagatavošanas reizes IMPRESSA pārtrauks
sildīšanu.
UUApmēram pēc 5 minūtēm displejā tiks parādīts paziņojums
‘Energy Save’ („enerģijas taupīšana”).
UUPirms Jūs varat pagatavot kafiju, speciālu kafiju ar pienu vai
karstu ūdeni, iekārtai ir vispirms jāuzsilst.
‘Inactive’ („neaktīvs”)
UUVisas speciālas kafijas porcijas, speciālas kafijas porcijas ar
pienu un karsts ūdens tiks pagatavoti bez gaidīšanas.

UU

UU

Piemērs: Lai enerģijas taupīšanas režīmu pārslēgtu no ‘Active’
(„aktīvs”) līmeņa uz ‘Inactive’ („neaktīvs”) līmeni, rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Machine settings’ (‘4/7’)
(„iekārtas iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Save energy’ („taupīt enerģiju”) pogu.
‘Save energy’ („taupīt enerģiju”)
T Nospiediet ‘Inactive’ („neaktīvs”) pogu.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Machine settings’ („iekārtas iestatījumi”).
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.

Apkopes iestatījumi

Programmēšanas sadaļā ‘Maintenance settings’ (‘6/7’) („apkopes
iestatījumi”) Jūs varat veikt sekojošus iestatījumus:
‘Use filter’ („filtra izmantošana”)

UU
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UUAktivizējiet

UU
UU

CLARIS Pro Blue filtra kārtridžu (skat. 5. nod.
„Apkope – Filtra uzstādīšana un aktivizēšana”).
‘Water hardness’ („ūdens cietība”) (tikai tad, ja filtrs nav aktivizēts)
UUJa Jūs neizmantojat filtra kārtridžu, Jums vajadzēs iestatīt ūdens
cietības pakāpi (skat. 4. nod. „Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā – Ūdens cietības pakāpes iestatīšana”).
‘Switch-on rinse’ („ieslēgšanas skalošana”)
UU‘Manual’ („manuāli”): Ieslēgšanas skalošana tiek uzsākta
manuāli.
UU‘Automatic’ („automātiski”): Ieslēgšanas skalošana tiek
uzsākta automātiski.

Piemērs: Lai noteiktu, ka ieslēgšanas skalošana tiek uzsākta manuāli, rīkojieties šādi.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Machine settings’ (‘6/7’)
(„iekārtas iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Switch-on rinse’ („ieslēgšanas skalošana”) pogu.
‘Switch-on rinse’ („ieslēgšanas skalošana”)
T Nospiediet ‘Manual’ („manuāli”) pogu.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Maintenance settings’ („apkopes iestatījumi”).
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
			 ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)

Ūdens cietības pakāpes
iestatīšana

EE Ja Jūs izmantojiet CLARIS Pro Blue filtra kārtridžu un esat aktivizējuši to, ūdens cietības pakāpi nav iespējams iestatīt.
Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk jāveic IMPRESSA atkaļķošana. Tādēļ
pareiza ūdens cietības noteikšana ir ļoti svarīga.
Ūdens cietības parametrus ir iespējams regulēt robežās no 1° dH līdz
30° dH.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
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g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Maintenance settings’
(
) („apkopes iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Water hardness’ („ūdens cietība”) pogu.
‘Water hardness’ („ūdens cietība”)
g T Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai iestatītu ūdens cietības
pakāpi.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Maintenance settings’ („apkopes iestatījumi”).
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)

Displeja iestatījumi

Programmēšanas sadaļā ‘Machine settings’ (
‘Display’ („iekārtas iestatījumi”/„displejs”) Jūs varat iestatīt displeja spilgtumu un
kontrastu (procentos).
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ ( ) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Machine settings’ (
)
(„iekārtas iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Display’ („displejs”) pogu.
‘Display’ („displejs”)
g T Grieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai mainītu displeja iestatījumu.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Maintenance settings’ („apkopes iestatījumi”).
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)

Ūdens daudzuma
mērvienības

‘Units’ („iekārtas
Programmēšanas sadaļā ‘Machine settings’ (
iestatījumi”/„mērvienības”) Jūs varat izvēlēties izmantoto ūdens
daudzuma mērvienību:
Piemērs: Lai izmainītu ūdens daudzuma mērvienību no ‘ml’ uz ‘oz’,
rīkojieties šādi.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.

4

Sākotnējie iestatījumi programmēšanas režīmā

‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Machine settings’ (‘5/7’)
(„iekārtas iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Units’ („mērvienības”) pogu.
‘Units’ („mērvienības”)
T Nospiediet ‘oz’ pogu.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Machine settings’ („iekārtas iestatījumi”)
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
			‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)

Rūpnīcas iestatījumu
atjaunošana

Programmēšanas sadaļa ‘Machine settings’ (‘4/7’) („iekārtas iestatījumi”) / ‘Factory setting’ („rūpnīcas iestatījumi”) iespējama iekārtas
atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem: visi lietotāja iestatījumi
(izņemot „filtra” un „ūdens cietības”) tiks atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem. Tad IMPRESSA tiks izslēgta.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Machine settings’ (‘4/7’)
(„iekārtas iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Factory setting’ („rūpnīcas iestatījumi”) pogu.
‘Factory setting’ / ‘Reset the machine to the factory settings?’ („rūpnīcas iestatījumi” / „vai iekārtas iestatījumus
atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem?”)
T Nospiediet ‘Yes’ („jā”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
Jūsu IMPRESSA tiek izslēgta.

Valoda

Šajā programmēšanas sadaļā Jūs varat izvēlēties IMPRESSA lietojamo valodu.
Piemērs: Lai valodu no ‘English’ („angļu”) nomainītu uz ‘Deutsch’
(„vācu”), rīkojieties tā, kā aprakstīts zemāk.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
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g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Machine settings’ (‘4/7’)
(„iekārtas iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Choose language’ („izvēlieties valodu”) pogu.
‘Choose language’ („izvēlieties valodu”)
EE Lai aplūkotu vairākas valodas, spiediet ‘ > ’ pogu (lejā pa labi).
T Nospiediet ‘Deutsch’ pogu.
‘Gespeichert’ uz īsu brīdi parādīsies displejā.
‘Geräteeinstellungen’

Informācijas aplūkošana

O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
			 ‘Bitte wählen Sie Ihr Produkt:’
Programmēšanas sadaļā ‘Information’ (‘7/7’) („informācija”) Jūs varat
aplūkot sekojošu informāciju:
‘Product counter’ („produktu skaitītājs”): Pagatavoto speciālās
kafijas porciju skaits, speciālās kafijas ar pienu un karstā ūdens
porciju skaits.
‘Maintenance counter’ („apkopes skaitītājs”): Apkopes stāvoklis un paveikto apkopes programmu skaits (tīrīšana, atkaļķošana u.t.t.)
‘Version’ („versija”): Programmatūras versija

UU
UU
UU

Piemērs: Lai aplūkotu pagatavoto speciālās kafijas porciju skaitu,
rīkojieties tā, kā aprakstīts zemāk.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Information’ (‘7/7’) („informācija”).
T Nospiediet ‘Product counter’ („produktu skaitītājs”) pogu.
‘Product counter’ („produktu skaitītājs”).
EE Lai aplūkotu papildus speciālās kafijas porciju skaitu, spiediet
‘ > ’ pogu (lejā pa labi).
O T Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet P pogu.
			‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”)
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Jūsu IMPRESSA iekārtā ir iekļautas šādas apkopes programmas:
Iekārtas skalošana (‘Rinse the coffee system’ („kafijas sistēmas
skalošana”))
Smalku putu putotāja skalošana (‘Rinse the milk system’
(„piena sistēmas skalošana”))
Smalku putu putotāja tīrīšana (‘Cappuccino cleaning’ („kapučīno putotāja tīrīšana”))
Filtra nomaiņa (‘Change the filter’ („filtra nomaiņa”))
Iekārtas tīrīšana (‘Clean’ („tīrīšana”))
Iekārtas atkaļķošana (‘Descale’) („atkaļķošana”) (tikai tad, ja
filtrs nav aktivizēts)

UU
UU
UU

UU
UU
UU

EE Pēc aicinājuma veiciet iekārtas tīrīšanu, iekārtas atkaļķošanu
vai nomainiet filtru.
EE Jūs varat uzsākt apkopes programmu jebkurā laikā programmēšanas režīmā (programmēšanas sadaļā ‘Maintenance status’ („apkopes stāvoklis”)).
EE Jūsu IMPRESSA neaicinās veikt smalku putu putotāja tīrīšanu.
Higiēnas nolūkos smalku putu putotājs jāskalo katru dienu,
kad veikta piena pagatavošana.

Iekārtas skalošana

Skalošanas procedūru Jūs varat ieslēgt manuāli jebkurā laikā.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Maintenance status’ (‘2/7’)
(„apkopes stāvoklis”).
T Nospiediet ‘Rinse the coffee system’ („kafijas sistēmas skalošana”) pogu.
‘Machine is rinsing.’, („notiek iekārtas skalošana”), ūdens
izplūst no kafijas padeves krāna. Skalošana tiks pārtraukta
automātiski. ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiks parādīts displejā.
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Smalku putu putotāja
skalošana

EE Šī nodaļa attiecas uz profesionālo smalku putu putotāju un
smalku putu putotāju.
Pēc katras piena pagatavošanas reizes IMPRESSA Jūs aicinās veikt
piena sistēmas skalošanu.
Priekšnosacījums: ‘Rinse the milk system’ („piena sistēmas skalošana”) tiek parādīts displejā.
T Zem kapučīno putotāja novietojiet trauku.
k T Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
			‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)
l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
			‘Milk system is being rinsed’ („notiek piena sistēmas skalošana”), smalku putu putotājs tiek skalots. Skalošana tiks pārtraukta automātiski. ‘Switch close’ („slēdzis ir bloķēts”) tiek
parādīts displejā.
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiks
parādīts displejā.

Smalku putu putotāja
tīrīšana

EE Šī nodaļa attiecas uz profesionālo smalku putu putotāju un
smalku putu putotāju.
Lai nodrošinātu smalku putu putotāja pastāvīgu un pareizu darbību,
tas ir jātīra katru dienu pēc piena pagatavošanas. Jūsu IMPRESSA
neaicinās Jūs veikt smalku putu putotāja tīrīšanu.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tik bojāta un/vai
līdzekļa paliekas var palikt ūdenī.
T Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.
EE JURA Cappuccino Cleaner ir pieejams pie specializētiem izplatītājiem.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
T Nospiediet ‘Cappuccino cleaning’ („kapučīno putotāja tīrīšana”) pogu.
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T Nospiediet ‘Start’ („sākt”) pogu.
T Nospiediet ‘Start’ („sākt”) pogu atkārtoti. ‘Cleaner for Cappuccino’ („kapučīno tīrītājs”)
T Izņemiet piena padeves caurulīti no piena tvertnes vai pakas.
T Piepildiet trauku ar 250 ml svaiga ūdens un pievienojiet
vienu vāciņu Cappuccino Cleaner līdzekļa.
T Iegremdējiet piena padeves caurulīti traukā.
T Novietojiet trauku zem smalku putu putotāja.
T Nospiediet ‘Next’ („tālāk”) pogu.
‘Cappuccino cleaning’ („kapučīno putotāja tīrīšana”)
Tiklīdz iekārta uzsils, parādīsies uzraksts ‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”).
T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Cleaning Cappuccino’ („kapučīno putotāja tīrīšana”) parādās displejā un smalku putu putotājs un piena padeves caurulīte tiek tīrīti.
‘Switch close’ („slēdzi ir bloķēts”)
T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Water for Cappuccino’ („ūdens kapučīno”)
T Rūpīgi izskalojiet trauku, piepildiet to ar 250 ml tīra ūdens un
ūdenī iegremdējiet piena caurulīti.
T Iztukšojiet otru trauku un atkal to novietojiet zem smalku
putu putotāja.
T ‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)
T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Cleaning Cappuccino’ („kapučīno tīrītāja tīrīšana”) parādās
un smalku putu putotājs un piena padeves caurulīte tiek skaloti ar svaigu ūdeni.
‘Switch close’ („slēdzi ir bloķēts”)
T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiks
parādīts displejā.

Lai nodrošinātu smalku putu putotāja pastāvīgu pareizu darbību un
higiēnas nolūkos, tas ir jātīra katru dienu pēc piena pagatavošanas.
Jūsu IMPRESSA neaicinās Jūs veikt smalku putu putotāja tīrīšanu.
T Noņemiet piena padeves caurulīti un rūpīgi to izskalojiet
zem tekoša ūdens.
T Uzmanīgi noņemiet smalku putu putotāju no Connector
System©, nedaudz to pagriežot.
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T Izjauciet smalku putu putotāju atsevišķas detaļās.
T Zem ūdens noskalojiet visas smalku putu putotāja detaļas.
Ja ir novērojamas īpaši piekaltušas piena paliekas, vispirms
atsevišķās sastāvdaļas iemērciet JURA Cappuccino Cleaner
šķīdumā un rūpīgi noskalojiet.
T Salieciet smalku putu putotāju.
EE Pārliecinieties, ka atsevišķas detaļas ir pareizi un cieši pievienotas, lai nodrošinātu optimālu iekārtas darbību.
T Cieši pievienojiet smalku putu putotāju pie Connector System©.

Filtra uzstādīšana un
aktivizēšana

Jūsu IMPRESSA vairs nevajadzēs atkaļķot, ja Jūs izmantojiet CLARIS
Blue filtra kārtridžu. Ja Jūs neatvizējāt filtra kārtridžu pirmajā iekārtas
lietošanas reizē, Jūs varat to izdarīt sekojoši.
EE Veiciet „filtra uzstādīšanas” procedūru bez jebkādiem pārtraukumiem. Tas nodrošinās Jūsu IMPRESSA vislabākos darbības
rezultātus vienmēr.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr displejā
parādās programmēšanas sadaļa ‘Maintenance settings’
(‘6/7’) („apkopes iestatījumi”).
T Nospiediet ‘Use filter’ („filtra izmantošana”) pogu.
‘Use filter’ („filtra izmantošana”)
T Nospiediet ‘Active’ („aktīvs”) pogu.
T Nospiediet ‘Save’ („saglabāt”) pogu.
‘Saved’ („saglabāts”) parādīsies displejā uz īsu brīdi.
‘Insert filter’ („ievietojiet filtru”)
T Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
T Atveriet filtra turētāju
T Izņemiet CLARIS Blue filtra kārtridžu no iepakojuma.
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T Nedaudz uzspiežot, ievietojiet CLARIS Blue filtra kārtridžu
ūdens tvertnē.
T Aizveriet filtra turētāju. Tas ieejies vietā ar dzirdamu klikšķi.
EE Pēc diviem mēnešiem filtrs pārtrauks darbību. Iestatiet
datumu uz ūdens tvertnes filtra turētāja datuma plāksnītes
T Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un uzstādiet
ūdens tvertni atpakaļ.
T Zem smalku putu putotāja novietojiet trauku (vismaz 300 ml).
T Nospiediet ‘Next’ („tālāk”) pogu.
‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)
l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Filter is being rinsed’ („notiek filtra skalošana”), ūdens
izplūst no smalku putu putotāja.
EE Jūs varat pārtraukt filtra skalošanu jebkurā laika. Lai pārtrauktu
skalošanu, pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāja kustības virzienā.
Pagrieziet slēdzi pretējā virzienā, lai turpinātu filtra skalošanu.
EE Ūdens var nedaudz mainīt krāsu. Tas nav kaitīgs veselībai un
neietekmē garšu.
Filtra skalošana tiek pārtraukta automātiski aptuveni pēc
300 ml. ‘Switch close’ („slēdzi ir bloķēts”) tiek parādīts displejā.
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiks
parādīts displejā.

Filtra nomaiņa

EE Pēc 50 litriem caurplūduša ūdens filtrs pārstās darboties.
IMPRESSA automātiski Jūs aicinās veikt filtra nomaiņu.
EE Filtra darbība beigsies pēc diviem mēnešiem.
Uz datuma plāksnītes, kura atrodas ūdens tvertnē uz filtra
turētāja, norādiet datumu.
EE Ja CLARIS Pro Blue filtra kārtridžs programmēšanas režīmā
nebūs aktivizēts, filtra maiņas aicinājums netiks parādīts.
EE CLARIS filtra kārtridži ir pieejami pie specializētiem dīleriem.
Priekšnosacījums: ‘Change the filter’ („nomainiet filtru”) tiek parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
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T Nospiediet ‘Change the filter’ („nomainiet filtru”) pogu.
‘Change the filter’ („nomainiet filtru”)
T Nospiediet ‘Start’ („sākt”) pogu.
T Nospiediet ‘Start’ („sākt”) pogu atkārtoti.
‘Change the filter’ („nomainiet filtru”)
T Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
T Atveriet filtra turētāju un izņemiet veco CLARIS Blue filtra
kārtridžu.
T Jauno filtra kārtridžu ievietojiet ūdens tvertnē, viegli uzspiežot.
T Aizveriet filtra turētāju. Tas ieejies tam paredzētajā vietā ar
dzirdamu klikšķi.
T Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, aukstu ūdeni, un tvertni
novietojiet tai paredzētajā vietā.

T Zem smalku putu putotāja novietojiet trauku (vismaz 300 ml).
T Nospiediet ‘Next’ („tālāk”) pogu
‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)
l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Filter is being rinsed’ („notiek filtra skalošana”), ūdens
izplūst no smalku putu putotāja.
EE Jūs varat pārtraukt filtra skalošanu jebkurā laika. Lai pārtrauktu
skalošanu, pagrieziet slēdzi pulksteņrādītāja kustības virzienā.
Pagrieziet slēdzi pretējā virzienā, lai turpinātu filtra skalošanu.
EE Ūdens var nedaudz mainīt krāsu. Tas nav kaitīgs veselībai un
neietekmē garšu.
Filtra skalošana tiek pārtraukta automātiski aptuveni pēc
300 ml. ‘Switch close’ („slēdzi ir bloķēts”) tiek parādīts displejā.
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiks
parādīts displejā.
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Pēc 200 pagatavošanas vai 80 ieslēgšanās skalošanas reizēm
IMPRESSA aicinās Jūs veikt iekārtas tīrīšanu.
Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tikt bojāta, un/
vai tā paliekas var palikt ūdenī.
T Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.
EE Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.
EE Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. Ja programma tiks pārtraukta, samazināsies tīrīšanas kvalitāte.
EE JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.
Priekšnosacījums: ‘Clean machine’ („iekārtas tīrīšana”) tiek parādīts
displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
T Nospiediet ‘Clean’ („tīrīšana”) pogu.
‘Clean’ („tīrīšana”)
T Nospiediet ‘Start’ („sākt”) pogu.
T Nospiediet ‘Start’ („sākt”) pogu atkārtoti.
‘Empty grounds’ („iztukšojiet kafijas biezumu tvertni”)
T Iztukšojiet paplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet
tos atpakaļ iekārtā.
‘Press the Rotary Switch’ („nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi“)
T Zem kafijas padeves krāna novietojiet vienu trauku, bet otru
novietojiet zem kapučīno putotāja.
k T Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
			‘Machine is being cleaned’, („notiek iekārtas tīrīšana”), ūdens
izplūst no kafijas padeves krāna.
			 Procedūra tiek pārtraukta, ‘Add cleaning tablet’ („ievietojiet
tīrīšanas tableti”).
T Atveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
T Uzpildes piltuvē ievietojiet JURA tīrīšanas tableti.
T Aizveriet maltās kafijas uzpildes piltuves vāku.
‘Press the Rotary Switch’ („nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi“)
k T Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
‘Machine is being cleaned’, („notiek iekārtas tīrīšana”), ūdens
atkārtoti izplūst no kafijas padeves krāna.
Procedūra tiek pārtraukta automātiski.
‘Empty grounds’ („iztukšojiet kafijas biezumu tvertni”)
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T Iztukšojiet paplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet
tos atpakaļ iekārtā.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiks
parādīts displejā. Tīrīšana ir pabeigta.

Iekārtas atkaļķošana

Laika gaitā iekārtā uzkrājas nosēdumi un kaļķakmens, un IMPRESSA,
kad ir iespējams, automātiski Jūs aicinās veikt atkaļķošanu. Apkaļķošanās pakāpe ir atkarīga no Jūsu izmantotā ūdens cietības.

J UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar ādu vai acīm, tas var radīt
kairinājumu.
T Izvairieties no tiešas saskares ar ādu vai acīm.
T Atkaļķošanas līdzekli noskalojiet ar tīru ūdeni. Ja jebkura veida
atkaļķošanas līdzeklis nonāk Jūsu acīs, dodieties pie ārsta.

UZMANĪBU

Ja tiek lietots nepareizs tīrīšanas līdzeklis, iekārta var tikt bojāta, un/
vai tā paliekas var palikt ūdenī.
T Lūdzu, lietojiet tikai oriģinālos JURA apkopes produktus.

UZMANĪBU

Ja atkaļķošanas procedūra tiek pārtraukta, var rasties iekārtas
bojājumi.
T Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz tās beigām.
Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar jutīgām virsmām
(piem., marmoru), bojājums var būt neatgriezenisks.
T Jebkuri notecējumi nekavējoties jānotīra.
EE Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.
EE JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.
EE Ja Jūs lietojat CLARIS Pro Blue filtra kārtridžu un tas ir aktivizēts, aicinājums atkaļķot iekārtu netiks sniegts.
Priekšnosacījums: ‘Decalcify machine’ („atkaļķojiet iekārtu”) tiek
parādīts displejā.
O T Nospiediet P pogu.
‘Maintenance status’ (‘1/7’) („apkopes stāvoklis”)
T Nospiediet ‘Descale’ („atkaļķošana”) pogu.
‘Descale’ („atkaļķošana”)
T Nospiediet ‘Start’ („sākt”) pogu.
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T Nospiediet ‘Start’ („sākt”) pogu atkārtoti.
‘Empty drip tray’ („iztukšojiet paplāti”)
T Iztukšojiet paplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet
tos atpakaļ iekārtā.
‘Agent in tank’ („līdzeklis ir tvertnē”)
T Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
T Viena iepakojuma saturu (JURA atkaļķošanas tabletes 3 gab.)
pilnībā izšķīdiniet traukā ar 500 ml ūdens. Līdzeklis izšķīdīs
pēc dažām minūtēm.
T Ielejiet šķīdumu tukšā ūdens tvertnē, tvertni ievietojiet
iekārtā.
‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)
T Uzmanīgi noņemiet smalku putu putotāju no Connector
System©, nedaudz to pagriežot
T Novietojiet trauku (vismaz 500 ml) zem Connector System©.
l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Machine is being descaled’, („notiek iekārtas atkaļķošana”),
ūdens atkārtoti izplūst no Connector System©.
Šī darbība tiek pārtraukta. ‘Switch close’ („slēdzi ir bloķēts”).
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Machine is being descaled’ („notiek iekārtas atkaļķošana”),
atkaļķošana tiek turpināta.
Darbība tiks pārtraukta, ‘Empty drip tray’ („iztukšojiet
paplāti”)
T Iztukšojiet paplāti un kafijas biezumu tvertni un novietojiet
atpakaļ iekārtā.
‘Fill water tank.’ („uzpildiet ūdens tvertni”)
T Iztukšojiet traukus un novietojiet to atpakaļ zem Connector
System© un kafijas padeves krāna.
T Noņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
T Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu ūdeni un uzstādiet
to atpakaļ.
‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)
l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
			 ‘Machine is being descaled’, („notiek iekārtas atkaļķošana”),
atkaļķošana tiek turpināta.
			 Šī darbība tiek pārtraukta, ‘Switch close’ („slēdzi ir bloķēts”)
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y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Machine is being descaled’ („notiek iekārtas atkaļķošana”),
atkaļķošana tiek turpināta.
Šī darbība tiek pārtraukta, ‘Machine is being descaled’
(„notiek iekārtas atkaļķošana”).
Ūdens izplūst no kafijas padeves krāna.
‘Empty drip tray’ („iztukšojiet paplāti”)
T Uzstādiet smalku putu putotāju atpakaļ uz Connector System©.
T Iztukšojiet paplāti un kafijas biezumu tvertni un uzstādiet
tos atpakaļ iekārtā.
‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiks
parādīts displejā. Atkaļķošana ir pabeigta.
EE Ja neparedzētu iemeslu dēļ atkaļķošanas procedūra tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var būt pārklātas ar plānu eļļas plēvīti, kura var palikt
uz pupiņu tvertnes sieniņām. Šīs pēdas negatīvi ietekmē pagatavojamās kafijas kvalitāti. Šī iemesla dēļ pupiņu tvertne ir regulāri jātīra.
Priekšnosacījums: ‘Fill bean container’ („piepildiet pupiņu tvertni”)
tiek parādīts displejā.
Q T Izslēdziet iekārtu ar ‘On/Off’ („Iesl./Izsl.”) pogu.
3 T Izslēdziet iekārtu ar barošanas slēdzi.
T Atveriet pupiņu tvertnes vāku un izņemiet aromātu saglabājošo vāku.
T Pupiņu tvertni iztīriet ar mīkstu, sausu lupatiņu.
T Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām, aizveriet aromātu saglabājošo vāku un pupiņu tvertnes vāku.

Ūdens tvertnes
atkaļķošana
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Ūdens tvertnē var izveidoties kaļķakmens nosēdumi. Lai nodrošinātu
pareizu iekārtas funkcionēšanu, ūdens tvertne regulāri jāatkaļķo.
T Noņemiet ūdens tvertni.
T Ja lietojat CLARIS Pro Blue filtra kārtridžu, tas jānoņem.
T Ūdens tvertne jāatkaļķo ar parastu, maigu atkaļķošanas
līdzekli saskaņā ar tā ražotāja norādēm.
T Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.
T Ja lietojat CLARIS Pro Blue filtra kārtridžu, novietojiet to tam
paredzētajā vietā.
T Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, aukstu ūdeni un tvertni
novietojiet tai paredzētajā vietā.

6
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Displeja paziņojumi

Paziņojums
‘Fill water tank.’
(„piepildiet ūdens
tvertni”)

Cēlonis/Rezultāts
Ūdens tvertne ir tukša.
Citus produktus pagatavot
nav iespējams.

Veicamā darbība

‘Empty grounds’
(„iztukšojiet kafijas
biezumu tvertni”)

Kafijas biezumu tvertne ir
pilna. Citus produktus
pagatavot nav iespējams.

T Iztukšojiet kafijas biezumu tvertni un
paplāti (skat. 3. nodaļu – „Ikdienas
lietošana – Ikdienas apkope”).

‘Drip tray not
fitted’
(„paplāte nav
uzstādīta”)
‘Fill bean
container’
(„piepildiet pupiņu
tvertni“).

Paplāte uzstādīta nepareizi
vai vispār nav uzstādīta.
Citus produktus pagatavot
nav iespējams
Kafijas pupiņu tvertne ir tukša.
Citus produktus pagatavot
nav iespējams

T Uzstādiet paplāti.

‘Rinse the milk
system’
(„piena sistēmas
skalošana“)
‘Change the filter’
(„nomainiet filtru”)

IMPRESSA aicina Jūs veikt
kapučīno skalošanu.

T Veiciet piena sistēmas skalošanu
(skat. 5. nod. „Apkope – Smalkā putu putotāja skalošana”).

Filtra kārtridžs vairs
nedarbojas.

T Nomainiet CLARIS Blue filtra kārtridžu
(skat. 5. nod. „Apkope – Filtra nomaiņa”).

‘Clean machine’
(„iztīriet iekārtu”)

IMPRESSA aicina Jūs veikt
iekārtas tīrīšanu.

T Veiciet iekārtas tīrīšanu
(skat. 5. nod. „Apkope – Iekārtas tīrīšana”).

‘Decalcify
machine’
(„atkaļķojiet
iekārtu“)
‘Not enough
ground coffee’
(„malta kafija
nepietiekamā
daudzumā“)
‘Too hot’
(„pārāk sakarsis”)

IMPRESSA aicina Jūs veikt
iekārtas atkaļķošanu.

TVeiciet iekārtas atkaļķošanu
(skat. 5. nod. „Apkope – Iekārtas atkaļķošana”).

Iekārtā ir nepietiekams maltas
kafijas daudzums, IMPRESSA
apturēs darbību.

T Nākamajā dzēriena pagatavošanas reizē
pievienojiet vairāk maltās kafijas
(skat. 2. nod. „Pagatavošana – Maltā
kafija”).

Sistēma ir pārāk sakarsusi,
lai iesāktu apkopes procedūru.

T Pagaidiet dažas minūtes, lai sistēma
atdziest vai pagatavojiet speciālu kafiju vai
karstu ūdeni.

T Piepildiet ūdens tvertni
(skat. 1. nod. „Sagatavošana darbam un
pirmā lietošanas reize – Ūdens tvertnes
piepildīšana”).

T Piepildiet pupiņu tvertni
(skat.1. nod. „Sagatavošana darbam un
pirmā lietošanas reize – Pupiņu tvertnes
piepildīšana”).
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Problēmu risināšana

Problēma
Piena putošanas laikā
veidojas nepietiekams putu daudzums, vai no smalku
putu putotāja tiek
izsmidzināts piens.

Cēlonis/rezultāts
Smalku putu putotājs ir
netīrs.

Veicamā darbība

Kafijas pagatavošanas
laikā kafija iztek
pilienu veidā.

Kafija vai maltā kafija ir
samalta pārāk smalki, kā
rezultātā sistēma ir nobloķēta. Iespējams, ka viens un
tas pats filtra kārtridžs ir
izmantots vairākas reizes vai
programmēšanas režīmā
norādīta nepareiza ūdens
cietība.
CLARIS Blue filtra kārtridžs ir
aktivizēts.

T Nomainiet dzirnaviņu iestatījumu uz
rupjāku malumu vai lietojiet rupjāka
maluma malto kafiju (skat. 2. nod.
„Sagatavošana darbam un pirmā
lietošanas reize – Dzirnaviņu regulēšana”).
T Veiciet atkaļķošanu (skat. 5. nod.
„Apkope – Iekārtas atkaļķošana”).

Ūdens tvertnes pludiņš ir
iesprūdis.

T Atkaļķojiet ūdens tvertni (skat. 5. nod.
„Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana”).

Smalku putu putotāja
savienotājs ir aizsērējis ar
piena nosēdumiem vai
kaļķakmens daļiņām, kuras
atdalījušās atkaļķošanas laikā.

T Noņemiet kapučīno putotāju.
T Atskrūvējiet melno savienotāju ar
maltās kafijas mērkarotes sešskaldņu
atveres palīdzību.
T Rūpīgi iztīriet savienotāju.
T Ar rokām pieskrūvējiet savienotāju tam
paredzētajā vietā.
T Rūpīgi to pievelciet ar sešskaldņu
atveres palīdzību, kura atrodas uz
mērkarotes. Pagrieziet ne vairāk kā par
ceturtdaļu apgrieziena.

Nevar iestatīt ūdens
cietības pakāpi.
‘Fill water tank.’
(„piepildiet tvertni”)
tiek parādīts,
neskatoties uz to, ka
ūdens tvertne ir pilna.
No smalku putu putotāja izplūst nedaudz
vai neizplūst vispār
ūdens vai tvaiks.
Sūknis darbojas ļoti
klusi.
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T Iztīriet smalku putu putotāju
(skat. 5. nod. „Apkope – Smalku putu
putotāja tīrīšana”).
T Izjauciet uz izskalojiet smalku putu
putotāju (skat. 5. nod. „Apkope –
Smalku putu putotāja izjaukšana un
skalošana”).

T Deaktivējiet filtra kārtridžu programmēšanas režīmā.

7
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Problēma
Dzirnaviņas ļoti skaļi
rūc.

Cēlonis/rezultāts
Dzirnaviņās atrodas
svešķermeņi.

Veicamā darbība

‘Error 2’ vai ‘Error 5’
tiek parādīti displejā

Ja iekārta ilgu laiku
atradusies aukstumā,
drošības apsvērumu dēļ
sildīšana var būt bloķēta.
–

T Ļaujiet iekārtai uzsilt istabas
temperatūrā.

Displejā tiek parādīti
citi kļūdu paziņojumi
‘Error’

T Sazinieties ar klientu servisu Jūsu valstī
(skat. 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

T Izslēdziet iekārtu ar iesl./izsl. pogu.
Sazinieties ar klientu servisu Jūsu valstī
(skat. 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā informācija”).

EE Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar klientu servisu
Jūsu valstī (skat. 11. nodaļu “JURA kontaktinformācija / Juridiskā
informācija”).
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Transportēšana un videi draudzīga utilizācija

Transportēšana /
Sistēmas iztukšošana

Saglabājiet Jūsu IMPRESSA iepakojumu. Iepakojums paredzēts
iekārtas aizsardzībai transportēšanas laikā.
Lai Jūsu IMPRESSA iekārtu transportēšanas laikā pasargātu no sala,
sistēma ir jāiztukšo.
Priekšnosacījums: ‘Please select product’ („lūdzu, izvēlieties produktu”) tiek parādīts displejā.
T Izņemiet piena padeves caurulīti no smalku putu putotāja.
T Novietojiet trauku zem smalku putu putotāja.
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi, lai redzētu produktu
selektoru.
g T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr ‘Portion
milk foam’ („piena putu porcija”) produkts ir redzams.
k T Nospiediet daudzfunkcionālo slēdzi.
			 Tiklīdz iekārta ir uzsilusi, ‘Switch open’ („slēdzis ir atbloķēts”)
tiek parādīts.
l T Pagrieziet slēdzi m pozīcijā.
‘Portion milk foam’ („piena putu porcija”) tiek parādīts un
karsts tvaiks tiek izdalīts no smalku putu putotāja.
T Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
T Pagrieziet daudzfunkcionālo slēdzi tik daudz, kamēr ‘Amount
of milk’ / ‘60 sec.’ („piena daudzums”/„60 sek.”)
Tvaiks joprojām tiks izdalīts no smalku putu putotāja, kamēr
sistēma netiks iztukšota.
‘Switch close’ („slēdzis ir bloķēts”)
y T Pagrieziet slēdzi ° pozīcijā.
‘Fill water tank.’ („piepildiet ūdens tvertni”)
Q T Nospiediet iesl./izsl. pogu.
			 IMPRESSA ir izslēgta.

Utilizācija
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Lūdzu, vecas iekārtas utilizējiet videi draudzīgā veidā.
H
Vecas iekārtas satur vērtīgus, pārstrādājumus materiālus, kurus var
atkārtoti pārstrādāt. Tādēļ vecas iekārtas, lūdzu, nododiet utilizācijai
specializētos atkritumu pārstrādes uzņēmumos.
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Tehniskie parametri
Spriegums
Jauda
Atbilstības zīme
Enerģijas patēriņš
‘Save energy’ / ‘Active’ režīmā
Enerģijas patēriņš
‘Save energy’ / ‘Inactive’ režīmā
Sūkņa spiediens
Ūdens tvertnes ietilpība
Pupiņu tvertnes ietilpība
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība
Barošanas vada garums
Svars
Izmēri (P × A × D)

220–240 V ~, 50 Hz
1450 W
AS
aptuveni 6 Wh
aptuveni 13 Wh
statisks, maks. 15 bar
1,9 l
310 g
maks. 15 porcijas
aptuveni 1,1 m
aptuveni 9,6 kg
28,5 × 35,5 × 44,5 cm

Informācija pārbaužu veicējiem (atkārtojiet pārbaudi saskaņā ar DIN
VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts (CGP) atrodas iekārtas
apakšpusē, tieši pie barošanas vada savienojuma.
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A

B
C

D

Alfabētiskais rādītājs

Adreses 56
Apkope 35
Ikdienas apkope 23
Aromāta aizsargvāks
Kafijas pupiņu tvertne ar aromāta
aizsargvāku 4
Atkaļķošana
Iekārta 42
Ūdens tvertne 44
Automātiskā ieslēgšanas 29

Dzērienu pagatavošanas veidi 15
Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

E

F

I
CLARIS Blue filtra kārtridžs
Nomaiņa 39
Filtra uzstādīšana un
aktivizēšana 38
Classics 26
Connector System© 4
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Filtrs

Nomaiņa 39
Filtra uzstādīšana un aktivizēšana 38

Barošanas vads 4

Displejs 5
Displeja paziņojumi 45
Divi produkti 16
Drošība 6
Drošības informācija 6
Dzērienu pagatavošana 15, 17
2 kafijas 16
2 espreso 16
2 ristretto 16
Ar vienu pogas nospiešanu 15
Kapučīno 17
Kafija 16
Espreso 16
Malta kafija 19
Latte macchiato 17
Karsts ūdens 21
Piena putas 18
Divas speciālas kafijas porcijas 16
Ristretto 16
Ar produktu izvēlni 15

Enerģiju taupošs režīms 26
Espreso 16
2 espreso 16
Eksperta režīms 26

Iekārta

Tīrīšana 41
Atkaļķošana 42
Skalošana 35
Iestatīšana 10
Izslēgšana 24
Ieslēgšana 23
Iestatījumi
Apkopes iestatījumi 30
Sākotnējie iestatījumi
programmēšanas režīmā 25
Ieslēgšanas
Iekārta 23
Iestatīšana
Iekārtas iestatīšana 10
Informācijas tālrunis 56
Informācijas aplūkošana 34
Interneta vietne 10
Internets 10
Izslēgšanas
Iekārta 24
Automātiskā izslēgšanās 27

Ī

Īsa lietošanas instrukcija 10

10

J

K

L

M

N

JURA

P
Kontaktinformācija 56
Interneta vietne 10

Kafija 16
2 kafijas 16
Kafijas biezumu tvertne 4
Kafijas padeves krāns
Kafijas padeves krāns ar
regulējamu augstumu 4
Kapučīno 17
Kapučīno putotāja skalošana 30
Karsts ūdens 21
Karstā ūdens un tvaika pagatavošana
Karstā ūdens un tvaika
pagatavošanas slēdzis 4
Klientu atbalsts 48
Kļūdas
Problēmu risināšana 42
Kontaktinformācija 49
Kopne
Tehniskie parametri 45
Krūzītes paliktnis 4

Lietošana pirmajā reizē 10
Ar filtra kārtridža aktivizēšanu 11
Bez filtra kārtridža
aktivizēšanas 12

Malta kafija 19
Maltas kafijas mērkarote 4
Maluma pakāpe
Dzirnaviņu regulēšana 21
Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

Nosaukuma maiņa 28

S

Alfabētiskais rādītājs

Pareiza lietošana 6
Paziņojumi displejā 45
Piens
Piena pieslēgums 14
Piena putas 18
Piepildīšana
Pupiņu tvertne 10
Ūdens tvertne 14
Paplāte 4
Poga
Iesl./Izsl. Poga 5
P poga (programmēšanai) 5
Problēmas
Problēmu risināšana 46
Produkta iestatījumi 26
Regulēšana 26
Programmēšanas režīms 24
Apkopes iestatījumi 30
Automātiskā izslēgšanās 29
Enerģiju taupošs režīms 30
Displeja iestatījumi 32
Valoda 33
Produkta iestatījumi 26
Ūdens cietības pakāpes
iestatīšana 26
Ūdens daudzuma mērvienības 28
Informācijas aplūkošana 34
Produkta nosaukuma maiņa 28
Produkta aizvietošana
sākumekrānā 27
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana 33
Pupiņu tvertne 4

Sākotnējie iestatījumi programmēšanas
		
režīmā 25
Sākotnējie iestatījumi krūzītes ūdens
		
daudzumam 20
Simbolu atšifrējums 3
Skalošanas
Kapučīno putotāja skalošana 30
Skalošana
Smalku putu putotājs 36
Iekārta 35

51

10

Alfabētiskais rādītājs

Smalku putu putotājs 4
Tīrīšana 36
Izjaukšana un skalošana 37
Skalošana 36

T

U

Ū
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Tehniskie parametri 49
Tālrunis 56
Tīrīšana
Pupiņu tvertne 44
Smalku putu putotājs 36
Iekārta 41
Transportēšana 48

Utilizācija 48
Uzpildes piltuve
Maltas kafijas uzpildes piltuve 4

Ūdens cietības pakāpe
Ūdens cietības pakāpes
noteikšana 13
Ūdens cietības pakāpes
iestatīšana 31
Ūdens daudzuma mērvienība 32
Ūdens tvertne 4
Atkaļķošana 44
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JURA kontaktinformācija / juridiskā informācija

JURA kontaktinformācija / juridiskā informācija
EUGESTA un Partneri
Dzirciema 119b, Rīga, LV-1055
tel. +371 67472500
jura@eugesta.lv
@@ Papildu kontaktinformācija par servisu Jūsu valstī ir atrodama
vietnē www.jura.com.
Direktīvas

UU
UU
UU
UU

Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskais izmaiņas. Šajā instrukcijā lietotās diagrammas ir paredzētas tikai ilustratīviem nolūkiem un
neatspoguļo iekārtas oriģinālās krāsas. Dažas Jūsu IMPRESSA daļas
var būt atšķirīgas.

Atgriezeniskā saite

Jūsu viedoklis mums ir ļoti svarīgs! Lietojiet saziņas formu, kura
atrodas www.jura.com.

Autortiesības
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Iekārta atbilst šādām direktīvām:
2006/95/EC – Zemsprieguma direktīva
2004/108/EC – Elektromagnētiskā savietojamība
2009/125/EC – Ekoloģisks dizains
2011/65/EU – RoHS direktīva

Šī instrukcija satur informāciju, kuru aizsargā autortiesības. Šīs instrukcijas pavairošana, lietošanai vai tulkošana citā valodā bez rakstiskas JURA Elektroapparate AG atļaujas ir aizliegta.

