Impressa F50 / F5 / F505
Használati utasítás

A kávégép első használata
Kapcsolja be a készüléket
Töltse fel a szemeskávé
tartályt
Nyomja meg a

gombot

Amikor ez a szöveg jelenik meg: LANGUAGE ENGLISH
Forgassa a forgókapcsolót addig, amíg a kívánt nyelv meg
nem jelenik, majd nyomja meg a kapcsolót a kiválasztáshoz
Emelje ki a víztartályt
Töltse meg a víztartályt, és helyezze vissza a gépbe
Amikor ez a szöveg jelenik meg: OPEN TAP
Helyezzen egy üres edényt a gőzcsap alá
Tekerje a kapcsolót ebbe az állásba
Amikor a kijelzőn megjelenik, tekerje vissza alapállásba
Amikor ez a szöveg jelenik meg:
PRESS RINSE
Helyezzen edényt a kávé kifolyó alá
Nyomja meg a karbantartás
megjelenik

A gép készen áll a használatra

gombot amikor a kijelzőn

Szűrő behelyezése (első alkalom)
1
2

Távolítsa el a kávégép
víztartályát, és hajtsa jel a szűrő
tartó tetejét (1)
Helyezze be a szűrőbetétet (2) a víztartályba, enyhén
nyomja lefelé Zárja be a szűrő tetejét (1)
Töltse fel a kávégép víztartályát
Tartsa lenyomva a P gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik
a FILTER felirat.

Nyomja le a forgókapcsolót a nyugtázáshoz
Tekerje el a forgókapcsolót amíg meg nem
jelenik a YES felirat. Nyomjuk le a
forgókapcsolót a nyugtázáshoz.

Helyezzünk legalább 0,5 literes edényt a gőzkar alá
Tekerje a csapot a

pozícióba

Tekerje alapállásba, amikor megjelenik a kijelzőn
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Kávéfőző tisztítása (időtartam: kb. 15 perc)
Amikor ez a szöveg jelenik meg READY CLEAN
Nyomja le a karbantartás gombot
amíg a kijelzőn az
EMPTY TRAY felirat meg nem jelenik
Ürítse ki a csepegtetőtálcát és helyezze vissza a kávégépbe

Távolítsa el a csepegtetőtálcát a kávéfőzőből
Helyezzünk egy edényt (kb. 1 liter) a kávékifolyó alá.
Nyomja meg a

gombot

Szöveg megjelenítése: FILL TABLET
Nyissa fel az őrölt kávé adagoló fedelét
Dobjon tisztító tablettát a nyílásba és zárja le
a fedelet, majd nyomja meg a

gombot

Szöveg: EMPTY TRAY
Ürítse ki a csepegtetőtálcát és a zaccfiókot, majd helyezze
vissza mindkettőt a kávégépbe.
Törölje ki száraz ruhával a zaccfiókot és az őröltkávé beöntő
nyílást a tisztitás végeztével.
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A vízszűrő cseréje
50 liter víz felhasználása után vagy legkésőbb két
hónap elteltével a szűrőpatront cserélni kell.
A kijelzőn megjelenő szöveg: READY / FILTER
Kapcsolja ki a gépet a be / ki gombbal:
Nyomja meg a karbantartás gombot
amig az
alábbi felirat meg nem jelenik a kijelzőn:

CGH FILTER OPEN TAP

1
2

Ürítse ki a víztartályt
Nyissa fel a szűrőtartó fedelét (1)
Távolítsa el a régi CLARIS Plus szűrőbetétet a tartályból
Helyezze be az új szűrőbetétet (2) enyhe lenyomással
Zárja le a szűrőtartó fedelét (1)
Töltse fel víztartályt és helyezze vissza a kávégépbe
Helyezzünk legalább 0,5 literes edényt a gőzkar alá
Tekerje a csapot a

pozícióba

Tekerje alapállásba, amikor megjelenik a kijelzőn

A gép készen áll a használatra

A ká végép vízkőtelenítése (időtartam: kb. 40 perc)
A kijelzőn megjelenő szöveg:
DECALCIFY
Kapcsolja ki a kávéfőzőt a be / ki gomb segítségével
gombot, amíg a kijelzőn meg
Tartsa lenyomva a karbantartás
nem jelenik: EMPTY TRAY
Ürítse ki a csepegtetőtálcát és a zaccfiókot
Távolítsa el a cappuccino készítőt a gőzkarról
Megjelenő szöveg: AGENT IN TANK
Távolítsa el a víztartályt és ürítse ki
Töltse fel a víztartályt vízkőoldó folyadékkal
Helyezze vissza a víztartályt
Helyezzünk legalább 0,5 literes edényt a gőzcsap alá
Tekerje a tárcsát a

pozícióba

A kijelzőn megjelenő szöveg: DE-SCALING
Tekerjük a kart alapállásba, amikor megjelenik a kijelzőn

Kávéfőző vízkőtelenítése (folytatás)
A kijelzőn megjelenő szöveg: EMPTY TRAY
Ürítse ki a csepegtető tálcát, és helyezze vissza
Öblítsük ki a víztartályt is hideg friss csapvízzel , és
helyezzük vissza a kávégépbe

Megjelenő szöveg: OPEN TAP
Tegyünk edényt a csap alá
Tekerjük a csapot a
pozícióba
Tekerjük a kart alapállásba, amikor megjelenik a kijelzőn
Megjelenő szöveg: OPEN TAP
Ürítse ki a csepegtető tálcát,
és helyezze vissza
Helyezze vissza a Cappucciono fejet
Helyezzen üres edényt a kávé-kifolyó alá
Nyomja meg a karbantartási
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szimbólumot

A cappuccino fej öblítése
A tökéletes működés biztosítása érdekében a professzionális
cappuccino fejet rendszeresen ki kell öblíteni.
Szerelje szét a kapucsínó fejet
Alaposan öblítsük ki a fúvóka minden részét folyó víz alatt
Szereljük össze újra a kapucsínó fejet

A profi kapucsínó fej tisztítása
A tökéletes működés érdekében a kapucsínó fejet rendszeresen meg
kell tisztítani
Helyezzen egy tartályt a kapucsínó fej alá
Töltsön meg egy másik edényt 2,5 dl vízzel és adjun hozzá
egy kupaknyi Auto-cappucciono tisztítót
Helyezze a tejcsövet az Auto-cappuccino
tisztító folyadék oldatba
Nyissa ki a gőzcsapot amíg a Auto-cappuccino tisztító
folyadék ki nem ürül
Töltsük fel a tartályt 2,5 dl friss vízzel
Helyezze a tejcsövet a friss vízbe
Nyissa ki a gőzcsapot amíg a víz ki nem ürül
A kapucsínó fej tisztítása elkészült
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Fontos tájékoztatások
A kávégép rendeltetésszerű használata
Ez a kávégépgép magánjellegű, háztartási használatra készült. Csak kávé készítésére,
valamint forró tej és forró víz készítésére szolgál. Bármiféle egyéb jellegű felhasználás nem
rendeltetésszerű használatnak minősül.
A JURA Elektroapparate AG nem vállal semmiféle felelősséget a nem rendeltetésszerű
használat következményeiért.
Mielőtt üzemeltetni kezdi a gépet, kérjük, olvassa el alaposan és teljes egészében ezt a
használati útmutatót, és mindenkor tartsa be az összes útmutatást.
Tartsa ezt a kézikönyvet a készülék közelében, és ha a gépet más felhasználónak adja át,
vele együtt adja át a használati útmutatót is.
Az Ön biztonsága érdekében Kérjük, figyelmesen olvassa el az alább felsorolt, biztonsági
szempontból fontos információkat.
Az akár halálos veszélyt is jelentő áramütés elkerülése érdekben:
Soha ne használjon hibás készüléket, vagy olyan gépet, amelynek tápvezetéke sérült.
Amennyiben sérülések jelét észleli, például égett szagot érez, azonnal húzza ki a gép
csatlakozóját a hálózati aljzatból és vegye fel a kapcsolatot a JURA szervizzel.
Ha a gép tápvezetéke megsérült, abban az esetben vagy közvetlenül a JURA cég, vagy egy
felhatalmazott kávégép szerviz javíthatja meg.
Ügyeljen arra, hogy a JURA készülék és a tápvezeték ne legyen közel semmiféle forró
felülethez.
Gondoskodjék arról, hogy a tápvezeték ne szoruljon be sehová és ne dörzsölődjön hozzá éles
peremekhez.
Soha ne nyissa fel a gépet és ne próbálja megjavítani. Ne hajtson végre a készüléken
semmiféle olyan módosítást, amelyről nem ír a jelen használati útmutató.
A gépben feszültség alatti alkatrészek vannak. Ha felnyitják a készüléket, akár halálos
áramütés veszélyével is számolni kell. Javításokat csak felhatalmazott JURA szerviz
végezhetnek, eredeti pótalkatrészek és tartozékok felhasználásával. Ha a gép hibás, akkor
üzemeltetése nem biztonságos és sérülést vagy tüzet okozhat.
A készülék károsodásának, valamint a személyi sérülések vagy tűz keletkezésének elkerülése
érdekében:
Soha ne hagyja, hogy a tápvezeték lazán lelógjon valahonnan. A tápvezetékben megbotolhat
valaki, vagy sérülés keletkezhet a vezetéken.

Védje a JURA készüléket az olyan jellegű környezeti hatásoktól, mint például az eső, a fagy
és a közvetlen napsugárzás.
Ne merítse vízbe a JURA készüléket, a vezetékeket vagy a csatlakozókat.
Ne tegye a JURA gépet vagy bármelyik alkatrészét mosogató gépbe.
Bármiféle tisztítási művelet előtt kapcsolja ki a főkapcsolóval a JURA készüléket. A
készüléket, lehetőség szerint száraz kendővel törölgesse, és óvja a nagy mennyiségű víz
ráömlésétől.
Csak a gép adattábláján feltüntetett feszültségű hálózathoz csatlakoztassa a készüléket.
Kérjük, csak eredeti JURA karbantartási termékeket használjon. Olyan termékek
felhasználása, amelyeket nem kifejezetten ajánl a JURA, kárt okozhat az JURA készülékben.
Ne használjon adalékokkal kezelt vagy karamellizált kávébabot.
Csak friss, hideg vízzel töltse fel a víztartályt.
A kávébab-tartályba soha ne töltsön vizet.
Ha hosszabb ideig távol lesz, a főkapcsolóval kapcsolja ki a készüléket. 8 személy használja,
aki: Ha a készüléket gyermek vagy olyan, aki nem rendelkezik a gép biztonságos
használatához szükséges fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, vagy tapasztalatok
vagy ismeretek hiánya miatt nem képes biztonságosan használni a készüléket akkor a
használatra egy felelős személynek felügyelnie kell, vagy megfelelő útmutatást kell adni
ahhoz, hogyan használható biztonságosan a készülék.
Biztonsági szempontok a CLARIS Blue szűrőpatron kezelése kapcsán:






A szűrőpatronokat gyermekek számára nem elérhető helyen kell tartani.
Tárolja a szűrőpatronokat lezárt csomagolásban, száraz helyen.
Védje a patronokat a hőhatásoktól és a közvetlen napsugárzástól.
Ne használjon sérült szűrőpatront.
Ne nyisson fel szűrőpatront.

