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JURA Impressa kávégépek figyelmeztető jelzései
Ha világít, a gép kész a kávéfőzésre
Ha villog, a gép nem főz kávét
Ha világít, a gép öblítést kér, kávéfőzés nem lehetséges
Ha villog, az öblítő program fut (15 másodperc)
Ha világít, zsírtalanítás szükséges, de lehet kávét főzni
Ha villog, a zsírtalanító program fut (15 perc)
Ha világít, vízkőmentesítés szükséges, de lehet kávét főzni
Ha villog, vízkőmentesítő program fut (50 perc)
Ha világít, csepptálca megtelt
Ha villog, csepptálca nincs a helyén
Ki kell nyitni, vagy el kell zárni a vízcsapot (állapottól függően)
Víz utántöltése szükséges
Kávé hiány (töltse fel a kávétartályt kávéval, vagy állítsa durvábbra a
szemcsenagyságot, vagy növelje meg a kávé mennyiséget a kisajtó mögötti
pótméterrel)
Porkávé főzése
Zsíroldó program közben a tabletta bedobása szükséges a porkávé adagolóba
Szerviz szükséges

A kijelző elrendezése

A szemcsenagyság állítása

durvább

finomabb

Cappuccino készítés JURA IMPRESSA kávégépekkel
Nyomja meg a vízcsap feletti gombot, várja meg, hogy a lámpa állandóan világítson.
Ezután a vízcsap elforgatásával elkezdheti a gőzölést. Gőzölés után nyomja meg a
gombot ismét, mire a gép automatikusa lehűti a kazánt. Ezután ismét lehet kávét főzni.

JURA Impressa kávégépek mosó programjai
Öblítő program Világít az öblítést kérő lámpa
Nyomja meg a mosó gombot

Elindul az öblítő program, és fél percen
belül leáll

Tablettás átmosás (alsó sor 3. gomb ) Világít a mosóprogramot kérő lámpa
Nyomja meg hosszan a mosó gombot (ajtó mögötti
bal alsó gomb)
Töltse fel a víztartályt, ürítse ki a csepptálcát, majd
nyomja meg a mosó gombot
Dobjon be egy zsíroldó tablettát a porkávé
adagolóba, majd nyomja meg a mosó gombot.
Ürítse ki a csepptálcát.

Villog az alsó sor 1-2-3. lámpa
Elkezdődik a mosóprogram, közben
villog az alsó sor 3. lámpája. Két perc
múlva leáll és világít a felső sor 3.
lámpája és villog az alsó sor 3. lámpája.
Folytatódik a mosó program, villog az
alsó sor 3. lámpája, majd villog a
csepptálca lámpája.
A gép kész a kávéfőzésre

Vízkőmentesítés
Kapcsolja ki a gépet, várjon amíg lehűl a kazán
Kikapcsolt állapotban nyomja meg hosszan a
vízkőmentesítés gombját. (ajtó mögötti jobb alsó
gomb)
Töltse fel 6 dl vízkőoldóval a víztartályt, ürítse ki a
csepptálcát, majd nyomja meg a vízkőmentesítés
gombját.
Nyissa ki a vízcsapot és nyomja meg a
vízkőmentesítés gombját.
Ürítse ki a csepptálcát, töltse fel tiszta vízzel a
víztartályt, majd nyomja meg a vízkőmentesítés
gombját.
Zárja el a vízcsapot
Ürítse ki a csepptálcát

Villog a felső sor 1-3. lámpája és az alsó
sor 1-3. lámpája.
Elkezdi a mosó programot, közben villog
a felső sor 1-3. lámpája. Néhány perc
múlva leáll és villog a felső sor 1-3. és az
alsó sor 5. lámpája.
Folytatódik a program, közben villog a
felső sor 1-3. lámpája. Néhány perc
múlva leáll és villog a felső sor 1-3. és az
alsó sor 1-3. lámpája.
Folytatódik a program, villog a felső sor
1-3. lámpája. Néhány perc múlva leáll a
gép és villog az alsó sor 5. lámpája is.
Folytatódik a program, majd villog a
csepptálca lámpája.
A gép kész a kávéfőzésre

