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Oluline teave

Masin on ehitatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda 

võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee 

kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid loetakse ebaõigeteks. 

JURA ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise taga-

järgede eest.

Alljärgnev ohutusteave on väga tähtis, sest aitab vältida ele-

ktrilöögi saamise ohtu. Palun loe see teave hoolikalt läbi.

Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega 

masinat.

Tõrgete korral – näiteks siis, kui tunned kõrbe- 

lõhna – eemalda masin viivitamatult vooluvõrgust ja võta 

ühendust JURA hooldustöökojaga.

Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda 

ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud 

hooldustöökotta.

Ära aseta IMPRESSAt ja selle toitejuhet kuumade 

pindade, näiteks gaasi- või elektripliidi, lähedusse.

Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega 

hõõruks teravate servade vastu.

Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära modifitseeri 

masinat ühelgi viisil, mida ei ole IMPRESSA kasutusjuhendis 

kirjeldatud. Masina mõned sisemised osad on voolu 

all. Masina avamisel võid tõsiselt viga saada. Masinat 

võib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, 

kasutades originaalvaruosi ja lisatarvikuid.

Tila või otsikute vastu puutudes võid ennast põletada või 

kõrvetada, seepärast:

hoia kohvimasinat lastele ligipääsmatus kohas;

ära puuduta masina kuumi osi. Kasuta masina tõstmiseks 

käepidemeid.

p
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Õige kasutamineÕige kasutamine
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Oluline teave

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada  

vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tule-

kahju vältimiseks:

jälgi, et kohvimasina toitejuhe oleks peidetud, nii et keegi 

ei saaks selle otsa komistada ega seeläbi ennast ja/või 

masinat vigastada;

ära jäta oma IMPRESSAt välja vihma, külma või päikese 

kätte;

ära aseta IMPRESSAt, selle juhet ega ühendusi vette;

ära aseta IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudepesu-

masinasse;

enne puhastamist lülita oma IMPRESSA alati toite- 

lülitist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, 

mitte märga lappi, ning väldi rohkete pritsmete sattumist 

masinale.

jälgi, et võrgupinge vastaks masina tehnilistele para-

meetritele. (vt andmesilti ja 14. peatükki “Tehnilised 

andmed ja orientiirväärtused”.)

kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kasuta-

des muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt 

heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada;

ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamelliseeritud 

kohviube (nn maitsekohvisid);

kasuta veemahuti täitmiseks ainult külma värsket 

kraanivett;

kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis 

lülita see välja ja eemalda vooluvõrgust;

hoia seda kasutusjuhendit IMPRESSA ligidal ja anna see 

vajaduse korral üle masina järgmisele omanikule.

p
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IMPRESSA C5 kasutusjuhend

Sa hoiad oma käes IMPRESSA C5 kasutusjuhendit. See kasu-

tusjuhend aitab Sul ennast oma IMPRESSAga kiirelt ja ohutult 

kurssi viia ning õpetab Sind kasutama kõiki masina võimalusi.

2. peatükk “IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasu-

tamine” selgitab sammhaaval, kuidas IMPRESSAt üles seada 

ja ette valmistada.

3. peatükk “Juhtnuppudega tutvumine” on IMPRESSA tundma-

õppimiseks hädavajalik. Peatükk kutsub Sind proovima erinevaid 

kohvijooke, mida masinaga valmistada saab.

Et kohv ja erinevad kohvijoogid on JURAle väga olulised, oleme 

kogunud 4. peatükki “Retseptid” soovitused maitsvate jookide 

valmistamiseks.

Ülejäänud peatükkides käsitletakse spetsiifilisemaid teemasid.

Kui kasutad IMPRESSA C5 käsiraamatut, saab Sinust kohvi-

jookide meister – tõeline barista!

IMPRESSA C5 kasutusjuhendIMPRESSA C5 kasutusjuhend
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IMPRESSA C5 kasutusjuhend katab kõiki IMPRESSA C-seeria 

mudeleid.

MudelidMudelid

Hoiatused

ETTEVAATUST

Pööra alati hoolikalt tähelepanu 

punktidele, mis on tähistatud sõna-

ga ETTEVAATUST või HOIATUS. 

HOIATUS viitab isikliku vigas-

tuse ohule. ETTEVAATUST viitab 

masina või muu vara kahjustamise 

ohule.

ETTEVAATUST
Sõna ETTEVAATUST juhib 

tähelepanu olukordadele, kus koh-

vimasin võib viga saada.

Sümbolite kirjeldusSümbolite kirjeldus Hoiatused

ETTEVAATUST

Pööra alati hoolikalt tähelepanu 

punktidele, mis on tähistatud sõna-

ga ETTEVAATUST või HOIATUS. 

HOIATUS viitab isikliku vigas-

tuse ohule. ETTEVAATUST viitab 

masina või muu vara kahjustamise 

ohule.

ETTEVAATUST
Sõna ETTEVAATUST juhib 

tähelepanu olukordadele, kus koh-

vimasin võib viga saada.

Sümbolite kirjeldusSümbolite kirjeldus

Kasutatavad sümbolid

 o IMPRESSA kasutamist hõlbus-

tavad nõuanded ja teave.

@ Huvitavat lisateavet leiad JURA 

veebileheküljelt www.infomelton.

jura.com

l Soovitus toimingu tegemiseks. 

See sümbol tähendab, et masin 

nõuab Sinult teatava toimingu 

läbiviimist.

Kasutatavad sümbolid

 o IMPRESSA kasutamist hõlbus-

tavad nõuanded ja teave.

@ Huvitavat lisateavet leiad JURA 

veebileheküljelt www.infomelton.

jura.com

l Soovitus toimingu tegemiseks. 

See sümbol tähendab, et masin 

nõuab Sinult teatava toimingu 

läbiviimist.

Model variants



10

Tere tulemast IMPRESSA maailma!

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA IMPRESSA kohvimasina! 

Täname Sind usalduse eest! Meie kohvimasinad, mis on toode-

tud Šveitsis, on avaldanud muljet paljudele sõltumatutele 

kriiti-kutele ja pälvinud mitmeid disainiauhindu. Teeme kõik 

endast oleneva, et Sinu soetatud täisautomaatne kahetassiline  

espresso- ja kohvimasin teeniks Sind pikki aastaid, pakkudes 

täiuslikke kohvijooke nii Sinu perele kui ka külalistele – ja seda 

vaid ühe nupuvajutusega.

IMPRESSA kasutusjuhend annab Sulle ülevaate kõigist 

teemadest, mis on vajalikud selleks, et oskaksid oma kohvi- 

masinat isiklike eelistuste järgi seadistada ja kasutada. Samuti 

käsitletakse juhendis selliseid küsimusi nagu katlakivi kogune-

mise vältimine ning annab tähtsaid hooldusalaseid nõuandeid. 

Meie põhieesmärk on rikastada Sinu kujutlusvõimet meeliköit-

vate kohviretseptidega ning innustada Sind kasutama iga päev 

kõiki neid arvukaid võimalusi, mida JURA täisautomaatne kohvi- 

masin Sulle pakub.

Soovime Sulle palju ergutavaid ja nauditavaid hetki oma  

IMPRESSA seltsis.

Parimate soovidega

Emanuel Probst

Tegevjuht

Tere tulemast IMPRESSA maailma!
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1  ��������� ������������ ��� – �lick & Drink

JURA on vankumatult pühendunud suurepäraste kohvimasinate 

väljatöötamisele, mis suudaksid esile tuua iga kohvisegu ja rösti 

parimad omadused. Eesmärgi saavutamiseks on võetud kasu-

tusele nutikas eeltõmbamissüsteem ja pööratud tähelepanu 

kõigile üksikasjadele.

IMPRESSA C5 demonstreerib, kui suurepäraselt võib kohv 

maitsta ning kui lihtne on üht tassitäit valmistada. IMPRESSA 

kompaktseeria uued mudelid viivad kohvikvaliteedi standar-

did täiesti uuele tasemele, säilitades samas oma visuaalse ligi- 

tõmbavuse – ja seda iga nurga alt. Erilist imetlust väärib nuti-

kas juhtimispõhimõte. Kõiki kohvijooke saab valmistada vaid 

üheainsa lihtsa ja kergesti mõistetava pöördlüliti abil.

Click & Drink

Tänu murrangulisele juhtimispõhimõttele, mis rakendab vaid 

ühte nutikat pöördlülitit, piisab suurepärase kohvi valmista-

miseks ühest nupuvajutusest. Valiku tegemiseks tuleb liht-

salt lüliti abil määrata, kas soovid kohvi või espressot ja kas 

ühte või kahte tassitäit. Seejärel vajuta juhtnuppu ja juba 

mõni sekund hiljem võid nautida oma jooki.

Märgutuled

Kergesti mõistetavad punased märgutuled edastavad Sulle 

kogu teabe, mida Sa vajad. Pöördlüliti vahetus läheduses 

paiknevad tagasihoidlikud hooldusprogrammide nupud 

koos vastavate märgutuledega.

Reguleeritava kõrgusega kohvitila

Kohvitila, mille kõrgust saab sujuvalt reguleerida vahemikus 

65–111 mm, sobib igas mõõdus tasside ja kruusidega, 

ükskõik kas soovid valmistada väikest tassitäit espressot 

või suurt kruusitäit hommikukohvi. Tänu sellele ei pritsi 

kohv masinale ning crema jääb rikkalik ja tihe. Ka masina 

suurepärane disain ja kvaliteet torkavad selgelt silma.

p

p

p

1 ��������� ������������ ��� – �lick & Drink1 ��������� ������������ ��� – �lick & Drink

Kohv, mis vastab �inu 
kõige julgematele 
ootustele

Kohv, mis vastab �inu 
kõige julgematele 
ootustele
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1  ��������� ������������ ��� – �lick & Drink

Ühendussüsteem Connector System©

Ühendussüsteem Connector SystemSystem© võimaldab kasutada 

nii tavavarustusse kuuluvat automaatset piimavahustajat 

Easy-Auto-Cappuccino, kuumaveeotsikut, mis tagab ühtlase 

veejoa, kui ka lisavarustusse kuuluvaid kaheastmelist 

vahustamisotsikut ja professionaalset piimavahustajat 

Profi-Auto-Cappuccino, mis tagab täiusliku piimavahu ja 

võimaldab piima kuumutada.

Lisateavet selle teema kohta leiad 13. peatükist 

“Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!”

Külasta meid Internetis.

Aadressilt www.jura.com leiad huvitavat ja uusimat teavet 

nii oma IMPRESSA kui ka kõigi teiste kohviteemade  

kohta.

��������� ���-ga saab lõbusalt tutvust teha ka oma arvuti 
vahendusel.

Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com. Interak- 

tiivne abimees LEO aitab Sind, selgitab Sulle IMPRESSA 

eeliseid ja õpetab masinat kasutama.

p

@

@

JU��� �nternetisJU��� �nternetis

��biprogramm��biprogramm
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2  IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet selle kohta, kuidas kasutada oma 

IMPRESSAt nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükk õpetab 

sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide nautimiseks ette 

valmistada.

 Tavavarustusse kuuluvad järgmised osad:

täisautomaatne kohvimasin JURA IMPRESSA;

filter CLARIS plus;

JURA automaatse piimavahustaja puhastusvahend;

stardikomplekt, kuhu kuuluvad:

IMPRESSA C5 kasutusjuhend;

IMPRESSA C5 kiirjuhend;

piimavoolik;

JURA puhastustabletid;

eeljahvatatud kohvi mõõtelusikas;

kuumaveeotsik;

testribad Aquadur®;

mitmekeelne ülevaade hoolduse märgutuledest.

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. See kaitseb kohvimasinat 

transpordi ajal.

IMPRESSAt üles seades ja ühendades toimi järgmiselt:

aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda 

vett;

vali koht, kus Sinu IMPRESSA ei saa üle kuumeneda;

ära kunagi aseta IMPRESSA kohvimasinat kuumale  

pinnale, näiteks pliidile;

kontrolli, kas võrgupinge vastab kohvimasina andmesildil 

olevatele parameetritele;

paiguta toitejuhe nii, et keegi ei saaks selle taha komis-

tada.

p
p
p
p

u
u
u
u
u
u
u
u

p

p
p

p

p

2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

TavavarustusTavavarustus

Ülesseadmine ja 
ühendamine
Ülesseadmine ja 
ühendamine
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2  IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Täiusliku kohvi nautimiseks soovitame vett vahetada iga päev.

Kasuta veemahuti täitmiseks ainult värsket külma 

vett. Ära vala mahutisse piima, mineraalvett ega muid  

vedelikke.

Ava veemahuti kaas.

Eemalda veemahuti ja loputa see külma kraaniveega 

puhtaks.

Täida veemahuti värske külma kraaniveega ja aseta  

kohale tagasi.

Sulge veemahuti kaas.

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma 

aroomi säilitada.

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas 

eeljahvatatud või külmkuivatatud kujul, kahjustavad jahvatit.

Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.

Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.

Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad 

võõrkehad.

Uutel masinatel on oamahutis infoleht, võta see välja.

Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate 

kui ka oamahuti kaas.

o

l
l

l

l

l
l
l

l
l

 
Veemahuti täitmine
 
Veemahuti täitmine

Oamahuti täitmineOamahuti täitmine

ETTEVAATUSTETTEVAATUST
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2  IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Vigase toitejuhtmega masina kasutamine tekitab ohu saada  

elektrilöök.

Ära kasuta vigase toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus: veemahuti peab olema täis.
Eemalda sümbolnäidiku kaitsekile.

Torka pistik seinakontakti.

	 e	 l Lülita IMPRESSA masina tagaküljel paiknevast 

toitelülitist sisse.

Süttib sümbol “On/Off” g	 , mis näitab, et masin on 

ooterežiimil

	 m	 l IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta pöördlülitit.

Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.

Aseta nõu automaatse piimavahustaja alla.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Kraani kõrval olev valgussektor süttib. Süsteem täitub 

veega. Automaatse piimavahustaja otsikust voolab natuke 

vett.

See protsess peatub automaatselt. Kraani kõrval olev  

valgussektor hakkab vilkuma.

	 t	 l Keera kraani päripäeva.

Nii kaua kui masin soojeneb, hoolduse sümbol h	vilgub. 

Hoolduse sümbol h	süttib. 

Aseta nõu kohvitila alla.

	 m	 l Vajuta pöördlülitit.

Masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt.

l

l
l

l

l

Esmakordne 
kasutamine
Esmakordne 
kasutamine

HOIATUSHOIATUS
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2  IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Süttib sümbol “1 espresso” .. a	, mis näitab, et IMPRESSA 

on kasutusvalmis.

Kui valmistad mõnda kohvijooki esimest korda ja jahvati 

ei ole veel kohviubadega täitunud, siis võivad hoolduse 

märgutuli ja oamahuti sümbol y	 vilkuda. Sellisel juhul 

valmista uus kohvijook.

Kasutades filtreid CLARIS plus, ei ole vaja IMPRESSAt katla-

kivist puhastada.

Vii toiming “Filtri kasutamine” läbi ilma pausideta. Nii 

tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri kasutusjuhendiga. 

Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Filtri CLARIS kohta leiad lisateavet 9. peatükist “CLARIS plus 

– vesi täiusliku kohvi jaoks”.

Eemalda filtri CLARIS plus pakend.

Eemalda veemahuti ja tühjenda see.

Tõsta filtrihoidja üles ja aseta filter veemahutisse, surudes 

seda kergelt.

Sulge filtrihoidja. See lukustub klõpsuga paigale.

Täida veemahuti külma värske kraaniveega ja aseta kohale 

tagasi.

Filtri eluiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida filtri-

hoidja kuupäevasildilt.

o

o

@

l
l
l

l
l

o
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2  IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Eeltingimus: IMPRESSA peab olema välja lülitatud 
(ooterežiimil).

Ava juurdepääsuluuk.

	n	l Hoia filtrinuppu all, kuni süttib filtri märgutuli.

	 ä	 l Keera pöördlülitit, kuni pöördlüliti ümber paiknevad 

kolm valgussektorit süttivad.

Kui kolm valgussektorit on süttinud, on filter aktiveeritud. 

Kui ükski valgussektor ei sütti, siis see tähendab, et filter 

ei ole aktiveeritud.

	 m	 l Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.

Aseta automaatse piimavahustaja alla vähemalt 500 ml 

nõu.

Kui piimavoolik on ühendatud, siis võta see lahti.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Algab filtriloputus. Kraani kõrval olev valgussektor  

süttib.

Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega 

mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt umbes 500 ml vee kasu-

tamise järel ja kraani kõrval olev valgussektor hakkab 

vilkuma.

	 t	 l Keera kraani päripäeva.

IMPRESSA lülitab ennast välja (ooterežiimile). Filter 

on nüüd aktiveeritud.mode).

l

o

l

l



18

2  IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA  

kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee kareduse seadistamine 

on seetõttu väga oluline.

Kui Sa kasutad filtrit CLARIS plus ja oled selle aktiveeri-

nud, siis ei ole võimalik vee karedust seadistada.

Vee kareduse tasemeks määratakse tehases 3.

Sümbolnäidikule ilmuvad sümbolid näitavad vee kareduse seadis- 

tust. Määratud vee kareduse taset näitab sümbolite arv.

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada stardi- 

komplektis leiduvaid testribasid Aquadur®.

Torka testriba korraks (üheks sekundiks) voolava 

kraanivee alla. Raputa riba kuivaks.

Oota umbes üks minut.

Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® 

toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

Nii saad teada kohaliku kraanivee kareduse.

o

o

l

l
l

l

Vee kareduse 
hindamine ja 
seadistamine

Vee kareduse 
hindamine ja 
seadistamine

Tase Vee karedus Näit ekraanil

0 Vee kareduse funktsioon on välja lülitatud, auto-

maatne katlakivieemalduse teavitus on välja lüli-

tatud.

Ükski sümbol ei põle.

1 Vee karedus Saksa kareduskraadides 1–7 °dH

Vee karedus Prantsuse kareduskraadides  

1,79–12,53 °f

Üks sümbol põleb.

a

2 Vee karedus Saksa kareduskraadides 8–15 °dH

Vee karedus Prantsuse kareduskraadides  

14,32–26,85 °f

Kaks sümbolit põlevad.

a	s

3 Vee karedus Saksa kareduskraadides 16–23 °dH

French degree of water hardness 28.64 – 41.14° f

Kolm sümbolit põlevad.

a	s	d
4 Vee karedus Saksa kareduskraadides 24–30° dH

Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 42,96–

53,7° f

Neli sümbolit põlevad.

a	s	d	f

Tase Vee karedus Näit ekraanil

0 Vee kareduse funktsioon on välja lülitatud, auto-

maatne katlakivieemalduse teavitus on välja lüli-

tatud.

Ükski sümbol ei põle.

1 Vee karedus Saksa kareduskraadides 1–7 °dH

Vee karedus Prantsuse kareduskraadides  

1,79–12,53 °f

Üks sümbol põleb.

a

2 Vee karedus Saksa kareduskraadides 8–15 °dH

Vee karedus Prantsuse kareduskraadides  

14,32–26,85 °f

Kaks sümbolit põlevad.

a	s

3 Vee karedus Saksa kareduskraadides 16–23 °dH

French degree of water hardness 28.64 – 41.14° f

Kolm sümbolit põlevad.

a	s	d
4 Vee karedus Saksa kareduskraadides 24–30° dH

Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 42,96–

53,7° f

Neli sümbolit põlevad.

a	s	d	f
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2  IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

Näide. Selleks, et määrata vee kareduseks 3. taseme asemel  
4. tase, toimige järgmisel viisil.
Eeltingimus: IMPRESSA peab olema välja lülitatud 

(ooterežiimil).

Ava juurdepääsuluuk.

	b	l Hoia katlakivieemalduse nuppu b	 all, kuni katlakivi-

eemalduse märgutuli süttib.

Katlakivieemalduse märgutuli b	 ja sümbolid a	 s	 d	
süttivad.

	 ä	 l Keera pöördlülitit kuni neli sümbolit a	s	d	f süttivad.

	 m	 l Seadistuse 4. taseme kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

IMPRESSA lülitab ennast välja (ooterežiimile). Vee 

karedus on nüüd määratud.

Jahvatit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

Reguleerides jahvatusastet ajal, mil jahvati ei tööta, võite 

jahvatusastme lülitit kahjustada.

Reguleerige jahvatusastet ainult ajal, mil jahvati töötab.

Meie soovitused:

lühikeste jookide puhul (espresso, ristretto) valige peenem 

jahvatusaste;

pikkade jookide puhul (hommikukohv, kruusiga kohv)  

valige jämedam jahvatusaste.

Näide. Selleks, et kohvi valmistamise ajal jahvatusastet muuta, 
toimi järgmisel viisil.

Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.

Aseta tass kohvitila alla.

	 ä	 l Keera pöördlüliti asendisse “1 kohv” d.

l

l

p

p

l
l

Jahvati reguleerimineJahvati reguleerimine

ETTEVAATUSTETTEVAATUST
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2  IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

	 m	 l Kohvi valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta 

pöördlülitit.

Jahvati käivitub ja sümbol “1 kohv” d hakkab vilkuma.

Keera jahvatusastme lüliti jahvati töötamise ajal soovi-

tud asendisse.

Kohv valmib ja ühtlasi oled määranud uue jahvatus- 

astme.

Kui IMPRESSA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis nõuab 

automaatse loputuse läbiviimist.

Eeltingimus: IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud ja  
On/Off (Sisse/Välja) sümbol g põleb (ooterežiim).
	 m	 l IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta pöördlülitit. Nii 

kaua kui masin soojeneb, hoolduse sümbol h vilgub. 

Hoolduse sümbol süttib.

Aseta nõu kohvitila alla.

	 m	 l Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. Kohvitila lopu- 

tatakse. Loputus lõppeb automaatselt ja IMPRESSA on 

seejärel kasutusvalmis.

IMPRESSA väljalülitamisel käivitub automaatselt loputus-

tsükkel. 

Aseta nõu kohvitila alla.

	 ä	 l Vali pöördlüliti abil sümbol “On/Off” g.

	 m	 l IMPRESSA välja lülitamiseks vajuta pöördlülitit.

Hoolduse sümbol h	hakkab vilkuma ja käivitub süsteemi 

loputus. See protsess peatub automaatselt.

IMPRESSA lülitub välja (ooterežiimile) ja sümbol  

“On/Off” g süttib.

l

l

l

SisselülitamineSisselülitamine



21

3  Juhtnuppudega tutvumine

IMPRESSA kohvimasin võimaldab valmistada suurepärase  

kohvijoogi ühe nupuvajutusega. Lisaks saab kohvi tõmbamise 

ajal kohvi kangust ja veekogust oma eelistuste järgi reguleeri-

da.

Selles peatükis tuuakse mitmeid abistavaid näiteid, mis õpeta-

vad Sind masinat kasutama. IMPRESSA lähemaks tundma- 

õppimiseks soovitame kirjeldatud näited ise läbi proovida. Usu, 

see tasub ennast ära.

Õpetame Sulle järgmist:

jookide valmistamist ühe nupuvajutusega;

seadistuste muutmist joogi valmistamise ajal;

määratud joogikoguse muutmist;

Kohvijoogi valmistamise ajal saab masina suvalisel hetkel 

seisata. Selleks vajuta pöördlülitit.

Kui soovid IMPRESSAga arvuti vahendusel lõbusalt tutvust 

teha, siis veebiaadressilt www.jura.com leiad selleks inter-

aktiivse abiprogrammi.

Valmista oma lemmikkohv ühe nupuvajutusega.

Kõiki kohvijooke valmistatakse samamoodi ühe nupuvaju-

tusega.

Kui Sa määratud seadistusi ei muuda, on kõik kohvijoogid, 

mille Sa ühe nupuvajutusega valmistad, kanguse poolest 

mahedad.

p
p
p

o

@

o

3 Juhtnuppudega tutvumine3 Juhtnuppudega tutvumine

Jookide valmistamine 
ühe nupuvajutusega
Jookide valmistamine 
ühe nupuvajutusega
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3  Juhtnuppudega tutvumine

 

Näide. Espresso valmistamine
Keera pöördlüliti asendisse “1 espresso”.

	 ä	 l Espresso valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta 

pöördlülitit a.

	 m	 l Sümbol “1 espresso” a hakkab vilkuma ja tassi voolab 

kindlaksmääratud kogus espressot.

Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

Joogi valmimise ajal saab muuta nii kohvi kangust kui ka 

veekogust. Neid seadistusi ei salvestata.

Kohvi valmimise ajal seadistuste muutmiseks toimi alati all-

järgnevalt..

Ubade jahvatamise ajal põlevad pöördlüliti kohal valgussek-

torid, mis näitavad kohvi kangust. Kohvi kangust saab muuta 

ajal, mil valmistatakse ühte espressot või ühte kohvi.

Kohvi kanguse reguleerimise võimalused on järgmised:

Kohvi kangus Näit sümbolnäidikul

Mahe Üks valgussektor põleb

Keskmine Kaks valgussektorit põlevad

Kange Kolm valgussektorit põlevad

Joogi tilast väljavoolamise ajal näitavad valgussektorid 

veekogust. Selles staadiumis saab veekogust muuta, keera-

tes pöördlülitit.

Näide. Kange kohvi valmistamine
Aseta tass kohvitila alla.

	 ä	 l Keera pöördlüliti asendisse “1 kohv” d.

l

l

o

o

l

Seadistuse muutmine 
joogi valmistamise 
ajal

Seadistuse muutmine 
joogi valmistamise 
ajal
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3  Juhtnuppudega tutvumine

	 m	 l Kohvi valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta 

pöördlülitit.

Jahvati käivitub, sümbol “1 kohv” hakkab vilkuma ja 

pöördlüliti kohal süttib üks valgussektor.

	 ä	 l Jahvati töötamise ajal keera pöördlülitit päripäeva, kuni 
lüliti kohal süttib kolm valgussektorit. Jahvatus lõpeb, 
algab tõmbamisprotsess ja tassi voolab varem kind-
laksmääratud kogus vett.
Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt. 

Kõigi kohvijookide puhul saab veekogust tassi suuruse järgi  

kergesti reguleerida. Järgmises näites õpetatakse, kuidas salves-

tada masina mällu uut veekogust. Iga kord, kui Sa edaspidi sama 

jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Samamoodi saab kindla veekoguse määrata kõigi kohvijookide 
jaoks.

Näide. Espresso jaoks kindla veekoguse määramiseks toimi 
järgmisel viisil.

Aseta espressotass kohvitila alla.

	 ä	 l Keera pöördlüliti asendisse “1 espresso”. a.

	 m	 l Hoia pöördlülitit all, kuni pöördlüliti kohal olev 

valgussektor hakkab vilkuma.

Algab kohvi valmistamine ja espresso voolab tassi.

	 m	 l Kui espresso on tassi voolanud, vajuta uuesti pöörd- 

lülitit.

Espresso valmistamine lõpeb. IMPRESSA jätab edas-

pidiseks meelde, millist kogust vett Sa espresso valmista-

misel kasutada soovid.

Seda seadistust saab igal ajal muuta, kui kordad ülal-

mainitud protseduuri.

l

o
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Sa võid kasutada oma IMPRESSAt mitte ainult klassikaliste kohvide, vaid ka eriliste kohvijookide 

valmistamiseks. Rohkem retsepte leiad Interneti-aadressilt www.jura.com.

Lisateavet IMPRESSA kasutamise kohta leiad 3. peatükist “Juhtnuppudega tutvumine”.

50 g valg�� šokolaa��
2 ���r���o�
200 ml ���ma
Kaun���u��k� r��v��u� valg�� šokolaa��

Koo����a�n�� 
(kah�l� �n�m���l�)

Vahusta kahte dekoratiivklaasi automaatse piimavahustajaga piima.

Sulata valge šokolaad veenõus.

Valmista kaks espressot, sega need sulatatud šokolaadiga ja vala piimavahule.

Raputa jookidele natuke valget riivitud šokolaadi.

l
l
l
l

Café Chocola� Blanc 

200 ml külma ���ma
2 kang�� ���r���o�
20 ml kan��l����ru���
Kaun���u��k� kan��l��ulbr��

Koo����a�n�� 
(kah�l� �n�m���l�)

Jaga kaneelisiirup võrdselt kahe cappuccino tassi vahel.

Aseta tass automaatse piimavahustaja alla ja täida see poolenisti vahustatud piimaga.

Vala espresso otse piimavahule ja raputa joogile natuke kaneelipulbrit.

l
l
l

Ca��uz�no

4 ������������������
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2 külma ���r���o�
200 ml külma ���ma
1 vä�k� �a����ä�� �uru��a�u� jää�
20 ml vah�ra���ru���
P��mavah�u

Koo����a�n�� 
(kah�l� �n�m���l�)

Valmista espresso ja lase sellel maha jahtuda.

Vala klaasi 100 ml külma piima, vahtrasiirupit ja purustatud jääd ning sega.

Lisa külm espresso.

l
l
l

La��� Macch�a�o Fr�o

2 kang�� ���r���o�
200 ml kuuma kakao�
1 nä�uo��a�ä�� ���arkoog� ma����a�n��
100 ml ���ma
Suhkru� va��aval� ma����l�
Kaun���u��k� 1-2 ���arkook�

Koo����a�n�� 
(kah�l� �n�m���l�)

Valmista kaks espressot.

Sega espresso kakao ja piparkoogi maitseainega ning vala segu võrdselt kahte klaasi.

Vahusta piim ja lisa see espressodele.

Raputa jookidele väikeseid piparkoogitükke.

l
l
l
l

Talv�n� un�lma��kohv
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5  Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega

Selles peatükis õpetatakse valmistama erinevaid kohvijooke, 

kuuma piima ja kuuma vett.

Kolmas peatükk “Juhtnuppudega tutvumine” õpetab Sind 

masinat oma eelistustele vastavaks seadistama. Teine võimalus 

on lähtuda 6. peatükist “Määratud joogikoguse muutmine”.

Kohvijoogi valmimise ajal saab masina suvalisel hetkel sei-

sata. Selleks vajuta pöördlülitit.

Erinevate kohvijookide retseptidega saab tutvuda ka  

Internetis. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Barista on professionaalne espresso- ja kohvivalmistaja. Itaalias 

on see väga lugupeetud amet. Barista on kursis kõigi 

kohvijookidega ja suudab valmistada meisterlikult täiuslikke 

jooke. JURA IMPRESSA kohvimasin aitab Sinulgi täiuslikke 

tulemusi saavutada.

Selleks pea kinni järgmistest barista nõuannetest:

hoia oma kohvi kuivas kohas. Hapnik, valgus, kuumus ja 

niiskus mõjuvad kohvile halvasti;

parima aroomiga kohvi tagamiseks kasuta ainult värsket 

külma kraanivett;

täiusliku kohvi nautimiseks vaheta vett iga päev;

vali kohvi röstile vastav jahvatusaste. Täpne jahvatusaste 

tagab kohvi maitseomaduste vabanemise optimaalsel 

viisil;

soojenda tassi enne joogi valmistamist;

selleks, et crema’t ehk piimavahtu mitte rikkuda, kasuta 

suhkru lisamiseks teelusikat ja väldi tükksuhkrut;

liiguta reguleeritava kõrgusega kohvitila kõrgusele, mis 

sobib sinu tassiga. Nii tagad, et saad tõeliselt kvaliteetse 

crema.

o

@

p

p

p
p

p
p

p

5 Jookide valmistamine ühe nupuvajutusegaJookide valmistamine ühe nupuvajutusega5 Jookide valmistamine ühe nupuvajutusegaJookide valmistamine ühe nupuvajutusega

Barista nõuandedBarista nõuanded
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5  Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega

Klassikaline kohvijook Itaaliast. Espresso pinnal on 

iseloomulik crema kiht.

Näide. Espresso valmistamine
Aseta espressotass kohvitila alla.

	 ä	 l Keera pöördlüliti asendisse “1 espresso” a.

	 m	 l Espresso valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta 

pöördlülitit.

Sümbol “1 espresso” hakkab vilkuma ja tassi voolab 

kindlaksmääratud kogus espressot.

Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

Kahe tassitäie espresso valmistamiseks aseta kohvitila alla 

kaks tassi ja keera pöördlüliti asendisse “2 espressot” s. 

Valmistamisprotsessi käivitamiseks vajuta pöördlülitit.

Näide. Kohvi valmistamine
Aseta tass kohvitila alla.

	 ä	 l Keera pöördlüliti asendisse “1 kohv” d.

	 m	 l Kohvi valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta 

pöördlülitit.

Sümbol “1 kohv” d	hakkab vilkuma ja tassi voolab kind-

laksmääratud kogus kohvi. Joogi valmistamise protsess 

peatub automaatselt.

Kahe tassitäie kohvi valmistamiseks aseta kohvitila alla kaks tassi 

ja keera pöördlüliti asendisse “2 kohvi”. Valmistamisprotsessi käivi-

tamiseks vajuta pöördlülitit.

p

l

l

EspressoEspresso

KohvKohv



32

5  Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega

Klassikaline Itaalia retsept. Cappuccino koosneb võrdsetes osa-

des espressost, kuumast piimast ja piimavahust. Lõpetuseks 

raputatakse joogile kakaopulbrit.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis, automaatne  
piimavahustaja on paigaldatud.

Võta masina stardikomplektist piimavoolik.

Eemalda automaatse piimavahustaja kaitsekork.

Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.

Aseta vooliku teine ots piima tetrapakki või ühenda  

piimaanumaga.

Aseta tass automaatse piimavahustaja alla.

	 ä	 l Vali pöördlüliti abil aurusümbol k.

	 m	 l Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

Kuni IMPRESSA soojeneb, aurusümbol k vilgub. Kui  

vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani kõrval 

paiknev valgussektor vilkuma.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Masin hakkab piima vahustama.

	 t	 l Kui tassis on piisavalt vahustatud piima, keera kraani 

päripäeva.

Nii kaua kui kraani kõrval paiknev valgussektor vilgub, 
saab piima vahustada.

Aseta tass kohvitila alla.

	 ä	 l Keera pöördlüliti asendisse “1 espresso” a.

	 m	 l Espresso valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta 

pöördlülitit.

Sümbol “1 espresso” hakkab vilkuma ja tassi voolab 

kindlaksmääratud kogus espressot.

Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

l
l
l
l

l

o

l

CappuccinoCappuccino
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5  Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega

Tagamaks, et automaatne piimavahustaja töötab alati korralikult, 

tuleb seda regulaarselt puhastada. Puhastamise kohta leiad 

lisateavet 8. peatüki “Hooldus” alalõigust “Automaatse 

piimavahustaja puhastamine”.

Kõrgekvaliteediline JURA piimaanum on kasulik lisatarvik 

kõigile neile, kes armastavad piimaga kohvijooke. Lisateavet 

JURA lisatarvikute kohta leiad 13. peatükist “Lisatarvikud 

– avarda oma võimalusi kohvimaailmas!”

Eeljahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada teist kohvi-

sorti kui oamahutis olevat.

Eeljahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke sarnasel 

viisil.

Vala lehtrisse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit eel- 

jahvatatud kohvi.

Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline 

kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult 

tilgub, mitte ei voola.

Kui eeljahvatatud kohvi on lisatud liiga vähe, seiskab 

IMPRESSA kohvivalmistamise.

Näide. Kohvi valmistamine eeljahvatatud kohvist
Võta stardikomplektist eeljahvatatud kohvi mõõte- 

lusikas.

	 ä	 l Vali pöördlülitil eeljahvatatud kohvi sümbol j.

	 m	 l Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Eeljahvatatud 

kohvi sümbol j	hakkab vilkuma.

	 	 l Aseta tass kohvitila alla.

o

o

o

l

Eeljahvatatud kohvEeljahvatatud kohv
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5  Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega

Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.

Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis eeljahvatatud 

kohvi. 

	 ä	 l Keera pöördlüliti asendisse “1 kohv” d.

	 m	 l Kohvi valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta 

pöördlülitit.

Eeljahvatatud kohvi sümbol j	 ja sümbol “1 kohv” d	  

hakkavad vilkuma ja tassi voolab kindlaksmääratud  

kogus kohvi.

Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

Selleks, et valmistada eeljahvatatud kohvist kahte tassitäit,  

aseta kohvitila alla kaks tassi, vala täitelehtrisse kaks triiki 

mõõtelusikatäit eeljahvatatud kohvi, keera pöördlüliti asendisse 

“2 kohvi” f	ja vajuta pöördlülitit.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis, automaatne  
piimavahustaja on paigaldatud.

Võta masina stardikomplektist piimavoolik.

Eemalda automaatse piimavahustaja kaitsekork.

Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.

Aseta vooliku teine ots piima tetrapakki või ühenda 

piimaanumaga.

Aseta tass automaatse piimavahustaja alla.

	 ä	 l Vali kraanil aurusümbol k.

	 m	 l Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

Kuni IMPRESSA soojeneb, aurusümbol k	 vilgub. Kui  

vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani kõrval 

paiknev valgussektor vilkuma.

l
l

l
l
l
l

l

Piima vahustaminePiima vahustamine
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	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Masin hakkab piima vahustama.

	 t	 l Kui tassis on piisavalt vahustatud piima, keera kraani 

päripäeva.

Nii kaua kui kraani kõrval paiknev valgussektor vilgub, 
saab piima vahustada.

Tagamaks, et automaatne piimavahustaja töötab alati 

korralikult, tuleb seda iga päev puhastada. Lisateavet leiad  

8. peatüki “Hooldus” alalõigust “Automaatse piimavahustaja 

puhastamine”.

Täiusliku veevoolu tagamiseks paigalda vahetatav kuumavee- 

otsik.

 Kuumaveepritsmed võivad Sind põletada.

Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale.

Alusta otsiku vahetamisest.

Eemalda automaatne piimavahustaja ettevaatlikult 

ühendussüsteemi Connector System© küljest.

Võta masina stardikomplektist kuumaveeotsik.

Ühenda otsik seda kergelt keerates ühendussüsteemiga 

Connector System©.

Aseta tass kuumaveeotsiku alla.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.
	 r	 l Turn the switch in the anticlockwise direction.

Kraanil paiknev valgussektor süttib ja kuum vesi voolab 

tassi.

	 t	 l Kui tassis on piisavalt kuuma vett, keera lülitit  

päripäeva.

o

l

l

l
l

l

Kuum vesiKuum vesi

ETTEVAATUSTETTEVAATUST



36

6 Määratud joogikoguse muutmine

Kõigi kohvijookide puhul saab veekogust tassi suuruse järgi  

kergesti reguleerida. Järgmises näites õpetatakse, kuidas salves-

tada masina mällu uut veekogust. Iga kord, kui Sa edaspidi sama 

jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Samamoodi saab kindla veekoguse määrata kõigi kohvijookide 
jaoks.

Näide. Espresso jaoks kindla veekoguse määramiseks toimi 
järgmiselt:

aseta espressotass kohvitila alla;

	 ä	 l keera pöördlüliti asendisse “1 espresso” a.

	 m	 l hoia pöördlülitit all, kuni pöördlüliti kohal olev 

valgussektor hakkab vilkuma.

Algab kohvi valmistamine ja espresso voolab tassi;

	 m	 l kui sobiv kogus espressot on tassi voolanud, vajuta uuesti 

pöördlülitit.

Espresso valmistamine lõpeb. IMPRESSA jätab edas-

pidiseks meelde, millist kogust vett Sa espresso valmista-

misel kasutada soovid.

Seda seadistust saab igal ajal muuta, kui kordad ülal-

mainitud protseduuri.

l

o

6 Määratud joogikoguse muutmine6 Määratud joogikoguse muutmine
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7  Määratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimis

Määrates IMPRESSAle automaatse väljalülitumisaja, saad 

vähendada oma energiatarbimist.

Vaikimisi määratud automaatne väljalülitumisaeg on neli 

tundi kohvimasina viimasest kasutuskorrast.

Määratud automaatset väljalülitumisaega tundides näitab  

põlevate sümbolite arv.

Eeltingimus: IMPRESSA peab olema väljalülitatud 
(ooterežiimil).

Näide. Selleks, et valida automaatseks väljalülitumisajaks  
nelja tunni asemel kaks tundi, toimi allkirjeldatud viisil.

Ava juurdepääsuluuk.

	v	l Hoia puhastusnuppu all, kuni puhastuse märgutuli v		
süttib.

IMPRESSA lülitub programmeerimisrežiimile ning  

puhastuse märgutuli v	ja sümbolid a	s	d süttivad.

o

l

7 Määratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimisMääratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimis7 Määratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimisMääratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimis

Automaatne 
väljalülitumisaeg
Automaatne 
väljalülitumisaeg

Automaatne väljalülitu-
misaeg

Näit sümbolnäidikul Tähendus

Ei ole aktiivne Ükski sümbol ei põle. Automaatset väljalülitumist 

ei kasutata.

1 tund Üks sümbol põleb.

a
Automaatne väljalülitumine 

ühe tunni möödudes.

2 tundi Kaks sümbolit põlevad.

a	s
Automaatne väljalülitumine 

kahe tunni möödudes.

4 tundi Kolm sümbolit põlevad.

a	s	d
Automaatne väljalülitumine 

nelja tunni möödudes.

8 tundi Neli sümbolit põlevad.

a	s	d	f
Automaatne väljalülitumine 

kaheksa tunni möödudes.

Automaatne väljalülitu-
misaeg

Näit sümbolnäidikul Tähendus

Ei ole aktiivne Ükski sümbol ei põle. Automaatset väljalülitumist 

ei kasutata.

1 tund Üks sümbol põleb.

a
Automaatne väljalülitumine 

ühe tunni möödudes.

2 tundi Kaks sümbolit põlevad.

a	s
Automaatne väljalülitumine 

kahe tunni möödudes.

4 tundi Kolm sümbolit põlevad.

a	s	d
Automaatne väljalülitumine 

nelja tunni möödudes.

8 tundi Neli sümbolit põlevad.

a	s	d	f
Automaatne väljalülitumine 

kaheksa tunni möödudes.
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7  Määratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimis

	 ä	 l Keera pöördlülitit kuni kaks sümbolitKeera pöördlülitit kuni kaks sümbolit a	s süttivad.

	 m	 l Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

IMPRESSA lülitab ennast välja (ooterežiimile). 

Automaatseks väljalülitumisajaks on nüüd kaks tundi.
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8  Hooldus

IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldus-

programmid:

loputustsükkel;

filtrivahetus;

masina puhastamine;

katlakivieemaldus.

Teatud aja tagant süttivad hoolduse märgutuled, mis juhivad 

tähelepanu vajadusele mõni hooldusprogramm läbi teha. Ava juur- 

depääsuluuk ja juhindu hooldusalal olevatest märgutuledest.  

Vasakul toodud näites annab IMPRESSA teada, et masin vajab  

puhastamist.

Alati kui süttib puhastamise, katlakivieemalduse või  

filtrivahetuse märgutuli, vii vastav hooldus läbi.

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning 

pakuks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin 

igapäevast hooldust.

Toimi järgmiselt:

tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel;

loputa neid sooja veega;

loputa veemahutit puhta veega;

võta automaatne piimavahustaja osadeks lahti ja loputa 

puhtaks (vt 8. peatüki “Hooldus” alalõiku “Automaatse 

piimavahustaja loputamine”).

puhasta masina pinda niiske lapiga.

p
p
p
p

o

p
p
p
p

p

8 HooldusHooldus8 HooldusHooldus

HooldusnõuandedHooldusnõuanded
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8  Hooldus

Kui IMPRESSA on sisselülitamise järel soojenenud, süttib 

hoolduse sümbol, mis nõuab Sinult loputustsükli läbi- 

viimist. Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit.

Kui IMPRESSA välja lülitatakse, siis käivitub loputus  

automaatselt.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.
Aseta nõu kohvitila alla.

	 ä	 l Vali pöördlüliti abil hoolduse sümbol h	.
	 m	 l Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit.

Hoolduse sümbol h	hakkab vilkuma ja käivitub süsteemi 

loputus.

Loputustsükkel lõpeb automaatselt.

IMPRESSA on kasutusvalmis.

Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. IMPRESSA 

annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.

Filtri eluiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida filtri-

hoidja kuupäevasildilt.

Kui filter CLARIS plus on aktiveerimata, siis masin filtri 

vahetamise vajadusest märku ei anna.

Filtri CLARIS plus vahetamiseks vastava teate ilmumisel toimi 

allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: hoolduse märgutuli ja filtri märgutuli n		
põlevad.

Eemalda veemahuti ja tühjenda see.

o

o

l

o

o

o

l

LoputustsükkelLoputustsükkel

Filtri vahetamineFiltri vahetamine

Filtri vahetamine vastava 
teate ilmumisel
Filtri vahetamine vastava 
teate ilmumisel
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Tõsta filtrihoidja üles.

Võta vana CLARIS plus välja.

Aseta uus filter CLARIS plus veemahutisse, surudes seda 

kergelt.

Sulge filtrihoidja. 

See lukustub klõpsuga paigale.

Täida veemahuti külma värske kraaniveega ning aseta 

kohale tagasi.

Aseta automaatse piimavahustaja alla vähemalt 500 ml 

nõu.

Kui piimavoolik on ühendatud, siis võta see lahti.

	n	l Hoia filtrinuppu all, kuni filtri märgutuli n	 hakkab  

vilkuma.

Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Algab filtriloputus. Kraani kõrval olev valgussektor  

süttib.

Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega 

mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus katkeb automaatselt umbes 500 ml vee  

kasutamise järel ja kraani kõrval olev valgussektor 

hakkab vilkuma.

	 t	 l Keera kraani päripäeva.

Hoolduse sümbol h	 hakkab vilkuma, IMPRESSA  

soojeneb ja on taas kasutusvalmis.

Filtrivahetuse võib algatada käsitsi, enne kui masin sellest 

märku annab. Toimi nii, nagu juhendatud alalõigus “Filtri 

vahetamine vastava teate ilmumisel”. Alusta esimesest sümbo-

list l.

Pärast 200 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise  

järgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab 

puhastamist.

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhas-

tusvahendist võib vee hulka jääda.

Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

l
l
l

l

l

l

l

l

Filtrivahetuse 
sundkäivitamine
Filtrivahetuse 
sundkäivitamine

Masina puhastamineMasina puhastamine

ETTEVAATUSTETTEVAATUST
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Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.

Ära puhastusprogrammi katkesta, sest see vähendab selle 

tõhusust.

JURA puhastustablette saab osta edasimüüjatelt.

Võid tutvuda ka Internetis leiduva puhastusjuhendiga. Abi-

programmi leiad aadressilt www.jura.com.

IMPRESSA puhastamiseks vastava teate ilmumisel toimi allkir-

jeldatud viisil.

Eeltingimus: hoolduse märgutuli ja puhastuse märgutuli v	
põlevad.
	v	l Hoia puhastusnuppu all, kuni puhastuse märgutuli v	

hakkab vilkuma.

Kohvipaksusahtli märgutuli x	hakkab vilkuma.

Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.

Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale 

tagasi.

Süttib puhastuse märgutuli. v.

Aseta nõu kohvitila alla.

	v	l Vajuta puhastusnuppu.

Puhastuse märgutuli v	 hakkab vilkuma. Kohvitilast 

hakkab voolama vett.

Protsess katkeb. Eeljahvatatud kohvi sümbol j	 hakkab 

vilkuma ja süttib puhastuse märgutuli v.
Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett.

Sulge täitelehtri kaas.

Close the cover of the filler funnel.

	 v	 l Vajuta puhastusnuppu.

Puhastuse märgutuli v	 hakkab vilkuma. Kohvitilast 

hakkab jälle voolama vett.

Veevool peatub ja kohvipaksusahtli märgutuli x hakkab 

vilkuma.

o

o

o

@

l
l

l

l
l
l

Masina puhastamine 
vastava teate ilmumisel
Masina puhastamine 
vastava teate ilmumisel
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Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.

Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale 

tagasi.

Puhastustsükkel on lõppenud. Hoolduse sümbol h	hakkab 

vilkuma, IMPRESSA soojeneb ja on taas kasutusvalmis. 

Masina puhastamise võib algatada käsitsi, enne kui masin  

sellest märku annab.

Toimi nii, nagu juhendatud alalõigus “Masina puhastamine  

vastava teate ilmumisel”. Alusta esimesest sümbolist l.

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA 

annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. 

Katlakivi kogunemise kiirus sõltub vee karedusest.

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjus-

tada ärritust. 

Väldi vahendi sattumist nahale ja silma.

Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. 

Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti 

poole.

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või 

osa vahendist võib vee hulka jääda.

Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat 

kahjustada.

Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on 

käivitatud.

Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu kahjustada.

Eemalda kohe kõik pritsmed.

Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüü-

jatelt.

l
l

l
l

l

l

l

o

o

Masina puhastamise 
sundkäivitamine
Masina puhastamise 
sundkäivitamine

KatlakivieemaldusKatlakivieemaldus

ETTEVAATUSTETTEVAATUST

ETTEVAATUSTETTEVAATUST

ETTEVAATUSTETTEVAATUST

ETTEVAATUSTETTEVAATUST
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Võid tutvuda ka Internetis leiduva katlakivieemalduse 

juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

IMPRESSA katlakivist puhastamiseks vastava teate ilmumisel 

toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: hoolduse märgutuli ja katlakivieemalduse 

märgutuli b põlevad.põlevad.

	b	l Hoia katlakivieemalduse nuppu all, kuni katla-

kivieemalduse märgutuli b	hakkab vilkuma.

Kohvipaksusahtli märgutuli x hakkab vilkuma.

Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.

Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale 

tagasi.

Veemahuti märgutuli y hakkab vilkuma.

Eemalda veemahuti ja tühjenda see.

Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakiviee-

maldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahus-

tumiseks võib kuluda paar minutit.

Vala lahus tühja veemahutisse.

Aseta veemahuti oma kohale.

Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.

Eemalda piimavahustaja.

Aseta ühendussüsteemi Connector System© alla nõu.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Ühendussüsteemi Connector System© otsikust hakkab 

vett voolama.

Katlakivieemaldusprogrammi ajaks süttib kraani kõrval 

paiknev valgussektor.

Programm seiskub automaatselt ja kraani kõrval paiknev 

valgussektor hakkab vilkuma.

	 t	 l Keera kraani päripäeva.

@

l
l

l
l

l
l
l
l
l

Katlakivi eemaldamine 
vastava teate ilmumisel
Katlakivi eemaldamine 
vastava teate ilmumisel
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Katlakivieemaldusprogramm käivitub uuesti. Mõne 

minuti pärast hakkab kohvipaksusahtli märgutuli x 

vilkuma..

Tühjenda ühendussüsteemi Connector System© alla 

asetatud nõu.

Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.

Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale 

tagasi.

Veemahuti märgutuli y hakkab vilkuma.

Loputa veemahuti korralikult veega puhtaks ja täida see 

külma värske kraaniveega.

Aseta veemahuti oma kohale tagasi.

Aseta ühendussüsteemi Connector SystemSystem© alla nõu. 

Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Ühendussüsteemi Connector System© otsikust hakkab 

vett voolama. Programm seiskub automaatselt ja kraani 

kõrval paiknev valgussektor hakkab vilkuma.

	 t	 l Keera kraani päripäeva.

Katlakivieemaldusprogramm käivitub uuesti. Mõne 

minuti pärast hakkab kohvipaksusahtli märgutuli x		
vilkuma.

Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.

Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale 

tagasi.

Paigalda piimavahustaja uuesti oma kohale.

Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. Hoolduse 

sümbol h	hakkab vilkuma, IMPRESSA soojeneb ja on 

taas kasutusvalmis.

Katlakivi eemaldamise võib algatada käsitsi, enne kui masin 

sellest märku annab. Toimi nii, nagu juhendatud alalõigus  

„Katlakivi eemaldamine vastava teate ilmumisel”. Alusta esime-

sest sümbolist l.

Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis 

loputa veemahuti korralikult puhtaks.

l

l
l

l

l
l

l
l

l

o

Katlakivi eemaldamise 
sundkäivitamine
Katlakivi eemaldamise 
sundkäivitamine
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Selleks, et automaatne piimavahustaja alati korralikult töötaks, 

tuleb seda iga piima vahustamise korra järel loputada.

IMPRESSA ei teata Sulle automaatse piimavahustaja 

loputamise vajadusest.

Eemalda automaatne piimavahustaja ettevaatlikult 

ühendussüsteemi Connector System© küljest.

Võta automaatne piimavahustaja osadeks lahti.

Loputa vahustaja kõiki osi korralikult voolava vee all.

Pane automaatne piimavahustaja kokku tagasi ja ühenda 

süsteemiga Connector System©.

Selleks, et automaatne piimavahustaja alati korralikult töötaks, 

tuleks seda puhastada iga päev, kui oled sellega piima 

vahustanud.

IMPRESSA ei teata Sulle automaatse piimavahustaja  

puhastamise vajadusest.

JURA automaatse piimavahustaja puhastusvahendit saab 

osta edasimüüjatelt.

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa 

puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

Tutvu ka Internetis leiduva juhendiga. Abiprogrammi leiad 

aadressilt www.jura.com.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.
Aseta nõu automaatse piimavahustaja alla.

Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitäis 

(kõige rohkem 15 ml) automaatse piimavahustaja  

puhastusvahendit.

o

l

l
l
l

o

o

l

@

l
l

Automaatse 
piimavahustaja 
loputamine

Automaatse 
piimavahustaja 
loputamine

Automaatse 
piimavahustaja 
puhastamine

Automaatse 
piimavahustaja 
puhastamine
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8  Hooldus

Torka piimavoolik nõusse.

	 ä	 l Vali pöördlüliti abil aurusümbol  k	.
	 m	 l Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.

Kuni IMPRESSA soojeneb, aurusümbol k vilgub.

Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani 

kõrval paiknev valgussektor vilkuma.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Algab vahustaja ja vooliku puhastus.

	 t	 l Kohe kui automaatse piimavahustaja puhastusvahendi 

lahust sisaldav nõu on tühjaks saanud, keera kraani 

päripäeva.

Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.

Täida nõu 250 ml värske veega ja torka piimavoolik 

vette.

Alusta tsükli järgmist etappi kohe, kui kraani kõrval 

paiknev valgussektor vilkuma hakkab. See tähendab, et 

IMPRESSA on saavutanud auru valmistamiseks vaja-

liku temperatuuri. Kui valgussektor vilkumise lõpetab, vali 

pöördlülitil uuesti aurusümbol k	ja vajuta pöördlülitile. Kui 

vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani kõrval 

paiknev valgussektor taas vilkuma.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Piimavahustajat ja voolikut loputatakse värske veega.

	 t	 l Kohe kui veenõu on tühjaks saanud, keera kraani  

päripäeva.

Automaatse piimavahustaja puhastustsükkel on lõppe-

nud ja Sinu IMPRESSA on taas kasutusvalmis.

l

l

o



48

8  Hooldus



49

9  CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks

Igaüks, kes on maitsnud värsket allikavett, teab, et looduslikku 

elueliksiiri lahutab töödeldud kraaniveest terve kuristik. Või-

malus otse allikast vett ammutada on aga väga vähestel.

Maagiliseks lahenduseks on JURA filter nimega CLARIS plus. 

See muudab kareda kraanivee neutraalse pH-ga veeks. Lisaks 

kaitseb CLARIS plus Sinu täisautomaatset kohvi- ja espres-

somasinat katlakivi eest ning pikendab korrektse kasutamise  

korral masina eluiga.

Meie kraanivesi on väga kõrge kvaliteediga ja sobib joomiseks 

suurepäraselt.

Selle ohutust tervisele kontrollitakse pidevalt, sellele kehtivad 

ranged juriidilised kvaliteedinõuded ning see sisaldab kõiki täht-

samaid mineraale ja fluoriide.

Filter CLARIS plus võimaldab tee ja kohvi valmistamiseks alati 

kasutada värskelt filtreeritud ja suurepärase maitsega vett. 

Spetsiaalselt JURA kohvimasinatele mõeldud filtritel on 

neutraalne pH ning need asetatakse otse veemahutisse.

Filtril on kolm olulist eelist:

see võimaldab kasutada kohvi valmistamiseks alati  

värskelt filtreeritud vett;

värske vesi ja puutumatu aroom tagavad Sinu kohvile  

unustamatud maitseomadused;

filter kaitseb Sinu IMPRESSAt kogu masina eluea vältel 

(ning kõrvaldab vajaduse eemaldada katlakivi).

JURA filter CLARIS plus on karm katlakiviga, kuid õrn Sinu 

kohvimasina vastu.

Seda, mida teeb katlakivi kodumasinatele, võid näha oma kodus 

iga päev. Kui katlakivile tähelepanu ei pöörata, võib see sead-

meid tõsiselt kahjustada. Aja jooksul ladestub katlakivi kütte-

kehadele, vähendades nende töö tõhusust ja ummistades torusid. 

Katlakivi mõjub halvasti ka jookide kvaliteedile, sest teatud aja 

p

p

p

9 CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoksCLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks9 CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoksCLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks

Sama puhas kui 
mägioja
Sama puhas kui 
mägioja

Vesi – värskelt 
filtreeritud, Sinu 
hüvanguks

Vesi – värskelt 
filtreeritud, Sinu 
hüvanguks
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9  CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks

möödudes ei saavuta vesi enam ettenähtud temperatuuri. Selle 

tulemusena kohvi maitse nõrgeneb, espresso ei ole enam piisa-

valt kange ja tee jääb lahjaks. Teisisõnu, joogid ei paku enam  

endist naudingut.

Kui Sa ostad kohvi, espressot ja teesorte, ostad Sa ju alati pari-

mat toodangut? Sel juhul peaksid olema sama nõudlik ka vee 

suhtes. Kohe kui Sa filtrit CLARIS plus kasutama hakkad, tajud 

nii lõhna- kui ka maitseerinevust. Vesi on värskema maitsega ja 

kohvijookide maitseomadused on muljetavaldavad.

Kui kasutad järjepidevalt filtreid CLARIS plus, ei pea Sa enam 

regulaarsele katlakivi eemaldamisele aega raiskama. Ühtlasi 

teenib Sinu kohvimasin Sind kauem. Soovitame kasutada 

filtrit CLARIS plus alati, kui vee karedus on üle kümne Saksa 

kareduskraadi (dH). Enne kui hakkad oma JURA kohvimasinat 

kasutama, tee kindlaks kohaliku kraanivee karedus, kasutades 

selleks stardikomplektis leiduvaid testribasid Aquadur®.

Filtrid CLARIS plus töötati välja spetsiaalselt JURA 

täisautomaatsetele kohvi- ja espressomasinatele. Filter sisaldab 

graanuleid, mis koosnevad orgaanilistest ioonvahetitest ja 

aktiivsöest, teisisõnu ei sisalda filter mingeid keemilisi lisandeid, 

vaid ainult puhtaid orgaanilisi aineid. Need ained aitavad 

üheskoos vähendada kaltsiumiühendite ladestumist ning 

vähendavad raskemetallide ja teiste kahjulike ainete sisaldust 

vees. Filter kõrvaldab suures osas ka muud maitset ja aroomi 

kahjustavad ained, näiteks kloori, jättes loomulikult alles vees 

sisalduvad mineraalid ja fluoriidid.

Erinevalt teistest koduseks kasutamiseks mõeldud veepuhastus-

filtritest puhastavad CLARIS plusi filtrid vett professionaalsel 

“ülesvoolu” põhimõttel. Teiste sõnadega, süsteem imeb vee- 

mahutist täpselt nii palju vett, kui on vaja valitud joogi valmista-

miseks, ning vesi filtreeritakse vahetult enne joogi valmistamist.

Igakülgne kvaliteetIgakülgne kvaliteet

Orgaaniliste ainete koostööOrgaaniliste ainete koostöö

Vee filtreerimine 
põhimõttel “täpselt 
õigel ajal”

Vee filtreerimine 
põhimõttel “täpselt 
õigel ajal”

Surm katlakivile
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9  CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks

Vesi voolab läbi filtri ühtlase kiirusega, pannes graanulid helju-

ma, nii et need mõjuvad veele ühtlaselt. Tänu sellele süsteemile 

töötab filter alati optimaalsel viisil. Veemahutis olevat vett ei 

kasutata enne, kui alles järgmise tassitäie kohvi valmistami-

seks.

Filtri CLARIS plus paigaldamine ei saaks olla lihtsam. Seda 

kirjeldatakse 2. peatüki “IMPRESSA ettevalmistamine ja 

esmakordne kasutamine” alalõigus “Filtri kasutamine ja 

aktiveerimine”.

Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett ja selle eluiga on 

kaks kuud. Pärast seda tuleb filter välja vahetada. Sinu JURA 

kohvimasin annab Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

Seda protsessi kirjeldatakse lähemalt 8. peatüki “Hooldus” ala-

lõigus “Filtri vahetamine”.

Filter CLARIS plus tuleb veemahutist välja võtta ainult juhul, kui 

Sa plaanid pikemaks ajaks ära sõita või kui Sa soovid kasutada 

veemahuti puhastamiseks või katlakivi eemaldamiseks mõnda  

tavalist toodet.

Kui Sa kavatsed mõne aja kohvimasinast eemal viibida (nt sõidad 

puhkusele), siis soovitame filtri heas töökorras püsimiseks vee- 

mahutist välja võtta. Aseta filter klaasi, mille põhjas on umbes  

2 cm vett, ning pane klaas külmikusse.

Enne kui hakkad uuesti kohvi valmistama, soovitame lasta masi-

nast umbes pool liitrit vett läbi voolata. Vesi võib olla värvunud, 

kuid see ei ole tervisele kahjulik.

.

“Ülesvoolu” põhimõte“Ülesvoolu” põhimõte

Lihtne kasutadaLihtne kasutada

SäästlikSäästlik

Hooldus ja säilitamineHooldus ja säilitamine
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9  CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks

Hoia filtreid CLARIS plus lastele ligipääsmatus kohas.

Säilita neid kuivas kohas, suletud pakendis.

Kaitse neid kuumuse ja otsese päikese eest.

ÄRA kasuta kahjustunud CLARIS plusi filtreid.

ÄRA ava CLARIS plusi filtreid.

Pildid järgnevatel lehekülgedel:

1   Vesi – Sinu hüvanguks värskelt filtreeritud

2   Filtrid CLARIS plus ei vaja lisatarvikuid ega võta üldse ruumi. 

Filtrid asetatakse otse veemahutisse.

3  4   Vesi täiuslike kohvijookide jaoks

5   Professionaalne “ülesvoolu” põhimõte: süsteem imeb veemahutist 

täpselt nii palju vett, kui on vaja valitud joogi valmistamiseks, ning vesi 

filtreeritakse vahetult enne joogi valmistamist.

6   Roostevabast terasest torud küttekehas: filter CLARIS plus  

(vasakul) võimaldab loobuda aeganõudvast katlakivi eemaldamisest 

(paremal).

7   Orgaanilisi aineid sisaldav filter eemaldab veest järgmised ele- 

mendid: kaltsium (Ca), kloor (Cl), plii (Pb), vask (Cu) ja alumiinium 

(Al)..

p
p
p
p
p

Säilitage ohutusSäilitage ohutus
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10  Hooldusalale ja sümbolnäidikule ilmuvad teated

10 Hooldusalale ja sümbolnäidikule ilmuvad teated

Teade Põhjus Tegevus

Hoolduse märgutuli põleb või 

vilgub.

IMPRESSA soovib Sulle 

midagi öelda.

l Ava juurdepääsuluuk ja 

kontrolli teisi märgutulesid.

Hoolduse märgutuli ja 

veemahuti märgutuli y 
vilguvad.

Veemahuti on tühi.

Kohvi ega kuuma vett ei saa 

valmistada.

l Täida veemahuti (vt 2. peatüki 

“IMPRESSA ettevalmistamine 

ja esmakordne kasutamine” 

alalõiku “Veemahuti täit-

mine”).

Hoolduse märgutuli ja 

kohvipaksusahtli x märgutuli 

vilguvad.

Kohvipaksusahtel on täis.

Kohvi ei saa valmistada, kuid 

kuuma vett saab.

l Tühjenda kohvipaksusahtel ja 

vedelikusahtel.

Hoolduse märgutuli ja 

oamahuti c märgutuli 

vilguvad.

Oamahuti on tühi.

Kohvi ei saa valmistada, kuid 

kuuma vett saab.

l Täida oamahuti.

Märgutuli kustub pärast seda, 

kui oled valmistanud ühe kohvi-

joogi (vt 2. peatüki “IMPRES-

SA ettevalmistamine ja esma-

kordne kasutamine” alalõiku 

“Oamahuti täitmine”).

Hoolduse märgutuli ja 

puhastuse märgutuli v 
süttivad.

Pärast 200 tassi kohvi 

valmistamist või 80 sisselülita-

mise järgset loputamist annab 

IMPRESSA märku, et masin 

vajab puhastamist.

l Puhasta masinat (vt 8. 

peatüki “Hooldus” alalõiku 

“Masina puhastamine”).

Hoolduse märgutuli ja 

katlakivieemalduse märgutuli 

b süttivad.

IMPRESSA annab märku, et 

vajab katlakivist puhastamist.

l Eemalda katlakivi (vt 8. 

peatüki “Hooldus” alalõiku 

“Katlakivieemaldus”).

Hoolduse märgutuli ja filtri 

märgutuli n süttivad.

Filter CLARIS plus tuleb välja 

vahetada.

l Vaheta CLARIS plusi filter 

välja (vt 8. peatüki “Hooldus” 

alalõiku “Filtri vahetamine”).

Hoolduse märgutuli ja 

puhastuse märgutuli v 
vilguvad kaks korda.

Süsteem on puhastamiseks 

liiga kuum.

l Oota paar minutit.
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10  Hooldusalale ja sümbolnäidikule ilmuvad teated

Teade Põhjus Tegevus

Hoolduse märgutuli ja 

katlakivieemalduse märgutuli 

b vilguvad kaks korda.

Süsteem on katlakivi 

eemaldamiseks liiga kuum.

l Oota paar minutit.

Hoolduse sümbol h vilgub 

kaks korda.

Süsteem on hoolduseks ja väl-

jalülitamisega kaasnevaks lop-

utuseks liiga kuum.

l Oota paar minutit.

Hoolduse märgutuli ja kõik 

juurdepääsuluugi taga olevad 

märgutuled y x c v b n 
vilguvad sünkroonis.

Üldine tõrge. l Lülita IMPRESSA toitelüli-

tist päris välja. Kui masina 

sisselülitamise järel prob-

leem püsib, siis võta ühendust  

kohaliku klienditeeninduse- 

ga telefonil 651 8855 (Info-

melton OÜ).
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11  Probleemid ja nende lahendamine

11 ����������� ��� ������ ������������������������� ��� ������ ��������������

�������� �õ��us T�g�vus

Jahvati tekitab väga kõva 

müra.

Jahvatisse on sattunud 

võõrkeha.

l Võta ühendust kohaliku kliendi-

teenindusega (vt 16. peatükki “JURA 

kontaktandmed”).

Kohvipaksusahtli märgutuli 

x vilgub lakkamatult.

Kohvipaksusahtel ei 

ole korralikult oma 

kohale asetatud.

l Pane sahtel korralikult oma kohale 

tagasi.

Piimavahustaja ei vahusta 

piima korralikult ja/või 

pritsib.

Automaatne 

piimavahustaja on 

määrdunud.

l Puhasta automaatset piimavahustajat (vt 

8. peatüki “Hooldus” alalõiku “Automaatse 

piimavahustaja puhastamine”).

Kohvi ainult niriseb, mitte 

ei voola.

Kohv on liiga peeneks 

jahvatatud või oled 

kasutanud liiga peent 

eeljahvatatud kohvi, 

mistõttu on sõel 

ummistunud.

l Vali jämedam jahvatusaste või kasuta 

jämedamat eeljahvatatud kohvi (vt 2. 

peatüki “IMPRESSA ettevalmistamine ja 

esmakordne kasutamine” alalõiku “Jahvati 

reguleerimine”).

Vee karedust ei saa 

reguleerida.

Filter CLARIS plus on 

aktiveeritud.

l Deaktiveeri CLARIS plusi filter (vt 2. 

peatüki “IMPRESSA ettevalmistamine ja 

esmakordne kasutamine” alalõiku “Filtri 

kasutamine ja aktiveerimine”).

Hoolduse märgutuli põleb 

ja oamahuti märgutuli c 
vilgub jätkuvalt, kuigi oama-

huti on täis.

Masin ei saa enne aru, 

et oamahuti on täide-

tud, kui Sa oled ühe 

tassitäie kohvi valmis-

tanud.

l Valmista mõni kohvijook.

Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega telefonil 

651 8855 (Infomelton OÜ).
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12  Transport ja keskkonnasõbralik utiliseerimine

Selleks, et kaitsta IMPRESSAt transpordi ajal külmakahjus-

tuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.
	 		 l Aseta nõu piimavahustaja alla.

	 ä	 l Vali pöördlülitil aurusümbol k .

	 m	 l Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Kuni kohvimasin 

soojeneb, aurusümbol k	vilgub. Kui vajalik temperatuur 

on saavutatud, hakkab kraani kõrval paiknev valgussek-

tor vilkuma.

	 r	 l Keera kraani vastupäeva.

Piimavahustajast hakkab tulema auru.

	 		 l Eemalda veemahuti ja tühjenda see.

Piimavahustajast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult 

tühjenenud. Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilku-

ma.

	 t	 l Keera kraani päripäeva.

Hoolduse märgutuli ja veemahuti märgutuli vilguvad. 

Palun ära pööra nendele märgutuledele tähelepanu.

	 m	 l Masina väljalülitamiseks vajuta pöördlülitit.

	 e	 l Lülita IMPRESSA toitelülitist välja.

Järgmisel korral masinat kasutades tuleb süsteem esmalt 

uuesti täita (vt 2. peatüki “IMPRESSA ettevalmistamine 

ja esmakordne kasutamine” alalõiku “Esmakordne 

kasutamine”).

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. See kaitseb kohvimasinat 

transpordi ajal.

Palun utiliseeri vanad masinad keskkonnasõbralikul viisil. Vanad 

masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taas-

kasutusse, seepärast palun utiliseeri need vastavate jäätmekäitlus-

asutuste kaudu.

o

o

12 Transport ja keskkonnasõbralik utiliseerimine12 Transport ja keskkonnasõbralik utiliseerimine

Süsteemi 
tühjendamine
Süsteemi 
tühjendamine

TransportTransport

UtiliseerimineUtiliseerimine
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13  Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!

1   JURA originaalhooldusvahendid on mõeldud spetsiaalselt 

JURA kohvimasinate hooldusprogrammide jaoks, seepärast 

tuleks hoolduseks kasutada ainult JURA originaaltooteid. Sinu 

IMPRESSA on Sulle selle eest tänulik.

2   Filtrid CLARIS plus on mõeldud just JURA kohvimasinatele. 

Filter, mis asetatakse otse veemahutisse, töötab professionaalsel 

“ülesvoolu” põhimõttel.

Selle teema kohta leiad lisateavet 9. peatükist “CLARIS plus 

– vesi täiusliku kohvi jaoks”.

3   Sinu IMPRESSA kohvimasinal on sisseehitatud puhastus-

programm. JURA originaalpuhastustabletid on mõeldud spet-

siaalselt JURA masinatele ning need aitavad kogunenud  

kohviõlisid optimaalsel viisil lahustada.

4   Kasuta professionaalse piimavahustaja ja automaatse  

piimavahustaja puhastamiseks JURA originaalpuhastus- 

vahendit. See tagab sajaprotsendilise puhtuse.

5   Katlakivi on kõigi kraanivett kasutavate kodumasinate  

suurim vaenlane. JURA on töötanud IMPRESSA jaoks välja 

katlakivieemaldustableti, mis eemaldab kogu katlakivi, kuid on  

samas õrn Sinu masina vastu.

6   Piimaga kohvijoogid on tänapäeval väga moes. Ühendus-

süsteem Connector System© ja hulk lisatarvikuid avavad Sulle 

ukse trendikate kohvijookide maailma. Kõiki tarvikuid, mida 

IMPRESSA stardikomplektis ei leidu, saad osta volitatud 

edasimüüjatelt.

13 Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!13 Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!

Filter CLARIS plusFilter CLARIS plus

PuhastustabletidPuhastustabletid

Piimavahustaja 
puhastusvahend
Piimavahustaja 
puhastusvahend

KatlakivieemaldustabletidKatlakivieemaldustabletid
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13  Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!

7  Cappuccino või latte macchiato mõne nupu- 

vajutusega – professionaalse piimavahustajaga on jookide 

valmistamine imelihtne. Seade ammutab piima otse anumast 

ning kuumutab ja vahustab seda, tagades cappuccino jaoks 

täiusliku vahustatud piima ja latte macchiato jaoks kuuma 

piima.

8  Automaatse piimavahustajaga saab piima mõne nupuvaju-

tusega vahule ajada. Vahustaja ühildub ühendussüsteemiga  

Connector System©. Auru välja lastes tekib alarõhk ja see tõmbab 

piima mahutist masinasse. Cappuccino valmistamine toimubki 

sellel põhimõttel.

9  Kaheasendiline vahustamisotsik sobib jookide kuumutamiseks 

ja vahustamiseks..

10  Kuumaveeotsik tagab ühtlase veejoa.

11  Kõrgekvaliteediline roostevabast terasest 0,6-liitrine piima-

termos hoiab piima kogu päeva jahedana.

12  Kõrgekvaliteediline piimatermos on kasulik lisatarvik kõigile 

neile, kes armastavad piimaga kohvijooke. See mahutab ühe  

liitri piima ja hoiab selle kogu päeva jahedana.

13  Atraktiivne kroomitud kaanega piimaanum näeb tõeliselt 

stiilne välja. Mahutab 0,6 liitrit.

14  JURAle on esmatähtis pakkuda asjatundlikku 

kõrgekvaliteedilist teenindust alati ja igal pool – nii Šveitsi 

emafirma Gläserne Service-Fabrik tasandil kui ka kõigis JURA 

volitatud teeninduskeskustes kogu maailmas.

15   Kõik teenindusse toodud IMPRESSA masinad läbivad  

elektroonilise diagnostika.

16   Hooldustöid teevad JURA vastava väljaõppega tehnikud 

kompetentselt ja professionaalselt.

Professionaalne piima-
vahustaja Profi-Auto-
Cappuccino

Professionaalne piima-
vahustaja Profi-Auto-
Cappuccino

Automaatne piima-
vahustaja Easy-Auto-
Cappuccino

Automaatne piima-
vahustaja Easy-Auto-
Cappuccino

Kaheasendiline 
vahustamisotsik
Kaheasendiline 
vahustamisotsik

KuumaveeotsikKuumaveeotsik

Roostevabast terasest 
piimatermos
Roostevabast terasest 
piimatermos

PiimatermosPiimatermos

Luksuslik piimaanumLuksuslik piimaanum

GarantiiGarantii
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14  Tehnilised andmed ja orientiirväärtused

Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Sildile on märgi-

tud järgmised andmed:

VAC = vahelduvvoolu pinge voltides;

W = võimsus vattides.

  Toode vastab kõigile asjakohastele ELi direktiividele.

  Toode vastab kõigile asjakohastele SEVi (Šveitsi Föde-

raalne Kõrgepingeseadmete Inspektsioon) nõuetele..

p
p

14 Tehnilised andmed ja orientiirväärtused14 Tehnilised andmed ja orientiirväärtused

AndmesiltAndmesilt

Sümbolite tähendusSümbolite tähendus

Pinge 220–240 V AC, 50 Hz

Võimsus 1450 W

Elektrivoolu tugevus 6,6–6,0 A

Ohutustest    

Pumba surve staatiline, max 15 baari

Veemahuti maht 1,9 liitrit

Kohvipaksusahtli maht umbes 16 portsjonit

Toitejuhtme pikkus umbes 1,1 m

Kaal 9 kg

Mõõtmed (L x K x S) 28 x 34,5 x 41 cm

Filter CLARIS plus Ei kasutata

Vee karedus 3. tase

Automaatne väljalülitumisaeg 4 tunni pärast

Põhilised seadistused 
programmeerimis-
režiimis

Tehnilised andmed
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15  Põhitehnoloogiad ja IMPRESSA tootevalik

    
1   �������� ��������������������� ����������� ��� ����� ������������� ��������������������� ����������� ��� ����� ����� 

Sy����� (�.�.�.�.S.©). Tä������� ��hv �� v���� j�h���������. �������� 

��������������������� ����������� ��� ����� ����� Sy�����© ���� 

������ ��� ��hv������ j� �ö���� p�����d ����������d����d.
1a   ��hv���d j�hv������� vä������� ����� ��������������������.��hv���d j�hv������� vä������� ����� ��������������������.
1b   S��� p������������� p����� �p��������� ����v� ��� �����.S��� p������������� p����� �p��������� ����v� ��� �����.
1c   ���� ���������� p������ ��������������. �����d p�����v�d j����� ���������� p������ ��������������. �����d p�����v�d j� 

����������������d v�����v�d.
1d   Tä�� ������������� ���������p������������� v����� ������� �ä�������Tä�� ������������� ���������p������������� v����� ������� �ä������� 

��hv, ��d� ������� ������������ p�h�� c����.

2   �����SS� �����v������� �� jä�������d �������d������SS� �����v������� �� jä�������d �������d�

�����SS� Z-�������, c�pp�cc��� �h� ��p�v�j��������, 

��pp�������� p��f������������� ��h�������� ��d������� 

���������������;

�����SS� S-������� ��d������� ��������������� ���d������ 

��hv���������;

�����SS� F-�������, ��h��� �������d�, v�����d ������d 

��h��d�;

�����SS� C-�������, C��c� & D����;

�����SS� X-������� ����������������v���������� j� 

��������������.

����� ��� JU�� ����p����d���.

���p�������� ����� ���������������� ����d ���������-

��d��������� ������.j���.c��.

3   Tä�������� �v������d��� ��hv� ������������� ����� v���d� ����Tä�������� �v������d��� ��hv� ������������� ����� v���d� ���� 

j�hv����������. S������� �� �������� ����������������� ����d�������v 

��������� j�hv���, ����� ����d �� v����������d ����������d 

����������.
4   �����������v� ����������� ����������� ��h���������������v� ����������� ����������� ��h����  

5–16 � ��hv�. S�� �äh��d��, �� ������� ����� v��������d� ����� 

������� ��hv�.
5   ������v������d��������� ���������� v����������d v�����p�d�v���������v������d��������� ���������� v����������d v�����p�d�v��� 

����d� ���d� j�h������� v���� �ä�� �����p�����d�, ���� ���� 

�������� ���� ���p����������.�� �h� c����c� ���p�������.

p

p

p

p
p
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16  JURA kontaktandmed

Eesti
Infomelton OÜ, Tallinn

Klienditeenindus� �� �� Telefon +372 651 8850
�-pos�t lavazza@lavazza.ee

Avatud �-R 09.00 - 17.00

�das�imüüja/
teenindus�e aadres�s�

Weizenbergi 27-11/12 
Tallinn 10150, �es�ti

Leedu
Pretendentas UAB

Klienditeenindus� JURA s�ervis� - Ing. P. Dokladal 
Phone +420 604 263 926
�-Mail s�ervis�@juras�wis�s�.cz

Aadres�s� Ulonu s�tr. 33
63100 Alytus�
Lietuva

Läti
CREMA SIA

Klienditeenindus� Telefon +371 724 4082,
+371 2662 288
Kodulehekülg www.jura.com

Avatud �–R 10.00–17.00

�das�imüüja aadres�s� Ģertrūdes� iela 8600
Rīga, LV-1009

Teenindus�e aadres�s� Ģertrūdes� iela 8600
Rīga, LV-1009

Rootsi
Cofee Queen AB, Arvika

Klienditeenindus� S� Telefon 05 704 7700
�-pos�t info@coffeequeen.s�e 
Koduleht www.coffeequeen.jura.com

Avatud �–N 8.00–17.00
R 8.00–16.00

Aadres�s� Coffee Queen AB
Box 960, Korprals�vägen 1b
671 29 ARVIKA

Soome
Home Appliance Brokers HAB Oy

Klienditeenindus� FI Telefon +358 207 300 090
�-pos�t info@haboy.fi

Avatud �–R 
08.00 – 16.00

�das�imüüja aadres�s� Home Appliance Brokers� HAB Oy 
�limäenkatu 29
00510 Hels�inki

Teenindus�e aadres�s� Monilaite-Thomeko Oy   
Salpakuja 6
01200 Vantaa

Venemaa
Sojusagrokomplekt

Klienditeenindus� Telefon +749 5737 3837,
+780 0200 3837
Koduleht www.jura.ru

Avatud �–R 9.00–18.00

Teenindus�e aadres�s� Skladotšnaja 1, korpus� 1
127018 Mos�kva

�das�imüüja aadres� Skladotšnaja 1, korpus� 1
127018 Mos�kva

16 JURA kontaktandmed
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Indeks

Indeks

A
Aktiveerimine

Filter  16
Automaatne piimavahustaja

Puhastamine
Loputus

B
Barista  30

C
Cappuccino valmistamine  32
CLARIS plus  49

E
Eeljahvatatud kohv  4

Vt joogi valmistamine eeljahvatatud  
kohvist

Esmakordne kasutamine
Espresso valmistamine

F
Filter

Aktiveerimine  16
Vahetamine  40
Kasutamine  16

Filter CLARIS plus 
Vt filter

G
Gerät

Reinigen  41

J
Jahvati

Reguleerimine
Jahvati reguleerimine
 Vt jahvati: reguleerimine
Jahvatatud kohv
 Vt joogi valmistamine eeljahvatatud  

kohvist
Joogi valmistamine eeljahvatatud kohvist

K
Kasutamine
 Filter
Kasutuselevõtmine
 Vt esmakordne kasutamine
Katlakivi eemaldamine
Kohvi kangus
 Vt seadistuse muutmine joogi valmistami-

se ajal
Kohvi kanguse muutmine
 Vt seadistuse muutmine joogi valmistami-

se ajal
Kohvi kogus
 Vt veekoguse reguleerimine
Kohvioad
 Vt oamahuti
Kohvipulber
 Vt joogi valmistamine eeljahvatatud  

kohvist
Kohvi valmistamine
Kohvi valmistamise võimalused
Kuuma vee valmistamine

L
Loputus
 Automaatne piimavahustaja
 Kohvitila
  Vt masin: loputus
 Masin

M
Mahuti
Masin

Puhastamine
Vt veemahuti

Katlakivi eemaldamine  43
Loputus  40
Puhastamine  41
Sisselülitamine  20
Väljalülitamine  20
Ülesseadmine 13

Määratud joogikoguse muutmine

O
Oamahuti 
 Täitmine
Ooterežiim
 Vt väljalülitamine
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Indeks

Otsik
 Vt automaatne piimavahustaja

P
Piimavahu valmistamine
Puhastamine
 Automaatne piimavahustaja
 Masin
Pöördlüliti

R
Reguleerimine
 Jahvati
Reguleerimine
 Automaatne väljalülitumisaeg
 Veekogus
  Vt veekoguse reguleerimine
Retseptid

S
Seadistus
 Kohvi kangus
  Vt seadistuse muutmine joogi val-

mistamise ajal
 Vee karedus
Seadistuse muutmine joogi valmistamise ajal
Sisselülitamine

T
Täitmine
 Oamahuti
 Veemahuti

U
Uuesti täitmine
 Vt täitmine

V
Vahetamine
 Filter
Valmistamine
 Cappuccino
 Eeljahvatatud kohv
 Espresso
 Kohv
 Kuum vesi

 Piimavaht
Veefilter
 Vt filter
Vee karedus
 Hindamine
 Seadistus
Vee kareduse määr
 Vt vee karedus
Veekoguse reguleerimine
 Püsiv
  Vt määratud joogikoguse muutmine 

püsivalt
Veekoguse reguleerimine
 Seadistuste muutmine
  Vt seadistuse muutmine joogi val-

mistamise ajal
Veemahuti
Veemahuti
 Täitmine
Väljalülitamine
Väljalülitumisaeg
 Vt automaatse väljalülitumisaja seadista-

mine

 Ü
Ühendussüsteem Connector System©
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Indeks



Masin vastab järgmistele ELi direktiividele:

direktiiv 73/23/EMÜ madalpingeseadmete kohta 
(19. veebruar 1973) ja selle muutmise direktiiv 93/68/EMÜ;

direktiiv 89/336/EMÜ elektromagnetilise ühilduvuse kohta 
(3. mai 1989) ja selle muutmise direktiiv 92/31/EMÜ.

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

IMPRESSA C5 kasutusjuhendis kasutatud illustratsioonidel on
kujutatud IMPRESSA C5 plaatinamudelit. Sinu IMPRESSA võib 
joonistel kujutatust pisut erineda.

Sinu arvamus on meile oluline!

Meie kontaktandmed leiad Interneti-aadressilt www.jura.com.

JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10

CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com

p

p

Direktiivid

Tehnilised 
muudatused

Tagasiside

Art. 66658/C5/ee/0609




