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A gép leírása
 Az Impressa gépcsalád egy teljesen automatikusan működő kávéfőző gép, mely szemes kávéból egy 
gombnyomásra készít tetszőleges mennyiségű kávét. A főzés teljesen zárt rendszerű, a program végez el 
minden lépést a beállított paraméterek alapján. Lehetőség van a vízrendszerből forró víz levételére tea, 
illetve gőz levételére cappuccino készítéséhez. A gép programja mosóprogramokat tartalmaz, melyek 
beállított adagonként illetve átfolyt vízmennyiség után kéri a szükséges tisztítás elvégzését. A 
mosóprogramok lefutását a gép ellenőrzi, és bejegyzi a szerviz memóriába. 
Figyelmeztető utasítások

1. A gépet csak hozzáértő személy használhatja
1. Csak védőföldeléssel ellátott dugaszoló aljzathoz csatlakoztathatja a gépet
1. Sérült elektromos vezetékkel ne használja a gépet
1. Ha a gép használatához hosszabbítóra van szükség, csak sérülésmentes, földeléssel ellátott 

hosszabbítót használhat
1. A gyerekek nem ismerik fel a veszélyforrásokat, ezért soha ne hagyja a egyedül a készülékkel
1. A gépet vízbe mártani tilos

Elővigyázatossági utasítások
1. A készülék beltéri használatra van, ne tegye ki a gépet az időjárás viszontagságainak (eső, hó, fagy)
1. Ne használja a gépet vizes kézzel
1. A gépet vízszintes, stabil alapzaton használja
1. Ha hosszabb ideig távol van lakásától, áramtalanítsa a gépet
1. Ne próbálja meg a gép hátlapját leemelni, a gépet megszerelni. A szervizelést csak hivatalos 

szakszerviz végezheti
1. Ne tegye a gépet vagy alkatrészeit mosogatógépbe

Elektromos hálózat
A gép 230 voltos hálózatról üzemel, áramfelvétele maximum 10 amper.
A gép áramfelvétele a háztartásokban használt készülékekkel megegyező 10-25 Amperes biztosítékot 
igényel.
Szemes kávé tartály feltöltése

1. Nyissa fel a kávétartály tetőt (11), vegye le az aromazáró tetőt
1. Távolítsa el a tartályból a szennyeződéseket
1. Töltse fel pörkölt babkávéval a tartályt, tegye vissza az aromazáró tetőt, majd hajtsa le a kávétartály 

tetőt. 
!! Használjon jó minőségű kávét, mert az olcsó, gyenge minőségű kávéban idegen anyagok is lehetnek !!

A daráló beállítása
1. A felhasznált kávé pörkölésétől függően lehetősége van beállítani a darálót. A világosabb (bécsi, 

francia) pörkölésű kávét finomabbra, a sötét (olasz) pörkölésű kávét durvábbra ajánlott őrölni. 
1. Nyissa fel a kávétartály tetőt (11)
1. A tető alatt található fekete állító gomb elfordításával állíthatja a szemcsenagyságot. 

Balra – finomabb szemcse
Jobbra – durvább szemcse
!! Ajánlott darálás közben állítani a szemcsenagyságot, a daráló megszorulásának elkerülése érdekében !!

A vízrendszer feltöltése
A gép egy biztonsági szeleppel ellátott alsó kifolyású, nyomásmentes víztartállyal (10) rendelkezik, melyet 
felfelé le lehet emelni a gépről, és kényelmesen feltölteni vízzel. A tartályban vízszintérzékelő van, mely 
jelez a gépnek, ha 4 dl-nél kevesebb víz van. Ekkor a gép kiírja a vízhiányt a kijelzőre és tiltja gép 
használatát.



Kávé főzése babkávéból
1. Kapcsolja be a főkapcsolóval (2) a gépet
1. Várja meg a COFFEE READY kiírást
1. Helyezzen a kifolyó (14) alá egy vagy két csészét
1. Nyomja meg a főzni kívánt kávé gombját ( 5,6,7,8,A,B )
1. A főzés a beállított programnak megfelelően a darálással indul, előáztatással folytatódik, majd a 

főzéssel fejeződik be.
!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával leállíthatja manuálisan !!

Kávéfőzés őrölt kávéból
1. Helyezzen a kifolyó (14) alá egy vagy két csészét
1. Nyomja meg a darált kávé gombját (4)
1. Nyissa ki a darált kávé adagoló tetejét (12)
1. Adagoljon be darált kávét (minimum 5gr, maximum 15gr)
1. Nyomja meg a kiválasztott kávé gombját.
1. A főzés a beállított programnak megfelelően előáztatással indul, majd a főzéssel fejeződik be.

!! A főzés folyamatát a kávéfőző gomb bármelyikének újbóli megnyomásával leállíthatja manuálisan !!

Forró víz készítése
1. Nyomja meg a teavíz gombot (16)
1. Várja meg, hogy a gombon levő lámpa állandóan világítson
1. Fordítsa el a gőz-vízcsapot (17) jobbra
1. A megfelelő mennyiség kifolyása után zárja el a csapot

!! A teavíz gomb újbóli megnyomásával a gőzkazán kikapcsol !!

Tejhab készítése gőzkarral
1. Nyomja meg a gőz gombot (15)
1. Várja meg, hogy a gombon levő lámpa állandóan világítson
1. Fordítsa el a gőz-vízcsapot (17) jobbra
1. A gőz csövön kiáramló gőz segítségével lehet felgőzölni a tejet

!! Csak hűtött tejet lehet jól felhabosítani !!

A gép kikapcsolása
A gépet a főkapcsolóval (2) lehet kikapcsolni. A kikapcsolás egy automatikus öblítő program után történik 
meg.
A gép rendelkezik egy automatikus kikapcsoló programmal (lásd programozási táblázat), mely az utolsó 
kávéfőző művelet után a beállított idő leteltével elöblíti a főző egységet, és kikapcsolja a gépet.

Általános tisztítási utasítások
Ne használjon maró hatású, karcoló anyagot a gép tisztításához
A kifolyót és a víz-gőz csövet minden nap tisztítsa meg
A víztartályt minden nap tisztítsa ki, és használat előtt friss vízzel töltse fel
A csepptálcát és a zacctálcát minden nap tisztítsa ki
A csészemelegítőre csak tiszta csészéket tegyen 
Egyéb anyagot (cukor, tej, stb.) a csészemelegítőn tárolni tilos!

Szerviz információk
Az előírt tisztítások és mosó programok elvégzése garantálja a gép hosszan tartó megbízható működését, de 
ajánlott 10.000 adagonként egy általános karbantartásra és tisztításra szervizbe vinni a gépet.



Mosó programok
A gép három beépített mosóprogrammal rendelkezik, melyeket bizonyos adagszám illetve átfolyt vízmennyiség után 
kér a gép. A szükséges mosó program kiírása a COFFEE READY kiírással váltakozva jelenik meg a kijelzőn. A gép 
nem tiltja le a kávéfőzést, de minél hamarabb el kell indítani a kért programot.

I, RINSE UNIT (öblítő program) 0,5 perc
A kazán felfűtése után a gép RINSE UNIT kiírással öblítést kér, melyet a 3. számú gombbal lehet elindítani.
Bizonyos adagszám után (20-25) a gép letiltja a kávéfőzést, és ismét kéri az öblítést. A gép kikapcsolásakor ez a 
program indul el automatikusan, és csak az öblítés elvégzése után kapcsol ki a gép.

II, CLEAN UNIT (zsíroldó tablettás átmosás) 15 perc
220 adag lefőzése után a kijelzőn a CLEAN UNIT és a COFFEE READY kiírás jelenik meg felváltva. A 
géppel lehet kávét főzni, de minél előbb le kell futtatni a zsíroldó tablettás átmosás programot. A program 
időtartama alatt nem lehet kávét főzni.
1, A bekapcsolt gépen nyomja meg a „G” jelű gombot és tartsa nyomva a hangjelzésig. A 
kijelzőn a FILL WATER - EMPTY TRAY - PRESS CLEAN kiírás jelenik meg felváltva.
 Tisztítsa ki a csepptálcát és a zacc tálcát, töltse fel a víztartályt vízzel, majd nyomja meg a 
„G” jelű gombot. A program elindul a kijelzőn a UNIT CLEANING kiírás látható.
2 perc múlva a gép leáll, és hangjelzés mellett az ADD TABLETT kiírás látható. Dobjon be egy 
zsíroldó tablettát a darált kávé adagoló nyíláson (12), majd nyomja meg a „G” jelű gombot. A program 
folytatódik, a kijelzőn a UNIT CLEANING kiírás látható.
Kb. 13 perc múlva a gép automatikusan leáll, EMPTY TRAY kiírás kéri a csepptálca kiürítését. Ne 
felejtse el megtisztítani a csepptálca hátsó részén levő érintkezőket!

III.    UNIT CALCED   COFFEE SECTOR vagy WATER SECTOR  
         (vízkő mentesítés)

50 perc

1. 1, Nyomja meg a „H” jelű gombot és tartsa nyomva a hangjelzésig. A kijelzőn az AGENT IN. TANK - 
EMPTY TRAY - EMPTY GROUNDS - CHOOSE SECTOR - PRESS CALC kiírás jelenik meg 
felváltva.

Tisztítsa ki a csepptálcát, a zacc tálcát, töltse fel a víztartályt 6dl vízzel, dobja be a vízkőoldó 
tablettát v. port, várjon, amíg az feloldódik. 
Válassza ki a tisztítandó szektort. (ha a vízcsap zárva marad akkor a kávé szektor, ha a 
vízcsap nyitva van a víz szektor lesz vízkő mentesítve), majd nyomja meg a „H” jelű gombot.
A kijelzőn az UNIT IS DECALCING – WATER SECTOR vagy COFFEE SECTOR kiírás látható 
felváltva. A gép a víztartályban levő vízkőoldót 1 percenként adagolva átnyomja a rendszeren a csepptálcába. A 
víztartály kiürülése után automatikusan leáll, és hangjelzés mellett a FILL WATER - EMPTY TRAY – PRESS 
CLEAN kiírás látható felváltva. Mossa ki a csepptálcát, mossa ki a savtól a víztartályt, töltse fel hideg vízzel, 
majd nyomja meg a „H” jelű gombot.
A gép folytatja a programot, az UNIT IS DECALCING – WATER SECTOR vagy COFFEE SECTOR 
kiírás látható felváltva. A program néhány perc után befejeződik, és az EMPTY TRAY kiírás látható a kijelzőn.
Ürítse ki a csepptálcát, tisztítsa meg a csepptálca érintkezőit.
A gép hibajelzései A gép hiba kódjai
EMPTY GROUND A zacctálca tele 1 Kávé kazán 
TRAY MISSING A csepptálca kint van 2 Kávé kazán időtúllépés
EMPTY TRAY Csepptálca tele 3 Gőzkazán
STEAM Gőz funkció 4 Gőzkazán időtúllépés
WATER Tea víz funkció 5
OPEN TAP Nyissa ki a csapot 6 Szivattyú termosztát
PLEASE WAIT Kérem várjon 7 Hajtómű hiba
COFFE READY A gép kész a kávéfőzésre 8 Háromszoros hajtómű hiba
SERVICE REQUIRED Szerviz szükséges
FILL BEANS Töltsön kávét a tartályba
CLOSE TAP Zárja el a víz-gőz csapot
FILL WATER Üres a víztartály



JURA Impressa 500 programozása

WATER VOLUME / vízmennyiség beállítása
1,  Nyom ja meg a beállítani k ívánt gombot.
A gép elkezdi lefõzni a kávét.
2, A "P" gomb megnyom ásával ál lítja le és memorizálja a m ennyiséget.

POWDER WOLUME / Darált kávé mennyiségének beállítása
1,  Nyom ja meg a beállítani k ívánt gombot.
Megjelenik egy  skála, melyen  a "+" és "-" gombokkal
áll íthatja a darálás idejét.

TEMP / Kazán hõfokának beállítása
A kávé kazán hõfokát lehet áll ítani.
LOW-alacsony, MEDIUM-közepes, HIGH -magas

 CUP HEAT / Csésze melegítõ
CUP HEAT ON- a bekapcsolás után a gõzkazán automatikusan  fe lfût.
CUP HEAT OFF- a gõzkazán  felfû tése a gõz gombbal történ ik.

TIME / Idõ beállítása
Az aktuális idõt lehet beállítani. Az UNIT ON program
ez alapján kapcsol ja be a gépet. A gép teljes áramtala-

nításával törlõdik a beállított idõ.

UNIT ON / Bekapcsolás idõzítés
A beállított idõhöz képest állítható a gép automatikus

bekapcsolódása.

OFF AFTER / automata kikapcsolás
Az uto lsó kávéfõzés után  a beáll ított idõ  elteltével az automata
kikapcsol

SUPPLIED / Számláló
Nyomja m eg a kezelõ panelon a funkció gom bokat.
Minden  funkció gombot kü lön számol,  m ely alapján standoln i lehet,
il letve a mosó program ok helyes használatát lehet el lenõrizni.

LANGUAGE / Nyelv kiválasztása
A kijelzõn megjelenõ szöveg nyelvét lehet kiválasztani.

("P" belép, "+","-" változtat, "P" kilép)

Nyomja meg a "P" gombot a hangjelzésig
A "+" és "-" gombbal léphet a program pontok között
A "P" gombbal léphet be és ki a program pontokból

A programozás végén az "N" gombbal ki kell lépni a programból!
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