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Verswaterclip
Waterslang
Snoer
Status-LED (op bovenzijde)
Sensor
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Metalen slang
Kleppenblok
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RS232-kabel
Netstekker met netsnoer
Verbindingskabel voor kleppenblok

es
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Mini hub
1
Aansluiting snoer (verswaterclip)
2 Aansluiting RS232-kabel (koffiemachine)
3 Aansluiting verbindingskabel voor kleppenblok
4 Aansluiting netadapter
5 (wordt niet gebruikt)
6 Status-LED voor stroomvoorziening
7 MDB aansluiting
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Belangrijke aanwijzingen

Belangrijke aanwijzingen
Eigenlijk gebruik

De kit voor verswateraansluiting dient uitsluitend
met een koffie-volautomaat van de XJ-serie van
JURA te worden gebruikt. Ieder ander gebruik wordt
beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van
oneigenlijk gebruik.
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het
apparaat volledig door, en neem de aanwijzingen
in acht. De garantie vervalt bij beschadigingen of
gebreken die resulteren uit het niet in acht nemen
van de gebruiksaanwijzing. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef
deze aan volgende gebruikers door.

Voor uw veiligheid

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun
UU fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
UU onervarenheid of onwetendheid
niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken,
mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

UU Het
UU
UU
UU
UU

100

apparaat uitsluitend met de meegeleverde netadapter gebruiken.
De mini hub op een tegen water beschermde
plaats installeren.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend onder toezicht
van een verantwoordelijke persoon uitvoeren.
Kinderen vanaf acht jaar mogen het apparaat
uitsluitend zonder toezicht bedienen als de
veilige omgang met het apparaat uitgelegd is.
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Belangrijke aanwijzingen

UU Kinderen moeten mogelijke gevaren door een

en

foutieve bediening kunnen herkennen en
begrijpen.
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Beschrijving van de
symbolen

es

Waarschuwingen
J WAARSCHUWING
J VOORZICHTIG

VOORZICHTIG

Neem altijd de informatie in acht die met VOORZICHTIG of
WAARSCHUWING en een waarschuwingspictogram gemarkeerd is. Het
signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op mogelijk gevaar voor
ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHTIG wijst u op
mogelijk gevaar voor lichte verwondingen.
VOORZICHTIG wijst u op een situatie die tot een beschadiging van de
machine kan leiden.
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Gebruikte symbolen
T
E
“Espresso” /

Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.
Aanwijzingen en tips
Weergave op de display

ru

ESPRESSO
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Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen
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Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

Voorwaarden voor de
installatie

Om de intelligente kit voor verswateraansluiting correct in bedrijf te
kunnen stellen, zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. De volgende voorbereidingen moeten vakkundig uitgevoerd zijn:
De netaansluiting voor uw IMPRESSA moet met een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) beveiligd zijn.
De stroomvoorziening van de IMPRESSA moet door een netschakelaar onderbroken kunnen worden.
De wateraansluiting op de plaats van opstelling (tot het meegeleverde kleppenblok) moet over een afsluitkraan met terugslagklep (type EA) en een filter beschikken.
De wateraansluiting moet overeenkomstig de technische
gegevens uitgevoerd zijn (zie hoofdstuk 6, “Technische gegevens”).

UU
UU
UU
UU

EE De noodzakelijke voorbereidingen moeten door een vakman
worden uitgevoerd.
EE De voorbereidingen moeten uitgevoerd zijn voordat u de kit
voor verswateraansluiting in bedrijf stelt.
Wij adviseren het kleppenblok te bevestigen (zie afbeelding). De
functie van het kleppenblok is onafhankelijk van de positionering
van het kleppenblok..

Installatie

102

Voorwaarde: de koffie-volautomaat is uitgeschakeld.
T Verwijder en leeg het waterreservoir.
T Verwijder de zwarte afdekking achter het waterreservoir.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een schroevendraaier. Til de
afdekking vervolgens licht omhoog en neem deze naar achteren eruit.
T Breek de zwarte strip van de afdekking af.
T Plaats de koffie-volautomaat op de tafelrand, zodat de uitsparing aan de onderzijde van het apparaat toegankelijk is.

de
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Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

T Voer het snoer van de verswaterclip van boven naar beneden
door de uitsparing aan de onderzijde van het apparaat.

T Voer het einde van de waterslang met de zwarte positioneringshulp van beneden naar boven door de uitsparing.
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fr

it
T Verwijder de afdekking van de verswaterclip. Schuif de
afdekking hiervoor naar beneden.
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T Plaats de waterslang in de clip. Let erop dat de slang correct
geplaatst is.
T Bevestig de afdekking van de clip.
EE Reinig de sensor van de verswaterclip vóór het eerste gebruik
grondig met een vochtige doek en een mild afwasmiddel.
T Plaats het lege waterreservoir weer terug.
T Plaats de clip en plaats de zwarte afdekking weer terug.
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Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

T Verbind het snoer van de verswaterclip met de mini hub
(aansluiting 1).
EE Als reeds een afrekeningssysteem op de koffie-volautomaat
aangesloten is, schakelt u dit eerst uit. Gebruik vervolgens de
aanwezige RS232-kabel voor de verdere procedure.
T Sluit de RS232-kabel op de koffie-volautomaat aan.
EE U kunt de IMPRESSA nu op de definitieve positie plaatsen.

T Verbind de RS232-kabel met de mini hub (aansluiting 2).

T Verbind het kleppenblok met behulp van de verbindingskabel met de mini hub (aansluiting 3).

T Steek de waterslang stevig in het kleppenblok. Controleer of
de waterslang goed vastzit.
EE De waterslang kan naar behoefte ingekort worden.
EE De installatie van de wateraansluiting op de plaats van opstelling (tot het kleppenblok) dient door een vakman uitgevoerd
te zijn. Laat de montage van de metalen slang aan het kleppenblok door een vakman uitvoeren.
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Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

T Sluit het netsnoer op de mini hub (aansluiting 4) aan en
steek de netstekker in een stopcontact.
EE Als u de kit voor verswateraansluiting vóór de eerste inbedrijfstelling van uw koffie-volautomaat geïnstalleerd heeft,
voert u de eerste inbedrijfstelling uit zoals beschreven in de
volgende paragraaf (voor de IMPRESSA XJ9 of XJ5).

Eerste inbedrijfstelling
IMPRESSA XJ9

J WAARSCHUWING

en
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T Open de afsluitkraan van de vaste wateraansluiting op de
plaats van opstelling.
T Schakel de koffie-volautomaat weer in.
Uw koffie-volautomaat en de kit voor verswateraansluiting
zijn nu klaar voor gebruik.

it

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen of u de IMPRESSA
met of zonder CLARIS filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren
het gebruik van een externe filterpatroon vanaf een waterhardheid
van 10° dH.

nl

Levensgevaar door een elektrische schok bij gebruik met een defect
netsnoer.
T Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met
een beschadigd netsnoer in gebruik.
Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.
T Steek de netstekker in een stopcontact.
3 T Schakel de IMPRESSA met de netschakelaar aan de achterzijde van het apparaat in.
Q T Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen.
Vervolgens worden de talen weergegeven waaruit u kunt
kiezen.
EE Om de overige talen weer te geven, drukt u op de toets “Verder” (rechts onder).
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T Druk op de toets van de gewenste taal, bijv. “Nederlands”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen” om de instelling
te bevestigen.
“Filter”
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Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

EE Beslis nu of u uw IMPRESSA met of zonder CLARIS filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een
externe filterpatroon.
Eerste inbedrijfstelling met
activering van de
filterpatroon

T Druk op de toets “Actief”.
T Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Filter plaatsen.”
EE Wij adviseren het gebruik van een externe filterpatroon.
Installeer nu de externe filterpatroon zoals beschreven in de
bijbehorende gebruiksaanwijzing.
T Plaats een bakje onder de cappuccinatore, de koffie-uitloop
en het heetwaterpijpje.
T Druk op de toets “Verder”.
“Filter wordt gespoeld.”, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.
EE U kunt de filterspoeling te allen tijde onderbreken, druk hiervoor op een willekeurige toets. Druk nogmaals op de Rotary
Switch k om de filterspoeling voort te zetten.
EE Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de
gezondheid en is niet van invloed op de smaak.
De filterspoeling stopt automatisch.
“Systeem wordt gevuld.”, het systeem wordt met water
gevuld. Water stroomt uit de cappuccinatore en het heetwaterpijpje. Het proces stopt automatisch.
“Apparaat warmt op.”
“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt
automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product
a.u.b.:”. Uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.
EE Op de display worden de producten weergegeven die u kunt
bereiden.
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Eerste inbedrijfstelling
zonder activering van de
filterpatroon

Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

T Druk op de toets “Inactief”.
T Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Waterhardheid”
T Druk op de toetsen “ < ” of “ > ” om de waterhardheid in te
stellen.
T Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaat warmt op.”
T Plaats een bakje onder de cappuccinatore en het heetwaterpijpje.
“Systeem wordt gevuld.”, het systeem wordt met water
gevuld. Water stroomt uit de cappuccinatore en het heetwaterpijpje. Het proces stopt automatisch.
“Apparaat warmt op.”
T Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt
automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product
a.u.b.:”. Uw IMPRESSA is nu klaar voor gebruik.
EE Op de display worden de producten weergegeven die u kunt
bereiden.

Eerste inbedrijfstelling
IMPRESSA XJ5

J WAARSCHUWING

Tijdens de eerste inbedrijfstelling kunt u kiezen of u de IMPRESSA
met of zonder CLARIS filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren
het gebruik van een externe filterpatroon vanaf een waterhardheid
van 10° dH.
Levensgevaar door een elektrische schok bij gebruik met een defect
netsnoer.
T Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met
een beschadigd netsnoer in gebruik.
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Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

Voorwaarde: het bonenreservoir is gevuld.
T Steek de netstekker in een stopcontact.
3 T Schakel de IMPRESSA met de netschakelaar aan de achterzijde van het apparaat in.
Q T Druk op de toets Aan/Uit om de IMPRESSA in te schakelen.
De Rotary Switch brandt. Op de display verschijnt
SPRACHE DEUTSCH.
g T Draai de Rotary Switch tot de gewenste taal wordt weergegeven, bijvoorbeeld TAAL NL.
k T Druk op de Rotary Switch om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OK om de instelling te bevestigen.
FILTER w / JA w
EE Beslis nu of u uw IMPRESSA met of zonder CLARIS filterpatroon wilt gebruiken. Wij adviseren het gebruik van een
externe filterpatroon.
Eerste inbedrijfstelling met
activering van de
filterpatroon

k T Druk op de Rotary Switch om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OK.
FILTER PLAATSEN, de onderhoudstoets c brandt.
EE Wij adviseren het gebruik van een externe filterpatroon.
Installeer nu de externe filterpatroon zoals beschreven in de
bijbehorende gebruiksaanwijzing.

c

T Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.
T Druk op de onderhoudstoets.
WARMT OP, het waterreservoir wordt gevuld.
FILTER SPOELT, er stroomt water uit het heetwaterpijpje.

EE U kunt de filterspoeling te allen tijde onderbreken, druk hiervoor op de onderhoudstoets c. Druk nogmaals op de onderhoudstoets c om de filterspoeling voort te zetten.
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Kit voor verswateraansluiting in bedrijf stellen

EE Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de
gezondheid en is niet van invloed op de smaak.
De filterspoeling stopt automatisch.
SYSTEEM VULT, het systeem wordt met water gevuld.
Er stroomt water uit het heetwaterpijpje. Het proces stopt
automatisch.

WARMT OP
SPOELT, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch.
Op de display verschijnt GEREED. Uw IMPRESSA is nu klaar
voor gebruik.
Eerste inbedrijfstelling
zonder activering van de
filterpatroon

g T Draai de Rotary Switch tot FILTER - / NEE - wordt
weergegeven.
k T Druk op de Rotary Switch om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OK.

16°dH

en

fr

it

nl

g T Draai de Rotary Switch om de gewenste waterhardheid in te
stellen.
k T Druk op de Rotary Switch om de instelling te bevestigen.
Op de display verschijnt kort OK.
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WARMT OP
T Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en het heetwaterpijpje.
SYSTEEM VULT, het systeem wordt met water gevuld.
Er stroomt water uit het heetwaterpijpje. Het proces stopt
automatisch.

pt

WARMT OP
Op de display verschijnt GEREED. Uw IMPRESSA is nu klaar
voor gebruik.

sv
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Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswateraansluiting
Na de installatie van de intelligente kit voor verswateraansluiting
worden in de programmeerstand van uw IMPRESSA verdere programmapunten weergegeven. Bovendien veranderen de processen
van twee paragrafen in de gebruiksaanwijzing van uw IMPRESSA:
Hoofdstuk 3 “Dagelijks gebruik – uitschakelen”
Hoofdstuk 5 “Onderhoud – apparaat ontkalken”
De afwijkingen ten opzichte van de gebruiksaanwijzing van uw koffie-volautomaat worden hieronder beschreven (voor de IMPRESSA
XJ9 en XJ5).

UU
UU

IMPRESSA XJ9
Legingsmodus instellen

In het programmapunt “Apparaatinstellingen (5/6)” / “Waterreservoir legen” kunt u de volgende instellingen verrichten:
“Alt.”
UUBij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt het waterreservoir automatisch geleegd.
“Alt. vragen”
UUBij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt gevraagd of het
waterreservoir wel of niet geleegd moet worden. Deze vraag
moet u bevestigen.
“Nooit”
UUBij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt het waterreservoir nooit geleegd.

UU
UU
UU

Voorbeeld: zo stelt u in dat het waterreservoir bij het uitschakelen
van het apparaat altijd automatisch geleegd wordt.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.”.
O T Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/6)”
g T Draai de Rotary Switch tot het programmapunt “Apparaatinstellingen (5/6)” weergegeven wordt.
T Druk op de toets “Waterreservoir legen”.
“Waterreservoir legen”
T Druk op de toets “Alt.”.
T Druk op de toets “Opslaan”.
Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.
“Apparaatinstellingen (5/6)”
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O

Water verversen

Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswateraansluiting

T Druk op de P-toets om de programmeerstand te verlaten.
“Kies uw product, a.u.b.:”

U kunt de waterverversing te allen tijde handmatig starten.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.”.
O T Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/6)”
T Druk op de toets “Water ververs.”.
“Wilt u het water nu vervangen?” / “Ja”
T Druk op de toets “Ja”.
“Waterr. wordt gel.”, het waterreservoir wordt geleegd. Het
proces stopt automatisch.
“Apparaat warmt op.”, het waterreservoir wordt weer gevuld.
T Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
“Apparaat spoelt.”, het apparaat spoelt. Het proces stopt
automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product
a.u.b.:”. Uw IMPRESSA is weer klaar voor gebruik.

Uitschakelen

en

Als u in het programmapunt “Apparaatinstellingen (5/6)” / “Waterreservoir legen” de instelling “Alt. vragen” heeft geselecteerd, verandert het proces bij de uitschakeling van uw IMPRESSA.
T Plaats één bakje onder de koffie-uitloop en de cappuccinatore.
Q T Druk op de toets Aan/Uit.
“Waterreservoir legen” / “Wilt u het waterreservoir nu
legen?”.
T Druk op de toets “Ja”.
EE Als het waterreservoir niet geleegd dient te worden, drukt u
op de toets “”.
“Apparaat spoelt.”, “Melksysteem wordt gespoeld.”. De uitlopen waarmee een koffiespecialiteit of melk is bereid worden gespoeld. Het proces stopt automatisch.
“Waterr. wordt gel.”, het waterreservoir wordt geleegd. Het
proces stopt automatisch. Uw IMPRESSA is uitgeschakeld.
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Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswateraansluiting

EE Als de IMPRESSA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld,
verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand minder dan
0,1 W stand-by energie. Via de netschakelaar kan het apparaat
volledig van het stroomnet worden gescheiden.
Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om
een ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad
van het water.

J VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.
T Vermijd contact met de huid en de ogen.
T Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact
met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.
T Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten.

VOORZICHTIG

Bij een onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het
apparaat niet worden uitgesloten.
T Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact
met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.
T Verwijder spatten onmiddellijk.
EE Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
EE JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
EE Als u een CLARIS filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is,
verschijnt geen melding voor het ontkalken.
Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.”. Bovendien wordt het symbool c weergegeven.
O T Druk op de P-toets.
“Onderhoudsstatus (1/6)”
T Druk op de toets “Ontkalking”.
“Ontkalking”
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EE Als u de ontkalking nog niet wilt starten, drukt u op de toets
“”.
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Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswateraansluiting

T Druk op de toets “Verder”.
“Kit verw.”
T Verwijder de verswaterclip uit het waterreservoir.
T Verwijder de cappuccinatore.
T Druk op de toets “Verder”.
“Restwaterbak legen”
T Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze
weer terug.
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”
T Verwijder het waterreservoir en leeg het waterreservoir.
T Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje met 600 ml
water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
T Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het
waterreservoir.
“Rotary Switch indrukken.”

T Plaats een bakje onder het aansluitgedeelte van de cappuccinatore en het heetwaterpijpje.
k T Druk op de Rotary Switch.
“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt meermaals water uit het
aansluitgedeelte van de cappuccinatore en het heetwaterpijpje.
Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
T Leeg beide bakjes.
T Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze
weer terug.
“Waterreservoir spoelen”
T Verwijder het waterreservoir en spoel het grondig uit.
T Plaats het lege waterreservoir weer terug.
T Druk op de toets “Verder”.
“Kit plaats.”
T Plaats de verswaterclip in het waterreservoir.
T Plaats de cappuccinatore weer terug.
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T Plaats een bakje onder de cappuccinatore, de koffie-uitloop
en het heetwaterpijpje.
T Druk op de toets “Verder”.
“Systeem wordt gevuld.”
“Apparaat ontkalkt.”, er stroomt meermaals water uit de
cappuccinatore en het heetwaterpijpje.
“Apparaat warmt op.”, “Apparaat spoelt.”, er stroomt water
uit de koffie-uitloop.
Het proces stopt automatisch, “Restwaterbak legen”.
T Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze
weer terug.
De ontkalking is afgesloten. Uw IMPRESSA is weer klaar voor
gebruik.
EE Als het ontkalkingsproces onverwacht wordt afgebroken,
spoelt u het waterreservoir grondig uit.

IMPRESSA XJ5
Legingsmodus instellen

In het programmapunt KITMODUS kunt u de volgende instellingen verrichten:

UU AUTOMAT.

UUBij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt het waterreser-

UU

voir automatisch geleegd.

OPVRAGEN

UUBij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt gevraagd of het
waterreservoir wel of niet geleegd moet worden. Deze vraag
moet u bevestigen.

UU NOOIT

UUBij het uitschakelen van uw IMPRESSA wordt het waterreservoir nooit geleegd.

Voorbeeld: zo stelt u in dat het waterreservoir bij het uitschakelen
van het apparaat altijd automatisch geleegd wordt.
Voorwaarde: op de display staat GEREED.
k T De Rotary Switch zo lang indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.

ONDERHOUD
g T Draai de Rotary Switch tot het programmapunt KITMODUS
weergegeven wordt.
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k T Druk op de Rotary Switch.

NOOIT
g T Draai de Rotary Switch tot AUTOMAT. weergegeven
wordt.
k T Druk op de Rotary Switch.
Op de display verschijnt kort OK.

KITMODUS
g T Draai de Rotary Switch tot EXIT weergegeven wordt.
k T Druk op de Rotary Switch om de programmeerstand te verlaten.

en

fr

GEREED
Water verversen

it

U kunt de waterverversing te allen tijde handmatig starten.
Voorwaarde: op de display staat GEREED.
k T De Rotary Switch zo lang indrukken tot ONDERHOUD verschijnt.

ONDERHOUD

nl

k T Druk op de Rotary Switch om in het programmapunt te
geraken.

SPOELEN
g T Draai de Rotary Switch tot het programmapunt WATER NW
weergegeven wordt.
k T Druk op de Rotary Switch.
Op de display verschijnt kort OK.
WATERTANK LEEGT, het waterreservoir wordt geleegd.
Het proces stopt automatisch.
WARMT OP, het waterreservoir wordt weer gevuld.
T Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
SPOELT, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt GEREED. Uw IMPRESSA is
weer klaar voor gebruik.
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Uitschakelen

Als u in het programmapunt KITMODUS de instelling OPVRAGEN
heeft geselecteerd, verandert het proces bij de uitschakeling van uw
IMPRESSA.
T Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
Q T Druk op de toets Aan/Uit.

WATERTANK LEGEN w
EE Als het waterreservoir niet geleegd dient te worden, draait u
de Rotary Switch tot WATERTANK LEGEN - weergegeven
wordt.
k T Druk op de Rotary Switch.
SPOELT, het apparaat spoelt. Het proces stopt automatisch.
WATERTANK LEEGT, het waterreservoir wordt geleegd.
Het proces stopt automatisch. Uw IMPRESSA is uitgeschakeld.
EE Als de IMPRESSA met de toets Aan/Uit wordt uitgeschakeld,
verbruikt het apparaat in uitgeschakelde toestand minder dan
0,1 W stand-by energie. Via de netschakelaar kan het apparaat
volledig van het stroomnet worden gescheiden.
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Apparaat ontkalken

De IMPRESSA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om
een ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad
van het water.

J VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.
T Vermijd contact met de huid en de ogen.
T Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact
met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.
T Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsproducten.

VOORZICHTIG

Bij een onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het
apparaat niet worden uitgesloten.
T Voer de ontkalking volledig uit.
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VOORZICHTIG

Bediening van uw IMPRESSA met kit voor verswateraansluiting

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact
met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.
T Verwijder spatten onmiddellijk.

en

EE Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.
EE JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
EE Als u een CLARIS filterpatroon gebruikt en deze geactiveerd is,
verschijnt geen melding voor het ontkalken.

fr

Voorwaarde: op de display staat GEREED / ONTKALKEN en de
onderhoudstoets c brandt.
c T Druk op de onderhoudstoets.

it

KIT VERWIJD.
c

T Verwijder de verswaterclip uit het waterreservoir.
T Druk op de onderhoudstoets.

LADE LEGEN
T Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze
weer terug.

nl

MIDDEL IN TANK
T Verwijder het waterreservoir en leeg het waterreservoir.
T Los 3 JURA ontkalkingstabletten in een bakje met 600 ml
water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
T Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het
waterreservoir.
MIDDEL IN TANK en de onderhoudstoets c brandt.
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c

T Plaats een bakje onder het heetwaterpijpje.
T Druk op de onderhoudstoets.
ONTKALKT, er stroomt meermaals en direct water in de
restwaterbak en uit het heetwaterpijpje.
Het proces wordt onderbroken, LADE LEGEN.
T Leeg het bakje.
T Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze
weer terug.

WATERTANK SPOELEN

sv

ru

T Verwijder het waterreservoir en spoel het grondig uit.
T Plaats het lege waterreservoir weer terug.
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Verswaterclip ontkalken

c

T Druk op de onderhoudstoets.

c

T Plaats de verswaterclip in het waterreservoir.
T Plaats één bakje onder het heetwaterpijpje en de koffie-uitloop.
T Druk op de onderhoudstoets.

KIT PLAATSEN

WARMT OP
ONTKALKT, er stroomt meermaals water uit de cappuccinatore en het heetwaterpijpje.
Het proces stopt automatisch, LADE LEGEN.
T Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze
weer terug.
De ontkalking is afgesloten. Uw IMPRESSA is weer klaar voor
gebruik.
EE Als het ontkalkingsproces onverwacht wordt afgebroken,
spoelt u het waterreservoir grondig uit.

3

Verswaterclip ontkalken
Op de sensor van de verswaterclip kunnen zich kalkafzettingen vormen. Wij adviseren de sensor regelmatig te ontkalken. Gebruik hiervoor het ontkalkingsmiddel dat u reeds voorbereid heeft voor de
ontkalking van uw IMPRESSA.
T Sluit de afsluitkraan.
T Onderbreek de stroomtoevoer naar het kleppenblok.
T Dompel de sensor van de clip gedurende ca. 20 minuten in
het ontkalkingsmiddel. Let erop dat de metalen plaatjes zich
in de vloeistof bevinden.
T Verwijder de clip en spoel de sensor grondig onder stromend water.
EE In het waterreservoir kunnen zich kalkafzettingen vormen.
Verwijder en reinig het waterreservoir daarom regelmatig.
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LED-indicaties
Mini hub

Status-LED voor stroomvoorziening (6)
Brandt: geen storing.
Brandt niet: stroomvoorziening onderbroken of storing (bijv.
mini hub is niet op de koffie-volautomaat aangesloten,
netadapter is niet ingestoken of de LED is defect).
Knippert: kleppenblok is actief.
Knippert snel: storing.

UU
UU
UU
UU

Verswaterclip

Status-LED op de bovenzijde van de clip
Brandt wit: geen storing, niveau van het water is OK.
Knippert wit: kleppenblok is actief, geen water gedetecteerd.
Knippert (snel) wit: klep is geopend.
Knippert oranje: storing, niveau van het water te hoog of de
veiligheidsschakelaar is inactief.
Brandt niet: stroomvoorziening onderbroken of storing (bijv.
clip is niet op de mini hub aangesloten, netadapter is niet
ingestoken of de LED is defect).
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Kit voor verswateraansluiting deïnstalleren
Q

T Schakel uw koffie-volautomaat met de toets Aan/Uit uit.
T Trek de netstekker van de mini hub uit het stopcontact.
T Sluit de afsluitkraan.
T Verwijder de waterslang uit het kleppenblok.
T Verwijder het netsnoer uit de mini hub (aansluiting 4).
T Verwijder de RS232-kabel uit de mini hub (aansluiting 2).
T Verwijder de RS232-kabel uit de koffie-volautomaat.
T Verwijder de verbindingskabel tussen het kleppenblok en de
mini hub (aansluiting 3).
T Verbind de kabel van de verswaterclip met de mini hub (aansluiting 1).
T Verwijder de clip uit het waterreservoir.
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Technische gegevens

Spanning
Stroomsterkte
Omgevingsvoorwaarden
Conformiteitsteken
Lengte netsnoer
Lengte kabel verswaterclip
Lengte RS232-kabel
Lengte verbindingskabel voor kleppenblok
Waterslang (Ø 4 mm)
Toevoerleiding metalen slang met wartelmoer G 3/4“
Toegelaten bedrijfsdruk van de klep (in het kleppenblok)

100–240 V ~, 50/60 Hz
550 mA
omgevingstemperatuur 10-35 °C
A
ca. 1,2 m
ca. 1,5 m
ca. 1,1 m
ca. 5 m
ca. 5 m
ca. 0,5 m
1,5–10 bar

Technische gegevens van de wateraansluiting op de plaats van opstelling:
Vaste wateraansluiting
Toevoerleiding
Afsluitkraan

120

G 3/8" buitendraad
metalen slang met wartelmoer G 3/8“ (slang moet aan de geldige
nationale normen voldoen)
met terugslagklep (type EA) en filter
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JURA contacten / juridische informatie

JURA contacten / juridische informatie

en

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com
@@ Meer contactgegevens in uw land vindt u online onder
www.jura.com.
Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:
2011/65/EG (RoHS)
1907/2006/EG (REACH)
2006/95/EG (laagspanningsrichtlijn)
2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit)
2009/125/EG (richtlijn ecodesign)
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Feedback

Wij stellen uw mening zeer op prijs! Maak hiervoor gebruik van de
contactlink onder www.jura.com.

Copyright

De gebruiksaanwijzing bevat informatie die door copyright is
beschermd. Fotokopiëren of vertalen in een andere taal is zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van JURA Elektroapparate
AG niet toegestaan.
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