
IMPRESSA XF50
Beknopte gebruiksaanwijzing



Bedieningselementen
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Bedieningselementen

 1. Rotary Switch

 2. Lichtgevende ring

 3. AAN/UIT-schakelaar

 4. Toets programmering

 5. Keuzeknop 1 koffie

 6. Keuzeknop 2 koffie

 7. Onderhoudstoets

 8. Voorselectietoets stoom

 9. Display-dialoogsysteem

10.  Watertank met draagbeugel

11. Vulopening voor voorgemalen koffie

12. Afdekking bonenreservoir

13. Aromadeksel

14. Kraan voor stoom-/ warmwaterbereiding

15. Verwisselbaar Easy Auto Cappuccinatore op afbeelding gemonteerd

16. Verwisselbaar warmwaterpijpje 

17. In hoogte verstelbare koffie-uitloop

18. Afvalbakje

19. Rooster

20. Lekbakje

21. Netschakelaar

22. Metalen plaat



Eerste inbedrijfstelling

 Netschakelaar (aan achterkant) aan (I)

 Koffiebonen bijvullen

 Schakelaar    indrukken

Displaytekst:  SPRACHE - DEUTSCH
 Rotary Switch draaien tot de gewenste taal wordt aangegeven

 Rotary Switch indrukken om keuze te bevestigen

 Waterreservoir naar boven eruit trekken

 Waterreservoir vullen en plaatsen

Displaytekst:  OPEN. KRAAN
 Bakje onder het warmwatermondstuk plaatsen

 Draaikraan op positie  zetten

 Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Displaytekst:  ONDERHOUD - DRUKKEN
 Bak onder in hoogte verstelbaar koffie-uitlooppijpje zetten

 Bij oproep op display onderhoudstoets  indrukken

Het apparaat is klaar on koffie te zetten



Filter inzetten (bij eerste inbedrijfstelling)

 Waterreservoir verwijderen en leegmaken

 Patroonhouder (1) omhoogklappen

 Filterpatroon (2) in waterreservoir plaatsen, terwijl u deze licht 

aandrukt

 Patroonhouder (1) sluiten (klikt hoorbaar in)

 Waterreservoir vullen en plaatsen

 Programmeertoets P ingedrukt houden totdat op de display  

FILTER verschijnt

 Rotary Switch indrukken om instelling te bevestigen

 Rotary Switch draaien totdat op de display JA verschijnt

 Rotary Switch indrukken om instelling te bevestigen

 Bakje (ca. 1 liter) onder warmwatermondstuk zetten

 Draaikraan op positie  zetten

 Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Het apparaat is klaar on koffie te zetten

(1)

(2)



Reiniging (duur: ca. 15 minuten)

Displaytekst:  GEREED - REINIGEN
 Onderhoudstoets  indrukken totdat op de display LADE - 

LEGEN verschijnt

 Lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen

 Bakje (ca. 1 liter) onder koffie-uitloop zetten

 Onderhoudstoets  indrukken

 Bij oproep op display een origineel JURA-reinigingstablet in 

de vulopening voor voorgemalen koffie doen

 Deksel sluiten

 Onderhoudstoets  indrukken

 Bij oproep op display lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer 

plaatsen

 Vulopening voor voorgemalen koffie na afloop van reiniging even 

nawrijven met lap

Het apparaat is klaar on koffie te zetten



Filter wisselen

Displaytekst:  GEREED - FILTER
AANWIJZING:

 Als er 50 liter water zijn bereid of na uiterlijk 2 maanden is de wer-

king van het filter uitgeput. 

 Apparaat met schakelaar  uitschakelen

 Onderhoudstoets  aanraken totdat op de display WISSELEN 

- KRAAN OPEN verschijnt

 Waterreservoir verwijderen en leegmaken

 Patroonhouder (1) omhoogklappen

 Oude CLARIS plus-filterpatroon uit reservoir verwijderen

 Nieuwe filterpatroon (2) in waterreservoir plaatsen, terwijl u deze 

licht aandrukt

 Patroonhouder sluiten (1) (klikt hoorbaar in)

 Waterreservoir vullen en plaatsen

 Bakje (ca. 1 liter) onder warmwatermondstuk zetten

 Draaikraan op positie  zetten

 Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Het apparaat is klaar on koffie te zetten

(1)

(2)



Displaytekst:  GEREED - VERKALKT
 Apparaat met schakelaar  uitschakelen

 Onderhoudstoets  indrukken totdat op de display LADE - 

LEGEN verschijnt

 Lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer plaatsen

 Easy Auto Cappuccinatore of warmwatermondstuk verwijderen

 Waterresevoir verwijderen en leegmaken

 Inhoud van een blister-verpakking (3 tabletten) volledig in 

0,6 liter water oplossen

 Oplossing in het lege waterreservoir doen

 Waterreservoir weer plaatsen

 Bakje (ca. 1 liter) onder uitlooppijpje zetten

 Draaikraan op positie  zetten

 Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

Ontkalking (duur: ca. 40 minuten)



 Bij oproep op display lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer 

plaatsen

 Waterreservoir goed uitspoelen, met koud, vers leidingwater 

vullen en weer terugplaatsen

 Bakje onder uitlooppijpje plaatsen

 Draaikraan op positie  zetten

 Bij oproep op display draaikraan weer terugdraaien

 Bij oproep op display lek- en koffieresidubakje leegmaken en weer 

plaatsen

 Easy Auto Cappuccinatore of warmwatermondstuk monteren

 Bak onder in hoogte verstelbaar koffie-uitlooppijpje schuiven

 Onderhoudstoets  indrukken

Het apparaat is klaar on koffie te zetten

Ontkalking (Vervolg)



Spoelen van de Easy Auto Cappuccinatore 

Voor een optimale werking moet de Easy Auto Cappuccinatore 

regelmatig worden gespoeld.

 Neem de Easy Auto Cappuccinatore helemaal uit elkaar

 Spoel alle onderdelen van de Cappuccinatore grondig onder 

stromend water

 Zet de Easy Auto Cappuccinatore weer in elkaar

Reinigen van de Easy Auto Cappuccinatore 

Voor een optimale werking moet de Easy Auto Cappuccinatore 

regelmatig worden gereinigd

 Plaats een bakje onder de Easy Auto Cappuccinatore

 Vul een tweede bakje met 2,5 dl vers water en voeg een dop Auto 

Cappuccinatore-reiniger toe

 Dompel de melkaanzuigslang in het tweede bakje met Auto 

Cappuccinatore-reiniger

 Bereid zo lang stoom, totdat het bakje met Auto Cappuccinatore-

reiniger leeg is

 Vul het bakje met 2,5 dl vers water

 Dompel de melkaanzuigslang in het bakje met vers water

 Bereid zo lang stoom, totdat het bakje met het verse water leeg is

 De reiniging van de Easy Auto Cappuccinatore is afgerond

Het apparaat is klaar om koffie te zetten



Ar
t. 

65
30

1 –
 X

F5
0 

N
L 

– 
05

/2
00

7

www.jura.com




