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Vi gratulerar till ditt val av en CQ IMPRESSA X9 kaffemaskin.
Innan du startar maskinen bör du grundligt läsa igenom denna bruksanvisning.

Förvara bruksanvisning sedan på ett säkert ställe, där varje användare kan söka information om
alla de möjligheter som maskinen erbjuder och för ett säkert användande.

Om du skulle behöva mer information, eller om det skulle uppstå problem som inte behandlas
i denna bruksanvisning, bör du kontakta din återförsäljare.

CQ IMPRESSA X9 är en kaffemaskin som har en genomtänkt teknik och som även för den oerfarne är
mycket enkel att använda.
CQ IMPRESSA X9 är en helautomatisk espresso- och cappuccinomaskin. Du trycker på en knapp
och får sedan en kopp kaffe.
På maskinens display får du olika meddelanden, som hjälper dig igenom maskinens olika program,
vilket avsevärt underlättar användandet. Du får t.ex. meddelande om när du skall göra ren maskinen,
avkalka den, tömma sumpen, fylla på vatten o.s.v.
Med endast en knapptryckning kan du ex. vis göra en eller två espresso/kaffe med professionell
kvalitet och garanterad crema. Maskinen har ett patenterat förfuktningssystem, Intelligent Pre Brew
Aroma System (I.P.B.A.S.), som garanterar en perfekt arom och ett fullt tillvaratagande av kaffets
alla smakämnen.

För rengöring, avkalkning och flera andra funktioner finns integrerade automatiska program, som
startas med en knapptryckning.

Lycka till!

IMPRESSA X9 Standardprodukter: Svenska.

Kaffe Cappuccino

Espresso Caffè latte

2x Macchiato

Latte Varm mjölk
Macchiato

1.1.Beskrivning. IMPRESSA X9
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1. Information till användaren.
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2. Maskinens funktioner.
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Funktionsdelar för
IMPRESSA X9

A Spillbricka
B Spillgaller
C Sumpbehållare
D Höjdjusterbart utlopp (dubbelt)
E Uttagsknapp Varm mjölk
F Uttagsknapp Macchiato
G Uttagsknapp Caffè latte
H Uttagsknapp Latte Macchiato
I Uttagsknapp 2x
J Uttagsknapp Espresso
K Uttagsknapp Kaffe
L Uttagsknapp Cappuccino
M Display
N Bönbehållare
O Påfyllningstratt för rengöringstablett .
P Koppräcke
Q Programmeringslucka
R Vattentank
S Uttagsknapp, Ånga
T Uttagsknapp, Hetvatten
U Svängbart Hetvattenrör
V Svängbart Ångrör
W Tillbehörslåda
X Lock vattentank
Y Automatisk vattenpåfyllning (Tillval)

Programmeringsknappar

A Strömbrytare TILL / FRÅN
B Filter
C Avkalkning
D Räknare
E Gå in i programmering / Spara
F + (Förändring av lagrade värden uppåt)
G Knapp för spolning
H Knapp för rengöring mjölksystem
I Knapp för rengöring kaffe
J Knapp för rengöring dubbelutlopp
K Stäng programmering (EXIT)
L - (Förändring av lagrade värden nedåt)

       A B  C   D    E     F

       G H  I   J    K     L

Automatisk vattenpåfyllning
TILLVAL.
Se separat manual.för montering.
AVKALKNING se kapitel om
avkalkning.
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 3. Säkerhetsföreskrifter

3.1. Varningar

Barn förstår inte de risker som kan förekomma vid användning av elmaskiner.
Lämna därför aldrig barn ensamma utan uppsikt med elmaskiner.
Maskinen får endast användas av personer som fått grundlig utbildning.
Använd aldrig en defekt maskin eller en som har en skadad sladd.
Sänk inte ned maskinen i vatten.

3.2. Försiktighetsåtgärder
Utsätt inte maskinen för väderlekspåverkan (regn, snö, frost). Rör den inte heller med
våta händer.
Sätt maskinen på en stabil och vågrät yta. Sätt den aldrig på heta eller varma ytor (kokplattor).
Välj en plats som är oåtkomlig för barn och husdjur.
Stäng alltid av maskinen med huvudströmbrytaren (fig. 1/II) och drag ut stickproppen vid längre
frånvaro (semester etc.).
Stäng av maskinen med huvudströmbrytaren (fig. 1/II) och drag ut stickproppen före
rengöringsarbeten.
Drag aldrig i sladden eller själva maskinen när du drar ut stickproppen.
Inga ingrepp får göras i maskinen.

Reparationer får endast uföras av auktoriserad servicepersonal med original-
reservdelar respektive tillbehör.

Maskinen är ansluten till elnätet med en sladd. Akta så att inte någon snubblar över sladden och
drar omkull maskinen. Håll barn och husdjur borta.
Varken maskinen eller separata delar av den får rengöras i diskmaskinen.
Placera maskinen så att det finns god luftcirkulation runt den. Detta för att undvika överhettning.
Vid användning av syrahaltiga avkalkningsmedel skall stänk och droppar genast avlägsnas från
känsliga ytor (t.ex. natursten- och träytor). Vidtag vederbörliga försiktighetsåtgärder.
Använd uttagen service A + B endast för godkänt tillbehör från tillverkaren.

  4. Förberedelse av maskinen.

Kontrollera nätspänningen
Korrekt nätspänning för maskinen är inställt på fabriken. Kontrollera att nätspänningen
stämmer överens med uppgifterna på typskylten på maskinens baksida.

Kontrollera elsäkringen
Kontrollera att elsäkringen motsvarar maskinens behov.
Påfyllning av vattentank
Tag loss vattentanken och skölj den ordentligt med kallt kranvatten.
Fyll vattentanken och sätt fast den på maskinen igen. Se till att tanken snäpper in ordentligt.
Fyll alltid på färskt, kallt vatten. Fyll aldrig på mjölk, mineralvatten eller andra vätskor.
Vatten kan även fyllas på utan att behållaren tas av. Tag av locket och fyll vatten ovanifrån
med ett kärl. Sätt på locket igen.

Fylla på bönor.

 Ta bort locket från bönbehållaren. (se bild)
 Ta bort och rensa från ev. smuts eller främmande

        föremål ur behållaren.
 Fyll bönbehållaren med kaffebönor och sätt på locket igen.
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 5. ANVÄNDA MASKINEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN.........

 Se till att du har fyllt vatten i vattentanken och kaffebönor
       i bönbehållarna.

 Automatisk vattenpåfyllning.  Se separat
beskrivning för montering.

AVKALKNING se kapitel om avkalkning.

Flottör

 Starta upp IMPRESSA X9 med strömbrytaren som sitter placerad
på maskinens baksida (se bild och D).

 Öppna programmeringsluckan på maskinens front genom
       att trycka på den svarta knappen på sidan av maskinen (se bild)

A
 TRYCK PÅ ON / OFF knappen             (se bild och A).

SPRÅK

 DISPLAYEN visar;

SVENSKA

 TRYCK P för att spara inställningen
(se bild).

BEKRÄFTAT

Stega
framåt

Stega
bakåt

Spara

Gå ur

       A   B      C    D E     F

       G   H      I    J K     L

TIMMAR
-- : --

  TID

 Ställ in timmar genom att trycka «+» eller «–» knappen
(se bild och F eller L).

 Tryck P för att spara inställningen (se bild ).
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 5. ANVÄNDA MASKINEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN......... fortsättning

 Ställ in minuter genom att trycka «+» eller «–» knappen
(se bild och F eller L).

 Tryck P för att spara inställningen (se bild ).

 Tryck på knappen för renspolning (se bild och G).

 Placera en kopp under det höjdjusterbara kaffeutloppet (se bild ).

MINUTER
  12: 00

 TID

VÄLKOMMEN TILL

 TRYCK SPOLNING

SYSTEM FYLLS

MASKINEN VÄRMS UPP

BEKRÄFTAT        A   B      C    D E     F

       G   H       I     J  K      L

 Tryck på knappen för renspolning (se bild och G).

 Först spolas och rengörs kaffeutloppet, sedan utloppen för mjölk.

TRYCK SPOLNING

SKÖLJNING

       A B  C   D    E     F

       G H  I   J    K     L



       A B  C   D    E     F

       G H  I   J    K     L

8.

6. START OCH IGÅNGSÄTTNING AV IMPRESSA X9.

 Starta upp IMPRESSA X9 med strömbrytaren som sitter placerad
       på baksidan av maskinen (se bild och D).

 Öppna programmeringsluckan  Tryck på knappen ON / OFF (se bild ochA).
på maskinens front (se bild)

 Placera en kopp under det höjdjusterbara kaffeutloppet (se bild).

VÄLKOMMEN TILL

MASKINEN VÄRMS UPP

       A B  C   D    E     F

       G H  I   J    K     L

 OBS! Om maskinen används för första gången se först kapitel5. sidorna 6 och 7.

TRYCK SPOLNING

 Tryck på knappen för renspolning (se bild och G).

  Först spolas och rengörs kaffeutloppet, sedan utloppen för mjölk.

SKÖLJNING



9.

6.1. Spolning av maskinen.

 Tryck på knappen för renspolning
(se bild och G).

 Först spolas och rengörs kaffeutloppet, sedan utloppen för mjölk.

6.2. Justering av malningsgrad.

Du kan justera malningsgraden efter hur ditt kaffe är rostat.
Vi rekommenderar följande:

- finmalet (för ljusare rost)
- grovmalet (för mörkare rost)

För att justera malningsgraden, vrid justeringsringarna till önskat läge (se bild).

Du har följande alternativ:

Mindre punkter är en finare malning.
Större punkter är en grövre malning.

Malningsgraden kan endast justeras när kvarnen arbetar.

VÄLJ DRYCK

SKÖLJNING

6. START OCH IGÅNGSÄTTNING AV IMPRESSA X9.

 OBS! Om maskinen inte varit i bruk på ett tag, gör en spolning.

       A B  C   D    E     F

       G H  I   J    K     L
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7. Justera maskinen till rätt vattenhårdhetsgrad.

Vattnet värms upp inne i maskinen. När du använder maskinen leder detta till
Kalkavlagringar i maskinen. (Displayen kommer att visa när det är dags för avkalkning).
Därför måste du ställa in maskinen på den hårdhetsgrad ditt vatten har.
För att ta reda på hårdhetsgraden på ditt vatten, använder du den bifogade teststickan.
I Sverige använder vi tyska grader. Maskinen justeras efter den tyska skalan.

1 tysk grad motsvarar 1,79 franska grader.

Maskinen kan justeras från 1 tysk grad upp till 30 tyska hårdhetsgrader.
Funktionen kan desaktiveras.
IMPRESSA X9 är förinställd på 16 tyska grader. Du kan ställa in din maskin
för att passa din lokala vattenhårdhetsgrad. Exempel:

 Tryck på knappen P (se bild) tills du hör en ljudsignal.

 Tryck på P knappen igen (se bild ) för att aktivera programmeringen.
 Justera maskinen till rätt vattenhårdhetsgrad genom att  trycka på «+» eller «–» knapparna.

 Tryck P för att spara (se bild och E).

 Tryck EXIT för att gå ur program(se bild ).

VATT. HÅRDHET

VATT. HÅRDHET

VATT. HÅRDHET

VÄLJ DRYCK

BEKRÄFTAT

VÄLJ DRYCK

       A B  C   D    E     F

       G H  I   J    K     L
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8.1. Uttag av kaffe, espresso,

Förfuktningssystemet  (I.P.B.A.S.) fuktar det malda kaffet genom ett kort
uppehåll och därefter börjar den riktiga bryggprocessen.
Följande exempel: visar hur du tar ut kaffe /1 espresso.
 Placera en kopp under det höjdjusterbara kaffeutloppet (se bild) och

Tryck på knappen för espresso .

     Ett stapeldiagram visas i displayen och som indikerar den kvarvarande processen
    för bryggningen av 1 espresso.

    Om du vill avbryta bryggningen, tryck på kaffeknappen igen.
    För att få en perfekt crema på kaffet skall du anpassa höjden på kaffeutloppet (se bild)
    till den storlek på koppar eller glas, som du använder.

8.2. Uttag av latte macchiato,cappuccino,caffe latte,macchiato,varm mjölk

 Placera en kopp under det
höjdjusterbara kaffeutloppet (se bild)

 Se till att mjölkslangen ligger  i mjölken.

 Tryck på knappen för  cappuccino. (se bild och E).

Exempel visas på nästa sida: på hur du tar ut 1 macchiato.

1 ESPRESSO

VÄLJ DRYCK

VÄLJ DRYCK

8. Kaffe.

CAPPUCCINO



8.2. Uttag av latte macchiato,cappuccino,caffe latte,macchiato,varm mjölk  (fortsättning)

Om du vill avbryta processen tidigare, tryck på knappen för kaffe en gång till.
Systemet sköljs automatiskt 10 minuter efter att du använt mjölk.

  Innan sköljnings proceduren startat, hör du en ljudsignal.

12.

MACCHIATO

MACCHIATO

8.3. Uttag av Caffe latte

 Placera en kopp under det höjdjusterbara kaffeutloppet (se bild)
 Tryck på knappen för Caffé latte. (se bild och F).

Kaffe och mjölk rinner samtidigt ut och blandas i koppen.

  Om du vill avbryta processen tidigare, tryck på knappen för kaffe en gång till.

  Systemet sköljs automatiskt 10 minuter efter att du använt mjölk. Innan sköljnings proceduren
  startat, hör du en ljudsignal.

VÄLJ DRYCK

CAFFÉ LATTE

8. Kaffe. forts.

 Tryck på knappen för  macchiato. (se bild och G).
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8. Kaffe. forts.

8.4. Uttag av skummad/ varm mjölk

 Placera en kopp under det höjdjusterbara kaffeutloppet (se bild)
 Tryck på knappen för Varm mjölk. (se bild och H).

 Se till att mjölkslangen
(se bild) har doppats i mjölk (förpackning).

VARM MJÖLK

 Din mjölk/skummad mjölk framställs.

   Ett stapeldiagram visar den pågående processen för mjölkskumningen.

  Om du vill avbryta processen tidigare, tryck på valfri knapp.

8.5. Uttag av 2x (dubbel dryck)

  Du kan tillaga 2 kaffe samtidigt genom att välja knappen för 2x.
  Tryck 2x  och sedan knappen för kaffe.

 Tillaga 2 espresso eller kaffe genom att först trycka på 2x knappen.
(se bild).

VÄLJ DRYCK

VÄLJ DRYCK

VÄLJ DRYCK

OBS! Du kan inte välja denna funktionen för drycker med mjölk.
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8.5. Uttag av 2x (dubbel dryck) (fortsättning)

 Välj den kaffe du önskar. Exempelvis, kaffe.

 Maskinen tillagar nu 2 ristrettos samtidigt.

9. Uttag för hetvatten.

   T S

 Placera en kopp eller mugg under det vridbara hetvattenröret (U)             U
 Tryck på knappen för hetvatten (T/ ).

          V

 Maskinen stoppar automatiskt efter den programmerade portionen av hetvatten.

Displayen visar ett stapeldiagram under den pågående processen för
uttag av hetvatten.

Om du vill avbryta processen tidigare, tryck på valfri knapp.

Under tiden som uttag av hetvatten pågår så kan det bli en del stänk
av vattnet som då är mycket hett. Undvik därför direktkontakt med hud
eller händer.

 2 KAFFE

VÄLJ DRYCK

HETVATTEN

8. Kaffe. forts.
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10. Uttag av ånga.

 Placera en kopp eller mugg under det vridbara ångröret (V)
 Tryck på knappen för ånga (S / ).

 Maskinen stoppar automatiskt efter den programmerade portionen av ånga.

Displayen visar ett stapeldiagram under den pågående processen för
uttag av ånga.

Om du vill avbryta processen tidigare, tryck på valfri knapp.

OBS! Tänk på att ångan är mycket het.
Undvik därför direktkontakt med hud eller händer!

11. Stänga av maskinen.

 Stäng av maskinen genom att trycka
ON / OFF knappen (se bild och A).
När du stänger av maskinen startar sköljprogrammet automatiskt.
En sköljning sker endast av de utlopp och munstycken som har varit i bruk.

    Använd huvudbrytaren som sitter placerad på baksidan
    av maskinen
    (se bild och D) om du måste bryta nätströmmen.

ÅNGA

    T     S

   U

  V

 ADJÖ

VÄLJ DRYCK

 VÄLJ DRYCK
       A B  C   D    E     F

       G H  I   J    K     L
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12. Programmering.

Du kan programmera följande:

Hårdhetsgrad vatten
Inställningar för produkt
Klocka
När maskinen skall startas
När maskinen skall stängas av

Display / Ange enhet ml/Oz och tid 12h/24h

Information / Räkneverk produkt/rengöring

12.1. Programmera vattenhårdhetsgrad

   Läs kapitel x ” Programmera vattenhårdhetsgrad”.



12. Programmering.

12.2. Anpassa maskinen

Cappuccino

 Om du vill ändra inställningarna till din egen
personliga smak eller anpassa mängder till
dina koppar kan du lätt göra det själv.
Exempel: cappuccino

 Tryck på knappen P (se bild och E)
tills du hör en ljudsignal.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
INSTÄLLNING blir synlig på displayen.

 Tryck på knappen P för att aktivera
INSTÄLLNINGS programmet.

 Välj den dryck som du önskar programm-
era. I detta exempel cappuccino

 Tryck på knappen P (se bild och E) igen
för att aktivera VATTEN- - ML programmering.
 Tryck nu på knapparna « + » eller « – » tills

du uppnått önskad mängd vatten i ml.

 Tryck på knappen P (se bild och E) för
att bekräfta inställningen.

VATT. HÅRDHET

INSTÄLLNING

INSTÄLLNING

VÄLJ
PRODUKT

CAPPUCCINO

VATTEN
100 ML

VÄLJ DRYCK

17.

CAPPUCCINO

SKUM
20 SEK

CAPPUCCINO

MJÖLK
20 SEK

CAPPUCCINO

BEKRÄFTAT

 Tryck på + knappen för
att komma till skum.

 Tryck på knappen P för att aktivera
programmeringsföljden.
 Tryck nu på knapparna « + » eller « – » för att

bestämma mängd för skummad mjölk.

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck + knappen för att komma till mjölk.

 Tryck på knappen P för att aktivera
programmeringsföljd.
 Tryck nu på knapparna « + » eller « – » för att

bestämma mängd för varm mjölk.
 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck + knappen  för att komma till pulver.

 Tryck på knappen P för att aktivera
programmeringsföljd.

 Tryck nu på knapparna «+» eller «–» för
att bestämma styrkan på kaffe.

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck + knappen  för att komma till kvarn.



12. Programmering. forts.
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 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills TID
blir synlig i displayen.

 Tryck på knappen P för att aktivera
programmeringsföljden för TID.

 Tryck nu på knapparna « + » eller « – » för att
ställa timmarna.

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck nu på knapparna « + » eller « – » för att
ställa minuter.

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck EXIT 2 gånger för att lämna programmerings-
läget.

11. 2. Anpassa maskinen. Cappuccino (forts.)

 Tryck på knappen P  för att aktivera
programmeringsföljden.
 Tryck nu på knapparna « + » eller « – » för att

bestämma val av vänster eller höger kvarn
 Tryck P för att bekräfta inställningen.
 Tryck + knappen  för att komma till Temp.

 Tryck på knappen P för att aktivera
programmeringsföljden.
 Tryck nu på knapparna « + » eller « – » för att

ställa temperaturen.
 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck EXIT (se bild och K).

 Tryck EXIT  2 gånger för att lämna
programmeringsläget.

12. 3. Ställa klockan

 Tryck på knappen P (se bild och E)
tills du hör en ljudsignal.

CAPPUCCINO

TEMP.
NORMAL

KVARN
50%   50%

CAPPUCCINO

INSTÄLLNING

VÄLJ
PRODUKT

VATT. HÅRDHET

TID

12:00

TID

TIMMAR
12:00

TID

TIMMAR
14:00

TID

MINUTER
14:00

TID

MINUTER
14:45

TID

14:45

BEKRÄFTATVÄLJ DRYCK



12. Programmering. forts.

VATT. HÅRDHET

19.

(fortsättning)

 Tryck på knapparna « + » eller « – » för att
ställa minuter.

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck EXIT 2 gånger för att lämna
programmeringsläget.

Om   - : -   är inställd är funktionen
avaktiverad.

12.5. Automatisk avstängning av maskinen.

    Du kan programmera maskinen för
    automatisk avstängning   Du kan välja

mellan 0,5 - 9,0 timmar eller - : -  (funktionen är
avaktiverad).

 Tryck på knappen P (se bild och E)
tills du hör en ljudsignal.

Anpassa maskinen

12.4. Automatisk igångsättning av maskin.

 Tryck på knappen P (se bild och E)
tills du hör en ljudsignal.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
MASKIN PÅ blir synlig på displayen.

 Tryck på knappen P för att aktivera
MACHINE ON programmering.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » för att
ställa timmarna.

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 VATT. HÅRDHET

MASKIN PÅ

-:-

 MASKIN PÅ

 TIMMAR
--:--

 MASKIN PÅ

 TIMMAR
 07:00

 MASKIN PÅ

 MINUTER
 07:00

 MASKIN PÅ

 MINUTER
 07:30

 MASKIN PÅ

 07:30

 BEKRÄFTAT

 VÄLJ DRYCK

VÄLJ DRYCK



20.

12. Programmering. forts.

(fortsättning)

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
SPRÅK blir synlig på displayen.

 Tryck på knappen P för att aktivera SPRÅK
programmering.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » för att
ställa in önskat språk. (Ex. vis. Engelska)

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck EXIT 2 gånger för att lämna
programmeringsläget.

12.5. Automatisk avstängning av maskinen.
(forts).

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
AV EFTER blir synlig på displayen.

 Tryck på knappen P för att aktivera AV
EFTER programmering.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » för att
ställa in timmarna för automatisk avstängning.

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck EXIT 2 gånger för att lämna
programmeringsläget.

12.6.  Programmering av språk.

 Tryck på knappen P (se bild och E)
tills du hör en ljudsignal.

 AV EFTER

 5 TIMMAR

BEKRÄFTAT

VÄLJ DRYCK

VATT. HÅRDHET

SPRÅK

SVENSKA

ENGLISH

 AV EFTER

AV EFTER

 5 TIMMAR

9 TIMMAR

AV EFTER

9 TIMMAR

SPRÅK

LANGUAGE

SVENSKA

BEKRÄFTAT

ENGLISH

LANGUAGE



21.

12. Programmering. forts.

(fortsättning)

 Tryck EXIT 2 gånger för att lämna
programmeringsläget.

12.7.2.  Byta tidsformat.

Med detta program kan du ändra
tidsformatet från 24-timmars klocka till AM/PM

 Tryck på knappen P (se bild och E) tills du
hör en ljudsignal.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
DISPLAY blir synlig på displayen.

 Tryck på knappen P för att aktivera DISPLAY
programmering.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
TID FORMAT blir synlig på displayen.

12.7. Programmering av displayen.

12.7.1. Ändra mängdenheter.

     Med detta program kan du ändra
     mängdenheterna från ML (milliliter)
     till oz (ounces).

 Tryck på knappen P (se bild och E) tills du
hör en ljudsignal.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
DISPLAY blir synlig på displayen.

 Tryck på knappen P för att aktivera
DISPLAY programmering.

 Tryck på knappen P för att aktivera
ENHET-programmering.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » för att
ändra enhet.  (ML eller OZ).

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 VÄLJ DRYCK

 VATT. HÅRDHET

ENHET
ML

DISPLAY

ENHET eller
ML

ENHET
oz.

DISPLAY

DISPLAY

BEKRÄFTAT

ENHET
ML

DISPLAY

VATT. HÅRDHET

DISPLAY

VÄLJ DRYCK

ENHET
ML

DISPLAY



12.7. Programmering av displayen. (forts).

12.7.2.  Byta tidsformat. forts.

 Tryck på knappen P för att aktivera TID
FORMATprogrammering.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » för att
ändra tidsformatet. (AM/PM eller 24 TIM.).

 Tryck P för att bekräfta inställningen.

 Tryck EXIT 2 gånger för att lämna
programmeringsläget. (se bild och K)

(fortsättning)

12.7.3. Information.

Den här programfunktionen gör det möjligt för er
att kontrollera antalet kaffe ni gjort, skummad mjölk
o.s.v. det vill säga hur ofta ni valt en viss funktion,
och värdena som är programmerade.

 Tryck på knappen P (se bild och E) tills du
hör en ljudsignal.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
INFORMATION blir synlig på displayen.

 Tryck på knappen P för att aktivera
INFORMATION programmering.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » för att gå
vidare i programmet eller Tryck EXIT 2 gånger för
att lämna programmeringsläget.

 TOTAL visar alla produkter som du gjort (kaffe,
ång och hetvatten).

22.

12. Programmering. forts.

DISPLAY

TID
FORMAT

DISPLAY

FORMAT
24 TIM.

DISPLAY

FORMAT
AM / PM

BEKRÄFTAT

DISPLAY

TID
FORMAT

VÄLJ DRYCK

VATT. HÅRDHET

INFORMATION

1 ESPRESSO

200
DRYCKER
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12. Programmering. forts.

12.7. Programmering av displayen.

12.7.4.  Räknare.

 Tryck på knappen Räknare(se bild och D)
tills du hör en ljudsignal.

 Tryck på knapparna « + » eller « – » för att
välja en produkt.

 Displayen kommer nu att visa hur många
gånger denna dryck har  tagits ut.

 Tryck EXIT för att lämna program RÄKNARE.
(se bild och K).

Återställa räknaren:

 Tryck på knapparna « + » eller « – » tills
displayen visar.

 Tryck P för att bekräfta inställningen.
(se bild och E).

VÄLJ DRYCK

1 ESPRESSO

150
DRYCKER

ÅTERSTÄLLA
NEJ

RÄKNARE

ÅTERSTÄLLA
JA

RÄKNARE

ÅTERSTÄLLA
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13.1. RENGÖRING av MJÖLKSYSTEMET.

Vi rekommenderar daglig rengöring av
mjölksystemet.

När rengöringsprocessen har startats får den inte
avbrytas.Processen tar ungefär 2 minuter.

 Öppna programmeringsluckan. (se bild)
 Tryck på knappen Rengöring mjölk-

system (se bild och H) .

 Ställ en behållare som rymmer minst 0,5 liter
under det höjdjusterbara kaffeutloppet. (se bild)

 Fyll en kanna med 4 dl vatten och häll i 15ml
med JURA cappuccino rengöringsmedel och rör
om.
Doppa de 2 mjölkslangarna i lösningen. (se bild).

 Tryck på knappen för Rengöring mjölk-
system. (se bild och H).

RENGÖRING av MJÖLKSYSTEMET. (forts.)

 Du hör nu en ljudsignal.

 Fyll nu en behållare med 4 dl färskt
     kranvatten och doppa mjölkslangarna

i behållaren.

 Tryck på knappen för Rengöring mjölk-
system. (se bild och H).

 OBS! Doppa båda slangarna i lösningen
vid rengöring.

13.2. ISÄRTAGNING och RENGÖRING av
cappuccinoutloppet.

OBS!

Vid en regelbunden användning av mjölk
produkter, rekommenderar vi isärtagning och
rengöring av cappuccinoutloppet minst en
gång per månad.

 Se vidare på sidorna  25- 27.

VATTEN TILL CAPPUCCINO

TRYCK
KNAPP

MASKINEN RENGÖRS

VATTEN TILL CAPPUCCINO

TRYCK
KNAPP

 MASKINEN RENGÖRS

VÄLJ DRYCK

13. Rengöring.



Mjölkutlopp

Skumningsmunstycke

Hållare för rör

25.

13. Rengöring. forts.

13.3. ISÄRTAGNING och RENGÖRING av  cappuccinoutloppet. Demontering.

OBS!  Vid en regelbunden användning av mjölk produkter, rekommenderar vi isärtagning och
rengöring av cappuccinoutloppet minst en gång per månad.

1.Ta bort locket på det höjdjusterbara
cappuccinoutloppet genom att trycka
ned låsknappen(se bild).

2.Dra sedan kåpan rakt ut. (se bild).

3.Ta bort utloppsröret genom att lossa det
från hållarens fäste och dra det rakt ut.

4.Lossa hela cappuccinoutloppet genom att
dra det rakt ut. (se bild).

5. Demontera cappuccinoutloppets alla delar
genom att först lossa de två utloppen av gummi
nedsänkta i hållaren. (se bild).

6. Rengör och skölj dessa delar i varmt
vatten. Torka torrt innan återmontering.(se
bild).

Utloppsrör

Luftnippel

Adapter



26.

13. Rengöring. forts.

13.4. ISÄRTAGNING och RENGÖRING av  cappuccinoutloppet. (forts). Återmontering.

OBS!  Vid en regelbunden användning av mjölk produkter, rekommenderar vi isärtagning och
rengöring av cappuccinoutloppet minst en gång per månad.

7. Återmontera cappuccinoutloppets
delar......(se bild).

8.Cappuccinoutlopp monterat. (se bild).

9. Sätt tillbaka cappuccinoutloppet genom
att trycka fast det. (se bild).

10. Montera utloppsröret. Se till att det sitter
fast i fästet på hållaren. (se bild).

11. Vid behov av rengöring lossa det dubbla kaffeutloppen i kåpan genom att dra den rakt ut tills
du hör ett klick. Rengör och skölj i varmt vatten och montera tillbaka i kåpan. (se bild).



27.

13. Rengöring. forts.

13.5. RENGÖRING av KAFFEUTLOPPET.

När rengöringsprocessen har startats får den inte
avbrytas.Processen tar ungefär 20 minuter.

 Efter 220 uttag av drycker eller 80
     spolningar måste maskinen rengöras.

Man kan fortfarande ta ut kaffe eller hetvatten/ånga.
Vi rekommenderar att genomföra rengöringen
inom ett dygn. Efter ytterligare 40 uttag visar
displayen följande:

 Öppna programmeringsluckan. (se bild) och
tryck på knappen för rengör kaffeutloppet, tills
du hör en ljudsignal.

 Ta bort spillbrickan och sumplådan  och
töm dem på kaffesump.

 Sätt tillbaka sumplådan och spillbricka
i maskinen.

13.4. ISÄRTAGNING och RENGÖRING av
kaffeutloppet. (forts).

12.Montera kåpan för cappuccinoutloppet
 (se bild). Se till att den låser fast i sitt fäste.

OBS! Kör en spolning efter avslutad
montering.

VÄLJ DRYCK

RENGÖRING

RENGÖR NU

TÖM

SPILLBRICKA

TÖM

SUMPLÅDA

SUMPLÅDA

SAKNAS

RENGÖRING FÖR CAPP

TRYCK
KNAPP

SPILLBRICKA

SAKNAS



28.

13. Rengöring. forts.

 Tryck på knappen för fullständig
rengöring . (se bild och J).

 Du hör en ljudsignal.

 Fyll en kanna som rymmer minst 4 dl,
    med färskt kranvatten och doppa de två

mjölkslangarna i kannan.

 Tryck på knappen för fullständig rengöring.
(se bild och J).

 Du hör en ljudsignal.

 Ta bort spillbrickan och sumpbehållaren och
TÖM dem på kaffesump.

 Sätt tillbaka sumpbehållaren och spillbrickan i
maskinen.

MASKINEN RENGÖRS

13.5.FULLSTÄNDIG  RENGÖRING.

forts.
 Sätt en tillräckligt stort behållare under kaffe-

utloppet. (se bild).

 Fyll en kanna med 4 dl vatten och häll i
cappuccino rengöringsmedel. Doppa de
 två mjölkslangarna i lösningen. (se bild och B).

 Tryck på knappen för fullständig
rengöring.
(se bild och J).

 Du hör nu en ljudsignal.

 Stoppa en rengöringstablett i tratten för
rengöringstablett. (se bild).

MASKINEN RENGÖRS

LÄGG I TABLETT

TRYCK
KNAPP

VATTEN TILL CAPPUCCINO

TRYCK
KNAPP

MASKINEN RENGÖRS

TÖM

SPILLBRICKA

TÖM

SUMPLÅDA

SUMPLÅDA

SAKNAS

VÄLJ DRYCK

SPILLBRICKA

SAKNAS



13. Rengöring. forts.

 Tryck på knappen för rengöring kaffe-
systemet. (se bild och I) tills du hör en ljudsignal.

 Du hör en ljudsignal.

 Stoppa en rengöringstablett i tratten för
rengöringstablett. (se bild).

 Tryck på knappen för rengöring kaffesystem.
        (se bild och I).

 Du hör en ljudsignal.

 Ta bort spillbrickan och sumplådan och
TÖM dem på kaffesump.

 Sätt tillbaka sumplådan och spillbrickan i
maskinen.

MASKINEN RENGÖRS

13.6. KAFFERENGÖRING.

När rengöringsprocessen har startats får den inte
avbrytas. Processen tar ungefär 15 minuter.
Använd endast Coffee Queen original
rengöringstabletter.

    Efter 220 uttag av drycker eller 80
    spolningar måste maskinen rengöras.

Man kan fortfarande ta ut kaffe eller hetvatten/ånga.
Vi rekommenderar att genomföra rengöringen
inom ett dygn. Efter ytterligare 40 uttag visar
displayen följande:

 Öppna programmeringsluckan och tryck på
knappen för rengöring kaffesystem (se bild och I)
tills du hör en ljudsignal.

 Ta bort spillbrickan och sumplådan och
TÖM dem på kaffesump.

 Sätt tillbaka sumplådan och spillbrickan i
maskinen.

 Sätt en tillräckligt stor behållare under det
höjdjusterbara kaffeutloppet

MASKINEN RENGÖRS

SUMPLÅDA

SAKNAS

VÄLJ DRYCK

VÄLJ DRYCK

RENGÖRING

RENGÖR NU

TÖM

SPILLBRICKA

TÖM

SUMPLÅDA

SUMPLÅDA

SAKNAS

TRYCK
KNAPP

LÄGG I TABLETT

TRYCK
KNAPP

TÖM

SPILLBRICKA

TÖM

SUMPLÅDA

29.

SPILLBRICKA

SAKNAS SPILLBRICKA

SAKNAS
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14. Underhåll och skötsel. forts.

14.1. Tömning av spillbricka.

 Om detta meddelande visas i displayen, så
kan inte maskinen längre göra kaffe. Spillbrickan
måste tömmas.

 Ta försiktigt ut spillbrickan som är fylld med
vatten. (se bild och B).

14.2. Spillbricka borta.

 Om detta meddelande visas kan maskinen
inte längre göra kaffe. Lådan är inte monterad
eller monterad felaktigt.

14.3. Fylla på bönbehållaren.

Om detta meddelande visas Fyll på kaffebönor.

Impressa X9 känner av när nivån på kaffebönor
är låg. För att denna funktion ska fungera
tillfredsställande,

SPILLBRICKA

(fortsättning)

rekommenderar vi att du regelbundet  torkar av
bönbehållarna med en torr trasa.
Stäng alltid av maskinen med ON / OFF knappen
först.
Stäng sedan av maskinen med strömbrytaren på
baksidan av maskinen. (se bild och A)
(se bild och D)

Avstängning vid arbete med maskinen!

14.4. Att ta bort stenar från kvarnarna.

 Öppna programmeringsluckan på maskinens
front. (se bild)

 Stäng av maskinen med ON / OFF knappen.
(se bild och A).

 Slå av strömbrytaren. (se bild och D).

     A
              B

TÖM

SPILLBRICKA

SAKNAS

VÄLJ DRYCK

FYLL PÅ BÖNOR



31.

14. Underhåll och skötsel. forts.

14.4. Att ta bort stenar från kvarnarna.
(forts.)

 Öppna luckan till bönbehållaren  (se bild) och
stäng spjällen. Ta ut bönbehållare. (se bild)

 Avlägsna alla bönor med en dammsugare.
 Sätt i nyckeln. (se bild).

 Vrid sedan nyckeln moturs tills den fastkilade
stenen lossnar.
 Avlägsna allt kvarvarande pulver med en

dammsugare.

 Montera tillbaka bönbehållare och öppna
spjällen innan du stänger luckan. (se bild).

14.5. Allmänna rengöringsinstruktioner.

 Använd aldrig något som repar eller fräter på
din maskin.

 Rengör maskinen invändigt och utvändigt
med en torr och alltid mjuk trasa/duk.

(fortsättning)

 Rengör alltid de svängbara rören efter att de
varit i bruk.

 Efter att du har värmt mjölk, blås ut lite ånga för
att rengöra ångrör invändigt.

 Vattentanken ska rengöras och fyllas med nytt
kallt kranvatten dagligen.

     Synliga kalkavlagringar i vattentanken
     ska tas bort  med vanligt avkalkningsmedel

för kaffe. Ta ut vattentanken.(se bild).

     Tänk på att ta bort Claris filtret om du
     använder ett sådant.

14.6. Rengöring av metallkontakter.
xx. Rengöring av metallkontakterna

Resterna av avkalkningsmedlet på metallkontakterna
i spillbrickan måste avlägsnas.

Så här gör du:

Skölj fästena i skåran och metallplattorna
med hett vatten och lite diskmedel.
Gör därefter också rent fästena i skåran
med en liten borste.



32.

14. Underhåll och skötsel.

 Uttag av Hetvatten stänger av sig automatiskt.

OBS: Vattnet kan vara något färgat. (ej skadligt)

14.8. AVKALKNING.

OBS! Automatisk vattenpåfyllning
När maskinen är vattenansluten
lyft på locket på vattentanken och
ta ur flottören innan du startar
avkalkningsprogrammet.
När avkalknings-programmet har
körts färdigt, sätt tillbaka flottören!

När rengöringsprocessen har startats får den inte
avbrytas. Processen tar ungefär 30 minuter.

Om du använder syrahaltiga
avkalkningsmedel skall stänk eller droppar

genast avlägsnas från känsliga ytor (t. ex. natursten
- och träytor). Vidtag vederbörliga försiktighets-
åtgärder. Använd endast Coffee Queen original
avkalkningsstabletter.

 Vi rekommenderar att genomföra
   avkalkningen inom ett dygn.

Om du fortsätter att göra uttag av kaffe indikerar
maskinen AVKALKA NU efter ytterligare 10L.

 Öppna programmeringsluckan på maskinens
framsida och tryck på knappen för avkalkning.
(se bild och C).

FILTER SPOL14.7. BYTE AV FILTER.

    När du har använt 50 liter vatten så är
    filterpatronen förbrukad.

Displayen visar följande: BYT  FILTER

 Öppna programmeringsluckan och tryck på
knappen för filter (se bild och B).

 TÖM vattentanken och sätt i filterpatronen i
tanken tillsammans med hållaren, genom att
trycka försiktigt nedåt. För tillbaka hållaren tills
den klickar i läge. (se bild).

 Fyll vattentanken med friskt, kallt vatten och
sätt tillbaka den på maskinen.

 Sätt en tillräckligt stor behållare under det
svängbara hetvattenröret (sidan 4 och U).

 Tryck på knappen för (se bild sidan 4 och T).
(När du satt tillbaka tanken med det nya filtret tar
du ut 0,5 liter tevatten).

VÄLJ DRYCK

VÄLJ DRYCK

BYT
FILTER

MONTERA FILTER

TRYCK
VATTEN

VÄLJ DRYCK

AVKALKA
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14. Underhåll och skötsel.

 Du hör en ljudsignal.

 Ta bort spillbrickan och sumplådan och
TÖM dem på vatten och kaffesump.

 Sätt tillbaka sumpbehållaren och spillbrickan i
maskinen.

 VIKTIGT! Lyft ur vattentanken och skölj den
grundligt. Fyll tanken med färskt kranvatten och sätt
tillbaka vattentanken på maskinen.

 Ställ 3 st. tillräckligt stora behållare cá 0,5L
   under det höjdjusterbara kaffeutloppet,

ångröret och hetvattenröret. (se bild).

 Tryck på knappen för avkalkning (se bild
och C)

MASKINEN AVKALKAS
  14.8. AVKALKNING. forts.

 Ta bort spillbrickan och sumplådan  och
TÖM dem på vatten och kaffesump.

 Sätt tillbaka sumplådan och spillbrickan i
maskinen.

 Lyft upp vattentanken och fyll med 0,7 liter
ljummet kranvatten och tillsätt 3 tabletter
(avkalkning) och lös upp.

Ställ 3 st. tillräckligt stora behållare cá 0,5L
under det höjdjusterbara kaffeutloppet,

ångröret och hetvattenröret. (se bild).

 Tryck på knappen för Avkalkning
(se bild och C).

VATTENTANK

SPOLA / FYLL

TÖM

SPILLBRICKA

TÖM

SUMPLÅDA

SUMPLÅDA

SAKNAS

AVKALKNING I TANK

TRYCK
KNAPP

SPILLBRICKA

TÖM

SPILLBRICKA

SAKNAS

TRYCK

KNAPP

MASKINEN
AVKALKAS

 Tid cá 30 minuter.



(fortsättning)

15. Underhåll och skötsel.

14.10. Fyll vattentanken.

 Om detta meddelande visas i displayen, så
kan inte maskinen längre göra drycker. Fyll på
vatten som det beskrivs i kapitel 4 sid 5.

     Vattentanken ska dagligen sköljas och
     påfyllas med friskt kranvatten.

14.11. Installation av fast vattenanslutning.

Se separat instruktion som medföljer din maskin
eller kontakta din lokala återförsäljare.

14.12. Tömning av kaffesump.

 Om detta meddelande visas kan maskinen inte
längre göra kaffe. Töm kaffesumpslådan.

 Ta försiktigt ut spillbrickan,  vilken innehåller
vatten. Ta bort sumplådan. (se bild och A).

34.

14. Underhåll och skötsel.

  14.8. AVKALKNING. forts.

 Du hör en ljudsignal.

 Ta bort spillbrickan och sumplådan och
TÖM dem på vatten och kaffesump.

 Sätt tillbaka sumpbehållaren
och spillbrickan imaskinen.

 Montera flottören på
vattentanken!

TÖM

SPILLBRICKA

TÖM

SUMPLÅDA

SUMPLÅDA

SAKNAS

VÄLJ DRYCK

VATTENTANK

FYLL

SUMPLÅDA

TÖM

     A
              B

14.9  Tömma systemet på vatten.

Vid transporter under den kalla årstiden måste
maskinen tömmas på vatten för att inte frysa
sönder.

Ställ en tom behållare under det  vridbara
ånröret
- Tryck på ånguttagsknappen och ta bort vatten-
tanken.
DISPLAY indikerar pågående process.
När den är klar. Sätt tillbaka vattentanken.

Ställ sedan en tom behållare under det vridbara
hetvattenröret.
- Tryck på knappen för hetvattenuttag och lyft
upp vattentanken cá 10mm och låt maskinen köra
färdigt tills den stannar.

Töm nu vattentanken och sätt tillbaka den.



35.

 15. Meddelanden

Display: Orsak: Åtgärd:

Vattentanken är tom. Fyll på vatten.

Nivågivaren i tanken Töm tanken, frigör nivågivaren,
har fastnat. fyll tanken och sätt tillbaka den.

Tanken är förkalkad och nivå- Ta bort tanken, avkalka den och skölj
givaren har fastnat. rent. Fyll tanken och sätt tillbaka den.

Bönbehållaren är tom. Fyll på bönor.

Meddelandet visas fortfarande Gör en kaffe.
trots att du fyllt på bönor. Meddelandet försvinner först när du

gjort en kaffe till.

Ett främmande föremål har Ta bort det som fastnat. Se kapitel
fastnat i kvarnen. ”Avlägsnande av sten eller dyl”

Sumplådan är full. Ta bort spillbrickan, töm sumplådan
och sätt tillbaka behållare och spillbricka.

Spillbrickan är full. Töm spillbrickan och sätt tillbaka den
i maskinen.

Spillbrickan har inte blivit rätt Sätt tillbaka spillbrickan ordentligt.
tillbakasatt.

Sumplådan är inte på plats. Sätt in sumplådan ordentligt.

220 uttag eller 80 spolningar Rengör
har gjorts.

Trots genomförd rengöring Kör rengöringsprogrammet igen.
visas meddelandet i displayen. men utan rengöringstablett.

VATTENTANK

FYLL

VÄLJ DRYCK

FYLL
BÖNOR

SUMPLÅDA

TÖM

SPILLBRICKA

TÖM

SPILLBRICKA

SAKNAS

SUMPLÅDA

SAKNAS

VÄLJ DRYCK

RENGÖRING



 15. Meddelanden (forts.)

Display: Orsak: Åtgärd:

Maskinen behöver avkalkas. Avkalka maskinen som det beskrivs i
kapitel 16.8.

Trots genomförd avkalkning Kör avkalkningsprogrammet igen, men
visas meddelandet endast med vatten. (utan avkalknings-
i displayen. medel).

Filter fungerar inte effektivt. Byt filter som det beskrivs i kapitel 16.7.

Kontakta din lokala återförsäljare.

36.

VÄLJ DRYCK

AVKALKA

VÄLJ DRYCK

BYT
FILTER

FEL

16.  Tekniska data.

IMPRESSA X9
Spänning: 230 V AC
Effekt: 2200 W
Säkring: 15 A

Säkerhetskontroll:

Energiförbrukning standby: 4,4 Wh
Energiförbrukning kaffeberedskap: Cá. 31 Wh, Economy Mode ON

Cá. 41 Wh, Economy Mode OFF
Pumptryck: 2 x max. 15 bar
Volym, bönbehållare: 2 x 650 gr.
Sladdlängd: Cá. 1,8 m
Vattentank: 5,0 liter
Volym, kaffesumpbehållare: max 40 portioner
Vikt: 20,5 kg
Mått(BreddxHöjdxDjup): 43 x 58,5 x 51 cm



37.

 17.  Juridiska hänvisningar.

Rättsliga hänvisningar
Denna bruksanvisning innehåller den information som erfordas för korrekt användning av
maskinen och ett regelrätt underhåll.
Kännedom om och efterlevnad av de anvisningar som ingår i denna bruksanvisning är
förutsättningen för en riskfri användning och säkerhet vid drift och underhåll.
Denna bruksanvisning kan inte behandla alla tänkbara situationer som kan uppstå.
Dessutom hänvisar vi till att innehållet i bruksanvisningen inte är del av ett tidigare eller aktuellt
avtal, löfte eller rättsförhållande resp ändrar detta.
Jura Elektroapparate AGs samtliga åtaganden framgår av respektive köpeavtal som också
omfattar de kompletta och enda giltiga garantireglerna. Uppgifterna i denna bruksanvisning
varken utvidgar eller inskränker dessa avtalsenliga garantibestämmelser.
Bruksanvisningen innehåller information som är skyddad enligt upphovsrätten.
Kopior och översättningar till ett annat språk får inte utföras utan Jura Elektroapparate AGs
skriftliga medgivande.

Vid kassering bör du återlämna maskinen till din maskinleverantör eller till Coffee Queen AB.

 18. Kassering.

 19. Tips för perfekt kaffe.

Höj- och sänkbart kaffeutlopp
Du kan justera höjden för att passa dina koppar.

Malningsgrad
Se kapitel  ”Justering av malningsgrad”.

Förvärmda koppar
Om du inte har en separat koppvärmare till din maskin, så bör du värma koppen med
ånga eller hetvatten innan du brygger kaffet. Det är särskilt viktigt när du använder de
små espressokopparna.

Socker och mjölk
Rör försiktigt med skeden så kallnar inte kaffet så snabbt. Kall mjölk eller grädde direkt
från kylskåpet sänker temperaturen på kaffet avsevärt.

20.  Överensstämmelser.

Maskinen överensstämmer med följande EU-direktiv:

73/23/EWG daterat 1973.02.19 ”Lågspänningsdirektivet” inklusive Ändringsdirektiv 93/336/EWG.
89/336/EWG daterat 1989.05.03 ”EMC-direktivet” inklusive Ändringsdirektiv 92/31/EWG.
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COFFEE QUEEN
IMPRESSA X9

FÖR SERVICE
Vänligen kontakta er maskinleverantör
eller ring Coffee Queen för hänvisning.

Artikelnummer 1704125

COFFEE QUEEN  AB, Box 960, 671 29  ARVIKA, besöksadress; Korpralsv 1B,
Tel vxl; +46 (0)570-47700, Fax; +46 (0)570-47719
E-mail: info@coffeequeen.se  www.coffeequeen.se

Din återförsäljare


