
Čištění kávovaru provádí klient dle přiloženého návodu na čištění. V případě 
jakýchkoliv potíží s kávovarem prosím kontaktujte naši green line 800 100 463 
nebo svého zástupce z oddělení péče o klienty COFFEE EXPERTS. Jsme Vám 
vždy velmi rádi k dispozici. Děkujeme.

COFFEE EXPERTS CZE a. s.   |   DIVIZE COFFEE EXPERTS
Na Sychrově 1418/6, 101 00 Praha 10

www.cecze.cz   |   info@cecze.cz   |   Green line: +420 800 100 463

ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

Čištění varné jednotky kávovaru provádějte minimálně jednou týdně. 
Připravte si prázdnou nádobu s obsahem asi 1 litr a čisticí tabletu.

1. Pod výpust kávovaru dejte výše zmíněnou nádobu. Pokud máte kávovar připojený na vodovodní řad 
 a odpadní systém, můžete čištění provést rovnou do odkapní misky kávovaru, jen je potřeba 
 misku před a po čištění vyprázdnit.
2. Podržte prostřední tlačítko kávovaru, dokud se vám neotevře menu.
3. Otočte prostředním tlačítkem doprava na volbu ÚDRŽBA a stiskněte prostřední tlačítko.
4. Pootočte prostředním tlačítkem na volbu ČIŠTĚNÍ VARNÉ JEDNOTKY.
5. Vpravo dole se pod nabídkou nápojů rozsvítí tlačítko ČIŠTĚNÍ. Po zmáčknutí tlačítka se objeví informace 
 o délce čištění a při opětovném stisknutím tlačítka ČIŠTĚNÍ bude následovat rychlé propláchnutí kávovaru.
6. Jakmile Vás kávovar vyzve k vhození čisticí tablety, vhoďte ji do otvoru u zásobníku na kávu 
 a potvrďte tlačítkem ČIŠTĚNÍ. Za 20 minut bude váš kávovar vyčištěn.
7. Jakmile bude ukončen čisticí proces, kávovar se automaticky přepne do nabídky nápojů 
 a je připraven pro výdej kávy. 
8. Zkontrolujte odkapní misku a vyprázdněte ji.

COFFEE EXPERTS   •   WATER EXPERTS   •   AIR EXPERTS

TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICESPŘÍSTROJ: CE 510, CE 510 MINI 
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ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉHO SYSTÉMU

Vytáhněte hadičku z mléka a odpojte ji ze zpěnovače kávovaru.
Zmáčkněte zpěnovač ze stran a vytáhněte ho směrem dolů.
Rozložte zpěnovač na 3 díly a propláchněte je.
Připravte roztok z 5 ml čisticího prostředku a asi 250 ml horké vody.
Vložte součástky do roztoku a ponořte je.
Po 20 minutách součástky vyndejte a důkladně je propláchněte.
Zpěnovač složte a vložte jej zpátky do výpustě.
Připojte zpět hadičku a vložte ji do mléka.
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ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉ CESTY

1. Podržte prostřední tlačítko kávovaru, dokud se vám neotevře menu.
2. Otočte prostředním tlačítkem doprava na volbu ÚDRŽBA a stiskněte prostřední tlačítko.
3. Pootočte prostředním tlačítkem na volbu VÝPLACH MLÉČNÉ JEDNOTKY.
4. Vpravo dole se pod nabídkou nápojů rozsvítí tlačítko ČIŠTĚNÍ. Po stisknutí tlačítka prosím  
 vyndejte hadičku na mléko z nádoby na mléko a vložte ji do otvoru v odkapní misce a potvrďte.
5. Jakmile bude ukončen čisticí proces, kávovar se automaticky přepne do nabídky nápojů  
 a je připraven pro výdej kávy.


