VAROVNÁ HLÁŠENÍ KÁVOVARU
COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES

PŘÍSTROJ: CE 510, CE 510 MINI
HL ÁŠENÍ

Z ÁVADA

ŘEŠENÍ

EMPTY TRAY
/ VYPRÁZDNĚTE ODKAPÁVAČ

Je-li odkapní miska plná, není možné
připravovat nápoje.

Vyjměte odkapní misku, vylijte z ní vodu, osušte kovové kontakty
a vložte misku zpět do kávovaru.
*** U modelu s přídavnými odpadními miskami po vyprázdnění
odpadu pro potvrzení stiskněte hlavní tlačítko.

EMPTY GROUNDS
/ VYSYPTE ODPAD

Je-li odpadní miska plná, není možné
připravovat nápoje.

Vyjměte odpadní misku, vyprázdněte ji a vložte zpět do kávovaru.
*** U modelu s přídavnými odpadními miskami po vyprázdnění
odpadu pro potvrzení stiskněte hlavní tlačítko.

FILL WATER TANK
/ NAPLNIT VODNÍ NÁDRŽ

Je-li nádržka na vodu prázdná, není
možné připravovat nápoje.

Doplňte vodu do nádržky na vodu a vložte ji zpět do kávovaru.

FILL BEANS
/ NASYPAT KÁVOVÁ ZRNA

Je-li zásobník na zrnkovou kávu
prázdný, není možné připravovat
nápoje.

Dosypte zrnkovou kávu do správného zásobníku a stiskněte
hlavní tlačítko.

INSTALL TRAY
/ VLOŽTE ODKAPÁVAČ

Odkapní miska není umístěna správně
a volba nápojů je zablokovaná.

Vyjměte odkapní misku, zkontrolujte zda není v prostoru
překážka (např. kávová sedlina) a vložte misku zpět.

UNIT EMPTY
/ JEDNOTKA JE PRÁZDNÁ

Ve vnitřním okruhu kávovaru není dostatek vody a kávovar je zablokovaný.

Stisknutím hlavního tlačítka naplníte vnitřní okruh kávovaru
vodou.

TEMPERATURE HIGH
/ VYSOKÁ TEPLOTA

Teplota kávovaru je příliš vysoká.

Vypněte kávovar a alespoň 1 hodinu jej nechte vychladnout.

TEMPERATURE LOW
/ NÍZKÁ TEPLOTA

Teplota kávovaru je příliš nízká.

Vypněte kávovar, ujistěte se, že je voda v nádržce na vodu,
a kávovar zapněte. Vyčkejte, až se kávovar opět nahřeje
a na displeji se objeví nápis – Připraven.

MLÉKO NENÍ NAŠLEHANÉ

Zpěnovač mléka není vyčištěný.

Vyjměte zpěnovač mléka a vyčistěte jej.

MLÉKO ZE ZPĚNOVAČE
STŘÍKÁ MIMO ŠÁLEK

Zpěnovač mléka je ucpaný.

Vyjměte zpěnovač mléka a vyčistěte jej.

Displej zobrazil hlášení FILL
WATER TANK, ale v nádržce je
voda.

Výpust nádržky na vodu je znečištěná
nebo je nádržka špatně nasazená.

Vyjměte nádržku na vodu, zkontrolujte ji a vraťte ji zpět.

ERROR / CHYBA
1–7

Kávovar nefunguje správně. Nelze jej
použít.

1. Kávovar vypněte a znovu jej zapněte.
2. Pokud problém přetrvává, odpojte kabel ze zásuvky
elektrického napětí a kontaktujte autorizovaný servis výrobce.

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.
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