ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU
COFFEE EXPERTS • WATER EXPERTS • AIR EXPERTS
TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES

PŘÍSTROJ: CE 511

Čištění tabletou se ideálně provádí alespoň jednou týdně. Pokud je odběr vyšší, kávovar Vás sám upozorní.
1.

Není-li Váš kávovar napojen na vodovodní řad, před tím, než spustíte čisticí program,
prosím zkontrolujte, jestli je dostatek vody v nádržce, a případně ji doplňte.

2. Pro spuštění čištění podržte v levém horním rohu tlačítko NASTAVENÍ, dokud se Vám neotevře menu.
3. V menu po levé straně vyhledejte položku ÚDRŽBA.
4. Ve složce ÚDRŽBA zvolte první položku VYČISTIT VARNOU JEDNOTKU POMOCÍ ČISTICÍ TABLETY.
5. Otevře se potvrzení, zda opravdu chcete kávovar vyčistit. Stiskněte OK a pokračujte
dle následujících pokynů.
6. Vyčistěte odkapní a odpadní misky a pokračujte stisknutím OK.
7.

Kávovar se lehce propláchne a zhruba po minutě Vás požádá o vhození čisticí tablety do otvoru
pod zásobníkem na kávu. Vždy vyčkejte na vyzvání ke vhození čisticí tablety a následujte instrukce,
které Vám kávovar dává. Pokračujte stiskem tlačítka OK.

8. Čištění kávovaru bude trvat zhruba 20 minut.
9. Po ukončení vyprázdněte odkapní misku.
10. Kávovar se poté restartuje a je znovu připraven k použití.

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
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PŘÍSTROJ: CE 511
ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉ CESTY
1. Stiskněte NASTAVENÍ.
2. Stiskněte UMÝT MLÉČNOU JEDNOTKU.
3. Postupujte dle instrukcí na displeji.

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.

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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