
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

NÁVOD K OBSLUZE

PŘÍSTROJ: CE 511

DRUHY NÁPOJŮ

Ristretto, Espresso, Espresso doppio, Espresso macchiato, Cappuccino, Caffè Americano, 
Flat White, Latte macchiato, Mléčná pěna, Horká voda

Plnoautomatický kávovar s mlýnkem z naší vlastní pro-
duktové řady COFFEE EXPERTS splní i ty nejnáročnější 
technické a designové požadavky. Je vhodný pro menší  
a střední kanceláře s vysokou denní spotřebou kávy.

Kávovar lze připojit na vodovodní řad, odpadá tak starost 
s doplňováním vody. Nemáte-li přípojku k dispozici, oce-
níte nádobu na vodu s objemem 1,8 litru. Plnoautomatický  
kávovar se o přípravu kávy postará úplně sám, na vás  
je jen výběr druhu nápoje.

Rozložení tlačítek na displeji je možné přizpůsobit. Upravit 
si můžete i parametry jednotlivých nápojů, např. poměr 
vody a kávy. Velkou předností kávovaru je schopnost při-
pravovat kávu i mléčnou pěnu zároveň.

PŘÍPRAVA NÁPOJE
1. Umístěte šálek pod výpust.
2.  Stiskněte ikonu zvoleného nápoje.
3.  Pro nastavení síly kávy zvolte z nabídky počet zrnek:
 1 – slabší / 3 – silnější.

4.  Jakmile je ukončeno mletí, můžete stejným
 způsobem nastavit objem kávy v ml. 
 Velikost nápoje lze ovlivnit až při výdeji nápoje.
5.  Vychutnejte si svou kávu.

TECHNICKÝ SERVIS
Aby kávovar fungoval správně a k Vaší spokojenosti, 
je třeba, aby se o něj starali profesionálové.

V případě jakékoliv závady prosím volejte naši green 
line 800 100 463 nebo hlášení zašlete e-mailem  
na objednavky@cecze.cz 

Děkujeme.

ČIŠTĚNÍ MLÉČNÉHO SEKTORU
Kávovar vás upozorní, že je potřeba vyčistit šlehací 
sektor a mléčné cesty. Tento proplach je automa-
tický, následujte prosím instrukce na displeji.

COFFEE EXPERTS   •   WATER EXPERTS   •   AIR EXPERTS

TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES


