
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

COFFEE EXPERTS   •   WATER EXPERTS   •   AIR EXPERTS

TRUE PROFESSIONALS IN OFFICE SERVICES

ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU 
Součástí čištění systému je i proplach mixéru na čo-
koládu a v případě potřeby Vás kávovar vyzve i k čiš-
tění mléčného systému.

1. Pro spuštění čištění kávovaru prosím stiskněte  
 tlačítko menu vlevo dole na obrazovce.
2. Zobrazí se nabídka, zvolte ikonu PŘIHLÁŠENÍ.
3. Vyberte profil SPRÁVCE a zadejte Vámi určený pin.
4. Zobrazí se opět nabídka. Vyberte ikonu 
 a potvrďte zelenou šipkou vpravo dole na displeji.  
5. Postupujte podle údajů na displeji.
6. Po ukončení čištění se Vás kávovar zeptá, 
 zda chcete aktivovat systém mléka. 
 Zvolte ANO/NE a potvrďte svou volbu.
7. Po dokončení čištění a uvolnění mléčných cest 
 se kávovar automaticky restartuje a vrátí zpět 
 do hlavní nabídky nápojů.

UVOLNĚNÍ SYSTÉMU MLÉKA
Před začátkem čištění se objeví dotaz, zda chcete 
mléčné nápoje po vyčištění uvolnit. Vyberete-li NE, 
budou následně k dispozici pouze nápoje bez mlé-
ka. Při výběru UVOLNĚNÍ SYSTÉMU MLÉKA v zálož-
ce ČIŠTĚNÍ jsou mléčné nápoje opět k dispozici.

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU MLÉKA
Pro čištění systému mléka je zapotřebí speciální 
modrá čisticí nádrž a speciální čisticí prostředky. Při 
proplachování systému mléka se propláchne i hadič-
ka na mléko a mléčný systém.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA SEDLINU
Vyjměte ze kávovaru nádobu na sedlinu. Zobrazí se 
výzva k důkladnému vyčištění nádoby na sedlinu  
a vnitřního prostoru stroje pomocí štětce a na vložení 
nádoby na sedlinu zpět. Zbytky mleté kávy odstraňte 
ze spařovací části suchým štětcem. Nádobu na sedli-
nu vyprázdněte, vypláchněte čistou vodou a čisticím 
prostředkem a osušte. Nádobu na sedlinu vložte zpět 
do stroje až po zarážku. 

ČIŠTĚNÍ ODKAPNÍ MISKY
Odkapní misku vytřete a vysušte. Výpust systému 
Steam Jet a kryt důkladně vyčistěte. Odkapní misku  
a odkapávací mřížku nakonec opláchněte čistou pit-
nou vodou a potom je vysušte, sestavte a opět na-
saďte.

PŘÍSTROJ: SCHAERER COFFEE SOUL


