
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

PŘÍSTROJ: WMF 1200 S

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU

1. Vytáhněte hadičku od mléka, v pravých dvířkách (šuplíku) vezměte adaptér a nasaďte na hadičku  
 od mléka, otevřete levá dvířka a adaptér zasuňte, domáčkněte a pootočte směrem dolů.

2. Nad tlačítkem Espresso přidržte prst zhruba 6 vteřin na skrytém symbolu P. 

3. Následně se rozsvítí symbol C a kartáček. 

4. Stiskněte tento kartáček a zobrazí se hláška Select clean. Program browse - / +. 

5. Následně stiskněte + a objeví se hláška Cleaning no switching off. Potvrďte P.

6. Vyprázdněte prosím odpadní a odkapní misku a potvrďte tlačítkem P.

7. Objeví se P&C locked in socket.

8. Potvrďte P a objeví se hláška insert tablet. 

9. Vhoďte tabletu do víčka mezi zásobníky na zrno a čokoládu. 

10. Objeví se start: P, potvrďte a přístroj spustí čisticí program (čištění tabletou trvá cca 15 min). 

11. Po skončení čištění odpojte hadičku od adaptéru, adaptér vyjměte opět pootočením zpět  
 do původní polohy a hadičku můžete opět vložit do mléka. 

12. Nyní je kávovar opět plně připraven k přípravě kávy a ostatních nápojů.
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WMF 1200 S EASY MILK

1. Nad tlačítkem Espresso přidržte prst zhruba 6 vteřin na skrytém symbolu P.
2. Následně se rozsvítí symbol C a kartáček.
3. Stiskněte tento kartáček a zobrazí se hláška Select clean. Program browse - / +.
4. Následně stiskněte + a objeví se hláška Cleaning no switching off, stiskněte P.
5. Vyprázdněte odpadní a odkapní misku a potvrďte tlačítkem P.
6. Vytáhněte hadičku na mléko ze zásobníku a ten vyčistěte.
7. Vložte čisticí tabletu pro mléčné cesty do prázdné modré nádrže.
8. Čisticí nádrž postavte do ledničky a nasaďte hadičku na mléko.
9. Nepřidávejte žádnou vodu a stiskněte tlačítko P.
10. Pod výpust postavte nádobu o objemu zhruba 2 l a stiskněte tlačítko P.
11. Objeví se hláška insert tablet, vhoďte malou tabletu do otvoru mezi zásobníky.
12. Objeví se hláška start: P, potvrďte ji a přístroj spustí čisticí program (asi 15 minut).
13. Po ukončení čištění vyjměte modrou čisticí nádobu a vyčistěte ji, stiskněte P.
14. Vraťte nádobu na mléko do ledničky a připojte hadičku na mléko, stiskněte P.
15. Mléko se natáhne do hadičky. Následuje oplachování zpěňovače. Kávovar je nyní připraven k provozu.

ČIŠTĚNÍ KOMBINOVANÉHO VÝTOKU

1. Přitáhněte páčku za kombinovaným výtokem a sundejte ho.
2. Vytáhněte hadičku mléka z nádoby na mléko a uvolněte ji z kombinovaného výtoku
3. Smíchejte 5 ml speciálního čisticího prostředku s 0,5 l teplé vody.
4. Rozeberte výpust a vložte všechny části a hadičku na mléko do roztoku.
5. Po 5 hodinách vyčistěte všechny části řádně kartáčem.
6. Výpust a hadičku na mléko důkladně vypláchněte čistou vodou, aby v nich nezůstal žádný čisticí roztok.
7. Výpust složte a zasuňte ji zpět. Nasaďte hadičku mléka.


