
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 1300 PRESTOLINO

WMF PRESTOLINO! S PLUG&CLEAN

1. Stiskněte pravý dolní roh displeje, dokud se nezobrazí tlačítko MENU. To pak stiskněte.

2. Stiskněte tlačítko HESLO ve tvaru klíče a zadejte a potvrďte vaše heslo.

3. Stiskněte tlačítko PÉČE v levém dolním rohu displeje a z následující nabídky  
 vyberte možnost ČISTICÍ PROGRAM.

4. Dále vyberte možnost BEZ VYPNUTÍ a stiskněte tlačítko START.

5. Zasuňte hadičku mléka s adaptérem do otvoru Plug&Clean, následně lehce otočte adaptérem v zásuvce 
 ve směru hodinových ručiček. Zavřete dvířka chladiče a potvrďte na displeji stisknutím tlačítka ANO.

6. Následně potvrďte zastrčení hadičky na mléko do zásuvky stiskem tlačítka ANO.

7. Vysuňte výpust kávovaru nahoru a vyjměte odpadní nádobu, kterou je třeba vyprázdnit.

8. Vyčištěnou odpadní nádobu vraťte zpět do kávovaru.

9. Připravte pod výtok nádobu o objemu 2 l.

10. Vhoďte speciální čisticí tabletu do otvoru mezi zásobníky kávy a čokolády a následně potvrďte 
 stisknutím ANO.

11. Spustí se oplachování mixéru, čištění Plug&Clean (3 min) a čištění kávovaru (8 min).
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ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

PŘÍSTROJ: WMF 1300 PRESTOLINO

WMF PRESTOLINO!

1. Stiskněte pravý dolní roh displeje, dokud se nezobrazí tlačítko MENU. To pak stiskněte.
2. Stiskněte tlačítko HESLO ve tvaru klíče a zadejte a potvrďte vaše heslo.
3. Stiskněte tlačítko PÉČE v levém dolním rohu displeje a z následující nabídky vyberte možnost ČISTICÍ PROGRAM.
4. Dále vyberte možnost BEZ VYPNUTÍ a stiskněte tlačítko START.
5. Smíchejte 5 ml speciálního čisticího prostředku s 0,5 l teplé vody a hadičku na mléko ponořte do roztoku.
6. Na displeji potvrďte, že je čisticí prostředek připraven, a následně se spustí čištění zpěňovače.
7. Připravte 0,3 l studené vody a hadičku na mléko ponořte do vody pro oplachování zpěňovače.
8. Kávovar Vás upozorní na pravidelné čištění zpěňovače 1x denně, potvrďte tlačítkem ANO.
9. Následně se spustí oplachování mixéru (30 vteřin) a stiskněte tlačítko START.
10. Vysuňte výpust kávovaru nahoru a vyjměte odpadní nádobu, kterou je třeba vyprázdnit.
11. Vyčištěnou odpadní nádobu vraťte zpět do kávovaru.
12. Vyprázdněte odkapní nádobu a zasuňte ji zpět.
13. Připravte pod výtok nádobu o objemu 2 l.
14. Vhoďte speciální čisticí tabletu do otvoru mezi zásobníky kávy a čokolády a následně potvrďte stisknutím ANO.
15. Spustí se čištění přístroje (8 min).

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.


