
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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ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU 

Součástí čištění systému je i proplach mixérku na 
čokoládu a v případě potřeby Vás kávovar vyzve  
i k čištění mléčného systému.

1. Pro spuštění čištění kávovaru prosím stiskněte 
 tlačítko menu vlevo nahoře na obrazovce.
2. Zobrazí se nabídka, zvolte ikonu ZÁMEK.
3. Zadejte Vámi určený pin.
4. Zobrazí se opět nabídka. Vyberte ikonu PÉČE 
 (vlevo nahoře).
5. Zvolte jeden z čisticích programů:
 a. Čištění systému (1x denně)
 b. Proplach (čištění) mixéru (po doplnění  
  čokolády do zásobníku nechat propláchnout)
6. Následuje dotaz: „Po čištění vypnout?“
 a. Vyberete-li ANO, 
  kávovar se po vyčištění vypne.
 b. Vyberete-li NE, 
  kávovar se po vyčištění znovu spustí.
7. Vyberte požadovanou volbu.
8. Postupujte podle údajů na displeji.
9. Po provedení zvoleného čištění se kávovar 
 automaticky restartuje a vrátí zpět do hlavní 
 nabídky nápojů.

ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU MLÉKA

Pro čištění systému u kávovarů s Easy Milk / Dyna-
mic Milk je k čištění zapotřebí speciální modrá čisticí 
nádrž a speciální čisticí tablety.

Proplachování systému mléka lze spustit samostat-
ně. Při proplachování systému mléka se propláchne 
hadička s tryskami a zpěňovač mléka.

1. Vyvolejte menu PÉČE. 
2. Stiskněte ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU MLÉKA.
3. Postupujte podle údajů na displeji.

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 PÉČE jsou mléčné nápoje opět k dispozici. 

PŘÍSTROJ: WMF 5000 S+ 
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PŘÍSTROJ: WMF 5000 S+ 

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ SYSTÉMU MLÉKA (EASY MILK)

1. Vyjměte zpěnovač mléka. A sejměte z něj hadičky.
2. Rozložte jednotlivé díly a důkladně je očistěte 
 pod tekoucí teplou vodou.  
3. Smíchejte 5 ml speciálního čističe WMF s 0,5 litru  
 teplé pitné vody a vložte všechny jednotlivé díly 
 včetně hadičky na mléko do tohoto připraveného  
 čisticího roztoku. 
4. Všechny části musí být plně ponořeny 
 do čisticího prostředku. 
5. Po 5 hodinách všechny části řádně očistěte. 
 Všechny díly velmi důkladně opláchněte čistou 
 pitnou vodou. 
6. Sestavte zpěňovač mléka. Díly pro montáž 
 navlhčete a spojte dohromady. 
7. Zpěňovač mléka opět vložte do výtoku 
 a připojte hadičky.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBY NA SEDLINU

Vyprázdněte nádobu na sedlinu a opláchněte ji pod 
tekoucí pitnou vodou. Vyčistěte ji vlhkým hadříkem. 
Nádobu na sedlinu vysušte a opět ji vložte dovnitř.

ČIŠTĚNÍ ODKAPNÍ MISKY

Odkapní misku z přední vnější strany lehce nadzved-
něte, vyjměte a vyčistěte ji. Výpust systému Steam 
Jet a kryt důkladně vyčistěte pitnou vodou, potom je 
vysušte, sestavte a opět nasaďte.


