ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU
PŘÍSTROJ: WMF ESPRESSO
Čištění spařovacích skupin je automatický čisticí
program, který pomocí čisticí tablety WMF vyčistí
v kávovaru systém kávy. Celková doba je asi 10 minut.
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Stiskněte tlačítko čištění systému
– vyvolá se program péče.
Stiskněte pole ČIŠTĚNÍ SPÁROVACÍ SKUPINY.
Stiskněte ANO.
S vypnutím:
a. Stiskněte ANO.
Bez vypnutí po vyčištění:
a. Stiskněte NE.
Vyjměte držáky sítek.
Vyjměte spárovací sítka z držáků sítek.
Vložte do držáků sítek zaslepovací sítka.
Do držáků sítek vložte vždy po jedné čisticí tabletě.
Vložte držáky sítek zpět.
Následuje otázka, zda chcete v čištění pokračovat
a zda jsou čisticí tablety vhozeny, vše potvrďte.
Spustí se čištění a zobrazí se graf se zbývajícím
časem čištění.
Po asi 9 minutách budete vyzváni k vyjmutí
držáků sítek a výměně samotných sítek.
Vyjměte zaslepovací sítka a držáky sítek ještě
nevkládejte. Následuje oplachování rozdělovacího
síta, opět potvrďte.

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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15. Následuje výzva k ručnímu vyčištění držáků sítek
a samotných sítek, tu potvrďte.
16. Pokud jste vybrali čištění s vypnutím, kávovar se
po čištění vypne, pokud ne, kávovar se znovu
nahřeje a bude opět připraven k provozu.
RUČNÍ ČIŠTĚNÍ SPÁROVACÍ SKUPINY
Zbytky mleté kávy v rozdělovacím sítu a těsnění
uvolněte pomocí kartáče na spařovací skupiny.
Spusťte oplachování rozdělovacího síta.
DENNÍ ČIŠTĚNÍ
Vyjměte držák sítka a sítka. Všechny díly opláchněte
čistou teplou pitnou vodou.
TÝDENNÍ ČIŠTĚNÍ
Držáky sítek vložte každý týden do nádoby a vyčistěte. Do nádoby vložte čisticí tabletu. Nádobu naplňte
horkou vodou a rozpusťte v ní čisticí tabletu. Vyjměte
spařovací sítko a přídržný kroužek sítka. Vyjměte izolační vložku a pomocí kartáče uvolněte a spláchněte
usazeniny. Díly držáku sítka a sítka úplně ponořte na
30 minut do čisticí tekutiny. Díly vyjměte a v případě
potřeby dočistěte kartáčem. Všechny díly opláchněte čistou teplou pitnou vodou. Držák sítka složte.
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ČIŠTĚNÍ KÁVOVARU
PŘÍSTROJ: WMF ESPRESSO
ČIŠTĚNÍ ODKAPNÍ MISKY
Vyjměte odkapávací mřížku a potom odkapávací
misky. Důkladně očistěte odkapávací misky a vytřete
plochy pod nimi. Odkapávací misky vysušte a opět je
vložte dovnitř.
ČIŠTĚNÍ VÝSTUPU PÁRY AUTO STEAM
Denně
Smíchejte ve vysoké nádobě 5 ml čisticího prostředku s 0,5 l studené vody. Parní trysku úplně ponořte
do čisticí tekutiny. Krátce stiskněte tlačítko AUTO
STEAM. Doba působení je 30 minut. Důkladně trysku
opláchněte vodou. Stiskněte tlačítko pěny. Pára zbaví
trysku nečistot a odstraní zbytky čisticího prostředku.
Týdně
Odšroubujte parní trysku a úplně ji ponořte do čisticí tekutiny na minimálně 5 hodin. Pomocí kartáčku
vyčistěte otvory pro páru. Důkladně opláchněte čistou vodou. Parní trysku vyšroubujte z výstupu AUTO
STEAM a ponořte ji do nádoby s čistou vodou. Krátce
stiskněte tlačítko AUTO STEAM. Otřete výstup páry
vlhkým hadříkem.

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 VÝSTUPU PÁRY BASIC STEAM
Denně
Smíchejte ve vysoké nádobě 5 ml čisticího prostředku s 0,5 l vlažné vody. Parní trysku úplně ponořte do
čisticí tekutiny. Otočným ovladačem BASIC STEAM
úplně otevřete výstup. Doba působení je 30 minut.
Důkladně trysku opláchněte vodou. Otočným ovladačem BASIC STEAM úplně otevřete výstup. Pára
zbaví trysku nečistot a odstraní zbytky čisticího prostředku.
Týdně
Odšroubujte parní trysku a úplně ji ponořte do čisticí tekutiny na minimálně 5 hodin. Pomocí kartáčku
vyčistěte otvory pro páru. Důkladně opláchněte čistou vodou. Parní trysku vyšroubujte z výstupu BASIC
STEAM a ponořte ji do nádoby s čistou vodou. Otočným ovladačem BASIC STEAM úplně otevřete výstup. Otřete výstup páry vlhkým hadříkem.
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