
TABLETKI DO CZYSZCZENIA EKSPRESÓW DO KAWY Seltino Clean 

Odtłuszczacz usuwa wszelkie pozostałości lub zatkania spowodowane smarem kawowym na dozowniku kawy 

lub na uchwycie filtra kawy. Może być również stosowany do czyszczenia wnętrza termosów i dzbanków do 

kawy. Aby zapewnić perfekcyjne działanie urządzenia, zaleca się czyszczenie go co dwa tygodnie lub po 250 

filiżankach kawy. 

Ostrzeżenie; 

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Chronić przed 

dziećmi. 

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością mydła i wody. W przypadku podrażnienia skóry lub 

wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. 

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i 

pozostawać w spoczynku w pozycji umożliwiającej oddychanie. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi 

korzystania z tabletów. 

Zastosowanie w ekspresach do kawy z programem czyszczenia: 

Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta. 

Zastosowanie w ekspresach do kawy z szufladą na mieloną kawę 

Umieść tablet w drugim pojemniku do miksowania kawy i umieść filiżankę pod dozownikiem kawy. Naciśnij 

przycisk odpowiadający wstępnie zmielonej kawie i rozpocznij ekstrakcję kawy. Po wypuszczeniu pół szklanki 

wody wyłącz urządzenie za pomocą głównego wyłącznika na około 5 minut i pozwól, aby roztwór 

zadziałał. Włącz urządzenie ponownie, aby zakończyć cykl. Operację tę należy powtórzyć co najmniej trzy 

razy. Następnie należy wyjąć ekspres do kawy i dokładnie spłukać czystą wodą. Przed ponownym użyciem 

przygotuj dwie filiżanki kawy, wybierając klucz do kawy wstępnie zmielonej, ale bez dodawania kawy, a 

następnie wyrzuć. Aby wyczyścić tackę ociekową, umieść w niej tabletkę i napełnij ją do 2/3 ilości gorącej 

wody. Pozwól, aby roztwór czyszczący zadziałał przez 30 minut, a następnie dokładnie spłucz. 

Zastosowanie w ekspresach do kawy bez szuflady na mieloną kawę 

Umieść tabletkę w filiżance i napełnij gorącą wodą. Wyjmij dozownik kawy i wyczyść filtry i kanał dozujący 

przygotowanym roztworem czyszczącym. Do czyszczenia można użyć małej szczotki lub gąbki. Pozwól, aby 

roztwór zadziałał przez około pięć minut i powtórz co najmniej trzy razy. Opłucz dokładnie ekspres do kawy 

czystą wodą, a następnie wymień go. Aby wyczyścić tackę ociekową, umieść w niej tabletkę i napełnij ją do 2/3 

ilości gorącej wody. Pozwól, aby roztwór czyszczący zadziałał przez 30 minut, a następnie dokładnie 

spłucz. Wszystkie fusy z kawy powinny zostać usunięte z urządzenia. 

Zastosowanie w ekspresach do kawy z uchwytem filtra: 

Przed czyszczeniem urządzenie należy wyłączyć i pozostawić do ostygnięcia, aby uniknąć ryzyka 

poparzenia. Odkręć filtr z dozownika kawy w urządzeniu i umieść go w pojemniku z uchwytami na filtr. Dodaj 

tabletkę i napełnij gorącą wodą. Pozwól, aby roztwór zadziałał przez 30 minut, a następnie dokładnie spłucz 

czystą wodą. Wszystkie fusy z kawy powinny zostać usunięte z urządzenia. Ponownie włóż filtr wcześniej wyjęty 

z dozownika kawy. Przed ponownym użyciem przygotuj filiżankę kawy bez dodawania kawy i wyrzuć. 

 



Skład 

5-15% fosfonianów, 15-30% tlenowych środków bielących, nadwęglan sodu, peroksymonosiarczan potasu, 

węglan sodu. 

Uwaga: 

Zawsze upewnij się, że filtr został usunięty przed czyszczeniem urządzenia. 

 

 


