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Rengøringsvejledning WMF 1200 S 
Denne rengøringsvejledning erstatter ikke brugermanualen!

Overhold rengøringsintervallerne i oversigten i kapitlet Pleje i brugermanualen.
Læs følgende kapitler inden kaffemaskinen rengøres første gang.

For alle automatiske rengøringsprogrammer skal kombiudløbet, mælkedysen og 
 mælkeslangen være monteret!

Åbning af plejeprogrammerne
Åbne et plejeprogram uden forudgående meddelelse på displayet.

 � Tryk på 

 � Tryk flere gange på  , indtil det ønskede program vises
 � Åbn det viste program med 

Rengøringsprogrammer

Maskinrengøring

1 2 3 Standard 4 Standard

Rengøring
OK: P    Browse: -/+med slukning
OK: P    Browse: -/+

 � Åbn det viste program 
med 

Displayet fortæller de 
enkelte trin, der skal 
udføres.

Tøm spildbakken
OK: P  Annuller: CTøm grumsbeholderen
OK: P  Annuller: C

 � Bekræft med  
 , at spildbakke og 

grumsbeholder er tømt

Med standardrengøring
 � Fortsæt med trinene 

3 - 6 Standard

Med Plug&Clean
 � Fortsæt med trinene 

3 - 6 Plug&Clean

Læg
OK: P  Annuller: Ckombiudløbet
OK: P  Annuller: Ci rengøringsmiddel
OK: P  Annuller: C1 x dagligt
OK: P  Annuller: C

 � Bekræft med 

Sæt slangen
OK: P  Annuller: Ci vand
OK: P  Annuller: C

 � Stil 0,3 l rent, koldt 
postevand klar til 
vandskylning

5 Standard 6 Standard 3 Plug&Clean 4 Plug&Clean

 � Stil en 
opsamlingsbeholder 
med en volumen 
på ca. 2 liter under 
kombiudløbet

 � Tryk på 
Nu starter skylningen.

Mælkesystemskylning
i gang

Mælkesystemet skylles 
med varmt vand.
Varmt vand tømmes ud 
via kombiudløbet.

 � Fortsæt med trin 7

Pas på!
Varm væske 

i tapningsområde!

Overhold anvisningerne 
i kapitlet Sikkerhed!

Efter skylningen 
forbliver en rest af 
varmt vand tilbage 
i mælkeslangen.
Hold den åbne ende af 
mælkeslangen hen over 
spildbakken, så resten af 
skyllevandet kan løbe ud.

 � Åbn maskinens venstre 
låge

 � Sammen med 
mælkeslangen stikkes 
Plug&Clean-adapteren 
ind i dåsen

5 Plug&Clean 6 Plug&Clean 7 8 9

 � Drej adapteren i dåsen 
⅛ omdrejning i urets 
retning indtil anslag

Er P&C-adapteren 
Start: P Annuller: Csat i og låst?
Start: P Annuller: C

Plug&Clean
i gang

 � Tag adapteren ud af 
Plug&Clean-dåsen 
efter skylningen

Læg tablet 
i det manuelle rum

 � Læg en 
rengøringstablet i, og 
luk låget

Start: P

 � Tryk på 
Nu starter 
maskinrengøringen.
Hvis der er tappet 
 choco-drikke, starter 
maskinrengøringen med 
en mixerskylning.

Rengøring i gang 
Resttid: 7 min

Varighed ca. 7 minutter.
En minut-nedtælling viser 
den resterende tid af 
rengøringen.

Vælg Venligst
08:15   02.05.2012

 
Plejefelt

Vælg rengøringstype
Browse: -/+
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OK: P    Browse: -/+

 � Åbn det viste program 
med 

Displayet fortæller de 
enkelte trin, der skal 
udføres.
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1 2 3
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OK: P    Browse: -/+

 � Åbn det viste program 
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Mixerskylning
Start: P Annuller: C

 � Tryk på 
Nu starter mixerskylning.
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Efter mixerskylningen 
viser displayet Driftsklar.

Manuel rengøring af kombiudløbet mindst 1 x om dagen Sluk på ON/OFF-knappen, før rengøringen starter. Tag netstikket ud af kontakten!

A B

Pas på!
Træk mælkeslangen 
forsigtigt af.

 � Træk armen bag ved 
kombiudløbet fremad

 � Tag det frigjorte kombiudløb 
af

 � Træk mælkeslangen ud af 
mælkebeholderen, og frigør 
den fra kombiudløbet

Hvis til rådighed:
 � Løsn mixerslangen

w Brugermanual
 � Bland 5 ml 

WMF specialrengøringsmiddel 
med 0,5 l varmt vand

 � Skil kombiudløbet ad
 � Dyp en af enderne 

på mælkeslangen 
i rengøringsopløsningen

 � Resten af mælkeslangen 
føres stykke for stykke ned 
i rengøringsopløsningen

Dette forhindrer, at der dannes 
luftbobler i mælkeslangen.

 � Læg kombiudløbets 
dele i opløsningen med 
rengøringsmiddel (3 dele)

Alle delene skal være helt dækket 
af rengøringsopløsningen. 

C  Henvisninger
Skummerrengøring: 
mellemrengøring af mælkesystemet, se ”Skylning af mælkesystem”.
Manuel rengøring af kombiudløb uden Plug&Clean: 
skal udføres mindst 1 x om dagen. 
Manuel rengøring af kombiudløb med Plug&Clean: 
skal udføres mindst 1 x om ugen. 
Efter Plug&Clean-rengøringen: 
den rengjorte mælkeslange og adapteren kan opbevares i et lukket 
køleskab.

 � Efter 5 timer skylles 
kombiudløbet og 
mælkeslangen meget grundigt 
med rent vand

Hvis til rådighed:
 � Skyl mixerslangen meget 

grundigt
 � Sæt kombiudløbet sammen 

igen
 � Sæt kombiudløbet tilbage 

i maskinen
 � Sæt mælkeslangen i

Hvis til rådighed:
 � Sæt mixerslangen i


