Reinigingshandleiding WMF presto!
Deze reinigingshandleiding is geen vervanging voor de gebruiksaanwijzing!
Neem het Overzicht Reinigingsintervallen in het hoofdstuk Onderhoud van de gebruiksaanwijzing
in acht.
Lees vóór de eerste reiniging de paragrafen: “Dagelijkse Reiniging”, “Wekelijkse Reiniging” en
“Regelmatige Reiniging”.
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Onderhoud

Hoofdmenu
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Onderhoud
Reinigingsprog.

Reinigingsprog.

Met afschakelen

Schuimkop rein.

Zonder Afschak.

Mixer spoelen

 Druk op het gedeelte
zonder schermtoetsen

Er verschijnen nieuwe
velden.
 Druk op

 Druk op
(onderhoud)

Het submenu
(onderhoud)
verschijnt met de
keuzemogelijkheden.
 Druk op
Reinigingsprog.
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7.1

Onderhoud
Schuimerreinig.

Start

 Druk op Start
Het reinigingsprogramma
start.
9.1

Naar wens kan hier ook
“Zonder Afschak.” worden
geselecteerd.
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Onderhoud
Schuimerreinig.
REINIGING LOOPT

Ja

Meng 5 ml WMF speciaal
reiniger met 0,5 l warm
water.
 Steek de melkslang
erin
10

Met afschakelen

Onderhoud
Schuimerreinig.
Reinigingsmiddel
voorbereidt?

Reiniging
nu starten?

 Druk op

Is punt 7 voltooid?
 Druk op Ja

10.1

Onderhoud
Schuimerreinig.

11

De reiniging loopt
gedurende 30 sec.

11.1

Onderhoud
Schuimerreinig.

Water spoeling
gereinigd?

REINIGING LOOPT

Ja

 Gebruik voor het
spoelen met water 0,3 l
schoon koud water
 Steek de melkslang
erin
 Druk op Ja
12
Onderhoud
Schuimerreinig.
S . v. p . d e M e l k s c h .
min. 1 x per dag
in reinigingsvloeistof leggen

13
Onderhoud
Mixer spoelen
REINIGING LOOPT

OK

Het display met
herinnering voor
de reiniging van de
melkschuimer verschijnt.
Zie voor reiniging van
de melkschuimer de
volgende pagina, punt A
t/m C.
 Druk op OK

De spoeling loopt
gedurende 30 sec.

13.1

14

15

Reinigingsprog.

Reinigingsprog.
Met afschakelen

Machine reiniging
Reiniging
Start

De mixerspoeling start.
Duur: 30 sec.

 Druk op Start
De machinereiniging
wordt gestart

Residubak
en lekblad
legen

 Leeg de residubak en
de lekbak
 Zie punt 16 t/m 19
Let op!
Wanneer een
afvoeraansluiting
ontbreekt, moet
een opvangre
servoir (2 liter)
zijn geplaatst.

Zie andere zijde.
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Reinigingsprog.
Met afschakelen

Reinigingsprog.
Met afschakelen

Residubak
en lekblad
terugplaatsen
Schuifklep
sluiten

 Schuif de
combiuitloop helemaal
omhoog
 Schuif de schuifklep
van de residubak
omhoog

20.1

 Neem de residubak uit
en maak deze leeg

 Neem de lekbak naar
voren uit en maak
deze leeg
 Plaats de lekbak terug

Handinworp openen
Reinigingstablet
inwerpen

 Plaats de residubak
terug
 Sluit de schuifklep van
de residubak

De handinworp bevindt
zich midden tussen de
reservoirs of achter het
middelste reservoir.

Let op!
Wanneer een
afvoeraansluiting
ontbreekt, moet
de lekbak leeg
zijn.
20.2
Reinigingsprog.
Met afschakelen
Handinworp
sluiten
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Reinigingsprog.
Met afschakelen

Reinigingsprog.
Met afschakelen

Reinigingstablet
ingeworpen?

22.1

REINIGING LOOPT

Ja

 Open de handinworp
 Werp een
WMF speciaal
reinigingstablet in

 Sluit de handinworp

De reinigingstablet is
ingeworpen.
 Druk op Ja

Reiniging van de combiuitloop ten minste 1 x dagelijks
A

Let op!
Trek de melkslang
voorzichtig los.

Schakel voor de reiniging de ON/OFF-schakelaar uit. Verwijder de stekker uit de contactdoos!

B
 Trek de hendel achter de
combiuitloop naar voren
 Verwijder de losse
combiuitloop
 Haal de melkslang uit het
melkreservoir en haal deze los
van de combiuitloop
Indien aanwezig:
 Haal de mixerslang los

C

 Meng 5 ml WMF
speciaalreiniger met 0,5 l
warm water
 Haal de combiuitloop uit
elkaar
Reiniging van de melkschuimer

Indien aanwezig:
 Spoel de mixerslang grondig
na
 Zet de combiuitloop in elkaar
 Plaats de combiuitloop terug
 Steek de melkslang terug
Indien aanwezig:
 Steek de mixerslang terug
 Spoel de combiuitloop en
de melkslang zeer grondig
na met schoon water zodat
er geen reinigingsoplossing
achterblijft

De machinereiniging
start.
Duur 8–10 minuten.

 Leg alle delen van de
combiuitloop en de melkslang
in de reinigingsoplossing
Indien aanwezig:
 Leg de mixerslang in de
reinigingsoplossing
Alle delen moeten zich volledig
onder de reinigingsoplossing
bevinden.
 Reinig na 5 uur alle delen
grondig met een borstel

Mixerspoeling

Onderhoud

Onderhoud

Reinigingsprog.

Reinigingsprog.

Schuimkop rein.

Schuimkop rein.

Mixer spoelen

Mixer spoelen

Alleen reiniging van de
melkschuimer
 Druk in het submenu
(onderhoud)
op Schuimkop rein.
Zie punt 6 t/m 12.

Alleen mixerspoeling
 Druk in het submenu
(onderhoud)
op Mixer spoelen
Die mixerspoeling loopt
gedurende 30 sec.

