1200S

Plug & Clean

tellerstanden
&
reiniging

Vragen?
Bel: 088-7378299
Chat: PerTazza.nl

tellerstanden
het opnemen van tellerstanden:

het doorgeven van tellerstanden:

1. Tip op[P]
2. Tip op [+] totdat u bij tellerstanden terecht komt
3. Neem deze standen over of neem een foto.
4. Scroll met [+] voor meer standen
3. Keer met [C] terug naar het hoofdmenu
4. LET OP dat u de tellerstanden niet wist!

Ga naar het tellerstandenportaal dat naar u gemaild
is. Heeft u geen portaaladres ontvangen? Neem dan
contact op met info@pertazza.nl.
U kunt uw tellerstanden ook mailen naar:
tellerstanden@pertazza.nl.

reiniging
stap 1: het oproepen van onderhoudsprogramma’s

1. Tip op
om het
onderhoudsprogramma te starten.

2. Tip op [+] tot het gewenste
programma voor de instructies
onder Stap 2 (ommezijde) wordt
weergegeven.

3. Selecteer het gewenste
programma met [P]. Zie Stap 2
(ommezijde) om het programma te
doorlopen.
naar stap 2 >>

stap 2: dagelijkse
reiniging
machinereiniging

stap 3:
wekelijkse reiniging
combiuitloop

1. Verwijder de lekbak en residubak.
Grijp met één hand onder de zeteenheid in
de doorvoer. Maak de sluiting los en houd de
zeteenheid vast.

Selecteer het weergegeven programma
met [P]
Zie de display voor de uit te voeren stappen

zethuis

Klaarzetten:
WMF speciaalreiniger

1. Trek de hendel achter de combiuitloop
naar voren.
Leeg de lekbak en residubak. Bevestig met
[P] dat deze geleegd zijn.

2. Verwijder de losse combiuitloop.
3. Verwijder de melkslang uit het
melkreservoir en haal deze voorzichtig los
van de combiuitloop.

Bevestig met [P]

3. Spoel het zethuis af onder KOUD water.

4. Meng 0,5 liter WMF speciaalreiniger met
warm water. Dit is de reinigingsoplossing.

4. Verwijder resten van koffiepoeder in de
doorvoer met een stofzuiger of vegertje.

5. Haal de combiuitloop uit elkaar.

5. Droog het zethuis goed af alvorens deze
terug te plaatsen.

6. Dompel een uiteinde van de melkslang in
de reinigingsoplossing.
Open de linker machinedeur en steek de
melkslang met de Plug & Clean adapter in de
Plug & Clean doos.
Druk en draai de adapter in de doos een
achtste slag met de klok mee tot deze niet
verder kan.

2. Haal de zeteenheid er langzaam uit door
deze naar beneden kantelen, hem te draaien
en naar voren uit te trekken.

7. Dompel de rest van de melkslang steeds
per lengte in de reinigingsoplossing. Zo
voorkomt u luchtbellen in de slang.

6. Dit doet u door de zeteenheid loodrecht
naar boven te schuiven totdat de sluiting op
zijn plaats klikt.
7. Plaats de residubak en lekbak terug.

8. Leg alle delen (3 stuks) van de
combiuitloop in de reinigingsoplossing. Alle
delen moeten volledig ondergedompeld zijn.
9. Spoel na 5 uur alle delen en de melkslang
grondig na met schoon water.

Verwijder de adapter na het spoelen uit de
Plug & Clean doos.

Werp een reinigingstablet in het
compartiment tussen de bonensilo’s en sluit
de deksel.
Tip op [P]
De machine start.
Dit duurt ca. 7 minuten. Een minutenteller
geeft de resterende reinigingstijd aan.

Tip: Als u dit aan het einde van een kantoordag
doet kunt u de onderdelen ‘s nachts laten
weken.

*Gebruik geen reinigingsmiddelen en doe het
zethuis nooit in de vaatwasmachine.

