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RENGJØRINGSFOLDER

HVORDAN SKAL
RENGJØRINGSMANUALEN
BRUKES?
Rengjøringsmanualen er laget for å forenkle det nødvendige
vedlikeholdet av WMF 1500s. Instruksjoner for den rengjøring
som må gjøres er inkludert, med en oversikt over de vanligste
feilene som kan oppstå og hvordan de enkelt kan løses.
Det er delt opp i daglig rengjøring, ukentlig rengjøring, periodisk
rengjøring og ved behov.
• Daglig = alle rengjøringsrutiner som må utføres minst en gang
om dagen.
• Ukentlig = alle rengjøringsrutiner som må utføres minst en gang i uken.
• Periodevis = ved normal bruk skal samtlige
rengjøringsrutiner utføres en gang i måneden.
• Ved behov = når det er behov, eller ved melding på displayet.

Sett gjerne opp en sjekkliste for kaffemaskinen for å lettere ha
kontroll over at rengjøringen følges opp.

VIKTIGHETEN AV RENGJØRING
Rengjøring er viktig av flere grunner. Regelmessig rengjøring
forebygger unødvendig slitasje og tekniske feil som fører til
driftsstans og gir lavere inntjening. Teknisk service og feil som
oppstår på grunn av manglende rengjøring vil bli fakturert.
En ren og fin maskin gir mer kaffe, og påvirker smaken. Gamle
kafferester eller rester av sur melk kan ødelegge smaken og kan
få kunden til å velge en konkurrent neste gang, eller få kollegene
til å gå andre steder utenfor kontoret for å kjøpe kaffe.

TENK HELHET

Man kan legge all verdens penger i dyre kaffebønner og
ingredienser, men hvis kaffen ikke brygges i en god og
velholdt kaffemaskin kommer den ikke til å smake perfekt.
Det er kombinasjonen av nøye utvalgte høykvalitetsbønner,
frisk melk og riktig utstyr som skaper den perfekte CHAQWA
opplevelsen.
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RENGJØRING
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•

Ved behov
Mikseskålen

•
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•

Tømming av spillbeholder

•
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•
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DAGLIG
RENGJØRING I 4
TRINN

5 MIN

Trinn 1 - Mikseskålen
Rengjøringen skyller med vann og roterer vispen så mikserskålen der
ingrediensene blandes holder seg ren.
Dette trenger du:
• Servicekort (sitter på innsiden av d ø r e n ).
• Beholder som tar minst 0,5 liter.
1. Ta ut servicekortet fra innsiden av døren og lukk igjen døren. Sett
inn servicekortet, med chipen oppover, på forsiden av døren.
2. Trykk på pluss og minus knappene for å navigere i servicemenyen. Når det står Clean Machine, trykk på knappen for
liten kaffe/Enter.
3. Plaser en beholder som tar minst 0,5 liter under utløpet
for varm drikke.
4. I rengjøringsmenyen, bla til det står Miksersystem. Trykk på
knappen for liten kaffe/Enter.
5. Maskinen rengjør nå mikser skålen, der ingrediensene blandes, i 5
sekunder.
6. Gjenta rengjøringsprosessen 2–3 ganger for beste resultat.
7. Ta ut kortet og sett det tilbake på innsiden av døren og lukk
døren for å gå tilbake til normal drift.

Trinn 2 – Bryggeenhet
Denne rengjøringen skyller igjennom brygge mekanismen og ser til
at det ikke er kafferester igjen.
Dette trenger du:
• Servicekort (sitter på innsiden av d ø r e n ).
• Beholder som tar minst 0,5 liter.
1. Ta ut servicekortet fra innsiden av døren og lukk igjen døren. Sett
inn servicekortet, med chipen oppover, på forsiden av døren.
2. Trykk på pluss og minus knappene for å navigere i servicemenyen. Når det står Clean Machine, trykk på knappen for
liten kaffe/Enter.
3. Plaser en beholder på minst 0,5 liter under utløpet for varm
drikke.
4. I rengjøringsmenyen, bla til det står Rinse Brewer, trykk på
knappen for liten kaffe/Enter.
5. Maskinen rengjør nå bryggeren i 5 sekunder.
6. Gjenta rengjøringsprosessen 2–3 ganger for beste resultat.
7. Ta ut kortet og sett det tilbake på innsiden av døren og lukk
for å gå tilbake til normal drift.
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DAGLIG RENGJØRING FORTSETTNING

Trinn 3 - Tømming av spillbeholder
1. Lukk opp døren.
2. Før spillbeholderen kan tas ut og tømmes må oppsamlingsskuffen tas ut. Dra oppsamlingsskuffen forsiktig ut, ta
spillbeholderen ut av maskinen.
3. Tøm og rengjør spillbeholderen.
4. Sett den tilbake og lukk døren.
5. Displayet kommer til å spørre, er spillbeholder tømt.
Bekreft ved å trykke på knappen for liten kaffe/Enter.

Trinn 4 - Rengjøring av oppsamlingsskuff
1. Dra forsiktig spillskuffen rett ut.
2. Tøm og rengjør oppsamlingsskuff, sett den tilbake.
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UKENTLIG
RENGJØRING I 3 TRINN

15 MIN

Steg 1 - Rengjøring av Bryggermekanismen
Dette trenger du:
• Servicekort (sitter på innsiden av d ø r e n ).
• Rengjøringspulver (for ferskbrygg-automater).
• Beholder på minst 2 liter.
1. Ta ut servicekortet fra innsiden av døren og lukk igjen døren. Sett
inn servicekortet, med chipen oppover, på forsiden av døren.
2. Trykk på pluss og minus knappene for å navigere i servicemenyen. Når det står Clean Machine, trykk på knappen for
liten kaffe/Enter.
3. Plaser en beholder som tar minst 2 liter under utløpet for varm
drikke.
4. I rengjøringsmenyen, bla til det står. Rengjør bryggmek, trykk
på knappen for liten kaffe/Enter.
5. Displayet vil vise lukk opp dør fyll reng.middel. Hell i (25g)
rengjøringsmiddel i bryggemekanismen (bilde 1), pass på at
pulveret ikke setter seg fast på kanten. Lukk døren.
6. Displayet viser så: place jug Press Enter to starter. Sett
beholderen under utløpet for varm drikke og trykk på knappen for
liten kaffe/Enter.
7. Displayet viser nå: Rengjøringsmidlet løses opp i 300
sekunder, tiden telles ned på displayet. Deretter skylles
bryggeenheten igjennom 7 ganger, dette telles å ned.
Når programmet er ferdig viser displayet rengjøringsmenyen
Clean Machine.
8. Ta ut kortet og sett det tilbake på innsiden av døren og lukk døren
for å gå tilbake til normal drift.

Rengjøringsmiddel

OBS!
Åpnes og lukkes døren når maskinen viser Lukk opp døren fyll
reng. middel kan man ikke avbryte rengjøringsprogrammet.
Dette er for at det ikke skal ligge rengjøringsmiddel igjen i
maskinen.
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UKENTLIG RENGJØRING FORTSETTNING

Trinn 2 - Banke ventiler
Denne rengjøringen innebærer at ventilene banker løs eventuell kalk
og andre partikler som kan ha satt seg fast i sylindere og skyller
dem med vann.
Dette trenger du:
• Servicekort (sitter på innsiden av d ø r e n ).
• Beholder på minst 0,5 liter.
1. Ta ut servicekortet fra innsiden av døren og lukk så døren.
Sett inn servicekortet med chipen oppover, på forsiden av døren.
2. Trykk på pluss og minus knappene for å navigere i
service menyen.
Når det står Clean Machine, trykk på knappen for liten kaffe/Enter.
3. Plasser en beholder på minst 0,5 liter under begge utløp.
4. Naviger med pluss og minus knappene til det står Banke
ventiler, trykk på knappen for liten kaffe/Enter.
5. Gjenta rengjøringsprosessen 2–3 ganger for beste resultat.
6. Ta ut kortet og sett det tilbake på innsiden av døren og lukk døren
for å gå tilbake til normal drift.
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UKENTLIG RENGJØRING FORTSETTELSE

Trinn 3 - Mikseskålen
Mikseskålen, hvor ingredienser blandes, demonteres og
delene må vaskes for hånd hver for seg.
Dette trenger du:
• Oppvaskbørste.
• Oppvaskmiddel
• Ren klut
1. Roter beholderens utløpsrenner slik at de peker oppover og
dra ut utløpsslangen (bilde 1).
2. Vri monteringsplatens spak mot klokken (bilde 2).
3. Ta ut blandeskålen ved å dra den rett ut (bilde 3).
4. Ta ut vispen ved å dra den rett ut (bilde 4).
5. Ta av monteringsplaten ved å vri spaken mot klokken så langt
som mulig (bilde 5), dra den så rett ut for å ta den ut.
6. Rengjør følgende deler for hånd:

7. Vispens aksling (se bilde til høyre) må
kun tørkes av med en fuktig klut.

8. Når delene er helt tørre, settes de tilbake på plass.
Kontroller alle pakninger (de røde delene på bildene) før
montering, skader på pakningene kan føre til lekkasje.
9. Vispakslingens flate side må være rett ovenfor pilen på vispen.
Trykk vispen på akslingen til du hører et klikk (bilde 6). Vispen
kan bare monteres på en måte så bruk ikke mye kraft.
10. Sett på plass blande skålen og kondens sperren. Trykk inn
blande skålen og lås den fast med spaken (bilde 7).
11. Koble til utløpsslangene (bilde 8) og forsikre deg om slangene sitter
ordentlig fast.
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VED BEHOV
Ved behov, men minst en gang i måneden.

Kaffebønnebeholder
Dette trenger du:
• Oppvaskbørste
• Oppvaskmiddel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lukk opp døren og løft av lokket på maskinen.
Trykk inn sperren (bilde 1) for å lukke igjen kaffebeholderen.
Løft beholderen rett oppover, tøm ut bønnene.
Rengjør beholderen med lunkent vann og en oppvaskbørste.
Se til at beholderen er helt tørr.
Sett på plass beholderen og fyll på bønner.
Dra sperren (bilde 1) mot deg for å åpne beholderen igjen.

Ingrediensbeholder
Det holder å rengjøre utløpsrennen, som går fra beholderen til
mikseskålen, ved behov. Innsiden av ingrediensbeholderen skal
man ikke behøve å rengjøre så lenge lokket holdes lukket. Om
innsiden skulle trenge rengjøring er det viktig at alle deler er helt
tørre før man fyller på ingredienser igjen. Fukt i delene kan få
ingrediensene til å klumpe seg som kan før til doseringsfeil eller
stopp.
Dette trenger du:
• Oppvaskbørste
• Tørr klut
1. Lukk opp døren og løft av lokket på maskinen.
2. Vri på utløpsrennen så den peker oppover (bilde 2), løft så ut
beholderen.
3. Vri forsiktig løs utløpsrennen og dra den mot deg til den
løsner fra beholderen.
4. Skyll av med lunkent vann, bruk oppvaskbørste for å få
bort alle rester som sitter fast.
5. Tørk av utløpsrennen til den er helt tørr. Hvis det er
fuktig vil ingrediensene sette seg fast i rennen.
6. Sett tilbake utløpsrennen på beholderen og sett tilbake
ingrediensbeholderen i maskinen.
7. Vri utløpsrennen så den peker nedover igjen.
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RENGJØRINGSMIDDEL
HVIS DU MANGLE NOEN AV RENGJØRINGSPRODUKTENE KONTAKT

Rengjøringspulver til ferskbryggs-automater 25g/påse
Artikkelnummer 975

KUNDESRVICE PÅ 08088.

DISPLAYMELDINGER
MELDING PÅ DISPLAYET

FORKLARINGEN

LØSNING

Energy Saving Mode

Maskin i energisparings modus.

Trykk på stopp for å gå tilbake i drift.

Not Available

Drikken ikke tilgjengelig for
kannebrygging.

For å legge til valget for å brygge en hel kanne,
kontakt teknisk service: 08088.

Maskinen varmer seg opp. Det går
ikke å velge drikk.

Vent til maskinen er varm.

Low Water Level
Press Enter Key

Lavt vann-nivå i vanntanken.

Trykk på Enter for å fylle på vanntanken.

Warning
Low Temperature

Lav temperatur.

Ingen løsning nødvendig, det går fortsatt å få ut drikke.
Vises fortsatt meldingen eller den kommer tilbake
kontakt Teknisk Service: 08088.

Low Temperature
Blocked

Lav temperatur, det går ikke å velge
drikk.

Vent til maskinen har varmet seg opp. Om
problemet vedvarer ring Teknisk Service: 08088.

Empty Drip Tray

Oppsamlings skuff er full av vann.

Tøm oppsamlings skuff.

Low Water
Level Blocked

Lavt vann-nivå i vanntanken, det
går ikke å velge drikk.

Vent til maskinen fyller opp tanken og varmes opp.
Om problemet vedvarer ring Teknisk Service:
08088.

Check
Water Supply

Vannet har ikke nådd rett nivå i
vanntanken.

Kontroller at det ikke er lekkasje i vannkoblingen eller
maskin. Start maskinen på nytt. Hvis problemet vedvarer
ring Teknisk Service: 08008.

Empty Waste Box

Spillbeholder full.
CQube teller antallet brygninger og
varsler når spillbeholderen er full.

Tøm spillbeholder. Når døren lukkes kommer spørsmål
om spillbeholderen ble tømt. Trykk pluss eller minus til
det står JA, trykk Enter for å tilbakestille telleverket.
Finnes også i hovedprogrammet.
Kommer meldingen og spillbeholderen ikke er full har
telle verket ikke blitt nullstilt under tømming. Blir
spillbeholder full uten varsel har telle verket blitt
nullstilt uten at spillbeholder har blitt tømt.
Spørsmålet om spillbeholderen har blitt tømt vises på
displayet hver gang døren åpnes.

Change Brewer filter

Bryggerfiltret er tett. Filtret må byttes
eller rengjøres.

Kjør det ukentlige rengjøringsprogrammet med
rengjøringsmiddel. Hvis problemet vedvarer ring
Teknisk Service: 08088.

Heating Water
Please Wait...

Place Cup

Ingen kopp ovenpå oppsamlings skuff.

Sett en kopp under utløpet.

Bev. Disabled

Drikken er ikke tilgjengelig
i sortimentet.

Kontakt Teknisk Service for å høre om det er mulighet
for å legge til den valgte drikken i sortimentet.

Door Open

Døren er åpen, det går ikke å velge
drikk

Lukk døren, den må være låst.

Change
Water Filter

Vannfiltret må byttes.

Bytt det eksterne vannfiltret.
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RENGJØRING

Sjekkliste for CQUBE.

Dato

Rengjøring
Daglig
Mikse
skåler
(s.5)

Brygge
enhet

Underskrift
Ukentlig

Tømning av
spillbeholder
(s.6)

Rengjøring
oppsamlings
skuff (s.6)

Ved behov

Brygger-

Banke

Mikserskåler

Kaffebønne

rengjøring

ventiler

(s.9)

beholder

(s.7)

(s.8)

(s.10)

Ingrediens
beholder
(s.10)

(s.5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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