
Avkalking WMF 1500S+ 

For å utføre selve avkalkingsprosedyren må du forhånd må du ha klart to flasker avkalkingsmiddel og 
et flatt skrujern. Du må også ha en beholder for å sette under Kaffe/tevann utløp. 

      

 

Følg steg som er beskrevet under, de vil komme opp på display på maskin. Følg alle stegene nøye. 

1. Trykk øverst til venstre i display for å få frem tre streker. Trykk på disse for å få frem meny. 
Trykk dretter på pleie knapp og velg avkalking. 
 

2. Avkalking skjer via displayet, følg de supplerende instruksjoner i brukerhåndbok. Trykk grønn 
hake. 
 

3. Start avkalking, varighet ca 80 min. Trykk pil til høyre 
 

4. Plasser beholder under avløpene, sett tom beholder under kaffeutløp/tevanns utløp. Trykk 
pil til høyre 
 

5. La boiler og DK avkjøles. Trykk pil til høyre 
 

6. Tøm beholder som står under kaffe/tevann utløp. Trykk pil høyre. 
 

7. Steng stengeventilen når maskin sier fra (vann kran som er tilkoblet maskin) Trykk pil 
høyre. 
 

8. Ta ut vanntank på høyre side av maskin. Se bilde 
 

 
 

9. Er tetningsproppen på vanntankkoblingen fjernet. Se bilde, skrue må tas helt ut. Bruk et flatt 
skrujern. 

        



 
10. Ta ut vanntanken og tøm den. Fyll med 2 flasker flytende avkalkingsmiddel(0,75l) og tre 

flasker rent kaldt vann i vanntanken og sett den inn igjen. 
11. Er vanntanken fylt med avkalkingsmiddel og satt inn?  Trykk pil høyre 
12. Plasser beholder under kaffe/tevannsutløp. Trykk pil høyre 
13. Maskin viser nå Pause 1 i den aktive fasen med syklisk lufting. 
14. Tøm beholder under kaffe/tevannsutløp. Trykk pil høyre 
15. Tøm og skyll vanntanken. Trykk pil høyre. 
16. Fyll vanntanken med vann helt til maksimum. Trykk pil høyre. 
17. Plasser beholderunder kaffe/tevann utløp. Trykk pil høyre. 
18. Tøm beholder under kaffe/tevannutløp. Trykk pil høyre. 
19. Tøm og skyll vanntanken. Trykk pil høyre. 
20. Monter tetningsproppen tilbake i vanntankkoblingen. Se bilde. Trykk pil høyre 

 

    

21. Åpne stengekran når maskin sier fra (vann kran som er tilkoblet maskin). Trykk pil høyre. 
22. sett tilbake tom vanntank i maskin. Se bilde 

 

 

23. Plasser beholder under kaffe/tevann utløp. Trykk pil høyre 
24. Skyll ut avkalkingsmiddel fra maskin. Andre fase: vann kommer igjen ut av vanntilkoblingen. 
25. Tøm beholder under kaffe/tevannutløp. Trykk pil høyre. 
26. Plasser beholder under kaffe/tevann utløp. Trykk pil høyre 
27. Skyll avkalkingsmiddel fra maskin. Tredje fase: Vann kommer igjen ut av vanntilkoblingen 
28. Tøm beholder under kaffe/tevann utløp. Trykk pil høyre. 
29. Plasser beholder under kaffe/tevann utløp. Trykk pil høyre 
30. Tøm beholder under kaffe/tevann utløp. Trykk pil høyre. 
31. Avkalking er utført. Trykk pil høyre. 

 

 


