
 

  

 

 

 

Instructie voor het plaatsen van schermafbeeldingen op WMF-koffiemachines 
met USB-stick: 

Voor het weergeven van schermafbeeldingen op uw WMF-koffiemachine kunt u 
gebruik maken van een USB-stick. Door het plaatsen van de USB-stick zal de 
weergave automatisch beginnen. U hoeft hiervoor in de machine niets in te stellen.  

Deze functionaliteit vindt u op de volgende WMF-koffiemachines: 

- 1100 S 
- 1500 S(+) 
- 5000 S(+) 
- 8000 S 
- 9000 S+ 
- 9000 F(VB) 

Resolutie en bestandsformaat 

- Afbeeldingen: de optimale resolutie is 800x600 pixels. Afbeeldingen met een 
hogere resolutie worden automatisch geschaald. Om de inlaadtijd te 
optimaliseren, adviseren wij echter de afbeelding in de voorbewerking al te 
schalen. Afbeeldingen met een lagere resolutie worden weergegeven met een 
kader. 

- Het aanbevolen formaat voor afbeeldingen is BMP van bij benadering 2 MB. 
Indien de afbeelding groter is dan 5 MB, zal het display significant trager 
reageren vanwege het rekenvermogen dat hier voor nodig is.  

- In principe zijn JPG/JPEG, PNG en GIF-bestanden ook mogelijk, maar deze 
zullen moeten worden getest, omdat deze groter kunnen worden in het 
werkgeheugen. 

- Video’s: een resolutie van 480x272 pixels (bitrate 768kBit) wordt aanbevolen. 
Bij een hogere resolutie kan de bediening van het touchscreen verstoord 
raken. Het aanbevolen bestandsformaat is WMV of MPEG1 (".wmv", ".mpg"). 
Voor MPEG1-films is de maximaal toegestane resolutie 768x576 pixels (bit 
rate 1500kBit). 

 



 

 

Hieronder vindt u de volledige instructie: 

 

 

 
 
 
 
• Zet de machine uit: 
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• Plaats vervolgens een geformatteerde (lege) USB-stick in uw WMF- 
koffiemachine: 



                                 

• Zet de machine weer aan. De machine zal tijdens de opstart enkele mappen 
op de USB-stick schrijven alwaar de afbeeldingen geladen kunnen gaan 
worden. Neem de USB-stick weer uit de machine zodra deze volledig 
opgestart is. De machine is opgestart wanneer een productkeuze weer 
mogelijk is (zoals zichtbaar in onderstaande afbeelding): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Neem de USB-stick uit de machine en plaats deze in uw computer. U zult nu 
de onderstaande mapstructuur aantreffen op uw USB-stick: 
 



 
 

• Plaats de afbeelding(en) in de aangemerkte mappen: 
- Dispense: afbeeldingen worden weergegeven tijdens uitgifte van 

producten. 
- Start: afbeeldingen worden weergegeven als screensaver (treedt in 

werking wanneer het display gedurende 1 minuut niet is aangeraakt). 
 

• Plaats vervolgens de USB-stick weer terug in uw WMF-machine.  

                                      

 
• De afbeelding(en) worden nu automatisch weergegeven (wacht 60 seconden): 

 



 

 

- Voor screensaverafbeeldingen (eventueel met koppelteken voor de 
leesbaarheid) geldt dat bij aanraking van het scherm het 
productkeuzemenu weer zichtbaar wordt. 

- Afbeeldingen kunnen tijdens uitgifte tevens door aanraking van het scherm 
worden onderbroken. U krijgt dan de voortgang van het product weer in 
beeld. 

 

• Wanneer u de afbeeldingen weer wilt verwijderen, volstaat het uitnemen van 
de USB-stick. 

 




