Rengøringsvejledning til LavAzza Blue LB2317

Følgende guide viser dig hvordan du rengør LB2317 på daglig
og jævnlig basis.
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1. Daglig rengøring af LB2317 maskine
Ved daglig rengøring af LB2317 kræves der:
A. Tømning og rengøring af kapsel skuffen
B. Rengøring af vandtank
C. Gennemgående rengøring af Cappuccinatore

-

Generelt

Vi anbefaler, at du rengør maskinen og dens dele ugentligt.
Vi gør opmærksom på, at du ikke må rengøre den elektroniske front med en våd klud. Brug i stedet
en mikrofiber klud.
Ingen af delene tåler opvaskemaskine og du må ikke bruge kogende vand til at rengøre med – det er
kun Cappuccinatoren der efter at være blevet skilt ad korrekt kan tåle opvaskemaskine ved højest 70
grader og maksimum én gang om ugen.

1.1

Tømning og rengøring af kapsel skuffe samt kapsel magasin

Kapselskuffen med kapselaffald skal tømmes og rengøres hver gang maskinen giver signal om, at
den er fuld ved ”EMPTY CAPSULES DRAWER”.
Maskinen advarer forinden med følgende signal, når der kun er plads til fem kager i holderen:

1. Du tager nemt skuffen ud ved at hive skuffen ud mod dig selv.

2. Tag holderen med kapsler op, tøm den, og skyld den efter. Rengør i samme omgang risten
og drypholderen, som er den forreste skuffe, kopperne står på.
3. Saml skuffen igen og sørg for at risten ligger plan. Indsæt igen - når maskinen viser
”CHOOSE BEVERAGE”, er den indsat korrekt.
4. Kapselmagasinet rengøres ved at tørre af indeni med en let-fugtig klud

1.2

Rengøring af vandtank

1. Tag låget af vandtanken. Du kan herefter løfte vandtanken op ved hjælp af håndtaget.
2. Brug om nødvendighed almindeligt opvaskemiddel til at rengøre med.
3. Skyld godt efter og tør forsigtigt af.
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1.3

Rinsing - vandrenseprogram

Her følger vejledning for rinsing programmet, der renser maskinens kredsløb igennem med varmt
vand.
Rinsing af BREWING UNIT skal gøres dagligt. Maskinen gør det automatisk når den starter op fra kold
tilstand, eller efter den har brygget mindst én kaffe- eller mælkebaseret drik og er i stand-by
tilstand.
Rinsing af CAPPUCCINATOREN anbefales også at gøres dagligt for at vedligeholde maskinen og
kvaliteten af hver brygning.
For at rinse manuelt, trykkes der blot på midterste menu
knap og vælges en af følgende rinsing programmere med
piletasterne


1.3.1 CLEAN BREWING UNIT
Her bliver bryggeenheden renset igennem.
1. Placer en kop under kaffe bryg enheden
2. Efter at have trykket på midterste menuknap (OK) står der CLEAN BREWING UNIT. Tryk OK
igen, og lad rinsingen køre til den er færdig.

1.3.2 CLEAN CAPPUCCINATORE
Cappuccinatoren er modulet som mælken kommer igennem til brygningen.
1.
2.
3.
4.

Placér en kop under kaffe- og mælke udtaget.
Tryk på OK knappen midtfor på skærmen. Skærmen viser nu CLEAN BREWING UNIT.
Tryk Down og OK ved CLEAN CAPPUCCINATORE.
Tryk Down til du får vist CAPPUCCINATORE LIGHT CLEAN og tryk OK. Rinsing programmet
løber nu til det er færdigt, og går derefter tilbage til normal visning.

2. Jævnlig rengøring af LB2317
2.1

Gennemgående rengøring af Cappuccinatore

Gennemgående rengøring af Cappuccinatoren må kun gøres med et særligt rengøringsmiddel, vi
sælger (varenr. 10082452). Dette skal gøres jævnligt for at rense i dybden.
1. Posen med rengøringsmidlet opløses i en kande med frisk vand.
2. Placér slangen så højt som muligt til at løbe ned i kanden/beholderen.
Hvad er Cappuccinatoren?
Cappuccinatoren er mælketuden,
der udskænker mælk til
drikkene, separat fra kaffetuden.
Det er udskænker-delen længst
til højre under maskinens
display.
3. Placér en kop under kaffe- og mælke udtaget.
4. Tryk på OK knappen midtfor på skærmen.
5. Skærmen viser nu CLEAN BREWING UNIT. Tryk Down og herefter CLEAN CAPPUCCINATORE og
OK.
6. Vælg muligheden CAPPUCCINATORE COMPLETE CLEAN og tryk OK.
7. Programmet starter automatisk op og viser hvor langt den er.
8. Når CLEAN CAPPUCCINATOREN baren er indlæst færdig og skærmen går til normal visning,
er programmet fuldført, og du kan fjerne kanden/beholderen og koppen igen.
9. Vi anbefaler du løber et rinsing program igennem igen inden brug, for at rense maskinen
helt for evt. rengøringsrester. Se hvordan under 1.3.2: Clean Cappuccinatore.
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2.1.1 Manuel rengøring af Cappuccinatore
Du kan med fordel - efter den gennemgående rengøring af Cappuccinatoren med det fuldførte
CAPPUCCINATORE COMPLETE CLEAN program - skille og rengøre Cappuccinatoren manuelt. Gør
dette jævnligt for at fjerne skjulte mælkerester.
1. Sænk forsigtigt coffee dispenser tuden ind mod maskinen. Fjern det sorte plastik cover fra
fronten.

2. Find cappuccinatorens knap bagerst på venstre side. Tryk ind og træk modulet forsigtigt ud.

3. Tag slangen ud og gummiringen af cappuccinatoren

4. Vend modulet rundt, og pres cappuccinatorens cover op fra hoveddelen.

Fortsat næste side
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5. Træk den hvide ventil ud fra cappuccinatoren.

6. Skyld delene under løbende vand. Fjern alle rester fra mælk. Vask alternativt delene fra
cappuccinatoren i opvaskemaskine ved højest 70 grader og maksimum én gang om ugen.
7. Saml igen modsat rækkefølge af ovenstående. Når maskinen viser ”CHOOSE BEVERAGE” er
maskinen klar til brug igen.

2.2

Afkalkningspuder

Til LB2317 modellen har vi de perfekte, små anti-kalk puder (AquaGusto 100, varenr. 18400034),
som forhindrer kalkdannelse.
1. Puderne lægges i maskinens vandtank. Puden binder selv kalken fra vandet vha. sin kemiske
funktion.
2. Filter exchange displayet aktiveres, når filteret tages i brug. En indikator viser hvornår der
er gået hhv. 1, 3 og 6 måneder af brugstiden. Indikatoren vil være helt rød, når der er gået
seks måneder.
3. Filteret skal skiftes efter max. 6 måneder eller efter 100 liter vand (25 tankefulde)

2.3

Afkalkning (Descaling-funktion)

Det er helt normalt at maskiner danner kalk ved brug af vand. Her følger vejledning for
gennemgående afkalkning af maskinen.
Maskinen giver signal, når der er brug for en afkalkning af maskinen: CALC CLEAN NEEDED. Få gjort
dette, da reklamation ikke dækker for manglende afkalkning. Køb afkalkningsmiddel 18400024 hos
os - brug aldrig eddike eller lignende til afkalkning af maskinen! Følg følgende trin:
1.
2.
3.
4.

Tænd maskinen. Lad rinsing programmet køre igennem.
Sikr dig, at Cappuccinatoren er indsat. Tag mælkeslangen ud af Cappuccinatoren.
Fjern eventuelle anti-kalk puder.
Åbn Descaling (Afkalkning) funktionen, ved at trykke OK. Tryk DOWN til du når SERVICE
MENU. Tryk OK.
5. Indtast evt. password indenfor fire sekunder. Maskinen beder ikke om password, hvis du ikke
har oprettet et.
6. Tryk DOWN til du når DESCALING CYCLE. Tryk OK.
7. Du får vist REMOVE WATER FILTER. Du skal da fjerne tanken fra maskinen og tømme den.
Fortsat næste side
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8. Fjern det lille hvide filter fra tanken og opbevar det tørt og fri for støv. Sæt tanken tilbage
og tryk OK.

9. Du får nu vist EMPTY DRIP TRAY. Fjern og tøm drip tray som forklaret i 1.1. Sæt det tilbage
og tryk OK.

10. Du får vist INSERT CAPPUCCINATORE. Tjek om Cappuccinatoren er indsat korrekt, og tryk
OK.
11. Du får vist PLACE A CONTAINER UNDER THE SPOUTS. Placer en stor beholder under alle
dispensere – hot water, cofffee og cappuccino.

12. Du får vist POUR DESCALER AND WATER INTO WATER TANK. Hæld 250ml af
afkalkningsmidlet samt 750 ml vand i vandtanken. Tryk OK.
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13. Første afkalkningsfase går nu i gang med en proces bar. Når afsluttet skal du tømme og
rense tanken grundigt med frisk rindende vand. Sæt derefter tanken tilbage fyldt opfyldt
med frisk vand og tryk OK.
14. Du bliver nu bedt om at tømme dryp bakken igen som i punkt 8 og INSERT
CAPPUCCINATOREN med tjek af om Cappuccinatoren er indsat korrekt som i punkt 9.
Bekræft begge med OK.
15. Du får nu vist PLACE A CONTAINER UNDER THE SPOUTS som i punkt 10, med en stor tom
beholder, der skal dække alle dispensere - hot water, cofffee og cappuccino. Bekræft med
OK.
16. Nu går anden afkalkningsfase i gang med en proces bar. Når denne er færdig vil du få vist
DESCALING COMPLETED.
17. Sæt herefter det lille hvide filter samt evt. afkalkningsfilter/puder tilbage på plads i
tanken.
18. Fyld tanken op igen til MAX med frisk vand.
19. Rens cappuccinatoren jf. 2.1.1. Fjern beholderen der var sat under dispenserne.
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