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Rengøringsvejledning til LavAzza Blue LB2317 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UP DOWN MENU/OK 

MASKINKNAPPER 

 

Følgende guide viser dig hvordan du rengør LB2317 på daglig 

og jævnlig basis. 
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Menu oversigt: 
Her ser du en oversigt over menuerne, som du kommer til at anvende i forbindelse med rengøring af 
maskinen. Detaljerede oversigter- og info findes i brugermanualen, side 36-54. 
 

 

Hovedmenu
(O-knap)

CLEAN BREWING UNIT

CLEAN UNIT

CLEAN 
CAPPUCCINATORE

CAPPICCUNATORE 
LIGHT CLEAN

CAPPUCCINATORE 
COMPLETE CLEAN

EXIT

SERVICE MENU

DESCALING CYCLE

EXIT
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1. Daglig rengøring af LB2317 maskine  
Ved daglig rengøring af LB2317 kræves der:  

1.1 Tømning og rengøring af kapselskuffen 

1.2 Rengøring af vandtank 

1.3 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 løfte den lidt op og hive den ud mod dig selv. 

 

2. Tag holderen med kapsler op, tøm den, og skyld den efter. Rengør også risten og 

drypholder-skuffen (den forreste skuffe under risten, der samler spildt vand op). 

3. Saml kapselholderen og risten ovenpå skuffen igen, og sørg for at risten ligger plan.  

Når maskinen viser ”CHOOSE BEVERAGE”, er delene indsat korrekt. 

4. Kapselmagasinet (selve hullet, hvor du putter kapslerne i) 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. Skyld godt efter og tør forsigtigt af. Vi anbefaler ikke, at du bruger opvaskemiddel. 

3. Placer vandtanken korrekt på maskinens indhak, så den sidder i forlængelse af maskinen. 
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1.3 Rinsing - vandrenseprogram 
Her følger vejledning for rinsing, der renser maskinens kredsløb igennem med varmt vand. 

Rinsing af BREWING UNIT skal gøres dagligt, men det gør maskinen 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. Foretag gerne CLEAN BREWING UNIT jævnligt alligevel, særligt på meget 

tørstige dage, hvor du med fordel kan rense igennem for små kafferester. 

Let rinsing af CAPPUCCINATOREN (mælkeudskænkeren) 

skal også gøres hver dag der er brygget med mælk, for at 

fjerne små mælkerester. Det vedligeholder maskinen og 

sikrer kvaliteten af hver brygning. 

Se vejledning for hvert enkelt program herunder. 

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 (O) står der CLEAN BREWING UNIT. Tryk på 

knappen O igen, og lad rinsingen køre til den er færdig. 

1.3.2 CLEAN CAPPUCCINATORE (LIGHT CLEAN) 
Cappuccinatoren er modulet som mælken kommer igennem til brygningen. 

1. Placér en kop under mælke udtaget. 

2. Tryk på O knappen midtfor på skærmen. Skærmen viser nu CLEAN BREWING UNIT.  

3. Tryk Down til du ser CLEAN CAPPUCCINATORE, og bekræft med O. 

4. Tryk Down til du får vist CAPPUCCINATORE LIGHT CLEAN og tryk O.  

5. Bekræft med O at du har placeret en kop under mælkeudtaget. 

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. 18400025, se billede herunder). Dette skal gøres jævnligt for at rense i dybden. 

1. Tag gerne rengøringshandsker på. Bland 30 ml. af rengøringsmidlet med ½ liter vand. 

2. Placér slangen så højt som muligt til at løbe ned i kanden/beholderen. 

 

3. Placér en kop under kaffe- og mælke udtaget. 

4. Tryk på O knappen midtfor på skærmen. 

5. Du ser nu CLEAN BREWING UNIT. Tryk Down til CLEAN CAPPUCCINATORE og bekræft med O. 

6. Tryk DOWN, og vælg muligheden CAPPUCCINATORE COMPLETE CLEAN. Tryk O & O igen. 

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, at du løber rinsing af cappuccinatore (Se 1.3.2) igennem inden brug, for at 

rense maskinen helt for evt. rengøringsrester.  

Hvad er Cappuccinatoren? 

Cappuccinatoren er mælketuden, der 

udskænker mælk til drikkene, separat fra 

kaffetuden. Det er udskænkerdelen 

længst til højre under maskinens display. 
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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 knapper bagerst på begge sider. Tryk ind og træk modulet ud.

 
3. A. Tag slangen (inkl. den sorte indsætningstud) ud og 

B. træk gummidelen ned fra cappuccinatoren 

   

4. Pres cappuccinatorens cover op fra hoveddelen ved at klikke op med pegefingeren (1)  

og træk coveret opad (2). 

 
 

 

Fortsat næste side 

 

 

A 

B 
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5. Træk den hvide ventil ud fra cappuccinatoren, ved først at lægge mærke til hvordan den er 

klikket på, løsn den da, og træk den da lidt hårdt ud, da der er en gummiring, der gør at 

delen er spændt lidt fast. 

 

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. Sæt capuccinatoren tilbage til du hører et 

klik. Når maskinen viser ”CHOOSE BEVERAGE” er maskinen klar til brug igen. 

2.2 Afkalkningspuder 
Det er helt normalt at kaffemaskiner danner kalk ved brug af vand. Til LB2317 anbefaler vi vores 

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 – her kan du se 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) 
Trænger maskinen alligevel til gennemgående afkalkning, jf. signalet til højre eller 

teksten ”CALC CLEAN NEEDED”, følger her vejledning for gennemgående afkalkning af 

maskinen. 

Få gjort dette, da reklamation ikke dækker for manglende afkalkning. 

Køb afkalkningsmiddel 18400024 hos os (billede til højre) 

Brug aldrig eddike eller lignende til afkalkning af maskinen! 

Følg følgende trin:  

1. Tænd maskinen. Lad rinsing programmet køre igennem. 

a. Mens maskinen rinser: Hæld 1 liter varmt vand over i en separat beholder. Opløs 1 

spsk. afkalkningspulver meget omhyggeligt i vandet, minimum 2 minutter. 

OBS: Pulveret skal være fuldstændigt opløst! 

2. Sikr dig, at Cappuccinatoren er indsat. Tag mælkeslangen ud af Cappuccinatoren.  

3. Åbn Descaling (Afkalkning) funktionen, ved at trykke O.  

4. Tryk DOWN til du når SERVICE MENU, og tryk O.  

5. Indtast password 1234 vha. piletasterne og O, et tal ad gangen. 

6. Tryk DOWN til du finder DESCALING, og vælg med O. 

7. Du får vist REMOVE WATER FILTER. Du skal da først fjerne tanken fra maskinen og tømme 

tanken. 

 

 

Fortsat næste side 
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8. Fjern det lille hvide filter fra tankens vandnedløb (og evt. afkalkningspude fra 2.2),  

og opbevar det tørt og fri for støv. Det kan være nødvendigt at løsne det hvide filter lidt i 

cirkel bevægelser. Sæt tanken tilbage og tryk O. 

 

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

og tryk O. 

 

10. Du får vist INSERT CAPPUCCINATORE. Tjek om Cappuccinatoren er indsat korrekt, og tryk O.  

11. Du får vist PLACE A CONTAINER UNDER THE SPOUTS. Placer en stor beholder (minimum 1 

ltr.) under alle dispensere – hot water, coffee og cappuccino. 

 

12. Du får vist POUR DESCALER AND WATER INTO WATER TANK. Hæld det opløste 

afkalkningsvand over i maskintanken, og tryk O på menuen. 
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13. Første afkalkningsfase går nu i gang med en proces bar på menuen. Når første fase er 

afsluttet, skal du tømme og rense tanken grundigt med frisk rindende vand. Fyld derefter 

tanken op med frisk vand, og sæt den tilbage i maskinen. Bekræft med O. 

14. Du bliver nu bedt om at tømme drypbakken igen som i punkt 9 samt INSERT 

CAPPUCCINATOREN med tjek af om Cappuccinatoren er indsat korrekt som i punkt 10. 

Bekræft begge, en ad gangen, med O. 

15. Du får nu vist PLACE A CONTAINER UNDER THE SPOUTS som i punkt 12, med en stor tom 

beholder, der skal dække alle dispensere - hot water, coffee og cappuccino. Bekræft med 

O. 

16. Nu går anden afkalkningsfase i gang med en proces bar. Du kan pause og resume denne fase 

når beholderen indimellem skal tømmes.  

Når anden fase er færdig vil du få vist DESCALING COMPLETED, som derefter går tilbage til 

CHOOSE BEVERAGE. 

17. Fjern og tøm beholderen der var sat under dispenserne. 

18. Sæt herefter det lille hvide filter og læg evt. afkalkningsfilter/puder tilbage på plads i 

tanken.  

19. Fyld tanken op igen til MAX med frisk vand. Sæt beholderen tilbage. 

20. Når du sætter beholderen tilbage i maskinen, kan den anmode om aktivering af filter. Tryk 

O ud for NO ved aktivering af vandfilter – du har ikke noget specialfilter der skal aktiveres 

du fra vores foreskrifter. 

21. Rens cappuccinatoren jf. 2.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på: 

63 103 103 

kundeservice@merrild-kaffe.dk 


