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Cimbali S30 Rengøring 
Overblik over maskine 
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Daglig rengøring:  
 Denne daglige rengøring skal følges ved afslutningen af arbejdsdagen 

eller når det signaleres af maskinen. 

Meget af rengøringen kan klares ved at følge vejledningen på skærmen. 

 Udfører man ikke rengøringen, låser maskinen. 

 Maskinen udfører selv korte vaske/skyl i løbet af dagen -  

5 min efter sidste kakao og 15 min efter sidste mælkeprodukt 

 

 Komplet, daglig vask: 

Man skal bruge 1 tablet1 + minimum 50 ml rensevæske2 ved hver komplet 

vask. Rengøringen tager ca. 13-15 min. 

1. Gå til rullemenuen, som vist herunder.  

 
2. Tryk på vand-ikonet, som viser dig vandrengørings-programmerne.  

3. Vælg Komplet vask og følg vejledningen på skærmen. 

4. Før mælkefilteret og rense-studsen samles skal filteret rengøres 

5.   
6. Efter rengøringen, skal man fjerne rengørings skuffe og sætte 

mælkeslange tilbage i mælken. 

 

 

Øvrig daglig rengøring næste side. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Varenummer 18400027 
2 Varenummer 18400025 

Knap-oversigt: 

Vis rengørings- 
programmer 

 

Kaffekredsløb 

 

Mælkekredsløb 

 

Opløselige produkter 

 

Komplet vask 

  

Start program 
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 Rengøring af LCD-skærm:  

Vælg programmet og rengør med mikro-fiberklud. Brug aldrig andet end mikro-fiberklud til rengøring af 

skærmen. 

 Rengøring af kabinet:  

Advarsel: Kabinettets skinnende dele skal rengøres med en blød klud og rengøringsmidler UDEN ammoniak 

eller slibemidler, og organiske rester i arbejdsområdet skal fjernes. I tilfælde af hårdt snavs skal du bruge en 

fugtig svamp og tørre med en blød klud. 

Bemærk: SPRØJT IKKE i åbningerne på kabinettets paneler og BRUG IKKE papir eller ru klud til rengøring. 

 

 Rengøring af kopbakke og grumsskuffe: 
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Ugentlig rengøring – Rengøring af kaffetragten 
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Ugentlig rengøring af Kredsløb for Instant produkter (Hvis tilkøbt) 

 

 

Rengør også selve blande-tragten så denne er helt ren, som på billederne herunder. 

    


