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BRILLIANCE 3.0BESKRIVELSE AV SYMBOLER

Farenivåer

Det finnes tre farenivåer. Disse angis med signalordene FARE, ADVARSEL og VIKTIG. Farenivået er 
fastsatt i henhold til følgende definisjoner. Ta hensyn til beskjedene for å opprettholde sikkerhet og 
ytelse, og hindre skader på personer eller maskineri.

Viktig:
Varsler om fare ved utrygg bruk. Respekter disse advarslene for å sikre god drikkekvalitet, 

maskinytelse, mattrygghet, og unngå mindre skader på personer eller maskineri.

ADVARSEL!
Varsler om en potensielt farlig situasjon som hvis den ikke unngås kan føre til skålding, 

alvorlige skade eller død.

FARE!
VARSLER OM UMIDDELBAR FARE SOM HVIS DEN IKKE UNNGÅS VIL 

FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØD.

Merk:
Gir ekstra informasjon som kan være til nytte under rengjøring eller bruk av maskinen.

i
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BRILLIANCE 3.0GENERELT

   Les brukerhåndboken før du begynner å bruke 
maskinen.

  Denne håndboken inneholder viktig informasjon 

om korrekt og trygg bruk av salgsautomaten.
  Oppbevar den på et sted hvor den er enkelt 

tilgjengelig.

Innledning

Takk for at du valgte salgsautomaten BRILLIANCE 3.0. 
Vi håper du får mye glede av den!

  Maskinen, støpselet eller strømledningen skal 
aldri settes under vann, da dette medfører fare 
for elektrisk støt. 

  Dette apparatet kan brukes av barn fra og 
med 8 år, og personer med reduserte fysiske, 
sansemessige eller mentale evner eller mangel 
på erfaring eller kunnskap, så sant de har fått 
tilsyn eller veiledning i trygg bruk av apparatet 
og forstår farene bruken av apparatet medfører.

  Barn bør være under tilsyn for å hindre at de 
leker med apparatet.

  Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller 

støpselet er skadet, eller maskinen har veltet.
  Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes 

ut av produsenten, serviceleverandøren eller 
tilsvarende kvalifisert personale for å unngå 
fare.

  Maskinen må kobles til en korrekt installert og 
jordet stikkontakt med riktig nettspenning (se 
de tekniske dataene for maskinen).

  Ikke bruk maskinen utendørs. Vær og vind 
(regn, snø, frost) vil forårsake materiell skade på 
maskinen.

  Ikke forsøk å åpne maskinen eller reparere den 
på noen som helst måte. For å unngå fare skal 
maskinen bare repareres på et teknisk verksted, 
servicesenter eller av en kvalifisert person.

  Trekk støpselet ut av stikkontakten når 
maskinen ikke er i bruk over lengre tid. Pass på 
at du trekker i støpselet, og ikke i ledningen.

  Dette apparatet må plasseres på et vannrett 
sted som tåler eventuelle vannlekkasjer.

 Plasser maskinen utilgjengelig for barn.
  Legg strømledningen slik at ingen kan snuble 

i den. Hold den unna skarpe kanter og 
varmekilder.

  Bruk det nye slangesettet som følger med 
apparatet. Ikke bruk opp igjen gamle slangesett.

  Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli 
utsatt for vannstråler.

  Ikke forsøk å spyle rent apparatet.

  Apparatet er beregnet for bruk i husholdninger 
og for eksempel: 

 - personalkjøkkener i butikker 
 -  kontorer og lignende arbeidsmiljøer 
 - gårdsbruk 
 -  av gjester på hoteller og andre 

overnattingssteder 
 - pensjonater og lignende

  For å sikre at maskinen yter maksimalt må 
følgende parametere overholdes:

 -  Høyeste tillatte vanntrykk i inntak:  
800 kPa (8 bar)

 -  Laveste tillatte vanntrykk i inntak:  
200 kPa (2 bar)

 - Høyeste driftstemperatur: 40 ºC
 - Laveste driftstemperatur: 10 ºC

Advarsler

Sikkerhetstiltak

Tiltenkt bruk
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BRILLIANCE 3.0GENERELT
Fakta og vekt

FAKTA VIBRASJONSPUMPE 2.0 ROTASJONSPUMPE (RP)

Innebygd kvern Ja Ja

Kannefunksjon Nei Nei

Antall drikker 8 8

Ingrediensbeholder 2 2

Bønnebeholder 1 1

Bryggemekanisme Ja Ja

Rengjøringsfunksjon med smartkort Ja Ja

Elektronisk temperaturkontroll Ja Ja

Justerbar kaffestyrke Ja Ja

Belysning av kopp under brygging Nei Nei

Avfallsboks ~ 75 espressokapsler ~ 75 espressokapsler

Underkabinett: stor grutbeholder Valgfritt Valgfritt

Energisparingsmodus Nei Nei

Høyde, bredde, dybde 664, 394, 474 mm 664, 394, 474 mm

Luftavbruddstank Ja Nei

Kjeletank 0,7 l 0,7 l

Strømforsyning (standard)
220-230 VAC, 

50/60 Hz / 1500 W
220-230 VAC, 

50/60 Hz / 1500 W

Strømforsyning (valgfri)
110 VAC, 

50/60 Hz / 1000 W
110 VAC, 

50/60 Hz / 1000 W

Kaldtvannstilkobling ½” utvendige gjenger ½” utvendige gjenger 

Vannrensefilter Nei Nei

Merk:   
Se strømmerkingen på baksiden av maskinen for å fastslå strømforsyningen.

MODELL/NAVN VEKT

BRILLIANCE 3.0 35 kg (tom) / 39 kg (full)

i
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BRILLIANCE 3.0OVERSIKT OVER KOMPONENTER
Front, utvendig

Bønnebeholder

Skjerm 

Dør

Dørlås

Smartkortleser

Høydejusterbare 
utløpsrør

Drypprist

Dryppbrett

De åtte knappene lar deg velge mellom åtte forskjellige drikker. Noen av disse 
knappene har tilleggsfunksjoner som vist under. (Disse er tilgjengelige fra 
innstillingsmenyen. Se den tekniske håndboken for mer informasjon.)

K1_

Canc

+

Enter

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

Valgknapp

KNAPP  TILLEGGSFUNKSJON FUNKSJONSBESKRIVELSE

K1 -(Minus) Reduserer verdien eller skifter til forrige valg

K2          Canc   Avbryter valget og/eller går tilbake til forrige meny

K5     +(Plus) Øker verdien eller skifter til neste valg

K6 Enter Bekrefter valget som er gjort
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BRILLIANCE 3.0OVERSIKT OVER KOMPONENTER
Front, innvendig

Ingrediensbeholdere 

Bønnebeholder

Ingrediensbeholdere

Miksebolle

Espressogruppe

Høydejusterbare utløpsrør

Grutbeholder

Dryppbrett

BESKRIVELSE INGREDIENSER BREDDE DYBDE HØYDE KAPASITET KOPPER/
ENHETER

Bønnebeholder           Bønner 200 mm 75 mm ~2 kg ~250 kopper

Beholder          Sjokolade   65 mm 165 mm 250 mm ~1 kg ~50 kopper

Beholder     Melk/topping 65 mm 165 mm 250 mm ~0,6 kg ~75 kopper
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BRILLIANCE 3.0OVERSIKT OVER KOMPONENTER
Rengjøringskort

     Brukes ved rengjøring av maskinen. Du får rengjøringskortet fra forhandleren din.

 Sett inn rengjøringskortet med chipen inn, slik illustrasjonen viser.

 Rengjøringskort 

Front Bakside
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BRILLIANCE 3.0

  Denne salgsautomaten er ikke egnet for utendørs bruk.

  Den må plasseres på et tørt sted, ettersom høy luftfuktighet vil påvirke 
produktet.

  Når maskinen plasseres nær en vegg, må viften på baksiden av maskinen være 
minst 10 cm fra veggen for å sikre tilstrekkelig lufting. 

  Ikke dekk til maskinen med plast eller tekstiler.

  Etter at maskinen er pakket ut og satt på plass, vatrer du den ved å dreie på de 
roterbare føttene.

  Koble maskinen til en drikkevannsforsyning som har et trykk på mellom 2 og 
8 bar.

  For å unngå blokkeringer i vannforsyningen må du sørge for at vannslangen ikke er 
klemt eller bøyd.

INSTALLASJON OG OPPSTART

Egnede plasseringssteder

Vanntilkobling

Maks 20 W 
24 VDC



10

BRILLIANCE 3.0INSTALLASJON OG OPPSTART

Den anbefales på det sterkeste å bruke vannmykner. Dette vil gjøre at maskinen 
varer lengre og leverer drikke av høy kvalitet. Vannmykneren fjerner frittflytende 
partikler i vannforsyningen og hindrer at det danner seg kalkbelegg på 
varmeelementet og kjeleveggene.

Strømtilkobling

Klargjøring

Vannmykner

Koble maskinen til en jordet stikkontakt på 230 VAC 50 Hz/60 Hz eller 110 VAC 
50/60 Hz (avhengig av modell). Kontroller spesifikasjonene på baksiden av 
maskinen for å fastslå riktig spenning og frekvens.

Når maskinen leveres fra fabrikken, er hverken kjelen eller luftavbruddstanken 
(en liten tank inni maskinen) fylt med vann. Før maskinen kan tas i bruk, må altså 
systemet fylles opp. Hver gang hovedbryteren på baksiden av maskinen slås på, 
gjennomgår maskinen følgende klargjøringsprosess:

  Maskinen kontrollerer vannmengden i luftavbruddstanken, og åpner 
inntaksventilen for å fylle på vann hvis tanken ikke er full. Hvis maskinen ikke 
registrerer at luftavbruddstanken er full innen en viss tid, vises meldingen 
“Tidsalarm: påfylling” på skjermen. (Bare versjonen med vibrasjonspumpe.)

  Kontroller at vannkranen er skrudd på og at det er vanntrykk til maskinen. 
Pass på at vannslangen ikke er bøyd.

  Espressogruppen går gjennom en fullstendig syklus. Det vil dryppe litt vann fra 
utløpet på forsiden når det er fullt. Dette er normalt. 

 Varmeelementet varmes opp, og skjermen viser “Lav temp.”

  Hvis de 4 trinnene over er gjennomført uten problemer, vil skjermen etter en 
stund vise “Velg drikk”.

Se sidene 23-25 for å finne ut hva du gjør hvis skjermen gir en alarmmelding.

Time Out Alarm – 
Filling Up

Temp. Low

Select Beverage
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BRILLIANCE 3.0INSTALLASJON OG OPPSTART

Fylle ingrediensbeholderne

03A

 Åpne døren  Åpne topplokket

  Sett beholderne på plass igjen.
   Pass på at åpningen på beholderrennene 

peker ned i miksebollen (B) når beholderne 
settes på plass.

  Ta ut ingrediensbeholderne slik at du unngår å 
søle ingredienser i maskinen. Fyll beholderne 
med ingredienser. 
Rett beholderrennen (A) oppover under 
påfylling av beholderne.

01 02

04

B

Merk:   
Bruk alltid oppløselige pulverdrikker som er egnet for salgsautomater. Bruk av uegnede 
ingredienser vil føre til at mikseren blokkeres.

i
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BRILLIANCE 3.0INSTALLASJON OG OPPSTART

Fylle bønnebeholderen

 Åpne døren

 Åpne lokket på bønnebeholderen

 Åpne topplokket

  Fyll bønnebeholderen med nybrente 
kaffebønner uten tilsetninger.

01

03 04

02

Merk:   
Bruk alltid bønner av høy kvalitet for få best mulig espressokaffe.i
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BRILLIANCE 3.0

Brygge en kopp espresso

 Sett en kopp under utløpet for varme drikker (A).

 Skjermen viser: Velg drikk  

  Velg espresso ved å trykke på knappen for  

 Skjermen viser Trakting pågår  og bryggeprosessen starter.

  Ikke fjern koppen før teksten Trakting pågår  har forsvunnet fra skjermen, og 

skjermen viser Ta koppen .

BETJENING

A
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BRILLIANCE 3.0BETJENING

  Det er god atkomst til kvernjusteringshjulet gjennom rommet mellom 
bønnebeholderen og hoveddelen.

  Finhetsgraden justeres ved å dreie justeringshjulet mot urviseren for finere 
maling og med urviseren for grovere maling. 

  Husk at virkningen ikke er umiddelbar når du dreier på justeringshjulet. Det tar 
omkring 3 espressosykluser før den nymalte kaffen kommer til doseringsutløpet. 
For å teste nyjusteringen må du altså se på den tredje eller fjerde espressoen 
etter at endringen er gjort.

  Jo finere kaffeen males, desto saktere vil espressoen komme ut, og desto lengre 
tid vil det ta å produsere espressoen, og omvendt. 

Justere kvernen

Mot urviseren 
for finere 
maling

Med urviseren 
for grovere 
maling
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BRILLIANCE 3.0RENGJØRINGSPROGRAM

Skylling

Skylling
  Skyllefunksjonen gir enkel rengjøring av utløpene på maskinen. Det anbefales 

å skylle én gang i uken, men helst hver dag, spesielt hvis maskinen brukes mye.  
Denne programvarerutinen spyler de forskjellige utløpene på maskinen. Den 
begynner med miksesystemet og avslutter med espressogruppen.

  Plasser en kopp under utløpet, og sett inn rengjøringskortet i kortleseren. 
Skjermen viser “Skyller”.

  Trykk på “Enter” for å velge denne funksjonen, og vent til syklusen er ferdig. 
Husk at døren på maskinen må være lukket (rengjøringen starter ikke så lenge 
døren er åpen). Prosessen kan avbrytes ved å trykke på “Canc”. Når rutinen 
er ferdig, vil maskinen være klar til bruk igjen, og skjermen viser meldingen 
“Velg drikk”. Denne funksjonen tar ca. 1 min 45 sekunder, og bruker ca. 150 ml 
vann.
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BRILLIANCE 3.0

Ukentlig rengjøring

  Sett rengjøringskortet inn i kortleseren med chipen ned. Naviger gjennom 
menyene med “-” og “+” inntil skjermen viser “Rengjøring med tablett”. Trykk 
deretter på "Enter" for å starte funksjonen. 

  Ta ut rengjøringskortet når skjermen viser “Åpne døren og ha i tablett”. 
Skjermen på maskinen gir deg trinnvis informasjon om hva du skal gjøre. Med 
denne funksjonen rengjøres espressogruppen, filtrene og rørene innvendig. 

   Rengjøringsprogrammet varer ca. 10 minutter, og ca. 1 liter vann blandet med 
rengjøringsmiddel kommer ut fra avløpet. 

 Avslutt ved å lage en kopp kaffe som du tømmer ut.

Rengjøring med tabletter

K1_

Canc

+

Enter

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

Rengjøring med 
tablett

Åpne døren og 
ha i en tablett

RENGJØRINGSPROGRAM
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BRILLIANCE 3.0

K1_

Canc

+

Enter

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

RENGJØRINGSPROGRAM

Starte skylling uten rengjøringskort

Du kan starte skylling uten å åpne døren på maskinen.  Slik gjør du dette: 

  Skru av strømmen til maskinen ved hjelp av hovedbryteren.

  Sørg for at døren er lukket. Slå på maskinen samtidig som du holder inne 
knappene K3 og K7.  Skylleprosessen starter i løpet av kort tid.

  Når den er ferdig, går maskinen tilbake til normal driftsmodus.

Bryter
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BRILLIANCE 3.0

Demontere miksesystemet

Ukentlig rengjøring

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

 Drei spaken på festeplaten mot urviseren.

  Drei beholderrennene slik at de peker oppover, 
og dra ut utløpsslangen.

  Løsne miksebollen ved å dra den rett ut.

 Løsne vispen ved å dra den rett ut.

  Løsne festeplaten. Drei spaken mot urviseren 
til den stopper.

Sette sammen igjen miksesystemet
Se neste side

 Dra festeplaten rett ut.

04

05

01

03

06

02
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BRILLIANCE 3.0RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Ukentlig rengjøring

Sette sammen igjen miksesystemet 

  Den flate siden av skaftet på vispen skal peke mot pilmerket på 
vispen.

  Fest vispen ved å skyve den inn på skaftet til den klikker på 
plass. Vispen lar seg bare sette inn på én måte.

  Fest miksebollen og 
kondensutskilleren. Skyv 
miksebollen på plass og fest den 
med spaken. 

 Koble til utløpsslangen. 

Viktig: 
Kontroller alle tetningene 
(rødt) før du setter på plass 
igjen delene.  

Deler som kan vaskes

Miksebolle Kondensutskiller Festeplate Visp Rengjør med en 
fuktig klut og tørk 
godt.

Merk:   
Pass på at alle 
vannslangene er 
koblet til og festet.

i

Merk:   
Alle delene må være tørre før de settes på plass igjen.i

0201

03 04
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BRILLIANCE 3.0RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Demontere espressogruppen

Følg disse trinnene for å ta ut espressogruppen:

  Åpne døren og trykk ned utliggeren 
på utløpet.

  Skru ut festeskruen nederst på bryggeren.

  Før hånden din under bryggeren, skyv opp 
og fremover samtidig til bryggeren løsner på 
baksiden.

  Løsne utløpsrøret fra bryggeren ved å 
dra det rett ut.

  Dra bryggeren rett ut.

  Trykk ned sikringsringen på koblingsstykket samtidig som du 
drar teflonrøret rett opp.

0605

04

01 02

03
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BRILLIANCE 3.0

“Klikk”

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Sette sammen igjen espressogruppen

  Sett bryggeren på plass igjen foran 
tannhjulboksen.

 Koble til igjen inntaks- og utløpsrørene.

 Skyv opp utliggeren på utløpet til opprinnelig posisjon.

  Øvre del av baksiden på bryggeren festes på 
krokene i tannhjulboksen. Skyv inn underdelen 
til den klikker på plass.

  Skyv inn bryggeren til opprinnelig posisjon og 
skru inn festeskruen.

02

Følg disse trinnene for å sette sammen igjen espressogruppen:

01

03

0505

04
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BRILLIANCE 3.0

Rengjøre espressogruppen

  Ta først espressogruppen ut av maskinen som beskrevet tidligere i denne 
håndboken. Rengjør den deretter med nøytrale rengjøringsmidler (unngå 
løsemidler som kan skade lakk eller plast).  Bruk helst et desinfiserende produkt 
som for eksempel klorvaskemiddel. 

  Produsenten fraskriver seg alt ansvar for problemer som skyldes bruk av 
etsende/aggressive vaskemidler.

 Rengjør deretter de andre overflatene på gruppen.

   Tørk av bryggeren med en tørr klut. Snu bryggeren opp ned og 
rist den for å få ut så mye vann som mulig. Vær ekstra nøye med 
å tørke pulverkjeglen som befinner seg over bryggekammeret, 
siden det er denne som mottar den malte kaffen. Hvis kjeglen er 
fuktig, kan den bli tilstoppet av kaffepulver.

  Når all rengjøring er ferdig og bryggeren er satt på plass igjen, 
anbefaler vi å gjennomføre en syklus med automatisk rengjøring.

Viktig:
Snu gruppen opp ned for å rengjøre det øvre filteret i 
espressokammeret (se ill. A).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Merk:
Rengjør det øvre filteret grundig hvis det skjer 
en endring i kvaliteten på espressoen eller 
tilberedningshastigheten. Det vil sannsynligvis være 
tilstoppet med ørsmå kaffepartikler. Rengjør filteret for 
å løse hastighets- og kvalitetsproblemer. 

A

i
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BRILLIANCE 3.0

Fjerne dryppbrettet

Fjerne kaffeavfallsbrettet

Rengjøre maskinen utvendig og innvendig 

 Åpne døren.

  Dra dryppbrettet litt oppover for å ta det ut av posisjon.

 Fjerne dryppbrettet

 Åpne døren.

  Løft om nødvendig utløpet for å ta ut kaffeavfallsbrettet.

 Ta ut avfallsbrettet og tøm det.

  Bruk en myk klut og flytende 
vaskemiddel for å unngå riper.  

  Åpne og demonter beholderne 
og espressogruppen. Fjern 
dryppbrettet, kaffeavfallsbrettet 
og de bevegelige delene av 
miksesystemet, og rengjør deretter 
alle de innvendige og utvendige 
overflatene på maskinen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
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BRILLIANCE 3.0MELDING PÅ SKJERMEN

Forbigående varselmeldinger

Viktig: 
Det er to alarmnivåer: advarsler og konstante alarmer. 

Ved denne typen advarsler vil meldingen forsvinne fra displayet og maskinen 
fungere som normalt så snart problemet er løst.

Ikke nok kreditt
Hvis det gjøres et valg uten at det er nok kreditt på det innsatte smartkortet, 
viser displayet “Advarsel: ikke nok kreditt”. Fyll da på kreditt på smartkortet, sett 
det inn igjen og velg ønsket drikk. 

Tomt kaffebrett
Etter et visst antall kaffekopper vises advarselen “Tomt kaffebrett” i displayet 
når kaffeavfallsbrettet er fullt. Dette er for å hindre kaffesøl inni maskinen. Følg 
denne fremgangsmåten for å fjerne advarselen: 

 Åpne døren på maskinen mens maskinen kjører.

 Løft om nødvendig utløpet for å ta ut kaffeavfallsbrettet.

  Ta ut avfallsbrettet og tøm det. Når mikrobryteren på baksiden av brettet 
løses ut, forsvinner varselmeldingen fra displayet.

  Sett avfallsbrettet på plass igjen og lukk døren for å gjenopprette normal drift.

Merk: 
Maskinen må være slått på for å registrere om avfallsbrettet er fjernet eller 
ikke. Hvis brettet tømmes mens maskinen er avslått, nullstilles ikke telleren på 
kontrollpanelet, og advarselen “Tomt kaffebrett” vises neste gang maskinen slås 
på.

Kaffebrett-, alarm
Når kaffegrutbrettet fjernes, vises “Alarm: kaffebrett” i displayet. Denne alarmen 
nullstiller espressotelleren (når den er på i mer enn 2 sekunder).

Under normal drift vil alarmen forsvinne når kaffegrutbrettet settes på plass 
igjen. Hvis alarmen utløses når maskinen startes opp, må det foretas omstart.

Ta koppen
Når den ferdige drikken er helt i, vises denne meldingen i noen sekunder for å 
informere om at koppen kan fjernes.

Luftavbrudd, Påfylling
Noen ganger kan denne meldingen vises i displayet en liten stund. Maskinen 
vil i denne korte tiden være utilgjengelig mens den etterfyller den innvendige 
vanntanken.

Dryppbrett fullt
Displayet viser advarselen “Dryppbrett fullt” når dryppbrettfølerne registrerer 
vann i dryppbrettet på maskinens forside. Det er da ikke mulig å få ut drikke fra 
maskinen før dryppbrettet er tømt.

Tomt kaffebrett

Advarsel: ikke 
nok kreditt

Alarm: kaffebrett

Dryppbrett fullt

i
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Alarmer

Denne typen alarmer krever at brukeren slår av og på maskinen for å fjerne 
meldingen i displayet. Hvis problemet vedvarer, vises alarmen på nytt neste gang 
maskinen slås på.

Tomt for kaffe
Når maskinen slipper opp for kaffebønner, vises “Tomt for kaffe” i displayet. 
Denne alarmen vises for å hindre overoppheting av kvernen, i tilfelle dosereren 
ikke fylles opp med malt kaffe. Når maskindisplayet viser “Tomt for kaffe”, er det 
ikke mulig å produsere drikker som inneholder espresso. 

Følg trinnene på side 12 for å fylle opp bønnebeholderen med kaffe. Slå maskinen 
av og på med hovedbryteren på baksiden for å tilbakestille alarmen etter påfyll. 

Stopp: unormal syklus
Espressogruppen kontrolleres av to mikrobrytere som befinner seg inni den 
grå tannhjulboksen, i gruppens høyre side. Hvis espressogruppen ikke når 
visse posisjoner slik at disse mikrobryterne aktiveres til rett tid, vises alarmen 
“Stopp: unormal syklus” i displayet ved rotasjon for å avslutte en syklus. Dette 
skyldes vanligvis at gruppen er feil sammensatt. Undersøk om gruppen er riktig 
sammensatt. Ring service hvis den er riktig sammensatt og alarmen likevel vises.

Temperatursonde ikke tilkoblet
Denne alarmen oppstår når kontrollpanelet registrerer feil på koblingen til 
temperatursonden. Koble fra maskinen og ring service. 

Tidsalarm: påfylling
Denne alarmen vises når påfylling av luftavbruddstanken tar for lang tid. 
Problemet skyldes ofte for lavt trykk ved inntaksventilen.

Merk: I noen tilfeller er mer enn én drikkeautomat koblet til samme 
vannforsyning. Av og til vil begge maskinene åpne for vannforsyningen samtidig, 
slik at trykket synker og denne alarmen vises. Problemet kan løses ved å koble 
hver maskin til en uavhengig vannforsyning.

Tomt for vann
Hvis pumpen har stått på i en viss periode under produksjon av drikke uten at 
strømningsmåleren registrerer vannstrøm, vises &quot;Tomt for vann&quot; i 
displayet.

Dette kan skyldes følgende:

  Kvernjusteringen gir svært finmalt kaffe, og skaper dermed en kaffemasse 
som er for kompakt til at vannet klarer å trenge gjennom den. For å løse 
dette problemet kan du forsøke å justere kvernen til en grovere innstilling og 
deretter lage to-tre kopper kaffe (dette fordi dosereren lagrer mellom to og 
tre doser, som beskrevet på side 10). Hvis gjennomstrømningen fremdeles er 
dårlig, kan du prøve på nytt med en enda grovere justering.

  Strømningsmåleren er defekt. Kontakt i så fall service for å få den skiftet ut.

Tomt for kaffe

Stopp: unormal 
syklus

Tomt for vann
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Coffee Doseringsfeil
Hvis kontrollpanelet registrerer et problem når dosereren åpnes for å tømme 
den malte kaffen inn i espressogruppekammeret før ekstraksjonen begynner, 
vises “Doseringsfeil” i displayet. Denne alarmen kan skyldes en dårlig forbindelse 
i ledningen mellom dosereren og kontrollpanelet, eller en defekt dosererenhet. 
Koble fra maskinen og ring service. 

Anti flooding alarm
Hvis det av en eller annen grunn har oppstått en vannlekkasje som gjør 
at kontrollpanelet (gjennom strømningsmåleren) registrerer vannforbruk 
uten at det produseres drikke, vises “Tidsalarm” i displayet tredje gang 
luftavbruddstanken trenger påfyll. Koble fra maskinen og ring service. 

Alarm: temperaturkjele
Hvis temperatursonden i kjelen registrerer høyere temperatur enn den 
fastsatte sikkerhetsgrensen i mer enn 5 sekunder, vises “Alarm: temperaturkjele” 
i displayet, og varmeelementet kobles ut. Alarmen fortsetter så lenge 
temperaturen er over sikkerhetsgrensen.  Hvis dette skjer, bør du koble fra 
maskinen og ringe service.

Produksjonshastigheten for espresso reduseres over tid.
Den vanligste årsaken til dette er manglende rengjøring av espressogruppen. Vær 
spesielt oppmerksom på filtrene i toppstempelet og i bunnen av kammeret.

Maskinens ytelse og drikkekvalitet kan også påvirkes av klimaet (primært 
luftfuktighet). Hvis luftfuktigheten er høyere enn vanlig, påvirkes hastigheten 
på espressoproduksjonen. En mulig løsning er da å justere kvernen til en noe 
grovere innstilling.

Mikseren blokkeres
Hvis miksebollen er blokkert, blir det sølt vann og oppløselig produkt inne i 
maskinen. Hvis dette skjer allerede første gang du bruker maskinen, skyldes det 
høyst sannsynligvis bruk av uegnet oppløselig produkt eller feil oppskrift.

Hvis dette skjer etter at maskinen har vært i drift, bør du kontrollere at alle 
komponentene i miksesystemet er satt riktig på plass.

Vannlekkasje under maskinen
Hvis vannets hardhetsgrad er for lav, kan det føre til feil ved måling av 
vannstanden i maskinen. Anbefalt hardhetsgrad er mellom 3 og 5º (tysk 
hardhetsgrad) (30 mg/l). Lavere grad vil føre til korrosjon i maskinens indre deler. 
Det anbefales å montere et vannfilter for å redusere problemer med vannets 
hardhetsgrad.

Hva du gjør hvis

Doseringsfeil

Alarm:  
temperaturkjele

Alarm Time-
Out In Dication
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BRILLIANCE 3.0DIMENSJONSTEGNING

Brilliance 3.0

Modell A B C D  (Min ~ Max)

Brilliance 3.0        664 mm  474 mm 394 mm 75 mm ~ 133 mm

A

BC

D



Din forhandler

FOR SERVICE
Ta kontakt med forhandleren din

www.creminternational.com

For at garantien skal være gyldig må vedlikeholdsvilkårene være fulgt i henhold til 
våre instrukser. Det må også være utvist tilbørlig varsomhet, og skademelding må 
leveres umiddelbart.

Utstyret det gjelder, skal ikke brukes i påvente av service hvis det er fare for at 
skaden eller defekten kan forverres.

Garantien dekker ikke forbruksdeler (f.eks. glasselementer), vanlig vedlikehold 
(f.eks. rengjøring av filtre) eller problemer som skyldes for eksempel forurenset 
vann, kalk eller feil spenning, trykk eller justering av vannmengde.

Garantien dekker ikke skader eller defekter som skyldes ukorrekt håndtering og 
betjening av apparatet.


