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BESKRIVELSE AF SYMBOLER

BRILLIANCE 3.0

Fareniveauer
Der er tre forskellige fareniveauer, hvilket angives af signalordene FARE, ADVARSEL og VIGTIGT.
Fareniveauet afgøres på grundlag af nedenstående definitioner. Følg disse oplysninger for at bevare
sikkerheden og ydeevnen og forebygge person- og maskinskader.

Vigtigt:
Henleder opmærksomheden på risikable metoder. Bør iagttages for at sikre produktets
kvalitet, maskinens ydeevne, fødevaresikkerheden, forebyggre mindre personskader eller
skader på maskinen.

ADVARSEL!
Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i skoldning
og alvorlige personskader, evt. med dødelig udgang.

FARE!
ANGIVER EN OVERHÆNGENDE FARE, SOM, HVIS DEN IKKE UNDGÅS,
VIL MEDFØRE ALVORLIG PERSONSKADE, I VÆRSTE FALD MED DØDEN
TIL FØLGE.

i

Bemærk:
Giver yderligere oplysninger, som kan være nyttige i forbindelse med rengøring eller
betjening af maskinen..
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GENERELT

BRILLIANCE 3.0

Introduktion
Tak, fordi du har valgt automaten BRILLIANCE 3.0.
Vi håber, du bliver glad for den!
	Læs brugervejledningen, før maskinen tages i
brug.
	Vejledningen indeholder vigtige anvisninger om
korrekt og sikker brug af automaten.

	Opbevar altid vejledningen lige ved hånden til
fremtidig brug.

Advarsler
	Nedsænk aldrig maskinen, stikket eller
strømkablet i vand, da der er fare for elektrisk
stød.
	Dette apparat kan bruges af børn fra 8-års
alderen og opefter samt af personer med
nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale
evner eller mangel på erfaring eller viden,
forudsat at de er under opsyn eller har fået
vejledning i sikker brug af apparatet og forstår
farerne herved.
	Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de
ikke leger med maskinen.

	Brug ikke maskinen, hvis netkablet eller stikket
er beskadiget, eller maskinen er faldet ned.
	Hvis netledningen er beskadiget, skal
den udskiftes af producenten, en
servicerepræsentant eller en tilsvarende
kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
	Slut kun maskinen til en korrekt installeret
stikkontakt med jord, hvis netspænding passer
til maskinens tekniske data.

Forholdsregler
	Brug ikke maskinen udendørs, så den udsættes
for vejrforhold som regn, sne og frost. Det vil
forårsage materielle skader på maskinen.
	Forsøg ikke at åbne maskinen eller reparere
den på nogen måde. For at undgå fare må
maskinen kun repareres på et teknisk værksted,
et servicecenter eller af en kvalificeret person.
	Tag netkablet ud af stikkontakten, når maskinen
ikke er i brug i længere tid. Træk i stikket og
ikke i ledningen for at afbryde netkablet.
	Maskinen skal placeres i vandret position på et
underlag, der kan tåle, at der eventuelt løber
vand ud.

Opstil maskinen utilgængeligt for børn.
	Anbring netkablet, så folk ikke falder over
det. Hold det på afstand af skarpe kanter og
varmekilder.
	Det nye slangesæt, der leveres med maskinen,
skal anvendes, og det gamle slangesæt må ikke
bruges.
	Maskinen er ikke egnet til opstilling i et område,
hvor der kan forekomme vandstråler.
	Maskinen må ikke rengøres med en vandstråle.

Tilsigtet brug
	Maskinen er beregnet til brug i husholdningen
og lignende anvendelser såsom:
- Medarbejderkøkken i butikker.
- Kontorer og andre kommercielle
arbejdsmiljøer.
- På landbrugsejendomme.
- Af gæster på hoteller, moteller og andre
beboelsesmiljøer.
- Bed and breakfast-miljøer.
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	For at opnå optimal ydeevne for maskinen må
følgende parametre ikke overskrides:
- Største tilladte indløbsvandtryk:
800 KPa (8 bar)
- Mindste tilladte indløbsvandtryk:
200 KPa (2 bar)
- Maksimal driftstemperatur: 40°ºC
- Minimal driftstemperatur: 10°ºC

GENERELT

BRILLIANCE 3.0

Fakta og vægt
FAKTA

VIBRATIONSPUMPE 2.0

ROTATIONSPUMPE (RP)

Ja

Ja

Ingen

Ingen

Indstillinger for drikkevare

8

8

Ingrediensbeholder

2

2

Bønnebeholder

1

1

Bryggemekanisme

Ja

Ja

Rengøringsfunktion med smartkort

Ja

Ja

Elektronisk temperaturregulering

Ja

Ja

Justerbar kaffestyrke

Ja

Ja

Ingen

Ingen

~ 75 espressokapsler

~ 75 espressokapsler

Ekstraudstyr

Ekstraudstyr

Ingen

Ingen

664, 394, 474 mm

664, 394, 474 mm

Ja

Ingen

0,7 l

0,7 l

Strømforsyning (standard)

220-230 V AC,
50/60 Hz, 1.500 W

220-230 V AC,
50/60 Hz, 1.500 W

Strømforsyning (valgfri)

110 V AC,
50/60 Hz/1.000 W

110 V AC,
50/60 Hz/1.000 W

½" udvendigt gevind

½" udvendigt gevind

Ingen

Ingen

Indbygget kværn
Funktion til valg af kande

Belysning af kop under brygning
Affaldsspand
Underskab: stor grumsbeholder
Energisparetilstand
Højde, bredde, dybde
Luftstopbeholder
Kedelbeholder

Koldtvandstilslutning
Vandrensningsfilter

MODEL/BETEGNELSE
BRILLIANCE 3.0

i

VÆGT
35 kg (tom)/39 kg (fuld)

Bemærk:
Etiketten bag på maskinen viser, hvilken strømforsyning maskinen bruger.
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OVERSIGT OVER KOMPONENTER

BRILLIANCE 3.0

Forsiden udvendigt
Der er otte knapper til at vælge 8 forskellige drikkevarer. Nogle af knapperne
har yderligere funktioner som angivet herunder (funktioner i indstillingsmenuen
er ikke beskrevet i denne brugervejledning, se den tekniske vejledning).

Valgknap
Bønnebeholder

_

K1

Canc

K2

Display

Dør

K3

Dørlås

K4
+

K5

Enter

K6

Smartkortlæser
Højdejusterbare udløb

K7

Drypgitter

K8

Drypbakke

KNAPPEN

SUPPLERENDE
FUNKTION

K1

-(Minus)

K2

Canc

K5

+(Plus)

K6

Enter
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FUNKTIONSBESKRIVELSE
Reducerer værdien eller skifter til det forrige valg
Annullerer valget og/eller afslutter til den forrige menu
Øger værdien eller skifter til det næste valg
Bekræfter valget

OVERSIGT OVER KOMPONENTER

BRILLIANCE 3.0

Forsiden indvendigt

Bønnebeholder
Ingrediensbeholdere
Blandeskål

Espressoaggregat
Højdejusterbare udløb
Grumsbeholder
Drypbakke

Ingrediensbeholdere

DETAJLE

INGREDIENSER BREDDE

Bønnebeholder Bønner

DYBDE

200 mm

HØJDE KAPACITET

KOPPER PR.
ENHED

75 mm

~ 250 kopper

~ 2 kg

Beholder

Chokolade

65 mm

165 mm

250 mm

~ 1 kg

~ 50 kopper

Beholder

Mælk/topping

65 mm

165 mm

250 mm

~ 0,6 kg

~ 75 kopper
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OVERSIGT OVER KOMPONENTER
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Rengøringskort
Rengøringskort

Forside

Bagside

	Anvendes til rengøring af maskinen. Rengøringskortet leveres af forhandleren.

Indsæt rengøringskortet med chippen indad som vist på figuren.
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INSTALLATION OG START

BRILLIANCE 3.0

Egnede opstillingssteder
	
Denne salgsautomat er ikke egnet til udendørs brug.
	
Den skal installeres på et tørt sted, fordi høj luftfugtighed vil påvirke brugen.
	
Hvis maskinen opstilles tæt på en væg, skal blæseren bag på maskinen have plads
nok (mindst 10 cm) til at sikre korrekt luftstrøm.
	
Tildæk ikke maskinen med plastfilm eller klude.

Vandtilslutning

Maks. 20 W
24 V DC

	Når maskinen er pakket ud og opstillet på den ønskede placering, skal den
højdeindstilles ved at dreje på benene.
	Slut maskinen til en drikkevandsforsyning med et tryk på mellem 2 og 8 bar.
	Sørg for, at vandslangen ikke er bøjet, så vandstrømmen blokeres.
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INSTALLATION OG START

BRILLIANCE 3.0

Strømforsyning
Slut maskinen til en jordet forbindelse med 230 V AC 50 Hz/60 Hz eller
110 V AC 50/60 Hz (afhængig af model); kontrollér for tilstrækkelig spænding og
frekvens på bagsiden af maskinen.

Initialisering
Når maskinen leveres fra fabrikken, er hverken kedlen eller luftstopbeholderen
(en lille beholder inde i maskinen) fyldt op med vand. Før maskinen kan tages i
brug, skal systemet derfor fyldes op. Hver gang hovedafbryderen på bagsiden af
maskinen tændes, udføres en initialisering:

Time Out Alarm –
Filling Up

	Kontrollér luftstopbeholderen, og åbn indsugningsventilen for at fylde vand på,
hvis den ikke er fuld. Hvis maskinen ikke registrerer, at luftstopbeholderen er
fuld inden for en vis tid, vil displayet vise "Timeoutalarm - Opfyldning" (kun for
version med vibrationspumpe)
	Kontrollér, at vandhanen er åbnet, at der er vandtryk til maskinen, og at
vandslangen ikke er bøjet.
	Espressoaggregatet udfører en komplet cyklus. Der drypper vand fra det
forreste udløb i fyldt tilstand. Dette er normalt.

Temp. Low

Varmelegemet vil begynde at varme op, og displayet viser "Lav temperatur"

Select Beverage

	Efter et stykke tid viser displayet "Vælg en drikkevare", hvis de 4 ovennævnte
trin er afsluttet.
Se side 23-25 for at få en forklaring på, hvad der skal gøres, hvis der vises en
alarm på displayet.

Blødgøringsmiddel
Det anbefales kraftigt at bruge et blødgøringsmiddel for at forlænge maskinens
levetid samt fremstille drikkevarer af høj kvalitet. Det vil fjerne opslæmmede
partikler fra vandforsyningen og undgå, at der dannes kalksten i varmeelementet
og kedelvæggene, hvilket vil forårsage yderligere problemer.
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INSTALLATION OG START
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Fyld ingrediensbeholderne

01
Åbn døren

02
Åbn det øverste låg

B
A

03

04

	Tag ingrediensbeholderne ud for at undgå at
spilde i maskinen, og fyld op med ingredienser.
Når der fyldes op med ingredienser, skal
åbningen på beholderens doseringsrende vende
opad (A).

	Saml beholderne igen.
	Sørg for, at åbningen i beholderens
doseringsrende vender nedad mod
blandeskålen (B), når ingrediensbeholderne
isættes.

i

Bemærk:
Brug altid opløselige pulverdrikkevarer, der er beregnet til automater. Hvis der anvendes
uegnede ingredienser, vil det få blanderen til at tilstoppe.
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INSTALLATION OG START
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Opfyldning af bønnebeholderen

01
Åbn døren

02
Åbn det øverste låg

04

03
Åbn låget på bønnebeholderen

i
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	Fyld bønnebeholderen med friskristede
kaffebønner uden tilsætningsstoffer.

Bemærk:
Brug altid bønner af høj kvalitet for at fremstille espressokaffe af god kvalitet.

FUNKTION

BRILLIANCE 3.0

Brygning af en kop espresso

A

Stil en kop under udløbet for varme drikkevarer (A).
På displayet vises:

Vælg en
drikkevare

	
Vælg espresso ved at trykke på knappen til
På displayet vises:

	Vent, til teksten
Tag koppen

Brygning i gang , og brygningen starter.

Brygning i gang

ikke længere vises på displayet, men viser

, før du tager koppen ud.
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FUNKTION
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Indstilling af kværnen

	Indstillingen af kværnen kan nemt nås gennem den resterende plads mellem
bønnebeholderen og rammen.

Med uret for
en grovere
maling
Mod uret
for en finere
maling

	Indstil grovheden ved at dreje regulatoren mod uret for finere maling eller med
uret for grovere maling.
	Bemærk, at virkningen ikke er umiddelbar, når regulatoren indstilles. Det tager
ca. 3 espressocyklusser, før den nye indstilling når doseringssystemets udløb. Så
for at teste den nye indstilling, skal der tages højde for den tredje eller fjerde
espresso efter ændringen.
	Jo finere maling, jo langsommere løber espressoen ud, og jo længere tid kræves
der til at producere espressoen og omvendt.
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RENGØRINGSPROGRAM
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Skylning

Skylning

	Denne skyllefunktion bruges til nem rengøring af maskinens udløb. Skylning
anbefales mindst én gang om ugen, men helst hver dag, især hvis maskinen
anvendes meget. Denne softwareprocedure skyller maskinens forskellige
udløb. Den begynder med blandesystemet og slutter med espressoaggregatet.
	Stil en kop under udløbet, og sæt rengøringskortet i kortlæseren. På displayet
vises: "Skylning".
	Tryk på "Enter" for at køre denne funktion, og vent, til cyklussen er
færdig. Husk, at maskinens dør skal være lukket (så længe den er åben, vil
rengøringen ikke starte). Processen kan annulleres ved at trykke på "Canc".
Når proceduren er færdig, vender maskinen tilbage til servicetilstand, og
meddelelsen "Vælg en drikkevare" vises på displayet. Denne funktion tager ca.
1 min. 45 sek. og bruger ca. 150 ml vand.
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Ugentlig rengøring
Rengøring med tabletter

_

K1

Canc

K2
K3
K4

+

K5

Enter

K6
K7
K8

Rengøring med tablet

	
Sæt rengøringskortet i kortlæseren med chippen nedad, gå gennem menuerne
med "-" eller "+", indtil "Rengøring med tablet" vises på displayet. Tryk herefter
på "Enter" for at starte funktionen.

Åbn dør, tilføj tablet

	
Tag rengøringskortet ud, når displayet viser "Åbn dør, tilføj tablet". På
displayet vises trinvise oplysninger om, hvad der skal gøres. Funktionen renser
indersiden af espressoaggregatet, filtre og rør.
	Rengøringsprogrammet tager ca. 10 min., og der løber ca. 1 liter vand blandet
med rengøringsmiddel ud.
Bryg til sidst en kop kaffe, og smid den væk
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Start af skylning uden rengøringskort

_

K1

Canc

K2
K3
K4

+

K5

Enter

K6

Kontakt
K7
K8

Skylningen kan aktiveres, uden at døren til maskinen skal åbnes. Det gøres på
følgende måde:
	Sluk maskinens strømforsyning på hovedafbryderen.
	Luk døren, tænd for maskinen, og tryk på knappen K3 og K7 samtidigt.
Skylningen begynder efter kort tid.
	Når den er færdig, skifter maskinen til normal funktionstilstand.
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RENGØRING OG PLEJE
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Ugentlig rengøring
Adskillelse af blandesystem
	Drej beholdernes doseringsrender, så de
vender opad, og træk udløbsslangen ud.
Drej monteringspladens arm mod uret.

01

02
	Løsn blandeskålen ved at trække den lige ud.

Løsn piskeren ved at trække den lige ud.

03

04

05
06

	Løsn monteringspladen. Drej armen mod
uret, indtil den stopper.

Træk monteringspladen lige ud.
Samling af blandesystemet
Se næste side
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Ugentlig rengøring
Vask af dele

Blandeskål

i

Kondensudskiller

Monteringsplade

Rengør med en
fugtig klud, og tør
efter.

Pisker

Bemærk:
Alle delea skal være tørre inden samling.

Samling af blandesystemet

01
Vigtigt:

02
	Piskerakslens flade side skal passe til den markerede pil på
piskeren.

Kontrollér alle pakninger
(røde), før delene samles
igen.

	Tryk på akslen, til der høres en kliklyd, for at montere piskeren.
Det er kun muligt at samle piskeren på én måde.

i
03
	Fastgør blandeskålen og
kondensudskilleren. Skub
blandeskålen på plads, og fastgør
med armen.

04

Bemærk:
Sørg for, at alle
vandslanger
er tilsluttet og
monteret.

Tilslut udløbsslangen.
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Adskillelse af espressoaggregatet
Benyt følgende fremgangsmåde for at tage espressoaggregatet ud:

01
Åbn døren, og skub udløbet ned.

02
	Tryk ned på sikkerhedsringen på stikket, og træk samtidigt
teflonrøret lige op.

03
Løsn monteringsskruen i bunden af maskinen.

04
L øsn udløbsrøret fra bryggemekanismen
ved at trække det lige ud.

05
 old hånden under bryggemekanismen, skub op
H
og fremad på samme tid, indtil bryggemekanismen
er løsnet på bagsiden.
20

06
Træk bryggemekanismen lige ud.

RENGØRING OG PLEJE

BRILLIANCE 3.0

Samling af espressoaggregatet
Benyt følgende fremgangsmåde til at montere espressoaggregatet igen:

01
	Udskift bryggemekanismen foran gearkassen.

03

“Klik”

02

	Fastgør den øverste del bag på
bryggemekanismen til krogene på gearkassen.
Skub den nederste del ind, til der mærkes et klik.

04
	Skub bryggemekanismen ind til den oprindelige
placering, og spænd monteringsskruen.

Tilslut ind- og udløbsrørene igen.

05
Skub udløbet op til den oprindelige placering.
21

RENGØRING OG PLEJE

BRILLIANCE 3.0

Rengøring af espressoaggregatet
	Afmonter først espressoaggregatet fra maskinen, som beskrevet tidligere i denne
vejledning. Fortsæt derefter med at rengøre det med et mildt rengøringsmiddel
(undgå opløsningsmidler, der kan beskadige maling eller plast). Desinficerende
produkter som klorholdige rengøringsmidler anbefales.
	Producenten fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med brug af ætsende/
aggressive rengøringsmidler.

VIGTIGT:
Vend aggregatet på hovedet for at rengøre det øverste
filter i espressokammeret (se fig. A).

i

Bemærk:
Når kvaliteten af eller hastigheden på den espresso, der
løber ud, ændres, skal det øverste filter rengøres grundigt.
Det er sandsynligvis delvist tilstoppet med bittesmå
kaffepartikler. Rengøring af dette filter vil løse problemer
med hastighed og kvalitet.

	Herefter fortsættes med rengøring af de resterende flader på
aggregatet.
	Tør bryggemekanismen med en blød klud.Vend
bryggemekanismen på hovedet, og ryst den for at tvinge så
meget vand ud som muligt. Sørg for at være ekstra opmærksom,
når pulverkeglen over brygkammeret tørres af, da det er den,
der modtager den malede kaffe. Hvis denne kegle er fugtig, kan
det medføre, at den tilstoppes med kaffepulver.
	Når hele rengøringen er afsluttet, og bryggemekanismen er
monteret igen, anbefales det at udføre en automatisk rengøring.
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Udtagning af drypbakken

Åbn døren.
	Træk drypbakken en anelse opad for at tage den ud.
	Tag drypbakken ud af maskinen

Udtagning af kaffespildbakken
Åbn døren.
	Løft udløbet, hvis det er nødvendigt for at tage
kaffespildbakken ud.
Tag spildbakken ud, og tøm den.

Rengøring af maskinen udvendigt og indvendigt

	Brug en blød klud og et
rengøringsmiddel for at undgå
ridser.
	Åbn og adskil beholderne
og espressoaggregatet, tag
drypbakken, kaffespildbakken og
blandesystemets aftagelige dele
ud, og fortsæt med at rengøre alle
overflader både inden i og uden på
maskinen.

23

MEDDELELSE PÅ DISPLAYET
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Midlertidige advarselsmeddelelser

Vigtigt:
Der er to niveauer af alarmer, advarsler og faste alarmer.
Ved denne type advarsler vil meddelelsen slukke på displayet, og maskinen vil
fungere som normalt, når problemet er løst.

For lidt kredit
Advarsel om for
lidt kredit

Hvis der foretages et valg uden at have kredit nok på det indsatte smartkort,
viser displayet "Advarsel om for lidt kredit". Sørg for, at der er penge nok på
smartkortet, og sæt derefter smartkortet i igen, og vælg den ønskede drikkevare.

Tøm kaffebakken
Tøm kaffebakken

Efter et vist antal kopper kaffe vises advarslen "Tøm kaffebakken" på displayet,
når kaffespildbakken er fuld, for at undgå at der spildes kaffe inde i maskinen.
Denne advarsel slettes på følgende måde:
Åbn døren til maskinen, mens den er tændt.
Løft udløbet, hvis det er nødvendigt for at tage kaffespildbakken ud.
	Tag spildbakken ud, og tøm den. Når mikrokontakten bag på bakken er frigjort,
slettes advarslen på displayet.
	Sæt spildbakken i maskinen igen, og luk døren for at fortsætte normal
funktion.

i

Bemærk:
Maskinen skal være tændt for at registrere, at spildbakken tages ud. Hvis den
tømmes, mens maskinen er slukket, vil tælleren i styrekortet ikke blive nulstillet,
og fejlen "Tøm kaffebakken" vises igen næste gang, maskinen tændes.

Alarm for kaffebakke
Alarm for
kaffebakke

Når kaffegrumsbakken er taget ud, vises "Alarm for kaffebakke" på displayet.
Denne alarm nulstiller espressotælleren (når den er tændt i mere end 2 sek.).
Når kaffegrumsbakken sættes på plads igen under normal funktion af maskinen,
vil alarmen slukke. Hvis alarmen tænder under start af maskinen, skal maskinen
genstartes for at slukke alarmen.

Tag koppen
Når maskinen er færdig med at brygge en drikkevare, og denne er klar, vises
denne meddelelse på displayet i nogle sekunder for at informere om, at koppen
kan tages ud.

Luft stop, opfyld
Nogle gange vises denne meddelelse på displayet i et kort stykke tid. I løbet af
denne korte tid vil maskinen være midlertidigt utilgængelig, da den udfører en
intern genopfyldning af et indvendigt vanddepot.

Drypbakke fuld
Drypbakke fuld
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På displayet vises advarslen "drypbakke fuld", når drypbakkens følerstifter
detekterer, at der er vand i den forreste drypbakke. Maskinen vil blokere
produktion af drikkevarer, indtil drypbakken tømmes, for at undgå vandspild.
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Alarmer
Denne type alarmer kræver, at brugeren slukker og tænder for maskinen for at
slette meddelelsen på displayet. Hvis problemet fortsætter, vises alarmen igen,
næste gang maskinen tændes.

Ingen kaffe
Ingen kaffe

Når maskinen løber tør for kaffebønner, vises "Ingen kaffe" på displayet. Denne
alarm vises for at forhindre, at kværnen overophedes, hvis doseringsanordningen
ikke fyldes med malet kaffe. Når maskinen viser "ingen kaffe" på displayet, er det
ikke muligt at fremstille en drikkevare, der indeholder espresso.
Følg anvisningerne på side 12 for at fylde bønnebeholderen med kaffe. Genstart
maskinen ved at slukke og tænde hovedafbryderen på bagsiden for at nulstille
denne alarm efter opfyldning.

Stop uregelmæssig cyklus

Stop uregelmæssig
cyklus

Espressoaggregatet styres af to mikrokontakter inde i den grå gearkasse i højre
side af aggregatet. Hvis espressoaggregatet ikke når bestemte positioner, så de
to mikrokontakter aktiveres til tiden, når den roterer for at fuldføre en cyklus,
vises alarmen "stop uregelmæssig cyklus" på displayet. Dette sker normalt, fordi
aggregatet er forkert monteret. Kontakt venligst kundeservice, hvis alarmen
fortsat vises, efter at aggregatet er efterset, og det er kontrolleret, at aggregatet
er korrekt monteret.

Temperaturføleren er ikke tilsluttet
Denne alarm aktiveres, når styrekortet registrerer en fejl i NTCtemperaturfølerens forbindelse. Afbryd maskinen, og kontakt kundeservice.

Timeoutalarm opfyldning
Denne alarm vises, når der registreres for lang tid til at fylde luftstopbeholderen.
Dette er ofte forårsaget af et for lavt tryk ved indløbsventilen.
Bemærk: I nogle tilfælde er mere end én dispenser tilsluttet samme
vandforsyning. Nogle gange forsøger begge enheder at få vand på samme tid, så
trykket ikke er højt nok, og dermed aktiveres alarmen. Tilslutning af hver enhed
til en selvstændig vandforsyning vil løse dette problem.

Intet vand
Hvis pumpen har arbejdet i et stykke tid med at producere en drikkevare, og
flowmåleren ikke har registreret vandgennemstrømning, vises "intet vand" på
displayet.
Dette kan være forårsaget af:

Intet vand

	Kværnen er indstillet til en for fin kvalitet, så vandet ikke kan løbe igennem
kaffepulveret. Prøv at indstille kværnen til en grovere maling, og bryg derefter
to eller tre kopper kaffe (som beskrevet på side 10, idet doseringsanordningen
oplagrer mellem to og tre doser) for at kontrollere, om gennemstrømningen
forbedres, så problemet løses. Hvis den stadig er for langsom, indstilles til en
grovere maling. Prøv derefter igen.
	At flowmålerenheden er defekt. Kontakt i så fald kundeservice med henblik på
udskiftning.
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Kaffedoseringsfejl
Doseringsfejl

Hvis styrekortet registrerer et problem, når doseringsanordningen åbnes for at
tømme den malede kaffe ind i espressoaggregatets kammer, før ekstraktionen
starter, vil displayet vise "Doseringsfejl". Denne alarm kan være forårsaget af en
dårlig forbindelse i ledningen mellem doseringsanordningen og styrekortet, eller
at doseringsanordningen er defekt. Afbryd maskinen, og kontakt kundeservice.

Oversvømmelsesalarm
Alarm TimeOut In Dication

Hvis der af én eller anden grund er en vandlækage inde i maskinen, så
styrekortet registrerer vandforbrug uden produktion af en drikkevare (med
flowmålertælling), viser displayet "Indikation for timeoutalarm", tredje gang
luftstoppet skal fyldes. Afbryd maskinen, og kontakt kundeservice.

Alarm for kedeltemperatur
Alarm for
kedeltemperatur

Hvis temperaturføleren inde i kedlen registrerer en højere temperatur end
en vis sikkerhedsgrænse i mere end 5 sekunder, viser displayet "Alarm for
kedeltemperatur", og varmeelementet afbrydes. Alarmen vises fortsat, så længe
temperaturen er højere end sikkerhedsgrænsen. Det anbefales i dette tilfælde at
afbryde maskinen og kontakte kundeservice.

Hvad gør man, hvis

Den udgående hastighed for espresso bliver langsommere med
tiden
Den mest almindelige årsag til, at dette sker, er manglende rengøring af
espressoaggregatet.Vær særlig opmærksom på filtrene i det øverste stempel og i
bunden af kammeret.
Andre faktorer, der kan påvirke ydelse og kvalitet af produktet i koppen, er
ændringer i vejrforholdene, især fugt. Hvis luftfugtigheden er højere end normalt,
vil udløbshastigheden for espresso blive påvirket, så overvej at justere kværnen
til en lidt grovere indstilling.

Blanderen tilstoppes
En tilstopning af blandeskålen vil medføre, at vand og pulverproduktet spildes
inde i maskinen. Hvis dette sker fra første gang, maskinen bruges, skyldes det
sandsynligvis brug af uhensigtsmæssige pulverprodukter eller forkerte opskrifter.
Hvis det sker, efter at maskinen har været i brug, skal det kontrolleres, at alle
komponenter i blandesystemet er korrekt monteret.

Vandspild under maskinen
Hvis vandets hårdhedsgrad er for lav, kan det være årsag til forkert
niveauregistrering i maskinen. Den anbefalede hårdhed er mellem 3 og 5º (tyske
grader)(30 mg/l). Lavere niveauer vil forårsage korrosion i de indre dele af
maskinen. For at begrænse problemer med vandets hårdhedsgrad anbefales det
at installere et vandfilter.
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MÅLSKITSE

BRILLIANCE 3.0

A

Brilliance 3.0

D

B

C

Model

A

B

C

D (min. ~ maks.)

Brilliance 3.0

664 mm

474 mm

394 mm

75 mm ~ 133 mm
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For at garantien dækker, skal forholdene for vedligeholdelse og korrekte
forholdsregler være fulgt i henhold til vores instruktioner, og reklamationen skal
fremsættes med det samme.
Det pågældende udstyr må ikke anvendes under afventning af service, hvis der er
nogen som helst risiko for, at skaden eller fejlen bliver værre.
Garantien dækker ikke forbrug af forsyninger som f.eks. kopper, normal
vedligeholdelse, såsom rengøring af filtre, forurening af vandet, kalk, forkert
spænding, tryk eller justering af vandmængde.
Garantien dækker ikke skader som følge af fejl, der skyldes forkert håndtering og
betjening af maskinen.

SERVICE:

Kontakt forhandleren
Forhandler

www.creminternational.com

