Aroma Signature
Felsökningsguide

Bryggaren har ingen ström
Lösning:
På vissa av bryggarna sitter det en ”ECO-switchknapp” på vänstra kortsidan - denna ska vara påslagen
Bryggaren fungerar bara ibland
Lösning:
Antagligen finns det en luftbubbla i vattenröret som behöver lösas upp. Fyll vattentanken med vatten, dra
ut sladden från vägguttaget och skaka försiktigt/vänd eventuellt lite på bryggaren. Detta ska frigöra
bubblorna och bryggaren ska fungera som vanligt igen
Bryggarens avkalkningsknapp tänds ofta
Lösning:
Ställ in vattenhårdheten på maskinen:
• Tryck på knappen DECALC och håll den intryckt i minst två sekunder. Den röda
lampan börjar blinka. Vid den förinställda nivån (I, hög hårdhetsgrad) blinkar lampan en gång och
slocknar sedan ( )
• Det finns två andra hårdhetsgrader att välja mellan. När du trycker en gång till på knappen DECALC ändras
inställningen och lampan blinkar två gånger ( ). Om du trycker ner knappen ytterligare en gång blinkar
knappen tre gånger (
)
Bryggaren fungerar inte efter avkalkning
Lösning:
Om du inte har låtit bryggaren fullfölja sitt avkalkningsprogram bör du återställa bryggaren. Återställ bryggaren och därefter, stäng av bryggaren med hjälp av ECO-switchen (om denna finns). Låt bryggaren vila i
några sekunder och slå sedan på ECO-switch-knappen igen

Lamporna slutar inte blinka
Lösning: Återställ bryggaren
Återställning av bryggaren (ECO-switch)
1. Slå av bryggaren med hjälp av ECO-switch-knappen
2. Vänta cirka 10 sekunder
3. Tryck in både on-/off-knappen och Decalc-knappen samtidigt som bryggaren startas igen med ECOswitch-knappen. Vänta cirka 3 sekunder och släpp samtliga knappar
*** Släpp före bryggaren piper ***
4. Efter en ljudsignal släcks alla lampor
5. Tryck kort på on-/off-knappen som ska lysa konstant grönt, samtidigt som Decalc-knappen börjar blinka
rött
6. Tryck på ECO-switchen igen och slå av bryggaren (vänta 10 sekunder) och slå på den igen
Återställning av bryggaren (utan ECO-switch)
1. Håll in alla knappar och ta ut sladden från uttaget
2. Släpp knapparna när sladden är utdragen
3. Sätt in sladden i kontakten igen - bryggaren är fabriksåterställd
Hur avkalkar jag min Aroma Signature?
Kaffebryggaren har ett avkalkningsprogram som underlättar den viktiga avkalkningsprocessen.
Den röda lampan i Decalc-knappen tänds när inställt antal bryggningar har uppnåtts, vilket varierar
beroende på inställningen av vattnets hårdhetsgrad. På så sätt ser du att det snart är dags att köra
avkalkningsprogrammet
Innan du börjar, fyll vattenbehållaren med vatten och avkalkningsmedel enligt tillverkarens anvisningar
• Tryck på Decalc-knappen - den röda lampan blinkar
• Bekräfta val av program genom att trycka kort på start- och stoppknappen
• Det automatiska avkalkningsprogrammet startar, vilket indikeras genom att den gröna lampan lyser konstant och den röda lampan blinkar.
Avkalkningen tar cirka 30 minuter - avbryt inte processen
När programmet är klart slocknar den röda och gröna lampan

