Bruksanvisning Geberit AquaClean 5000

Utbedring av feil
FARE
Livsfare på grunn av elektrisk støt
` Du må aldri åpne og reparere apparatet selv.
` Skift aldri skadede nettilslutningskabler selv.
` Kontakt kundeservice.

Feil under drift
Feil

Årsak

Løsning

Ingen funksjon

Støpslet er ikke satt inn i
stikkontakten

Sett i støpslet

Strømbryteren er utkoplet

Slå strømbryteren på

Sikring i den elektriske fordeleren Skift sikring i den elektriske
er defekt
fordeleren
Vinduet for
brukeridentifikasjonen i øvre del
av sisternen er skittent

Rengjør vinduet med en myk klut

Programvarefeil

Slå av strømbryteren, og slå den på
igjen etter 30 sekunder

Strømforsyningen er brutt

Få strømforsyningen kontrollert av
en fagperson

Vanntilførselen er brutt

Trekk ut nettstøpslet, åpne
hjørneventilen og plugg inn
nettstøpslet etter 30 s

Dusjvanntemperaturen er Varmeelementet er ikke slått på
for lav
Oppvarmingstiden for
varmeelementet er for kort i
energisparemodus
Luktavsug kopler ikke inn Automatisk start av luktavsuget
er deaktivert

Sett <varmtvannsberederens
varmefunksjon> på ON i
betjeningsfeltet
Sett <varmtvannsberederens
varmefunksjon> på ON i
betjeningsfeltet
Slå på luktavsuget på
betjeningsfeltet

Dusjstrålen er for svak
eller det kommer ikke
vann i det hele tatt

Strålestyrken er stilt inn for svakt Øk strålestyrken på betjeningsfeltet
Dusjdysen er tett eller forkalket

Rengjør eller skift dusjdysen

Dusjarmen går ikke
tilbake

Strømforsyningen er brutt

Gjenopprett strømforsyningen.
Dusjarmen går automatisk tilbake

WC-settet er defekt

Koble ut WC-settet, og kontakt
kundeservice
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Feil

Årsak

Løsning

Senkningsautomatikken
virker ikke

Hydraulikken er defekt

Kontakt kundeservice

Hengslene på venstre og høyre
side er ikke lukket

Lukk hengslene fullstendig

Dårlig lukt til tross for
luktavsug

Aktivt kullfilter er oppbrukt

Skift aktivt kullfilter

Det renner vann ut på
gulvet

Det har oppstått lekkasje

Kople ut WC-settet.
Avbryt vanntilførselen, dra ut
støpslet og kontakt kundeservice

Alle de tre LED-ene på
betjeningsfeltet blinker

En sikkerhetsanordning har slått Slå av strømbryteren, og slå den på
WC-settet midlertidig av
igjen etter 30 sekunder
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