RLX
Storingsanalyse algemeen
STORINGSLIJST
Symptoom:
6. Het apparaat werkt niet en op
het display staat niets.

Mogelijke oorzaak:

Handeling:

Stekker zit niet in de
wandcontactdoos.

Steek de stekker in de
wandcontactdoos..

Externe zekering is
uitgesprongen.

Reset of vervang de externe
zekering.

Groep is overbelast.

Sluit het apparaat aan op een
andere groep.

Storingsanalyse koffiemodule
STORINGSLIJST
Symptoom:

Mogelijke oorzaak:

Handeling:

1. Ontkalkingssignalering
knippert.

Teveel kalkaanslag in het
apparaat.

Ontkalk het apparaat.

2. Ontkalkingssignalering blijft na
h t ontkalken
het
tk lk knipperen.
k i

Nog steeds te veel kalkaanslag in
h t apparaat.
het
t

Ontkalk het apparaat nogmaals.

3. De filterpan loopt over.

De filterpanveer is niet aanwezig.

Plaats de filterpanveer.

4. Het apparaat geeft iets te
weinig koffie.

De ingestelde hoeveelheid water is Verhoog P1.
te klein (P1).

5. Het apparaat geeft te veel
koffie.

De ingestelde hoeveelheid water is Verlaag P1.
te groot.

ECopyright Bravilor Bonamat B.V.

Ontkalk de onderdelen apart.

Storingsanalyse heetwatermodule
STORINGSLIJST
Symptoom:

Mogelijke oorzaak:

Handeling:

1. Er knippert constant ‘00’ in het Het apparaat start op met het
display.
kookprogramma.

Wacht tot het kookprogramma
klaar is.

2. Bij het aanzetten van de
module licht het display op en
gaat daarna weer uit.

Het kookprogramma is
onderbroken.

Wacht tot de temperatuur in de
ketel gedaald is (p50_C).

3. Ontkalkingssignalering
knippert.

Ontkalkingsteller heeft het
maximaal aantal liters bereikt.

Ontkalk de module.

4. Ontkalkingssignalering blijft
knipperen.

Na het ontkalken is de teller niet
gereset.

Reset de ontkalkingsteller.

5. De watertemperatuur is te
koud of te warm.

In de programmering is de
temperatuur te laag of te hoog
ingesteld.

Verander de ingestelde
temperatuur.

Storingsanalyse heetwater/stoom module
STORINGSLIJST
Symptoom:
1. [ ] Blijft in het display draaien.

Mogelijke oorzaak:

Handeling:

Het apparaat is (nog) niet op druk. Wacht tot het apparaat op druk is
(ca. 10 min.).
Het apparaat is (nog) niet op druk. Droogkookbeveiliging resetten.

2. Er komt water i.p.v. stoom uit
de stoomkraan.

–

Vervang het magneetventiel.

3. Ontkalkingssignalering
knippert.

Ontkalkingsteller heeft het
maximaal aantal liters bereikt.

Ontkalk de Heetwater/stoom
module.

4. Er komt water uit de uitloop
van het veiligheidsventiel.
g

–

Controleer klep i.v.m.
kalkafzetting.

–

Controleer klepring i.v.m slijtage.
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Display meldingen
DISPLAY MELDINGEN
Mogelijke oorzaak:
E1

De overstroombeveiliging is geactiveerd.

Handeling:
Reset daarna het systeem: Zet de
AAN/UIT–schakelaar uit– en vervolgens weer
aan.
Controleer de waterdruk en de
doorstroomsnelheid, deze moeten volgens de
specificatie zijn, zie hiervoor de
gebruiksaanwijzing.
Controleer of er slangen geknikt zijn.
Vervang het magneetventiel indien nodig.

E2

Temperatuursensor zit los of is defect.

Zet de AAN/UIT–schakelaar uit.
Temperatuursensor (NTC–weerstand) geeft
geen reële waarde af. Vervang de
temperatuursensor of eventueel de besturing.
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