Betjeningsvejledning Geberit AquaClean 4000

Fejlafhjælpning
FARE
Livsfare på grund af elektrisk stød
` Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og reparere apparatet
` Udskift under ingen omstændigheder selv netkablet, hvis det er
beskadiget
` Kontakt kundeservice

Driftsfejl
Fejlj

Årsag
Ås

Afhjælpning

Ingen funktion

Netstikket sidder ikke i stikdåsen Sæt netstikket i stikdåsen
Sikringen i den elektriske fordeler Udskift sikringen i den elektriske
er defekt
fordeler
Sikringen i netkablet er defekt

Træk netstikket ud, og kontakt
kundeservice

Strømforsyningen er afbrudt

Lad strømforsyningen kontrollere
af en fagmand

Brusevandets temperatur er Varmeanlægget er ikke tændt
for lav

Tænd <varmtvandsbeholder>

Douchestrålen er for svag, Douchestrålens styrke er
Øg douchestrålens styrke
eller der sprøjtes
indstillet for lavt
overhovedet ikke noget vand
Douchedysen er forstoppet eller Rengør eller udskift
tilkalket
douchedysen

Douchearmen kører ikke
tilbage

Sænkningsautomatikken
virker ikke

Kurvefilteret er forstoppet eller
tilkalket

Rengør eller udskift kurvefiltret

Strømforsyningen er afbrudt

Genopret strømforsyningen.
Douchearmen kører automatisk
tilbage

Douche-WC-sædet er defekt

Sluk douche-WC-sædet, og
kontakt kundeservice

Hydraulik defekt

Kontakt kundeservice

Der løber vand ud af
sikkerhedsoverløbet til
venstre for douchearmen
Toiletsædet vakler

Træk netstikket ud, luk
hjørneventilen, og kontakt
kundeservice
Udligningsbuffer mangler

Montér nye udligningsbuffere

Udligningsbufferne "Standard" er Udskift udligningsbufferne
monteret
"Standard" med
udligningsbufferne "hævet"
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Fejlj

Årsag
Ås

Afhjælpning

LED blinker rødt: en gang
hvert 2. s

Temperaturføleren er defekt

Kontakt kundeservice

LED blinker rødt: to gange
hvert 2. s

Hjørneventilen er lukket

Åbn hjørneventilen

Kurvefilteret er forstoppet eller
tilkalket

Rengør eller udskift kurvefiltret

LED blinker rødt: tre gange
hvert 2. s

Douchearmen er blokeret

Kontrollér douchearmens åbning
Kontrollér dysens position, sæt
dysen korrekt på
Kontakt kundeservice

LED blinker rødt: fire gange
hvert 2. s

Vandet er varmere end 45 °C.
Temperaturbegrænseren er
aktiveret

Kontakt kundeservice

LED blinker rødt: fem gange Vandpumpen fungerer ikke
hvert 2. s
længere korrekt eller er defekt

Kontakt kundeservice
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