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1 Sikkerhet

1.1 Viktig informasjon
Denne håndboken er ment som en hjelp til å bruke denne maskinen trygt og effektivt. Denne 
håndboken inneholder informasjon om installasjon, drift og vedlikehold av utstyret. Sørg for å lese og 
forstå håndboken før bruk.

Det er ditt ansvar at denne maskinen brukes i samsvar med alle sikkerhetanvisninger og prosedyrer i 
denne håndboken, og i samsvar med alle andre sikkerhetsprosedyrer på arbeidsplassen. Det er 
brukerens ansvar å sørge for at maskinen blir riktig installert, konfigurert, startet, brukt og vedlikeholdt, 
og at dette kun  utføres av personer som har blitt gitt fullstendig og relevant opplæring for disse 
oppgavene. Det er også brukerens ansvar å sørge for at maskinen kun blir brukt i full 
overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter, i den jurisdiksjonen der maskinen er installert.

ADVARSEL
Før maskinen tas i bruk, må alle sikkerhetsanvisningene i dette kapitlet være lest og forstått. 
Vær spesielt oppmerksom på advarsler og forsiktighetsregler i hele denne håndboken. Hvis 
du ikke følger alle advarsler og prosedyrer i denne håndboken, kan dette føre til alvorlige 
skader på deg selv eller andre, inkludert død.

ADVARSEL
Hvis det er noen sikkerhetsanvisninger eller prosedyrer som du ikke forstår, må du ikke bruke 
maskinen. Ta kontakt med din overordnede og sørg for tilstrekkelig opplæring i bruk av 
maskinen. Bruk av maskinen uten å forstå og følge alle sikkerhetsanvisninger og prosedyrer i 
denne håndboken, kan føre til alvorlig skade for deg selv eller andre, inkludert død.

ADVARSEL
Maskinen må ikke brukes før du har fått tilstrekkelig og korrekt opplæring i sikker og effektiv 
bruk. Hvis du er usikker på din evne til å bruke maskinen på en sikker og effektiv måte, så 
ikke bruk den. Forsøk aldri å fjerne, endre, overstyre eller deaktivere noen 
sikkerhetsanordninger på maskinen. Tukling med sikkerhetsanordninger kan føre til død eller 
annen alvorlig personskade.

Merk
Det A-veide lydtrykknivået for maskinen er under 70 dB.
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1.2 Advarselsskilt
Sikkerhetsskilt er festet på maskinen for å gi informasjon om sikkerhet. Alle sikkerhetsskilt vises og 
forklares vanligvis nærmere i denne håndboken.

1.2.1 Klassifisering av sikkerhetsskilt
Sikkerhetsskiltene er av de internasjonalt aksepterte typene og beskrives nedenfor.

1.2.2 Advarsel, forsiktig og merk

1.3 Bruksområde
Maskinen lager kaffe eller te. Enhver annen eller ytterligere bruk anses som utenfor det tiltenkte 
bruksområdet. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som skyldes bruk til andre 
formål enn det som er beskrevet her, eller ved feil bruk. 

ADVARSEL
Advarselsskilt som identifiserer en fare.

ADVARSEL
«Advarsel» identifiserer en fare som kan føre til personskade, inkludert død.

Forsiktig
«Forsiktig» identifiserer en fare som kan føre til skade på maskinen, skade på annet utstyr 
og/eller miljøforurensing.

Merk
«Merk» brukes for å utheve ytterligere informasjon.

ADVARSEL
Ikke bruk produkter som ikke samsvarer med gjeldende matvareforskrifter.

Merk
Denne maskinen skal kun brukes i kommersielle miljøer. Dette er ikke et 
husholdningsapparat.
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1.4 Modifikasjoner

Animo er alltid villig til å diskutere hvordan deres maskiner kan gjøres bedre med modifikasjoner eller 
endringer. Se 1.11.

1.5 Sikkerhetsfunksjoner

1.5.1 På/av-bryter

På/av-bryteren (A) slår maskinen av eller på. Maskinen kan fortsatt fylles på etter at den er slått av. 
Trekk ut støpselet slik at maskinen er helt uten strøm.

ADVARSEL
Ikke forsøk å gjøre endringer eller modifikasjoner på maskinen, uten uttrykkelig samtykke fra 
Animo. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på maskinen kan føre til alvorlige 
personskader eller død.

ADVARSEL
Ikke forsøk å endre, fjerne eller omgå sikkerhetsfunksjonene.

ADVARSEL
Ikke forsøk å gjøre endringer som kan bryte med lokale, regionale eller nasjonale forskrifter.

ADVARSEL
Påse at det er fri tilgang til hovedbryteren og betjeningsknappen.

ADVARSEL
Bare tilkoble beholderen (beholderne) til kontakten(e) på sylinderen. Ikke tilkoble noen andre 
apparater. 

A

ADVARSEL
På/av-bryteren slår ikke av alle interne komponenter. Trekk alltid ut støpselet for maskinen for 
den åpnes.
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1.5.2 Stoppknapp på betjeningspanelet

Stoppknappen (A) stopper bryggeprosessen. Maskinen er fortsatt ladet etter at bryggeprosessen er 
stoppet. Trekk ut støpselet slik at maskinen er helt uten strøm.

1.5.3 Svivelarm og beholder-deteksjon
Bryggeprosessen starter bare hvis svivelarmen og beholderen er i riktig posisjon. Under drift stopper 
bryggeprosessen automatisk hvis svivelarmen eller beholderen flyttes. 

1.5.4 Svivelarmbeskyttelse for veggmonterte CB- og CB W-modeller
De veggmonterte CB- og CB W-modellene har en justerbar stoppeinnretning nederst på svivelarmen. 
Stoppeinnretningen forhindrer at bryggeprosessen starter når svivelarmen ikke er i den riktige 
forhåndsinnstilte posisjonen.

1.5.5 Dampavløp for kjelesystemet på CB W-modellene 
Alle CB W-modellene har et dampavløp på toppen av sylinderen. Dampavløpet lar overflødig damp 
slippe ut fra kjelesystemet. Ikke berør dampavløpet mens maskinen er på. Dampavløpet er varmt.

1.5.6 Sikkerhetsanordning for temperatur i kontinuerlig strømningssystem
Sikkerhetsanordning for temperatur i et kontinuerlig strømningssystem slår av varmeelementet hvis 
temperaturen i systemet er for høy.

1.5.7 Sikkerhetsanordning for temperatur i kjelesystemet
En sikkerhetsanordning for temperatur i kjelesystemet slår av varmeelementet hvis temperaturen i 
systemet er for høy.

1.5.8 Bryter for overbelastning av strøm
En bryter for overbelastning av strøm isolerer strømforsyningen fra nettet til maskinen hvis det oppstår 
en overbelastning.

A

ADVARSEL
Stoppknappen slår ikke av alle interne komponenter. Trekk alltid ut støpselet for maskinen for 
den åpnes.
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1.5.9 Display

Displayet (A) viser tekniske feil med feilkoder. Displayet viser også yterligere brukerinformasjon eller 
advarsler.

1.6 Sikkerhetsregler

1.6.1 Generelle sikkerhetsregler
• Sørg for at omgivelsene rundt maskinen er tørre, rene og tilstrekkelig opplyste.
• Bare personer som har spesifikke kunnskaper og praktisk erfaring med maskinen, spesielt når det

gjelder sikkerhet og hygiene, bør få lov å komme inn i serviceområdet der drikken forberedes.
• Hold deg unna bevegelige deler.
• Bruk kun reservedeler fra Animo.
• Bruk kun anbefalte produkter fra Animo.

1.6.2 Under installasjon
• Følg alltid lokale forskrifter og bruk godkjente materialer og deler.
• Bare installer maskinen på steder der den kan overvåkes av personale som er opplært.
• Ikke plasser maskinen på et sted der temperaturen kan komme under 0 °C.
• Ikke plasser maskinen i nærheten av vannkran.
• Maskinen kan brukes utendørs hvis alle de relevante sikkerhetsbetingelsene som er spesifisert i

seksjon 1 i denne håndboken, er oppfylt.
• Plasser maskinen i passelig høyde på et fast og flatt underlag.
• Koble maskinen til en jordet stikkontakt.
• Sjekk at maskinen ikke lekker.
• Sjekk om detaljene på typeskiltet stemmer overens med landet maskinen brukes i.
• Bruk alltid det nye slangesettet som ble levert med maskinen. Ikke bruk gamle slangesett eller

andre slangesett.

A

NO 8 2017/04 V.1



ComBi-line
1.6.3 Normal drift
• Sjekk maskinen for skader før bruk.
• Ikke vipp maskinen.
• Ikke senk eller ned maskinen i vann eller spyl den.
• Ikke bruk skarpe objekter til å betjene maskinen.
• Hold betjeningspanelet fritt for smuss og fett.
• Ikke varm opp beholderen over åpen ild eller med et eksternt varmeelement eller en ekstern

varmeinnretning.
• Koble maskinen fra før du flytter beholderen.
• Slå av maskinen og koble fra vanntilførselen når maskinen ikke skal brukes over en lengre periode.

1.6.4 Vedlikehold og reparasjon
• Gjennomfør regelmessig vedlikehold på maskinen.
• Bruk vernehansker og sikkerhetsbriller ved vedlikeholdsarbeid.
• Maskinen må ikke spyles med slange.
• Ikke gå fra maskinen under vedlikeholdsarbeidet.
• Sørg for at alle reparasjoner gjøres av kvalifisert og autorisert personell.
• Koble fra maskinen ved vedlikehold som følge av feilmeldinger.
• Avkalk elementene jevnlig eller når du blir varslet om det av displayet.

1.6.5 Elektrisk tilkobling
• En sakkyndig kompetent elektriker må feste et riktig støpsel for der du bor for førstegangsbruk.

Støpselet må ha en jordfeilbryter på 30mA med alle faser, inkludert nullpunktet. Støpselet må også
lett kunne trekkes ut (kontaktavstand minst 3mm).

• Maskinen må være forbundet med en korrekt jordet stikkontakt i henhold til de gjeldende nasjonale
reglene.

• Hvis strømledningen er skadet eller slitt etter bruk:
- Hvis maskinen har en egen, avtakbar strømledning, erstatt den skadde strømledningen med en

ny tilførselsledning. Bruk bare reservedeler fra Animo. Se 2.3.11
- Hvis maskinen har en fastmontert strømledning, må den skadde strømledningen erstattes av

Animo, en offisiell servicerepresentant for Animo eller en person med lignende kvalifikasjoner.

ADVARSEL
Maskinen må kobles fra strømnettet for at den kan lades helt ut.

ADVARSEL
Maskinen må kobles fra strømnettet for at den kan lades helt ut.
2017/04 V.1 9 NO
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1.7 Brukere

1.7.1 Kvalifikasjoner
• Maskinen er kun laget for bruk av personell som er 8 år eller eldre. Overhold gjeldende nasjonale

forskrifter for helse og sikkerhet.
• Maskinen må ikke brukes av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre:
- de er under tilsyn, eller
- de har blitt opplært i hvordan de skal bruke maskinen på en sikker måte, og de forstår farene

som er involvert.
• Barn skal ikke leke med maskinen.
• Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de er under tilsyn.
• Kun personell som har fått tillatelse, skal ha lov til å jobbe med maskinen.
• Alt personell må kun utføre det arbeidet de har blitt opplært til å utføre. Dette gjelder både

vedlikehold og normal bruk av maskinen.
• Alt personell som arbeider med maskinen må ha fri tilgang til gjeldende håndbøker.
• Personell må være kjent med alle situasjoner som kan oppstå, slik at de kan handle raskt og

effektivt i eventuelle nødsituasjoner.

1.7.2 Personlig hygiene og næringsmiddelhygiene
Maskinen tilbereder drikke for mennesker. Således skal de høyeste standarder for hygiene 
opprettholdes innenfor prosessområdet.

• Vask hendene grundig før adgang til prosessområdet.
• Fjern klokken og alle løse smykker før adgang til prosessområdet.
• Sørg for at maskinen rengjøres på regelmessig basis.

Forsiktig
Alle brukere skal ha blitt gitt opplæring i personlig hygiene og næringsmiddelhygiene av 
arbeidsgiver. Hvis dette ikke har blitt gjort, skal maskinen ikke brukes og det skal ikke gis 
adgang til prosessområdet. Opplæring må arrangeres av overordnet eller 
opplæringsansvarlig. Arbeid i prosessområdet uten en god hygienemessig forståelse, kan 
føre til forurensning av drikkevarene.
NO 10 2017/04 V.1
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1.8 Direktiver
Dette apparatet oppfyller følgende EF-direktiver: 

/i

/i

1.9 Garanti
Garantibestemmelsene som gjelder for denne maskinen er en del av de generelle leveringsvilkårene.

1.10 Avhending
Bruk og vedlikehold av maskinen innebærer ingen miljømessige farer. De fleste delene kan avhendes 
på vanlig måte.

1.11 Mer hjelp og informasjon
Animo er forpliktet til å yte best mulig støtte til maskinens brukere og operatører. Ta kontakt med 
forhandleren for informasjon om innstillinger, vedlikehold og reparasjonsarbeid som ikke finnes i dette 
dokumentet.

EMC-direktivet: 2014/30/EF
Lavspenningsdirektivet: 2014/35/EF
Maskindirektivet: 2006/42/EF

RoHS-direktivet: 2011/65/EF
WEEE-direktivet: 2012/19/EF

Matkontaktdirektivet: 1935/2004/EF

Merk
Sørg for å overholde lokale lover, forskrifter, instrukser og forholdsregler som gjelder helse, 
miljø og sikkerhet.
2017/04 V.1 11 NO
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2 Beskrivelse

2.1 Oversikt

2.1.1 Modeller
Illustrasjonene i denne håndboken viser vanligvis en CB 2x_W-modell. Se bort fra illustrasjonene, 
beskrivelsene og instruksjonene som ikke gjelder for din modell.

A: Modell CB 1x_L
B: Modell CB
C: Modell CB 1x_R
D: Modell CB 2x_
E: Modell CB 1x_W L
F: Modell CB W
G: Modell CB 1x_W R
H: Modell CB 2x_W

E F G H

A B C D
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2.1.2 Front

A: Svivelarm
B: Betjeningspanel (se 2.1.4)
C: Bunnplate (bare på modeller med en ‘1x’- eller ‘2x’-betegnelse i modellnavnet)
D: Dryppskål med rist
E: Sylinder
F: Varmtvannskran (bare på modeller med en ‘W’-betegnelse i modellnavnet)
G: På/av-bryter 
H: Kontakt for beholderoppvarming
I: Beholder (se 2.1.5)
J: Fyllingsåpninger for avkalking

C

B

A

D

E

G HF

J

I
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2.1.3 Bakside

A: Fyllingsåpninger for avkalking av strømningsvarmesystemet
B: Fyllingsåpning for avkalking av kjelesystemet
C: Lokk for temperaturbeskyttelsesknapper
D: Tilførselsslange for vannuttak
E: Kontakt med sprutbeskytter (bare på en CNe-modellbeholder)

A

B

C

E D
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2.1.4 Betjeningspanel

A: (A1, A2, A3, A4) valgknapper. Bruk også A2 for å komme til operatørmenyen. Se seksjon 2.5.1
B: Display
C: Stopp prosess eller Avbryte valget-knappen
D: Slå på/av varmtvannskjelen
E: På/av-knapp for å slå på kontakten for beholder-oppvarmingen på venstre side
F: Bekreft prosess eller Start valget-knappen
G: Timerprogram-knapp
H: På/av-knapp for å slå på kontakten for beholder-oppvarmingen på høyre side

A1 A2

B

A3 A4

C F

D G

E H
2017/04 V.1 15 NO
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2.1.5 Beholdersammensetning

A: Vanndistributørlokk
B: Kurvfilter
C: Isolert lokk
D: Blender - transportplate 
E: Integrert måleglass
F: Kran
G: LED-lys
H: Fyllerør (anvendelse for brygging av te)
I: Tefilter med plate (anvendelse for brygging av te)
J: Håndtak
K: Beholder
L: Elektrisk kontakt med sprutbeskytter (CNe)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K J

L
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2.2 Virkemåte

2.2.1 Kontinuerlig strømningsvarmeapparat

Brukeren velger en ønsket mengde av drikken på betjeningspanelet (A). Det kontinuerlig 
strømningsvarmeapparat (B) inne i sylinderen varmer opp en passende mengde med vann.

2.2.2 Svivelarm

Svivelarmen (A) styrer varmtvann fra det kontinuerlige strømningsvarmeapparatet inn i toppen av et 
distributørlokk.

A

B

A
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2.2.3 Kaffeblender og kurvfilter

Kurvfilteret (A), et papirfilter, og et kaffeprodukt som er lastet inn på forhånd, tilføres det varme vannet. 
Den filtrerte kaffen strømmer så gjennom kaffeblenderen (B) inn i beholderen.

2.2.4 Fyllerør og filterenhet for te

Fyllerøret og filterenheten for te (A) får det varme vannet og kombinerer det med et teprodukt som er 
lastet inn på forhånd, inne i beholderen.

A

B

A
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2.2.5 Beholder

Beholderen (A) holder den varme drikken klar til å nytes. Beholderen har en kran (C) til å servere 
drikken. CNe-modellbeholderen har et elektrisk element (B) som holder drikken varm.

2.2.6 Bunnplate og elektriske kontakter

En beholder må være riktig plassert på en bunnplate (A) for å fungere. Beholdermodellen CNe er koblet 
til de elektriske kontaktene (B) med en elektrisk ledning.

A

C

B

B

A
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2.2.7 Varmtvannskran på sylinderen

CB-modeller med en ‘W’-betegnelse i modellnavnet har en varmtvannskran (A) i seg til å servere varmt 
vann fra en ytterligere kjele (B) inne i sylinderen.

2.3 Spesifikasjoner

2.3.1 Modellnavn og modellnumre
/i

A

B

CB 5 (liter) CB 10 (liter) CB 20 (liter)

Enhet Type/ 
beskrivelse

Modellnavn/ 
Modellnummer

Modellnavn/ 
Modellnummer

Modellnavn/ 
Modellnummer

CB 2x_ 
2 bunnplater

CB 2x5 
1005390

CB 2x10
1005398

CB 2x20
1005406

CB 1x_ L
1 bunnplate på 
venstre side

CB 1x5L
1005392

CB 1x10L
1005400

CB 1x20L
1005408

CB 1x_ R
1 bunnplate på 
høyre side

CB 1x5R
1005391

CB 1x10R
1005399

CB 1x20R
1005407
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CB
Veggmontert CB

CB 5
1005393

CB 10
1005401

CB 20
1005409

CB 2x_W
2 bunnplater med 
en kjele og 
varmtvannskran

CB 2x5W
1005394

CB 2x10W
1005402

CB 2x20W
1005410

CB 1x_WL
1 bunnplater på 
venstre side, med 
en kjele og 
varmtvannskran

CB 1x5LW
1005396

CB 1x10LW
1005404

CB 1x20LW
1005412

CB 1x_WR
1 bunnplater på 
høyre side, med 
en kjele og 
varmtvannskran

CB 1x5RW
1005395

CB 1x10RW
1005403

CB 1x20RW
1005411

CB W
Veggmontert. Har 
en kjele og 
varmtvannskran

CB W5
1005397

CB W10
1005405

CB W20
1005413

CB 5 (liter) CB 10 (liter) CB 20 (liter)

Enhet Type/ 
beskrivelse

Modellnavn/ 
Modellnummer

Modellnavn/ 
Modellnummer

Modellnavn/ 
Modellnummer
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2.3.2 Modellspesifikasjoner
/i

2.3.3 Beholdere
/i

Modell
CB 5 CB 10 CB 20

CB 2x_ maskindimensjoner 815 x 470 x 700 mm 980 x 470 x 790 mm 1095 x 500 x 895 mm
CB 1x_L eller R 
maskindimensjoner

505 x 470 x 700 mm 590 x 470 x 790 mm 645 x 500 x 895 mm

CB maskindimensjoner 235 x 380 x 725 mm 235 x 380 x 820 mm 235 x 380 x 920 mm
CB W maskindimensjoner 235 x 490 x 725 mm 235 x 490 x 820 mm 235 x 490 x 920 mm
CB 2x_ W maskindimensjoner 815 x 470 x 700 mm 980 x 470 x 790 mm 1095 x 500 x 895 mm
CB 1x_ W L eller R 
maskindimensjoner

505 x 470 x 700 mm 590 x 470 x 790 mm 645 x 500 x 895 mm

CB 2x_ vekt: tom/full 45/56 kg 59/80 kg 79/118 kg
CB 1x_L eller R vekt: tom/full 40/46 kg 51/62 kg 47/67 kg
CB vekt: tom/full 12/12 kg 15/16 kg 23/24 kg
CB 2x_W vekt: tom/full (ca.)  49/65 kg 63/89 kg 83/116 kg
CB W 1 x_L eller R vekt: 
tom/full (ca.)

44/54 kg 55/71 kg 71/84 kg

CB W vekt: tom/full (ca.) 16/21 kg 19/25 kg 27/35 kg

Modell
CB 5 CB 10 CB 20

Beholdere med et elektrisk 
element

CN5e CN10e CN20e

Beholdere uten et elektrisk 
element

CN5i CN10i CN20i

Innhold 5 ltr 10 ltr 20 ltr
Innhold maksimalt 5,5 ltr 11 ltr 22 ltr
Elektrisk tilkobling (bare CNe-
beholdermodeller)

1N ~ 220-240 V 1N ~ 220-240 V 1N ~ 220-240 V

Frekvens (bare CNe-
beholdermodeller)

50-60 Cy 50-60 Cy 50-60 Cy

Effekt (bare CNe-
beholdermodeller)

50 W 100 W 100 W
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2.3.4 Elektrisk system
/i

/i

/i

/i

/i

/i

Modell CB 5 CB 10 CB 20
Elektrisk tilkobling 1N ~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekvens 50-60 Cy 50-60 Cy 50-60 Cy
Strøm 3075 W 6075 W 9075 W

Modell CB W5 CB W10 CB W20
Elektrisk tilkobling 1N ~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekvens 50-60 Cy 50-60 Cy 50-60 Cy
Strøm 3375 W 6075 W 9075 W

Modell CB 1x5_L/R CB 1x10_L/R CB 1x20_L/R
Elektrisk tilkobling 1N ~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekvens 50-60 Cy 50-60 Cy 50-60 Cy
Strøm 3125 W 6175 W 9175 W

Modell CB 1x5_WL/R CB 1x10_WL/R CB 1x20_WL/R
Elektrisk tilkobling 1N ~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekvens 50-60 Cy 50-60 Cy 50-60 Cy
Strøm 3425 W 6175 W 9175 W

Modell CB 2x5_ CB 2x10_ CB 2x20_
Elektrisk tilkobling 1N ~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekvens 50-60 Cy 50-60 Cy 50-60 Cy
Strøm 3175 W 6275 W 9275 W

Modell CB 2x5_W CB 2x10_W CB 2x20_W
Elektrisk tilkobling 1N ~ 220-240 V 3N~ 380-415 3N~ 380-415
Frekvens 50-60 Cy 50-60 Cy 50-60 Cy
Strøm 3475 W 6275 W 9275 W
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2.3.5 Nettkabel og ledningstyper
/i

2.3.6 Kapasitet – kaffe
/i

2.3.7 Kapasitet – varmtvann for alle modeller med en ‘W’-betegnelse i modellnavnet 
/i

Kabeltype Navn Ledningsbeskrivelse
3N~ 400 V (5-lederkabel) (A) Grønn/gul – jord (E)

(B) Blå – nøytral (N)
(C) Brun – fase/strømførende (L1)
(D) Svart – strømførende (L2)
(E) Svart – strømførende (L3)

3N~ 230 V (4-lederkabel) (A) Grønn/gul – jord (E)
(B) Brun – fase/strømførende (L1)
(C) Svart – strømførende (L2)
(D) Svart – strømførende (L3)

1N~ 230 V (3-lederkabel) (A) Grønn/gul – jord (E)
(B) Blå – nøytral (N)
(C) Brun – fase/strømførende (L)

Artikkel
Sylinder

CB 5 CB 10 CB 20
Traktetid (vanndoseringstid) ca. 10 min./5 l ca. 10 min./10 l ca. 14 min./20 l
Timekapasitet (vannmengde) 30 ltr 60 ltr 90 ltr
Lagerbuffer 2 x ... 10 ltr 20 ltr 40 ltr
Lagerbuffer 1 x V/H 5 ltr 10 ltr 20 ltr
Filterpapir Ø101/317 Ø152/457 Ø203/533

Artikkel
Spesifikasjoner

CB 5W CB 10W CB 20W
Kjelevolum (ca.) 4,2 ltr 5,6 ltr 5,6 ltr
Lagerbuffer, vann (ca.) 2,6 ltr 4,1 ltr 4,1 ltr
Oppvarmingstid for kjelen (ca. 15–96 °C) 9 minutter 9 minutter 9 minutter
Restitusjonstid etter maks. uttak (ca.) 6 minutter 6 minutter 6 minutter
Kjeletemperatur (ca.) 90 °C 90 °C 90 °C

E
D
C
B
A

D
C
B
A

C
B
A
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2.3.8 Vannsystem
/i

2.3.9 Omgivende forhold
/i

2.3.10 Typeskilt

A: Modellnummer
B: Artikkelnummer
C: Nettspenning [V]
D: Maskinnummer
E: Vanntrykk [MPa]
F: Effekt [W] 
G: Frekvens [Hz]

Vannhardhet min. 5 dH° (min. 9 fH°, 0,9 mmol/l)
Vannkonduktivitet større enn eller lik 15 µ Siemens/cm
Vanntilkobling 3/4" ytre gjenger
Minimums vanntrykk 0,02 MPa (0,2 bar)
Maksimums vanntrykk 1 MPa (10 bar)
Strømningstrykk 5 l / min
Overløpstilkobling rør Ø 25 mm

Temperatur 0 °C < T < 40 °C
Relativ fuktighet 80%

............

...~.......V ..........Hz .........W
................ ............MPA

Made in The Netherlands
Dr. A.F. Philipsweg 47 • NL-9403 AD Assen • www.animo.eu

P/N
XXXXXXXX

S/N Water pressure

A D
B

C

E

F
G
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2.3.11 Forbrukerartikler og tilbehør
Bestill disse artiklene fra forhandleren din.
/i

Artikkel Beskrivelse Artikkelnr.
Kafferestfjerner per boks (100 poser à 10 g) 49009

per boks à 1 kg 00008
Kalkfjerner per boks (48 poser à 50 g) 49007

per boks à 1 kg 00009

Kombifilter Beholder CN5 1006095
Beholder CN10 1006096
Beholder CN20 1006097

Kaffeblender Beholder CN5 56004
Beholder CN10 96001
Beholder CN20 56010

Kurvfilterpapir 101/317 – beholder CN5 01115
152/457 – beholder CN10 01116
203/533 – beholder CN20 01117

Tefilter med plate Beholder CN5 57003
Beholder CN10 57005
Beholder CN20 57011

Fyllerør Beholder CN5 17018
Beholder CN10 17019
Beholder CN20 17020

S-svivelarm Med "klikk"-tilkobling som kan 
brukes sammen med den 
dryppfrie ComBi-line-kranen

99497

Beholderslange 99499

Børste til måleglass 08094
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2.4 Display

2.4.1 Displayarrangement

A: Et alternativ (A) kan vises i hvert hjørne av displayet. Hvert alternativ passer til 1 av de 4 
valgknappene på betjeningspanelet.

B: Ikonene og teksten i hovedområdet (B) av displayet gir statusinformasjon og oppfordrer til at en 
prosess skal startes, bekreftes eller kanselleres.

Avkalkingstrakt 99740

Kabel + støpsel 1,5 m 03072
Kabel + støpsel 0,6 m 03071

Artikkel Beskrivelse Artikkelnr.

A
B
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2.5 Konfigurering av operatørsystem

2.5.1 Operatørmenynavigering

/i

Merk
For å få tilgang til Operatørmenyen:
1. Hvis maskinen er skrudd på, slå den av. Bruk på/av-bryteren. Se seksjon 1.5.1
2. Slå på maskinen.
3. Når du ser ‘åpningsskjermen’, trykk på valgknappen A2 på den øvre, høyre siden av

betjeningspanelet. Se seksjon 2.1.4

Merk
Når du velger Avkalkingselementer 1.1.2 eller 1.1.4, vil en QR-kode og en henvisning til et 
nettsted vises på displayet. Bruk instruksjonene på disse sidene til å utføre 
avkalkingsprosedyrene.

Hovedmeny Undermeny Alternativer
1.0 Tellere

1.0.1 Dagtellerbryggesystem Viser brygget kaffe per dag
1.0.2 Nullstill 
dagtellerbryggesystemet

Nei / Ja

1.0.3 Totaltellerbryggesystem Viser den totale mengden brygget 
kaffe

1.0.4 Nulstill total kaffe Nei / Ja
1.0.5 Dagteller varmt vann Viser mengden varmt vann per dag
1.0.6 Tilbakestill varmt vann/dag Nei / Ja
1.0.7 Totalteller varmt vann Viser den totale mengden varmt 

vann
1.0.8 Nullstill total varmt vann Nei / Ja

1.1 Avkalking
1.1.1 Tellerbryggesystem Tellerbryggesystem = 1000 l [= 

standard] 
1.1.2 Start avkalking av 
bryggesystem

Nei / Ja Hvis ja, bruk QR-koden og 
følg oppfordringene på displayet

1.1.3 Teller varmt vann = 1000 l [= standard]
1.1.4 Start avkalking av 
varmtvannskjele

Nei / Ja Hvis ja, bruk QR-koden og 
følg oppfordringene på displayet
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1.2 Systeminnstillinger
1.2.1 Språk Nederlands

English [standard]
Deutsch
Francais
Suomi
Svenska
Norsk
Italiano

1.2.2 Tid tt:mm – bruk valgknappene
1.2.3 Dato dd:mm:åååå – bruk valgknappene
1.2.4 Lydsignal Nei / Ja
1.2.5 Te og/eller kaffe Kaffe

Kaffe og te [standard]
Te

1.2.6 Tedosering [g/l] For å sette doseringen i g/l: 0–100 
(trinn 1) [Standard: 6]

1.2.7 Privat etikett
1.2.7.1 Bakgrunnsbelysning på 
display i %. [Standard: 10]
1.2.7.2 Innstill dvaletimer for display 
i sekunder: 10–360 [Standard: 120]
1.2.7.3 Fjern logo Nei / Ja
1.2.7.4 Velg logo

1.2.8 Energisparingsmodus 1.2.8.1 Aktiv – (Nei / Ja)
1.2.8.2 Innstill aktiveringstid i 
minutter: 15–240 [Standard:15] 

1.3. Bryggeinnstillinger
1.3.1 Vannvolum [ml] Bryggemengde i ml

CB 5: 4800–5800 [Standard: 5300 
= ønsket mengde = 6 %]
CB 10: 9800–11800 [Standard: 
10800 = ønsket mengde + 8 %]
CB 20: 2000–24000 [Standard: 
22000 = ønsket mengde + 10 %]

1.3.2 Enhet Liter [standard]
Kanne
Kopp
Gallon

Hovedmeny Undermeny Alternativer
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1.3.3 Mengde per kopp [ml] Innstill i ml: 100–500 [Standard: 
125]

1.3.4 Mengde per kanne [ml] Innstill i ml: 200–2500 [Standard: 
250]

1.3.5 Knapp A1 Innstill bryggemengden i l
CB 5: 1,0–5,0 [Standard: 1,0]
CB 10: 2,0–10,0 [Standard: 2,5
CB 20: 4,0–20,0 [Standard: 5,0]
CB 40: 8,0–40,0 [Standard: 10,0]

1.3.6 Knapp A2 Innstill bryggemengden i l
CB 5: 1,0–5,0 [Standard: 3,0]
CB 10: 2,0–10,0 [Standard: 5,0]
CB 20: 4,0–20,0 [Standard: 10,0]
CB 40: 8,0–40,0 [Standard: 20,0]

1.3.7 Knapp A3 Innstill bryggemengden i l
CB 5: 1,0–5,0 [Standard: 4,0]
CB 10: 2,0–10,0 [Standard: 7,5]
CB 20: 4,0–20,0 [Standard: 15,0]
CB 40: 8,0–40,0 [Standard: 30,0]

1.3.8 Knapp A4 Innstill bryggemengden i l
CB 5: 1,0–5,0 [Standard: 5,0]
CB 10: 2,0–10,0 [Standard: 10,0]
CB 20: 4,0–20,0 [Standard: 20,0]
CB 40: 8,0–40,0 [Standard: 40,0]

1.3.9 Automatisk 
beholderoppvarming

Nei / Ja Hvis ja, vil den riktige 
kontakten for beholderoppvarming 
automatisk skrus på. Du må alltid 
slå kontakten av manuelt.

1.3.10 Avkalk bryggesystem [l] Innstill avkalkingsindikatoren i l: 0–
10000 [Standard: 1000]

1.3.11 Kaffedosering [g/l] Innstill doseringen i g/l: 0–100 
[Standard: 50]

1.3.12 Intervall [%] Innstill varigheten av forstyrrelsen i 
bryggeprosessen i tilfelle av finmalt 
kaffe eller svært svakt vann i %, 
50–100 [Standard: 100 (ingen 
forstyrrelse)]

1.3.13 Første ladning-volum [m/l] Innstill den første ladningen i ml 
Aktivering av intervallet 1.3.12 er 
satt til 95 % eller mindre. Første 
ladning-volum er halvparten av den 
totale bryggeprosessen

Hovedmeny Undermeny Alternativer
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1.3.14 Filterdryppetid(er) Innstill filterdryppetiden i sekunder
CB 5: 0–900 [Standard: 240]
CB 10: 0–900 [Standard: 300]
CB 20: 0–900 [Standard: 360]

1.3.15 Forhåndstrekking (alternativ 
for å forbedre smak og aroma)

Aktiver (Nei / Ja)
Innstill vannmengden i ml 50–550 
[Standard: 250]
Innstill tiden i sekunder 5–600 
[Standard: 30]

1.4 Varmtvannsinnstillinger
1.4.1 Temperaturenhet Fahrenheit/Celsius [=standard] 
1.4.2 Temperatur Innstill temperaturen til 60,0–97,0+. 

97.0+ koker i 50–80 sekunder 
(avhengig av modell)

1.4.3 Avkalk kjele [l] Innstill avkalkingsindikatoren i l 0–
10000 [Standard: 1000]

1,5 Last standarder Last [standard]innstillinger Nei / Ja
1.6 Pinkode Skriv inn pinkode -
1.7. Maskin- og 
programvare informasjon

- -

Hovedmeny Undermeny Alternativer
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3 Transport og installasjon

3.1 Transport

3.1.1 Inspeksjon etter transport
• Sjekk maskinen for skader.
• Passe på at alle de nødvendige forbrukerartiklene og tilbehøret er til stede og i god stand. Se 3.2.1

3.1.2 Forberedelser for transport

1 Koble beholderen (beholderne) fra kontaktene og fjern ledningene.
2 Tøm beholderen (beholderne) og varmtvannskranen for alt innhold. 
3 Steng tappekranen fra vannuttaket.
4 Koble vannuttaksslangen fra tappekranen.
5 Koble fra overløpsslangen.

3.2 Installasjon

Merk

Denne prosedyren forbereder bare maskinen for transport til en annen lokal posisjon i 
stående tilstand.

Forsiktig

• Slå maskinen av.
• Koble maskinen fra strømnettet.

ADVARSEL

Vær på vakt for brannskader fra varme væsker. Det kan komme varm drikke og vann fra 
overløpsslangen, beholderen (beholderne) og maskinen.

Merk

Maskinen kan brukes utendørs hvis alle de relevante sikkerhetsbetingelsene som er 
spesifisert i denne håndboken, er oppfylt.

Forsiktig

• Bare installer maskinen på steder der den kan overvåkes av personale som er opplært.
• Bruk et filtersystem med vannavherder hvis vannet fra springen er klorert eller for hardt.

Dette øker kvaliteten på drikken og vil sørge for at du ikke trenger å avkalke maskinen for
ofte.

• Ikke plasser maskinen på et sted der temperaturen kan komme under 0 °C.
• Tappekranen som brukes til å koble slangen fra maskinen til vannuttaket, må være

ventilert.
• Bruk bare slangesettet som ble levert med maskinen.
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3.2.1 Innhold i pakken
/i

Esker og tilbehør Innhold
Modeller
CB 1x_L (eller) R
CB 1x_WL (eller) R

Modeller
CB 2x_
CB 2x_W

Modeller
CB
CB W

Modelleske 1 2 1
Maskin (sylinder og bunnplate)
Svivelarm
Dryppskål
Sentrerende puter 4 8 -

Kurvfiltereske 1 2 1
Syntetisk filter
Vanndistributørlokk
Kurvfilterpapir (ca. 25 eks.)

Beholdereske 1 2 1
Beholder CNe 1 2 -
Beholder CNi - - -
Isolert lokk
Blender/transportplate
Børste til måleglass
Ark med etiketter: 
kaffe/te/varmtvann/tom
Nettkabel (1,5 meter) 

Tilbehør
Tilkoplingsslange for vannuttak 1 1 1
Avkalkingstrakt 1 1 1
Pose med kafferestfjerner 1 1 1
Pose med kalkfjerner 1 1 1
Brukshåndbok 1 1 1
Elektriske ledninger til beholder 1 2 0
Veggfeste 0 0 1
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3.2.2 Utpakking

1 Pakk ut komponentene og tilbehøret.
2 Pass på at du har et komplett sett av uskadde komponenter og tilbehør.
3 Pass på at sylinderen og bunnplaten er godt festet.
4 Kontakt forhandleren din om noen elementer er skadet eller mangler.
5 Kontakt en kvalifisert elektriker slik at han kan koble et støpsel til nettkabelen. Se 1.6.5.
6 Kontakt en serviceingeniør som kan foreta førstegangsinstalleringen og alle de nødvendige 

tilkoblingene. 

3.2.3 Fjern beskyttelsesplaten fra ‘W’-modellene
1 Fjern beskyttelsesplaten (A).

Forsiktig

• Vær forsiktig for å unngå skade. Pass på ikke å behandle utstyret og tilbehøret feil eller å
lage hull i dem med en skarp gjenstand.

A
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3.2.4 Installering av veggmonterte CB- og CB W-modeller

3.2.5 Plassering av serveringsvognen for veggmonterte CB- og CB W-modeller

1 Plasser serveringsvognen slik at distributørlokket på 
beholderen litt nedenfor og rett under åpningen på 
svivelarmen. Bruk parkeringsstativet (A) på veggen til å få 
riktig plassering.

2 Juster stoppeinnretningen på svivelarmen til denne 
plasseringen. Se 3.2.6

Merk
Installering av de veggmontert CB- og CB W-modellene krever serveringsvognen som vil bli 
brukt i driften av maskinen. Serveringsvognen følger ikke med maskinen. Serveringsvognen 
må kunne bære vekten av en beholder full av drikke. Se 2.3.3. Serveringsvognen bør ha et 
eget parkeringsstativ som kan monteres på en vegg. 

Merk
Installasjonen av den veggmonterte CB- eller CB W-modellen må utføres av en 
serviceingeniør. Installasjonen må omfatte disse elementene:
• festingen av maskinen til en vegg, med veggfestet.
• festingen av en dryppskål for en CB W-modell.
• festingen av parkeringsstativet til en serveringsvogn til veggen. Parkeringsstativet må

bidra til korrekt plassering av serveringsvognen.
• festingen av posisjonsnagler for en beholder til serveringsvognen.
• tilkoblingen av elektrisitet, vannforsyning og overløpsslangen.

Kontakt en representant for Animo for å bestille dette tilbehøret. Se på baksiden av omslaget 
til denne brukerhåndboken.

Forsiktig
Den elektriske tilkoblingen må ha en jordfeilbryter på 30mA med alle faser, inkludert 
nullpunktet. Støpselet må lett kunne trekkes ut (kontaktavstand minst 3 mm).

Forsiktig

• Svivelarmen bør alltid stå i en litt nedadgående vinkel når den er plasser over
distributørlokket til en beholder som står på serveringsvognen.

A
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3.2.6 Juster stoppeinnretningen på svivelarmen til veggmonterte CB- og CB W-modeller

1 Plasser beholderen slik at distributørlokk er rett under svivelarmen. Bruk serveringsvognen. Se 
3.2.5

2 Løft svivelarmen rett opp og ut av sylinderen.
3 Løsne den relevante stoppeinnretningen fra bunnen av svivelarmen. Bruk en skiftenøkkel.
4 Juster plasseringen av den relevante stoppeinnretningen slik at den stemmer overens med 

plasseringen av magneten.
5 Stram den relevante stoppeinnretningen. Bruk en skiftenøkkel.
6 Sett svivelarmen tilbake i sylinderen.
7 Gjør en test for å sikre at bryggeprosessen bare kan startes når svivelarmen er rett over 

distributørlokket på beholderen. Se 4.8
8 Hvis stoppeinnretningen på svivelarmen ikke er i riktig posisjon, gjenta trinn 2 til 6.

3.2.7 Plassering av en CB-modell som har bunnplater

1 Sett maskinen på en stødig, jevn overflate.

ADVARSEL
Juster stoppeinnretningen på svivelarmen, spesielt hvis serveringsvognen bare vil bli brukt på 
den ene siden av maskinen. Stoppeinnretningen på svivelarmen forhindrer muligheten for at 
man kan starte bryggeprosessen når svivelarmen ikke er plassert over der serveringsvognen 
står.

Merk
Denne prosedyren gjelder bare for den midlertidige flyttingen av maskinen som en flyttbar 
buffetenhet. Den første tekniske installasjonen må gjøres av en serviceingeniør. 

Forsiktig

• Velg et stødig underlag for maskinen. Pass på at underlaget kan bære vekten av
maskinen og beholderen (beholderne) fylt med drikke. Se 2.3.2

• Unngå skade på andre gjenstander. Pass på at maskinen er plassert vekk fra alt som kan
bli skadet av en vannlekkasje.

• Velg en plassering der vann og strøm er lett tilgjengelig. Pass på at det befinner seg et
vannuttak, et avløp for overløpsslangen og et strømuttak innenfor 50 cm fra plasseringen
du velger for maskinen.

• Velg en plassering der avkalkingsfunksjonene lett kan gjøres. Unngå plasseringer der
gjenstander over og foran maskinen kan forhindre tilgang til fyllingsåpningene for
avkalking. Se 5.3
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3.2.8 Fest sentreringsputene
1 Fest sentreringsputene (A) til bunnplaten(e). Bruk skruene.

3.2.9 Vanntilkobling
1 Fest vannuttaksslangen (A) til en ventilert tappekran (B).
2 Åpne kranen og pass på at det ikke er noen lekkasjer.
3 Hvis det er en lekkasje, kontakt en serviceingeniør.

4 Om det er nødvendig, koble vannuttaksslangen (A) til 
et filtersystem (B). 

5 Koble filtersystemet til en tappekran med en slange (C). 

3.2.10 Vannavløp
1 Legg avløpsslangen i en vask eller et avløp.
2 Pass på at overskytende vann vil renne ned slangen på en korrekt måte.

A

B

A

A

C

B
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3.2.11 Installer dryppskålen

1 Sett dryppskålen (A) foran maskinen (B).

3.2.12 Elektrisk tilkobling

1 Koble nettkabelen til strømuttaket.

3.2.13 Installer en beholder

1 Sjekk at innsiden av beholderen er ren og tørr.
2 Sett beholder (B) på sentreringsputene på bunnplaten (A).

Merk
Bruk sidestrimlene som følger med den veggmonterte CB-modellen eller CB W-modellen, til å 
feste dryppskålen til veggfestet.

A

ADVARSEL
Unngå død eller alvorlig skade eller skade på maskinen. Ikke bruk nettkabelen hvis den er 
skadet. Hvis nettkabelen er skadet, se 1.6.5.

Merk
Hvis du har en modell med 2 bunnplater, utfør denne prosedyren to ganger. 

B

A
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3 Plasser kaffeblenderen (A) inn i beholderen (B).
4 Sett kurvfilteret (C) inn i beholderen.
5 Sett vanndistributøren (D) på kurvfilteret.

6 Hvis du har en beholder med et elektrisk element, koble 
kontakten på beholderen (A) til kontakten på sylinderen (C). 
Bruk den elektriske ledningen til beholderen (B).

D

C

A

B

AC B

ADVARSEL
Unngå alvorlig skade eller skade på maskinen. Ikke bruk den elektriske ledningen til 
beholderen hvis den er skadet. Hvis den elektriske ledninger til beholderen er skadet, følg 
sikkerhetsreglene for skadede nettkabler. Se 1.6.5.
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3.3 Førstegangsbruk

3.3.1 Start maskinen for første gang

1 Pass på at installeringsprosedyrene er gjort korrekt. Se 3.2
2 Slå maskinen på. Se 4.4
3 Hvis dette er første gang maskinen brukes, følg oppfordringene på displayet for Trinn 1, og følg 

deretter oppfordringene for Trinn 2.

Merk

• Når du starter maskinen for aller første gang, følg de automatiske oppfordringene på
displayet slik at du kan legge inn systempreferansene dine. Skyll så beholderen
(beholderne), det kontinuerlige strømningsvarmesystemet og kjelesystemet. Etter denne
klargjøringsprosessen vil maskinen automatisk skifte til normal driftstilstand.

• Hvis maskinen ikke har blitt brukt i løpet av en periode på mer enn en uke, gjennomfør
prosedyren for å starte maskinen, og skyll så det kontinuerlig strømningsvarmesystemet
og skyll kjelesystemet. Se seksjon 3.3.1, 3.3.2 og 3.3.3.

• Ikke legg noe drikkeprodukt i maskinen under noen av disse prosedyrene.
• Mens svivelarmen fyller beholderen, vises ordet BRYGGER på displayet. Når prosessen

er fullført, lager maskinen en enkelt pipelyd. Det nye ordet DRYPPER vises på displayet.
Ordet blir på skjermen mens vannet blir filtrert gjennom filterenheten. Slutten på
prosessen varsles gjennom 3 korte pipelyder.

Forsiktig
Stopp prosessen hvis en svikt eller feil viser se på noe tidspunkt. Bruk stoppknappen på 
betjeningspanelet. Kontakt en serviceingeniør før du prøver å bruke maskinen igjen.

Merk
Standardspråket for systemet er engelsk.
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3.3.2 Skyll det kontinuerlige strømningsvarmesystemet

1 Pass på at maskinen er skrudd på (A).
2 Pass på at en filterkurv og distributørlokket er i riktig stilling 

på bunnplaten.
3 Pass på at svivelarmen er i riktig stilling over 

distributørlokket.
4 Trykk på valgknapp (B) for den minste mengden kaffe.
5 Trykk på OK-knappen (C).
6 Vent på at brygge- og dryppeprosessene blir ferdige. Dette 

vil varsles gjennom 3 korte pipelyder. (Se merknaden.)

7 Tøm beholderen (A). Bruk kranen (B). 

8 Hvis du har en modell som har en annen beholder, sett 
svivelarmen (A) over distributørlokket til den andre 
beholderen og skyll strømningsvarmesystemet igjen. 

ADVARSEL
Pass på at du ikke brenner deg. Vær forsiktig så du ikke søler. Pass på at det du bruker til å 
tømme det varme vannet i, har ordentlige håndtak som beskytter hendene dine mot varmen i 
det varme vannet.

A

B

C

A

B

A
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3.3.3 Skyll kjelesystemet

1 Skru på kjelesystemet. Trykk på på/av-knappen for varmtvannssystemet på betjeningspanelet. Se 
2.1.4

2 Vent til på/av-knappen slutter å blinke.
3 Tøm minst 2 liter vann fra kjelesystemet ned i en kanne. Bruk kranen på forsiden av sylinderen. 

Merk
Kjelesystemet fyller seg automatisk på nytt med vann.
På/av-knappen til varmtvannssystemet blinker til vannet er klart til å serveres.

ADVARSEL
Vær forsiktig så du ikke brenner deg. Varmtvannstemperaturen i kjelen er satt til 90 °C. Pass 
på at det du bruker til å tømme det varme vannet i, har ordentlige håndtak som beskytter 
hendene dine mot varmen i det varme vannet.
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4 Drift

4.1 Forberedelse
1 Hvis dette er første gang maskinen brukes, utfør prosedyrene for førstegangsbruk. Se 3.3
2 Hvis maskinen ikke har blitt brukt i løpet av en periode på over en uke, utfør prosedyrene for 

førstegangsbruk. Se 3.3
3 Pass på at maskinen og tilbehøret er i god stand. Hvis maskinen eller tilbehøret er i dårlig stand, ta 

kontakt med en serviceingeniør.
4 Pass på at den indre kjelen i beholderen er ren. Se 5.2.6

4.2 Forbered en beholder for kaffe
1 Plasser kaffeblenderen (C) inn i beholderen (B).
2 Sett kurvfilteret (D) inn i beholderen.
3 Sett filterpapiret (E) inn i kurvfilteret.
4 Sett en kaffe-etikett i etikettholderen (A) på kranen på 

beholderen. Vipp opp holderen med fingerneglen.

4.3 Forbered en beholder for te
1 Sett tefilteret (B) inn i beholderen.
2 Sett fyllerøret (C) inn i tefilteret.
3 Sett en te-etikett i etikettholderen (A) på kranen på 

beholderen. Vipp opp holderen med fingerneglen.

E

B

A

A
C

D

C

B

A

A
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4.4 Slå maskinen på
1 Bruk på/av-knappen (A) til å slå maskinen på.
2 Pass på at displayet på betjeningspanelet (B) er på.

4.5 Forbered kjelesystemet for bruk
1 Skru på kjelesystemet. Trykk på knappen for 

varmtvannssystemet (A) på betjeningspanelet. Se 2.1.4

AB

A

Merk

• Hvis det varme vannet ikke blir brukt på en stund, skifter varmtvannssystemet til
Energisparemodus. I energisparemodus kjøles varmtvannssystemet ned og på/av-
knappen blinker. Trykk på på/av-knappen for varmtvannet for å starte
varmtvannssystemet på nytt.

• Kaffe- og tebryggeprosessen har høyere prioritet enn varmtvannssystemet.
Varmtvannssystemet vil automatisk ta en pause hvis brygging er i gang.

• På CB W-modeller finnes det en etikett for varmtvann for holderen på sylinderkranen.
Vipp opp holderen med fingerneglen.
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4.6 Velg bryggemengden for kaffe

1 Velg kaffealternativet på displayet. Bruk den korrekte valgknappen på betjeningspanelet (A).
2 Velg en bryggemengde. Bruk 1 av valgknappene på betjeningspanelet.

3 Noter deg den anbefalte kaffedoseringen (A) for den 
bryggemengden du valgte.

4 Hvis du ønsker det, modifiser bryggemengden. Bruk 
valgknappene (B) på betjeningspanelet som stemmer 
overens med + (C) eller – (D)-teksten på displayet. 

5 Hvis du modifiserer bryggemengden, noter deg den nye 
anbefalte kaffedoseringen.

6 Legg den anbefalte kaffedoseringen (A) i filterpapiret inne i 
beholderen. Spre kaffen jevnt ut i filterpapiret.

7 Sett filterlokket med vanndistributøren (B) på kurvfilteret.

Merk
Displayet viser 4 forhåndsinnstilte bryggemengder. Hver forhåndsinnstilte bryggemengde 
viser en anbefalt kaffedosering. Denne anbefalingen forandres automatisk hvis du 
modifiserer den forhåndsinnstilte bryggemengden.

-

+

B

B

C

D

A

A
B
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4.7 Velg bryggemengden for te
1 Velg tealternativet på displayet. Bruk den korrekte 

valgknappen på betjeningspanelet.
2 Følg de samme trinnene som for å velge en bryggemengde 

for kaffe (se 4.6).
3 Noter deg den anbefalte tedoseringen.
4 Legg den anbefalte tedoseringen (A) i filterpapiret inne i 

beholderen.
5 Sett fyllerøret (B) inn i tefilteret.

4.8 Start bryggeprosessen

1 Hvis du har en modell med en bunnplate, pass på at 
beholderen (A) er i riktig posisjon på bunnplaten (B).

2 Hvis du har en CB- eller CB W-modell, pass på at 
serveringsvognen og beholderen er i riktig posisjon. Se 3.2.5

3 Sett svivelarmen (C) i riktig stilling over distributørlokket.
4 Trykk på OK-knappen (D) på betjeningspanelet.

B

A

Merk
Denne prosedyren gjelder både for å brygge kaffe og te.

Forsiktig
Hvis svivelarmen eller beholderen flyttes bort fra riktig posisjon under bryggeprosessen, vil 
bryggeprosessen automatisk stoppe. Et ikon vil vise seg på displayet på betjeningspanelet. 
Maskinen vil også lage 2 korte pipelyder. For å starte bryggeprosessen på nytt, sett 
svivelarmen og/eller beholderen tilbake i riktig posisjon(er) og trykk på OK-knappen på 
betjeningspanelet. Du må gjøre dette i løpet av 10 minutter, ellers vil bryggeprosessen du 
valgte, bli kansellert.

ADVARSEL
Pass på at du ikke brenner deg. Det vil komme varmt vann ut av svivelarmen når 
bryggeprosessen har startet.

C

D

A

B
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5 Bekreft at beholderen er helt tom. Trykk på OK-knappen.

6 Se på fremdriftslinjen (A) på displayet for å se fremdriften til 
bryggingen.

Merk

Når du bekrefter at beholderen er helt tom, vil 
bryggeprosessen starte. 
• Kontakten på beholderen vil automatisk skrus på

hvis alternativet Automatisk beholder-oppvarming
i operatørmenyen aktiveres. Se seksjon 2.5.1

• Du må slå kontakten på manuelt hvis alternativet
ikke er aktivert. Se seksjon 2.1.4

A

2017/04 V.1 47 NO



ComBi-line
4.9 Fullfør kaffebryggeprosessen

1 Vent på at maskinen lager 1 kort pipelyd.
2 Sjekk at fremdriftslinjen (A) på displayet viser at brygget 

drypper.
3 Etter omkring 5 minutter, vent på at maskinen skal lage 3 

korte pipelyder. 

Merk

• Hvis du har en CB-modell med en beholder til, kan du starte en ny bryggeprosess mens 
den første beholderen fullfører bryggeprosessen. Når vannforsyningen slutter å komme 
ut av svivelarmen over den første beholderen, sett svivelarmen over den andre 
beholderen og start bryggeprosessen igjen.

• Beholder-oppvarmingen begynner når bryggeprosessen starter.
• I en beholder holdes kaffen på en gjennomsnittstemperatur på 80 til 85 °C.
• Kaffen kan lagres i beholderen i 1 til 1,5 timer før smaken på kaffen blir dårligere.

Forsiktig
Stopp beholder-oppvarmingen hvis beholderen er tom. For å stoppe oppvarmingen, plugg ut 
strømledningen fra kontaktene på sylinderen eller bruk maskinens betjeningspanel.

ADVARSEL

• Pass på at du ikke skålder deg når du flytter på svivelarmen.
• Pass på at du ikke brenner deg på innholdet i filterkurven. Innholdet i filterkurven vil være 

varmt når du tar den ut av beholderen etter at bryggeprosessen er ferdig. Pass på at du 
har noe som er trygt og vanntett til å kvitte deg med innholdet i filterkurven i.

• Pass på at du ikke skålder deg. Det finnes varm drikke i beholderen etter at 
bryggeprosessen er ferdig. Det vil komme varm drikke ut av kranen hvis den åpnes.

A
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4 Flytt svivelarmen (A) vekk fra beholderen (B).
5 Ta vanndistributøren (C) av kurvfilteret (D).
6 Ta kurvfilteret av beholderen.
7 Sett det isolerte lokket (E) på beholderen.
8 Kast filteret og innholdet i filteret og vask filterkurven. Se 

5.2.7

9 Server kaffen etter behov. Bruk kranen (A).
10 Tøm beholderen for all gjenværende kaffe etter 1 til 1,5 

timer. Bruk kranen.
11 Hvis beholderen har et elektrisk element, koble fra den 

elektriske ledningen fra kontaktene på beholderen og 
sylinderen.

12 Skyll den indre kjelen i beholderen før du starter en ny 
bryggeprosess. Se 5.2.6

A

E
D

C

B

A
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4.10 Bruk tidtakerfunksjonen

1 Gjør en beholder klar til å brygge enten kaffe eller te. Se 4.2 
og 4.3.

2 Trykk på Tidtaker-knappen (A) på betjeningspanelet.
3 Velg Beholder og/eller Kjele og trykk så OK.
4 Velg dagen og trykk så OK.
5 Velg tiden og trykk så OK.
6 Velg bryggemengdene for enten kaffe eller te. Se seksjon 

4.6 eller 4.7.
7 Gjør forberedelsene for å start bryggeprosessen. Se seksjon 

4.8.

Merk
Du kan bruke denne funksjonen til å brygge kaffe eller te og aktivere varmtvannssystemet.
Tidtakeren kan programmeres maksimalt 6 dager i forveien.
Varmeelementet i beholderen skrur seg på automatisk 5 minutter før den programmerte 
bryggetiden.
Du kan ikke starte en bryggeprosess mens tidtakerprogrammet er innstilt.
Hvis du har en modell med 2 bunnplater, kan du stille inn et tidtakerprogram for 1 beholder, og 
fortsatt bruke varmeelementet i den andre beholderen.
Tidtakerprogrammet er aktivt når det er et stoppeklokkeikon å toppen av displayet.

A

Forsiktig
Pass på at beholderen og svivelarmen forblir i riktig posisjon mens tidtakerprogrammet er 
aktivt. Hvis beholderen eller svivelarmen flyttes på, vil tidtakerprogrammet stoppe, og det vil 
vises en advarsel på displayet. Korriger posisjonen til beholderen og svivelarmen for å starte 
tidtakerprogrammet på nytt. Se seksjon 4.8
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4.11 Fullfør tebryggeprosessen

1 Følg de samme trinnene som når du fullfører 
kaffebryggeprosessen. Se 4.9.

2 Ta fyllerøret (A) og tefilteret (B) ut av beholderen (C) minst 4 
minutter etter at dryppeprosessen har stoppet.

Forsiktig
Ikke etterlat tefilteret i beholderen i lenger enn 15 minutter etter at bryggeprosessen er ferdig. 
Hvis tefilteret etterlates i beholderen for lenge, blir smaken på teen dårligere.

A

B

C
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5 Vedlikehold

5.1 Rengjørings- og desinfeksjonsmidler

/i

5.2 Rengjøring

5.2.1 Daglig rengjøring
/i

5.2.2 Ukentlig rengjøring
/i

Forsiktig

• Bruk bare Animo-rengjøringsprodukter der det er spesifisert.
• Ikke legg beholdertypen CNe i vann.

ADVARSEL
Unngå kjemiske brannskader og øyeskader. Bruk vernehansker og beskyttelsesbriller når du 
bruker rengjøringsprodukter.

Bruk disse produktene der det er spesifisert Merknader
Animo kafferestfjerner Se 2.3.11
Animo kalkfjerner Se 2.3.11

Maskindel Kan vaskes i oppvaskmaskin Se
Indre kjele Nei 5.2.6
Rengjør kurvfilteret Ja 5.2.7
Rengjør filterlokket med vanndistributøren Ja 5.2.8
Rengjør blenderen Nei 5.2.9
Rengjør dryppskålen Nei 5.2.10
Rengjør utsiden Nei 5.2.11

Maskindel Kan vaskes i oppvaskmaskin Se
Fjern kafferester fra den indre kjelen Nei 5.2.12
Fjern kafferester fra andre deler Nei 5.2.13
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5.2.3 Avkalkning

/i

5.2.4 Generelle rengjøringsinstruksjoner for maskinen

1 Vask utsiden av maskinen med en myk klut eller svamp som er fuktet med varmt vann og et 
rengjøringsmiddel.

2 Tørk av og poler maskinen med en myk, tørr klut.

5.2.5 Generelle rengjøringsinstruksjoner for beholderne

1 Koble strømledningen fra beholderen (beholderne) når du 
rengjør CNe-beholderen (beholderne).

2 Sten sprutbeskytteren (A).

Forsiktig
Avkalk maskinen så snart som mulig etter at ikonet for avkalkingsindikatoren viser seg på 
displayet på maskinen.

Maskindel Timeplan Se
Kontinuerlig strømningsvarmesystem Når maskinen varsler om det 5.3.2
Kjelesystem Når maskinen varsler om det 5.3.5

Forsiktig
Senk aldri maskinen i vann eller spray den.

Merk
Beholdertypen CNi kan senkes ned i vann. 

Forsiktig
Ikke legg beholdertypen CNe i en oppvaskmaskin eller vask. 
Ikke la lokket være på en beholder etter rengjøring. Plasser lokket så det er en liten åpning, 
slik at det kan komme luft inn i beholderen. Luften gjør at beholderen ikke lukter innestengt.
Etterlat omtrent 2 kopper med rent vann i beholderen etter rengjøring. Vannet gjør at 
gummipakningene inne i beholderen fortsetter å være i god stand.

ADVARSEL
Unngå å brenne deg på varmt vann. Ha på deg hansker og bruk noe som er trygt til å 
rengjøre, skylle og tømme varmtvannet i.

A
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5.2.6 Skyll den indre kjelen
1 Tøm ut innholdet i beholderne. Bruk kranen.
2 Fjern alt tilbehøret som befinner seg i beholderen.
3 Skyll den indre kjelen med varmt vann.
4 Hvis det er nødvendig, fjern kafferester fra den indre kjelen. Se 5.2.12

5.2.7 Rengjør kurvfilteret

1 Vask kurvfilteret i varmt vann med et vaskemiddel.
2 Skyll kurvfilteret i rent vann.
3 Tørk av kurvfilteret med en myk klut.

5.2.8 Rengjør filterlokket med vanndistributøren

1 Vask lokket i varmt vann med et vaskemiddel.
2 Skyll lokket med rent vann og tørk det.

5.2.9 Rengjør blenderen
1 Vask blenderen i varmt vann med et vaskemiddel.
2 Skyll blenderen med rent vann og tørk det.

5.2.10 Rengjør dryppskålen
1 Vask dryppskålen i varmt vann med et vaskemiddel.
2 Skyll dryppskålen med rent vann og tørk det.

5.2.11 Rengjør utsiden 

1 Rengjør utsiden av maskinen og beholderen (beholderne) med en myk, fuktig klut.
2 Tørk av utsiden av maskinen og beholderen (beholderne) til den er tørr.

Merk
Du kan rengjøre kurvfilteret i en oppvaskmaskin.

Merk
Du kan rengjøre filterlokket med vanndistributøren i en oppvaskmaskin.

Forsiktig
Ikke bruk rengjøringsmidler som sliper på utsiden av maskinen eller beholderen (beholderne).
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5.2.12 Fjern rester av kaffe og te fra den indre kjelen

1 Tøm beholderen. Bruk kranen.
2 Fjern tilbehøret til brygging fra beholderen.
3 Fyll halve beholderen med varmt vann.
4 Legg en pose med kafferestfjerner i vannet.
5 Rør i vannet med en skje for å løse opp fjerneren.
6 Vent i omtrent 15 til 30 minutter, og tøm deretter beholderen. Bruk kranen.
7 Skyll innsiden av beholderen med rent, varmt vann flere ganger. Bruk kranen til å tømme 

beholderen hver gang du skyller beholderen.
8 Tørk av innsiden av beholderen til den er tørr.

5.2.13 Fjern rester av kaffe og te fra andre deler

1 Bland fem liter varmt vann med 1 pose av kafferestfjerneren i bøtten.
2 Legg delene som må rengjøres i vannet.
3 Vent i omtrent 15 til 30 minutter og fjern så delene fra bøtten.
4 Tøm vannet omhyggelig ut.
5 Skyll delene med rent, varmt vann. Gjør dette flere ganger.
6 Gjenta trinn 1 til 5 hvis det fortsatt er kafferester på delene.
7 Tørk av delene til de er tørre.

Merk
Denne fremgangsmåten gjelder også for fjerning av teflekker.
Du trenger en pose med kafferestfjerner for denne fremgangsmåten. Se 2.3.11

Forsiktig
Ikke senk beholderen ned i vann for denne fremgangsmåten.

Merk
Denne fremgangsmåten gjelder også for fjerning av teflekker.

Merk
Denne fremgangsmåten krever en bøtte på minst 5 liter.
Du trenger en pose med kafferestfjerner for denne fremgangsmåten. Se 2.3.11
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5.2.14 Rengjør kranen på en beholder
1 Pass på at beholderen er tom og at den elektriske ledningen 

er koblet fra. 
2 Skru av toppen av kranen (A). Skru toppen av kranen mot 

klokken. 
3 Ta silikonpakningen (B) fra toppen av kranen.
4 Utfør fremgangsmåten for å fjern rester av kaffe og te fra 

andre deler, for å rengjøre toppen av kranen og pakningen. 
Se 5.2.13

5 Sett silikonpakningen og toppen av kranen tilbake på 
beholderen. Gjør trinn 3 og 2 i motsatt rekkefølge.

5.2.15 Rengjør måleglasset

1 Pass på at beholderen er tom og at den elektriske ledningen 
er koblet fra. 

2 Fjern gummikorken (A) fra toppen av måleglasslokket (B). 
3 Fjern måleglasslokket. Trekk måleglasslokket rett opp fra 

toppen av den beskyttende profilen (C).
4 Fjern måleglasset (D) forsiktig fra sporet i den beskyttende 

profilen. Trekk måleglasset rett opp og vekk fra profilen.
5 Rengjør måleglasset forsiktig. Bruk måleglassbørsten.
6 Fukt begge endene av måleglasset.
7 Sett det fuktede måleglasset tilbake i den beskyttende 

profilen. Gjør trinn 4 i motsatt rekkefølge.
8 Sett måleglasslokket og gummikorken tilbake. Gjør trinn 2 og 

3 i motsatt rekkefølge.

A

B

Merk
Du trenger disse tingene for å utføre denne prosedyren.
• 1 børste for måleglass. Se 2.3.11
• 1 myk, tørr klut.

ADVARSEL
Behandle måleglasset med forsiktighet. Måleglasset er skjørt. Bruk en tørr klut til å holde 
måleglasset trygt og unngå skader fra knust glass i tilfelle måleglasset knuses.

C

B

D

A
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5.3 Avkalk maskinen

5.3.1 Forberedelse for å avkalke det kontinuerlige strømningsvarmesystemet

1 Skyll det kontinuerlige strømningsvarmesystemet. Brygg den 
minste mengden for å varme opp systemet. Bare bruk vann. 
Se 3.3.2

2 Bland vannet og kalkfjerneren i en kanne. Bruk skjeen til å 
røre i blandingen.

3 Fjern lokket (A) fra fyllingsåpningen for avkalking på den 
venstre siden av toppen av sylinderen (B). (1)

4 Sett trakten (C) inn i åpningen. Skyv trakten nedover i 
åpningen så langt som mulig. (2)

5 Fjern lokket og kurvfilteret fra beholderen.
6 Sett svivelarmen i riktig stilling over beholderen.

Merk
Du trenger minst 2 poser (100 gram) med kalkfjerner for å utføre denne prosedyren. Se 
2.3.11

Merk
Du trenger disse tingene for å utføre denne prosedyren.
• 2 liter vann med en temperatur på minst 60 °C.
• 2 målekanner. Hver kanne må kunne romme minst 2 liter. Målekannene må også passe 

inn i rommet mellom svivelarmen og bunnplaten.
• 1 trakt. Se 3.2.1
• 1 skje.

Forsiktig
Avkalk det kontinuerlig strømningsvarmesystemet raskt etter at varselet kommer opp på 
displayet. Dette vil gjøre at du unngår reparasjonskostnader og at garantien annulleres. 

ADVARSEL
Unngå kjemiske brannskader og øyeskader. Bruk vernehansker, plastforkle og 
beskyttelsesbriller når du bruker kalkfjerneren.
Les advarslene og instruksjonene på posen med kalkfjerner.

ADVARSEL
Unngå å bli skåldet. Man bruker varmt vann til avkalkingsprosedyren.
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5.3.2 Avkalk det kontinuerlige strømningsvarmesystemet

1 Pass på at du har gjort alle de nødvendige forberedelsene. 
Se 5.3.1

2 Gå til Operatørmenyen og naviger deretter til og velg det 
riktige avkalkingsprogrammet. Se 2.5.1.

3 Sett en tom kanne i beholderen.
4 Hell langsomt kalkfjernerløsningen fra målekannen inn i 

trakten.
5 Fang opp løsningen i kannen når den kommer ut av 

svivelarmen. (1)
6 Gjenta trinn 4 og 5 til løsningen kommer ut av svivelarmen 

uten noe skum. Bruk løsningen du fanget opp fra 
svivelarmen (2) på nytt hver gang.

7 Fjern trakten og sett lokket tilbake på avkalkingsåpningen.

ADVARSEL
Unngå kjemisk forurensing. Alt utstyret som brukes i denne prosedyren vil være forurenset av 
kalkfjernerløsningen. Pass på at alt utstyret, inkludert trakten og kannene, skjeen og alle 
andre gjenstander eller beskyttelsesutstyr som kan ha kommet i kontakt med 
kalkfjernerløsningen, skylles rent etter denne prosedyren. Vær forsiktig med å ta på disse 
gjenstandene til de er rene.

ADVARSEL
Avkalkingsprogrammet kan ikke stoppes etter at avkalkingsløsningen er helt inn i maskinen. 
Hvis det oppstår en krisesituasjon, bruk stoppknappen på betjeningspanelet. Programmet vil 
stoppe. Men avkalkingsprogrammet, inkludert rensingen, må fullføres før maskinen kan 
brukes igjen.

ADVARSEL
Unngå kjemisk forbrenning. Kast den brukte avkalkingsløsningen trygt i et avløp eller en 
passende beholder.
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5.3.3 Skyll det kontinuerlige strømningsvarmesystemet

1 Trykk på OK-knappen på betjeningspanelet for å bekrefte at du er klar til å skylle det kontinuerlige 
strømningsvarmesystemet.

2 Sett et kurvfilter og et distributørlokk på beholderen.
3 Trykk på OK-knappen igjen. 2 liter med varmt vann vil renne gjennom det kontinuerlige 

strømningsvarmesystemet og inn i distributørlokket til beholderen.
4 Lytt etter 3 pipelyder og se på displayet for signalet om at skyllesyklusen er ferdig.
5 Tøm beholderen. Bruk kranen.
6 Gjenta trinn 3, 4 og 5 to ganger til. Avkalkingsprogrammet vil være ferdig etter totalt 3 

skyllesykluser.
7 Trykk på Stopp X-knappen på betjeningspanelet to ganger for å komme tilbake til displayets 

hovedmeny. Nå er maskinen klar til bruk.

5.3.4 Forbered avkalking av kjelesystemet

Merk
Gjør denne prosedyren umiddelbart etter at du har avkalket det kontinuerlige 
strømningsvarmesystemet. Se 5.3.2
Fortsett denne prosedyren fra det samme avkalkingsprogrammet som du brukte til å avkalke 
strømningsvarmesystemet. 
Når denne prosedyren er ferdig, vil strømningstelleren for den neste avkalkingsprosedyren 
automatisk nullstilles. 

ADVARSEL
Unngå kjemisk forurensing. Kast vannet du har brukt til å skylle i denne prosedyren, trygt i et 
avløp eller en passende beholder. 

Merk
Du trenger minst 2 poser (100 gram) med kalkfjerner for å utføre denne prosedyren. Se 
2.3.11

Merk
Du trenger disse tingene for å utføre denne prosedyren.
• 1 liter vann med en temperatur på minst 60 °C.
• 1 målekanne som rommer minst 2 liter.
• 1 stor kanne eller bøtte.
• 1 trakt. Se 3.2.1
• 1 skje.

Forsiktig
Avkalk kjelesystemet raskt når du blir varslet om det av displayet. Dette vil gjøre at du unngår 
reparasjonskostnader og at garantien annulleres. 

ADVARSEL
Unngå kjemiske brannskader og øyeskader. Bruk vernehansker, plastforkle og 
beskyttelsesbriller når du bruker kalkfjerneren.
Les advarslene og instruksjonene på posen med kalkfjerner.
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1 Bland vannet og kalkfjerneren i kannen. Bruk skjeen til å røre 
i blandingen.

2 Gå til Operatørmenyen på displayet og naviger deretter til og 
velg det riktige avkalkingsprogrammet. Se 2.5.1

3 Trykk på OK-knappen på betjeningspanelet for å starte den 
tomme kjele-syklusen i avkalkingsprogrammet.

4 Tøm kjelesystemet fullstendig i en stor kanne eller en bøtte. 
Bruk kranen på kjelen og bruk deretter endekranen på 
avløpsslangen.

5 Trykk på OK-knappen. Hvis maskinen lager en dobbel 
pipelyd, gjenta trinn 5.

6 Fjern lokket (A) fra fyllingsåpningen for avkalking på den 
høyre siden av toppen av sylinderen (B). (1)

7 Sett trakten (C) inn i åpningen. Skyv trakten nedover i 
åpningen så langt som mulig.(2)

5.3.5 Avkalk kjelesystemet

1 Pass på at du har gjort alle de nødvendige forberedelsene. Se 5.3.4
2 Hell all kalkfjernerløsningen langsomt fra målekannen inn i trakten.
3 Fjern trakten og sett lokket tilbake på fyllingsåpningen for avkalking.
4 Trykk på OK-knappen for å bekrefte at kalkfjernerløsningen er i maskinen. 
5 Vent i omkring 5 minutter på at maskinen skal lage tre pipelyder.

ADVARSEL
Unngå å bli skåldet. Varmtvannssystemet må tømmes fullstendig flere ganger i løpet av 
avkalkingsprosedyrene. Vannet er varmt.

1

2

B

A

C

ADVARSEL
Avkalkingsprogrammet kan ikke stoppes etter at avkalkingsløsningen er helt inn i maskinen. 
Hvis det oppstår en krisesituasjon, bruk stoppknappen på betjeningspanelet. Programmet vil 
stoppe. Men avkalkingsprogrammet, inkludert rensingen, må fullføres før maskinen kan 
brukes igjen. Se 5.3.6

ADVARSEL
Unngå kjemisk forbrenning. Kast den brukte avkalkingsløsningen trygt i et avløp eller en 
passende beholder.
NO 60 2017/04 V.1



ComBi-line
5.3.6 Skyll kjelesystemet

1 Trykk på OK-knappen på betjeningspanelet for å tømme kjelesystemet.
2 Tøm kalkfjernerløsningen fullstendig fra kjelesystemet ned i en stor kanne eller en bøtte. Bruk 

kranen på kjelen og bruk deretter endekranen på avløpsslangen.
3 Trykk på OK-knappen for å starte skyllesyklusen. Hvis maskinen lager en dobbel pipelyd, gjenta 

trinn 2.
4 Vent på at maskinen skal lage 3 pipelyder.
5 Gjenta trinn 1 til 3 to ganger til. Avkalkingsprogrammet vil være ferdig etter totalt 3 skyllesykluser.
6 Trykk på Stopp X-knappen på betjeningspanelet to ganger for å komme tilbake til displayets 

hovedmeny. Nå er maskinen klar til bruk.
7 Hvis du ønsker å bruke kjelesystemet, trykk på varmtvannsknappen på betjeningspanelet.

Merk
Gjør denne prosedyren umiddelbart etter at du har avkalket kjelesystemet. Se 5.3.5
Fortsett denne prosedyren fra det samme avkalkingsprogrammet som du brukte til å avkalke 
kjelesystemet. 
Når denne prosedyren er ferdig, vil strømningstelleren for den neste avkalkingsprosedyren 
automatisk nullstilles. 

ADVARSEL
Unngå kjemisk forurensing. Alt utstyret som brukes til å avkalke og skylle kjelesystemet vil 
være forurenset av kalkfjernerløsningen. Pass på at alt utstyret, inkludert trakten og kannen, 
skjeen og alle andre gjenstander eller beskyttelsesutstyr som kan ha fått kalkfjernerløsningen 
sprutet på seg, skylles rent etter denne prosedyren. Vær forsiktig med å ta på disse 
gjenstandene til de er rene.
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6 Feilsøking

6.1 Feilkoder og problemer

Forsiktig
Alle reparasjoner av det elektriske systemet må utføres av en kvalifisert serviceingeniør.

Merk
Kontakt Animo-representanten din hvis du ikke kan løse problemet. Se på baksiden av 
omslaget til denne brukerhåndboken.

Problem Mulig årsak Utbedring
206 og maskinen virker ikke. Temperaturbeskyttelse er akti-

vert.
Nullstill temperaturbeskyttelsen. 
Se 6.2. Avkalk maskinen. Se 5.3

207 I og maskinen fyller ikke. Det er et problem med tilførselen 
fra vannuttaket.

Pass på at kranen og tilførsels-
slangen for vannuttaket er riktig 
montert. Se 3.2.9

207 II og maskinen fylles for 
langsomt.

Det er et problem med tilførselen 
fra vannuttaket.

Pass på at kranen og tilførsels-
slangen for vannuttaket er riktig 
montert. Se 3.2.9

208 og vanninnløpet lukkes 
ikke ordentlig.

Det er en feil med vanninnløps-
ventilen.

Kontakt en serviceingeniør.

209 - Det er en elektrisk feil. Kontakt en serviceingeniør.
210 og så forandres den til 208. Innløpsventilen er stengt av sik-

kerhetsårsaker. Eller det er mak-
simalt med vann i maskinen.

Gjenopprett vanntilførselen og 
begynn bryggeprosessen på nytt. 
Se 4.8

211 og vannmengden er ikke 
riktig.

Det er en feil med vann-nivåsen-
soren.

Kontakt en serviceingeniør.

201 og varmtvannstemperatu-
ren er ikke riktig.

Det er en feil med vann-tempera-
tursensoren.

Kontakt en serviceingeniør.

200 og varmtvannstemperatu-
ren er ikke riktig.

Det er en feil med vann-tempera-
tursensoren.

Kontakt en serviceingeniør.

202 og kjelesystemet varmer 
ikke.

Temperaturbeskyttelse er akti-
vert.

Nullstill temperaturbeskyttelsen. 
Se 6.2. Avkalk maskinen Se 5.3

202 og kjelesystemet forblir på 
for lenge.

Det er kalk i kjelesystemet. Avkalk maskinen Se 5.3

203 og maskinen fylles for 
langsomt.

Trykket på vanntilførselen er for 
lavt.

Sjekk slangeforbindelsen. Åpne 
kranen helt. Slå maskinen av og 
deretter på igjen.

204 - Det er en elektrisk feil. Kontakt en serviceingeniør.
205 og så forandres den til 208. Innløpsventilen er stengt av sik-

kerhetsårsaker. Eller så er vol-
umsensoren ikke aktivert.

Sjekk slangeforbindelsen. Åpne 
kranen helt. Slå maskinen av og 
deretter på igjen.
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6.2 Temperaturbeskyttelse

1 Vent på at maskinen kjøles ned.
2 Fjern dekselet til temperatur-beskyttelsesknappen for 

systemet som ble overopphetet (A eller B).
3 Nullstill temperaturbeskyttelsen. Bruk en skrutrekker eller 

noe lignende til å trykke på knappen.
4 Sett dekselet tilbake over temperatur-beskyttelsesknappen.
5 Slå maskinen på. Se 4.4
6 Avkalk systemet som aktiverte temperaturbeskyttelsen. Se 

5.3
7 Kontakt en serviceingeniør hvis temperaturbeskyttelsen 

aktiveres igjen.

205 - Innløpsventilen er stengt av sik-
kerhetsårsaker.

Kontakt en serviceingeniør.

212 og feilaktig temperaturav-
lesning.

- Kontakt en serviceingeniør.

213 og feilaktig temperaturav-
lesning.

- Kontakt en serviceingeniør.

Merk
Temperaturbeskyttelsen aktiveres automatisk når temperaturen på enten det kontinuerlig 
strømningsvarmesystemet eller kjelesystemet overopphetes. Når det aktiveres, skrur 
temperaturbeskyttelsen av maskinen. Den vanligste årsaken til aktivering av 
temperaturbeskyttelsen er kalk.

Problem Mulig årsak Utbedring

A B
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