ΔΙΑΓΝΩΗ ΦΑΛΜΑΣΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΛΤΝΣΗΡΙΩΝ ΠΙΑΣΩΝ
ΣΤΠΟ ΟΘΟΝΗ
Οκόνθ LCD 4 Led λυχνίεσ προγραμμάτων 5 Led λυχνίεσ προγραμμάτων
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Περιγραφι
Ενεργοποίθςθ Aquastop
Ενεργοποίθςθ πρεςςοςτάτθ αςφαλείασ
Δεν ηεςταίνει
Αποςυνδεδεμζνοσ αιςκθτιρασ
κερμοκραςίασ
Δεν γεμίηει με νερό
Σφάλμα ςτθν αποχζτευςθ
Σφάλμα ςτθν τουρμπίνα
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Σφάλμα ςτθν εναλλακτικι βαλβίδα
Το νερό ςτθν δεξαμενι ζχει υπερβεί το
μζγιςτο επιτρεπτό

- Η λυχνία led αναβοςβινει
- Η λυχνία led είναι αναμμζνθ
O - Η λυχνία led είναι ςβθςτι
Σημείωςη:
Οι κωδικοί E1, E2, E3, E4, E5, E6 αφοροφν όλα τα μοντζλα
Οι κωδικοί E7 και E9 αφοροφν τα μοντζλα που είναι εφοδιαςμζνα με τουρμπίνα που μετρά τα λίτρα.
Ο κωδικόσ E8 αφορά τα μοντζλα που είναι εφοδιαςμζνα με εναλλακτική βαλβίδα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΝΤΜΑΣΩΝ
E1 – Ενεργοποίθςθ Aquastop
Αυτό το μινυμα εμφανίηεται όταν ο διακόπτθσ floater του ςυςτιματοσ υπερχείλιςθσ κλείνει λόγω εμφάνιςθσ νεροφ ςτο δίςκο. Σε
αυτιν τθν περίπτωςθ θ αντλία τθσ αποχζτευςθσ ενεργοποιείται ζωσ ότου ο διακόπτθσ επιςτζψει ςτθν κζςθ on.
Είναι απαραίτθτο να ελζγχει εάν υπάρχουν διαρροζσ νεροφ προερχόμενεσ από: τθν δεξαμενι, τον ςωλινα aquastop ι τα μζρθ που
βρίςκονται ςτθ βάςθ (αντλία πλφςθσ, αντλία αποχζτευςθσ, τουρμπίνα αφαλάτωςθσ…).
Ιδιαίτερεσ περιπτώςεισ:
εάν δεν υπάρχει νερό ςτο δίςκο, ελζγξτε ότι το floater δεν κρατά το διακόπτθ κλειςτό λόγω εςφαλμζνθσ κζςθσ.

E2 – Ενεργοποίθςθ πρεςςοςτάτθ αςφαλείασ
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Αυτό το μινυμα εμφανίηεται όταν το επίπεδο αςφαλείασ (PRS1) ενεργοποιείται, είτε υπάρχει είτε όχι ςιμα πλιρουσ δεξαμενισ (PLO).
Σε αυτιν τθν κατάςταςθ το πρόγραμμα δεν ςταματά αμζςωσ, αλλά αδειάηει και ξαναγεμίηει τθν δεξαμενι. Η ποςότθτα του νεροφ,
ςτθν περίπτωςθ αυτι, μειϊνεται. Η διαδικαςία αυτι μπορεί να επαναλθφτεί ζωσ και 3 φορζσ ςε μία πλφςθ, κακϊσ μετά το
πρόγραμμα ςταματά εμφανίηοντασ το μινυμα του προβλιματοσ.
Η αιτία μπορεί να είναι:
- ελαττωματικόσ πρεςςοςτάτθσ
- δυςκολία ςφνδεςθσ τθσ αντλίασ ι ςφάλμα ςτθν αντλία πλφςθσ
- νερό ςτθν ςωλινα του πρεςςοςτάτθ αςφαλείασ
- θ ςωλθνοειδισ βαλβίδα πλιρωςθσ ζχει υψθλι ταχφτθτα ροισ
- θ θλεκτρονικι μονάδα ζλεγχου δεν διαβάηει το μινυμα πλιρωςθσ

E3 – Δεν ηεςταίνει
Αυτό το μινυμα εμφανίηεται όταν το ςφςτθμα κζρμανςθσ δεν λειτουργεί αρκετά γριγορα (λιγότερο από 1,5°C ςτα 20min)
Η αιτία μπορεί να είναι:
- ελαττωματικι κερμαντικι αντίςταςθ
- εςφαλμζνθ κζςθ αιςκθτιρα κερμοςτάτθ
- ελαττωματικι αντλία πλφςθσ (δεν ειςζρχεται νερό)
- ο βραχίονασ/εσ δεν περιςτρζφεται/ονται ελεφκερα.
- εςφαλμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ ςτθν αντίςταςθ ι ςτθν πλακζτα
- ελαττωματικό ρελζ (θλεκτρονικι πλακζτα)

E4 – Αποςφνδεςθ αιςκθτιρα κερμοκραςίασ
Αυτό το μινυμα εμφανίηεται όταν θ ςυςκευι ξεκινά και ο αιςκθτιρασ κερμοκραςίασ αποςυνδζεται. Δεν είναι ςφνθκεσ να
εμφανίηεται αυτό το μινυμα "τυχαία" κακϊσ ςυνικωσ ςυμβαίνει μετά τθν αποκατάςταςθ άλλων προβλθμάτων ςτθν καλωδίωςθ
(αλλαγι πλακζτασ ι τθσ κικθσ του απορρυπαντικοφ). Εάν αυτό εμφανιςτεί, ελζγξετε τισ θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ του αιςκθτιρα και
τθσ θλεκτρονικισ πλακζτασ.

E5 – Δεν γεμίηει με νερό
Αυτό το μινυμα εμφανίηεται κατά τθν διαδικαςία ειςαγωγισ νεροφ και εάν τυχόν θ ποςότθτα του νεροφ δεν είναι θ αναμενόμενθ
μζςα ςε 7 λεπτά.
Η αιτία μπορεί να είναι:
- κλειςτι βρφςθ
- βουλωμζνθ ι τςακιςμζνθ ςωλινα αποχζτευςθσ
- ελαττωματικι ςωλθνοειδισ βαλβίδα
- εςφαλμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ
- ελαττωματικι θλεκτρονικι πλακζτα

E6 – φάλμα ςτθν αποχζτευςθ
Αυτό το μινυμα εμφανίηεται κατά τθν φάςθ αποχζτευςθσ εάν θ ςυςκευι δεν αδειάςει, εντολι (PLO), εντόσ 3 λεπτϊν. Η διαδικαςία
επαναλαμβάνεται 3 φορζσ και κάκε προςπάκεια διαρκεί 1 λεπτό. Αν το πρόβλθμα εμμζνει τότε θ ςυςκευι εμφανίηει τθν βλάβθ.
Η αιτία μπορεί να είναι:
- ελαττωματικι αντλία αποχζτευςθσ
- ελαττωματικόσ πρεςςοςτάτθσ (θ επαφι δείχνει ςυνεχϊσ full)
- θ ςωλινα αποχζτευςθσ είναι ι ςε εςφαλμζνθ κζςθ, ι φραγμζνθ ι τςακιςμζνθ
- εςφαλμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ
- ελαττωματικι θλεκτρονικι πλακζτα

E7 – φάλμα ςτθν τουρμπίνα
Αυτό το μινυμα εμφανίηεται θ θλεκτρονικι πλακζτα δεν διαβάηει ςιμα από τθν τουρμπίνα.
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Η αιτία μπορεί να είναι:
- ελαττωματικι τουρμπίνα
- βρεγμζνθ θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ ςτθν τουρμπίνα
- εςφαλμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ
- ελαττωματικι θλεκτρονικι πλακζτα

E8 - φάλμα ςτθν λειτουργία τθσ εναλλακτικισ βαλβίδασ
Αυτό το μινυμα εμφανίηεται όταν το πρόγραμμα ξεκινά και θ θλεκτρονικι κάρτα δεν διαβάηει το ςιμα από τθν εναλλακτικι
βαλβίδα.
Η αιτία μπορεί να είναι:
- ελαττωματικι εναλλακτικι βαλβίδα
- εςφαλμζνεσ θλεκτρονικζσ ςυνδζςεισ
- ελαττωματικι θλεκτρονικι πλακζτα

E9 - Σο νερό ςτθν δεξαμενι ζχει υπερβεί το μζγιςτο επιτρεπτό (μόνο ςτα μοντζλα με τουρμπίνα)
Αυτό το μινυμα εμφανίηεται όταν το ςιμα ότι γζμιςε ο κάδοσ (PLO) δεν λαμβάνεται και το νερό φτάνει ςτο όριο των 7,5 λίτρων. Η
ςυςκευι ςταματά το πρόγραμμα και εμφανίηει τθν βλάβθ.
Η αιτία μπορεί να είναι:
- ελαττωματικόσ πρεςςοςτάτθσ
- θ θλεκτρονικι πλακζτα δεν διαβάηει το ςιμα full
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