Kódy závad praček WTC
Chybové
hlášení
N1 - N4

Del
on
N4

Bliká
N0

Závada
Neplní se
Nevypouští se

Neohřívá

Triac motor
ve zkratu

Senzor

Motor
nepracuje

nebo

Příčiny

Výsledky

Nebylo dosaženo úrovně 1
po 6’ poté, co byl napájen
vodní ventil
Nebylo dosaženo úrovně 0
po 6’ poté, co bylo
napájeno čerpadlo

Přerušení cyklu : po stisku
tlačítka “start”, znovu
pokračuje naplňování vody
Přerušení cyklu: po
stisknutí tlačítka “start”,
znovu pokračuje
Chybové hlášení se zobrazí
na konci cyklu. Zrušení
závady, pokud T° dosáhne
správné hodnoty

Není dosažena zvolená
teplota T° na konci kroku
ohřívání

Objeví se signál
Trvalá/klíčová závada:
otáčkoměru, i když nebyl
cyklus je zrušen, závada se
dán příkaz motoru triac nebo
ihned zobrazí
vysoká rychlost motoru
Kroky ohřívání jakmile je
odečtená T° je chybná.
Senzor odpojen nebo
zkratován (T°odečtená <
Kód závady se zobrazí na
konci cyklu. Zrušení závady
5°C nebo > 95°C
– pokud T° je opět správná
Signál otáčkoměru i když
Trvalá/klíčová závada:
nebyl dán příkaz motoru
cyklus je zrušen , závada se
triac
okamžitě zobrazí

Dveře
odemčené
nebo
závada v
kontaktu s
motorem

Odemčené dveře zjištěné
po 30’’ po napájení zamčení
dveří nebo chyba motoru

Cyklus zrušen: po stisknutí
tlačítka “start”, se dveře
znovu zamknou

Špatná pozice
voliče
programů

Nelogická pozice voliče
programů během
programování cyklu

Okamžité zobrazení závady
ještě než je program
zahájen

Přetečení

Je dosaženo úrovně
přetečení (11-14) tlakového
ventilu (vodní ventil je
napájen nebo zablokován v
otevírací pozici )

Zrušení závady, pokud je
volič nastaven na správnou
pozici ???

Nedosahuje
rychlosti
otáček

Kód závady se zobrazí
pouze s P.A.D.

Zobrazení závady

Špatná
poloha bubnu
při zastavení

Nezmění se pozice senzoru
posistop.
Kód závady se zobrazí
pouze s P.A.D.

Zobrazení závady

Spatná
poloha
rozváděče
vody

Špatná ploha vodního
automatu/zásobníku (RS30
micro-motor, špatný
kontakt, závada na vedení
nebo mechanické
zablokování

Cyklus je pozastavený: po
stisku “start”, pokračuje
nastavení

Závada na
elektronické
kartě

Nadměrná
tvorba pěny

Trvalá/klíčová závada:
cyklus je zrušen, okamžité
zobrazení závady. Po
Vnitřní problém na kartě
povolení prvního
následujícího startu se
závada nebere v úvahu.
Ruší se odstřeďování ,
Úroveň N1 se zapíná potom,
provádí se vypouštění a
co N0 je odečtena během
máchání plus. Závada se
prostředního odstředění
zobrazí na konci cyklu.
(nadměrné množství
Nebere se v úvahu po
pracího prostředku)
prvním následujícím startu.

