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 . תקלות6
ומספר )קוד תקלה(. לקבלת  "E"התקלות המוצגות בתצוגה מזוהות על ידי הסמל 

 רשימת התקלות המלאה, עיין בטבלה להלן.
 לאיפוס לחץ על  " בתצוגה ניתן לאפס את התקלה על ידי המשתמש.Rאם מופיע "

  שניות לפחות. אם התקלה נמשכת התקשר למרכז שירות מוסמך 2למשך 
 

 טבלת תקלות
 פעולה תקלה הקוד המוצג

E01 .שניות. 2למשך  לחץ על  כיבוי בגלל כשל הצתה 
E02 .שניות. 2למשך  לחץ על  כיבוי על ידי תרמוסטט בטיחות 
E03  התקשר למרכז שירות מוסמך. הופעל.שגיאת תצורת לוח / תרמוסטט ארובה 
E04 .שניות. 2למשך  לחץ על  שגיאת בטיחות בגלל כשל הצתה / אובדן להבה תכוף 
E05 .התקשר למרכז שירות מוסמך. כשל חיישן זרימה 
E06  תקלת חיישןDHW. .התקשר למרכז שירות מוסמך 
E07  תקלת חיישןNTC .שניות. 2למשך  לחץ על  של אדים 
E08 .התקשר למרכז שירות מוסמך. תקלה במעגל הגברת הלהבה 
E09 .התקשר למרכז שירות מוסמך. שגיאה במעגל הבטיחות של שסתום הגז 
E10 .בדוק שהלחץ במערכת נכון; עיין בחלק 'מילוי המערכת'. הופעל מתג היעדר לחץ הידראולי 

E22 .איפוס אוטומטי במתח העולה על  כיבוי בגלל הפחתת כוחV170 אם תקלה זו .
 נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך.

E25 
אמצעי בטיחות של היעדר מים הופעל )משאבה כנראה 

 שניות. 2למשך  לחץ על  סתומה(.

E26 
התחממות יתר של מעגל החימום / אמצעי בטיחות של 

 היעדר מים הופעל )משאבה כנראה סתומה(.
 מוסמך.אם תקלה זו נמשכת, התקשר למרכז שירות 

E35 .)אם תקלה זו נמשכת, התקשר למרכז שירות מוסמך. להבה טפילית )שגיאת להבה 
E36  תקלת חיישןNTC .התקשר למרכז שירות מוסמך. של אדים 

E40 – E41 
כיבוי בגלל סתימה אפשרית של תעלת אוויר / ארובה 

 שניות. 2למשך  לחץ על  או היעדר לחץ גז מספק בכניסה.

E42 
להבה )ייתכן שתעלת האוויר / ארובה חסומים אובדן 

 שניות. 2למשך  לחץ על  לגמרי או שיש תקלה במאוורר(.

E43 
כיבוי בגלל סתימה אפשרית של תעלת אוויר / ארובה 

 או היעדר לחץ גז מספק בכניסה.
 V185תקלה זמנית. איפוס אוטומטי במתחים העולים על 

 שניות. 2למשך  או לחץ על 

E50 
של אדים בגלל  NTCכיבוי בגלל הפעלה של חיישן 

 התחממות יתר.
 שניות. 2למשך  לחץ על 

E55 .התקשר למרכז שירות מוסמך. שסתום גז לא מכויל אלקטרונית 

E62 
כיבוי בטיחות אם אות להבה או טמפרטורת האדים 

 שניות. 2למשך  לחץ על  אינם מתייצבים.

E65 
בתעלת האוויר /  כיבוי בטיחות אם בדיקת חסימה

 שניות. 2למשך  לחץ על  ארובה נכשלת לעתים תכופות.

E98 .התקשר למרכז שירות מוסמך. תצורה לא נכונה של פרמטרים של הלוח האלקטרוני 

 
 אורות מהבהבים

מחמם המים פועל בכוח מופחת. ייתכן שתעלת 
 האוויר/ארובה חסומים או שלחץ כניסת הגז נמוך מדי.

זמני את בקשת החום הנוכחית כדי לאפס את בטל באופן 
התקלה. אם התקלה נמשכת, התקשר למרכז שירות 

 מוסמך.

"Stהמתן מספר דקות. אם קוד " פונקציית הפשרה מופעלת. " מהבהבSt ממשיך להופיע, התקשר "
 מוסמך.הטכני הסיוע הלמרכז 

 C°2טמפ' זרימה>
 מהבהב

הפשרה או התקשר למרכז הסיוע המתן עד שתתרחש  פונקציית הפשרה מופעלת.
 הטכני המוסמך.

"LoPמהבהב " 
מחמם המים פועל בכוח מופחת על גז טבעי בלחץ 

 מיליבר. 6-אספקה נמוך מ
תקלה זמנית. איפוס אוטומטי בפעם הבאה שיש דרישה 

 מיליבר. 6-לחום עם גז טבעי בלחץ אספקה גדול מ
 

 
 יחד עם קוד השגיאה.במקרה של תקלה, תאורת המסך של התצוגה מהבהבת 

 

אם מוצג קוד תקלה שלא נכלל ברשימה זו או אם תקלה מסוימת מתרחשת לעתים תכופות, צור קשר עם מרכז השירות 
 הטכני המוסמך.

 
 . הוראות תחזוקה שגרתית7

 על מנת לשמור את מחמם המים יעיל ובטוח, דאג שייבדק על ידי מרכז השירות המוסמך בסיום כל תקופת הפעלה.
 טיפול קפדני מבטיח הפעלה חסכונית של המערכת.
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