TRUMA Combi: Jak usunąć błąd 507/516/517 (przerwanie zasilania gazem).
Pojawienie się błędu 507, 516, 517 i wykrzyknika w trójkącie na panelu sterowania ogrzewaniem
gazowym TRUMA Combi syganalizuje przerwanie zasilania gazem urządzenia a nie jego awarię.
Przywróć zasilanie gazem: podłącz pełną butlę z gazem ( w warunkach zimowych konieczne jest
użycie czystego gazu PROPAN ) , otwórz zawór na butli, przyciśnij przycisk na wężu do reduktora.
Sprawdź - na przykład uruchamiając kuchenkę gazową - czy gaz rzeczywiście dopływa do
urządzeń. Gaz może też być odcięty na zaworze na listwie z zaworami a umieszczonej zazwyczaj w
którejś z szafek wewnątrz kampera.
Jeśli kod błędu wyświela się ciągle ale nie mruga – i jesteś 100% pewien, że do urządzenia
grzewczego dopływa gaz: naciśnij dwa razy gałkę na panelu sterowania w celu
potwierdzenia i usunięcia błędu. Pamiętaj, że pierwsze naciśnięcie gałki może tylko aktywować
podświetlenie panelu sterowania. Jeżeli ogrzewanie lub podgrzewanie wody zostało wcześniej
włączone - funkcja ta uruchomi się automatycznie.
Uwaga: Jeśli błąd 507, 516 lub 517 jest wyświetlany na panelu sterowania
ogrzewaniem, ale nie mruga, włączenie i wyłączenie panelu sterowania nie pomoże i
nie usunie błędu ale spowoduje zablokowanie urządzenia na około 15 minut.
UWAGA: Czterokrotna próba usunięcia błędu 507, 516 lub 517 bez przywrócenia zasilania gazem
powoduje zablokowanie urządzenia na 15 minut.
Jeżeli kod błędu 507, 516 lub 517 na panelu sterowania mruga, oznacza to że urządzenie jest
zablokowane.
Odczekaj 15-minutowy czas blokowania urządzenia TRUMA Combi. W tym czasie nie wyłączaj
panelu sterowania nagrzewnicy i nie wyłączaj zasilania 12V, nie próbuj resetować urządzenia. Po
prostu odczekaj 15 minut. Upewnij się, że zasilanie gazem urządzenia zostało przywrócone.
Jak tylko upłynie 15-to minutowy czas blokowania urządzenia kod błedu zamiast migać wyświetla
cię ciągle. Można teraz usunąć kod błędu, jak opisano w punkcie powyżej czyli
naciśnij dwa razy gałkę na panelu sterowania w celu potwierdzenia i usunięcia błędu.
Pamiętaj, że pierwsze naciśnięcie gałki może tylko aktywować podświetlenie panelu sterowania.
Jeżeli ogrzewanie lub podgrzewanie wody zostało wcześniej włączone - funkcja ta uruchomi się
automatycznie.
UWAGA. Zakłócenia w zasilaniu gazem mogą wystąpić w niskich temperaturach zewnętrznych
(poniżej +5C°) w przypadku zasilania mieszanką propan-butan. W takich temperaturach zaleca się
stosować jako paliwo gazowe czysty propan.

