kamin ei mõõda
ionisatsiooni

Kas kamin
süttib?

Süütekontakt
asub põleti
keskel. Kas
käivitamisel on
näha sädet?

Ei

Ei

kamin ei mõõda
ionisatsiooni

Jah

kamin ei mõõda
ionisatsiooni

Kas gaasi on? Kas
avatud uksega kamina
süütamisel on gaasivoolu kuulda? (olge
gaasiga ettevaatlik)

Ei

Kontrollige, kas
süütekontakti ja
põleti vahele
jääb 4-5 mm.
Kontrollige, ega
säde ei teki
kontaktil vales
kohas.
Mõõtke gaasi
survet ja
kontrollige toru
ummistusi. Kas
toru on korras?

Ei

Jah

Jah
Kontrollige, kas halud,
tulehakatis ja kivid on hästi
paigutatud ja kas
süütekontakti ja põleti vahele
jääb 4-5 mm.

Jah

Süütekontakt asub põleti
keskel. Kas veateate
ilmumise ajal ulatub leek
kontaktini?

Veenduge, et kontakt on
vaba, nii et leek saab
kontakti kuumutada. Kui
kamin juba lühikese aja
pärast kustub, siis
veenduge, et piiraja plaat
on õigesti reguleeritud.
Samuti kontrollige
õhuringlust.

Ei

Jah
Kontrollige, kas on olemas
maandus-, faasi- ja nullühendus. Kamina elektroonika
ei tööta kahefaasilises ega ilma
maanduseta võrgus. Kas
kamin on õigesti ühendatud?

Laske see ühendus kindlasti elektrikul
õigesti teha. Ettevalmistatud
eraldustrafo (ygas2100) abil saab
lihtsasti teha kahefaasilisest võrgust
ühefaasilise.

Ei

Jah
Kontrollige, ega süütejuhe
pole lahti. Kas see on lahti?

Ei

Põleti automaatika
on defektne.

Jah

Gaasiplokk on
defektne.

Mõõtke
gaasiplokil V1 ja
V2. Kas takistus
on ligikaudu 4
kΩ?

Ei

Kamin ei mõõda...

Kas pilootleek
süttib?

Ei

Kamin ei mõõda...

Kas käivitumisel
on näha piloottule
juures sädet?

Ei

Jah

Jah

Kas gaasi on? Kas
avatud uksega kamina
süütamisel on gaasivoolu kuulda? (olge
gaasiga ettevaatlik)

Jah

Kas pilootleek kustub?
Jah
Ei
Kontrollige, kas on olemas
maandus-, faasi- ja nullühendus. Kamina elektroonika
ei tööta kahefaasilises ega
ilma maanduseta võrgus. Kas
kamin on õigesti ühendatud?

Ei

Ei

Mõõtke gaasi
survet ja
kontrollige toru
ummistusi. Kas
toru on korras?

Jah

Kontrollige, kas halud,
tulehakatis ja kivid on hästi
paigutatud.

Kontrollige gaasi rõhku. Kui
pilootleek mõne aja pärast
ära kustub, siis veenduge, et
piiraja plaat on õigesti
reguleeritud. Samuti
kontrollige õhuringlust.

Laske see ühendus kindlasti elektrikul
õigesti teha. Ettevalmistatud
eraldustrafo (ygas2100) abil saab teha
kahefaasilisest võrgust ühefaasilise.

Jah
Kontrollige, ega süütejuhe
pole lahti.

Ei

Põleti automaatika on
defektne.

Jah

Gaasiplokk on defektne.

Mõõtke
gaasiplokil V1 ja
V2. Kas takistus
on ligikaudu 4
kΩ?

Ei

F6 või antenn: Saatja ja
vastuvõtja vahel puudub
side.

Kas elektrit
on?

Jah

Kas vastuvõtja on
kättesaadav?

Jah

Kas vastuvõtja tagaküljel asuv
punane lamp vilgub?

Ei

Jah

Kui võimalik, püüdke kaminat käsitsi süüdata,
vajutades vilkuva punase tule kõrval olevale nupule.
Kas see toimib?
Jah
Kas sama veateade tekib
ka siis, kui kaugjuhtimispult vastuvõtja lähedale
panna?

Ei

Signaal on tõenäoliselt
blokeeritud.
Kaugjuhtimispuldil saab
signaali reguleerida.

Ei

Jah
Kontrollige, ega süütejuhe ei jookse üle
vastuvõtja. Kas süütejuhe on vaba?

Jah

Proovige uuesti
saatjat ja vastuvõtjat siduda.

Kamin on üle kuumenenud

Poolused on valepidi ühendatud

Ei

Veenduge, et see on
vaba.

1. Hoidke menüünuppu 10 sekundit vajutatuna.
2. Valige erimenüüst BND, vajutades selleks
mitu korda menüünuppu.
3. Vabastage seade 5 sekundiks voolu alt ja
seejärel lülitage vool uuesti sisse.
4. Sidumiseks vajutage korraga kahele
noolenupule.
5. Tehke seadmele taaskäivitus.
6. Kas veateade kadus?

Kontrollige, kas konvektsioonisüsteem on
õigesti paigaldatud. Ringlusõhu sisse- ja
väljavool peavad olema samas rõhualas. Kas
see on õigesti ühendatud? Vt juhendit.
Gaasi regulaatorplokk on faasitundlik. Vahetage
poolused ära, pöörates pistiku teistpidi, kui see
aga pole võimalik, siis vahetage pistikupesas
poolused ära.

Kamin saab
käivitumise käsu, kuid
ei käivitu ja ka
veateadet ei teki.

Kamin lülitub suvaliselt sisse-välja.

Ei

Põleti automaatika on
defektne.
Vastuvõtja on
defektne.
Kontrollige, ega kamin
pole taimeri või
termostaadi režiimis.

Ei

Pöörduge edasimüüja
poole.

Vastuvõtja on
rikkis.

