Reset de “SERV” melding
Na een X-aantal branduren verschijnt de melding “SERV” in het display. Dit betekent dat de kachel 900-1200 uur
heeft gebrand, de uren grens verschilt per kachel. Deze melding geeft aan dat de kachel toe is aan een
onderhoudsbeurt. Het is belangrijk om het onderhoud kort na de melding uit te (laten) voeren.
Doorloop het volledige stappenplan om NA het onderhoud de melding te resetten.
Stap 1
Onderhoud uitvoeren – Voer het onderhoud uit volgens de handleiding, welke te downloaden is via
www.rrpelletkachel.nl. Indien je het lastig vindt om het onderhoud zelf uit te voeren vraag dan onderhoud aan via ons
onderhoud aanvraagformulier.
Oorzaak: branduren van de kachel zijn bereikt en onderhoud is noodzakelijk
Stap 2
Reset de “SERV” melding – Volg onderstaande stappen en reset de melding.
2.A. Druk 1x op de MIN-knop
2.B. Druk 4x op de AAN/UIT knop om bij UT04 te komen
2.C. Navigeer met PLUS-knop naar 55
2.D. Druk 1x op AAN/UIT, door op de AAN/UIT knop te drukken wordt de teller gereset.
2.E. Haal het stroom 5 seconden van de kachel om de reset definitief te maken.
Oorzaak: Bij het bereiken van het X-aantal branduren verschijnt “SERV” in het display.
Stap 3
Check de uren teller – De uren teller na onderhoud moet op nul staan na de reset.
3.A. Druk 1x op de MIN-knop
3.B. Druk 4x op de AAN/UIT knop om bij UT04 te komen
3.C. Navigeer met PLUS-knop naar 01
3.D. Druk 1x op AAN/UIT, nu ziet u de uren sinds de laatste reset.
3.E. Teller moet nul aangegeven.
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