AL 2 - Alarm “Probe Exhaust”
Wanneer dit alarm wordt getoond betekent het dat de uitlaatgassensor geen waardes meer doorgeeft aan het
moederbord. Dit kan komen doordat er een draadje los is gekomen of doordat de sensor defect is.
Stap 1
Controleer eerst of de verbinding goed is van de sensor naar het moederbord
1A. Reset het alarm op het display door de AAN/UIT knop 3 seconden ingedrukt te houden
1B. Wacht totdat de kachel is afgekoeld.
1C. Haal het stroom van de kachel
1D. Haal de zijpanelen van de kachel af
1E. Volg de bedrading van de sensor naar het moederbord, controleer of de verbinding goed is en of er geen
breuk in de kabel is. Eventueel de stekker van het moederbord los halen en opnieuw bevestigen.
1F. Plaats de zijplaten terug en zet het stroom terug op de kachel.
1G. Zet de kachel opnieuw aan.
Stap 2
De vorige stap heeft niet tot een oplossing geleid. Vervang dan de rookgassensor.
2A. Reset het alarm op de het display door de AAN/UIT knop 3 seconden ingedrukt te houden.
2B. Wacht totdat de kachel is afgekoeld.
2C. Haal het stroom van de kachel
2D. Haal de zijpanelen van de kachel af
2E. Koppel de defecte rookgassensor los en haal deze uit het omhulsel van de rookgasventilator.
2F. Plaats de nieuwe sensor en verbind de stekker in het contact.
2G. Plaats de zijplaten terug en zet het stroom terug op de kachel.
2H. Zet de kachel opnieuw aan.
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ALARM 02 – Probe Exhaust

Stap 1

Ja

Bedrading en
stekkers los

A. Controleer bekabeling en
verbindingen

Nee
A. Vervang de sensor
Stap 2

Ja

Sensor defect
Nee

Neem contact op met uw
leverancier
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