KOMUNIKATY BŁĘDÓW
Komunikaty błędów na pilocie
Kod błędu

Wskazanie wyświetlane na
pilocie

Czas wyświetlania

Cechy

Możliwe przyczyny

F04

F04

4s

F06

F06

4s

- Brak płomienia pilotującego w ciągu 30 s
UWAGA: Po 3 nieudanych próbach zapłonu
wyświetla się wskazanie
F06
- 3 nieudane próby zapłonu w ciągu 5 minut
- Kominek nie reaguje,
brak płomienia pilotującego

- Przerwany dopływ gazu
- Powietrze w gazie dostarczanym do palnika zapalającego
- Brak zapłonu
- Odwrotne połączenie biegunów termoelementu
- Przerwany dopływ gazu
- Powietrze w gazie dostarczanym do palnika zapalającego
- Brak zapłonu
- Odwrotne połączenie biegunów termoelementu
- Zamienione dysze do gazu
ziemnego (NG) i gazu płynnego (LPG), np. wskutek wymiany zaworu

F09

F09

4s

- Kominek nie reaguje
- Brak możliwości elektronicznego sterowania płomieniem

- Przynie został nacicisk
śnięty
podczas procesu łączenia
- Odbiornik i pilot zdalnego
sterowania nie są zsynchronizowane

F40

Symbol baterii

Nieustannie

- Migający symbol baterii
na wyświetlaczu pilota

- Niskie napięcie baterii w pilocie

F46

F46

4s

- Kominek nie reaguje
Nieregularne/nieprzewidywalne reakcje
- Brak możliwości elektronicznego sterowania płomieniem

- Brak połączenia lub słabe połączenie pomiędzy odbiornikiem a pilotem zdalnego sterowania
- Odbiornik nie ma zasilania
(niski stan naładowania baterii)
- Niski zasięg zdalnego sterowania (uszkodzony zasilacz,
brak łączności pomiędzy pilotem a odbiornikiem zdalnego
sterowania)
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Komunikaty błędów w aplikacji
Kod
błędu

Wskazanie wyświetlane na pilocie

Cechy

Możliwe przyczyny

F02

F02
Skontaktuj się z serwisem

- 5-sekundowy sygnał dźwiękowy emitowany przez odbiornik
- Kominek nie reaguje, brak
zapłonu

- Brak styku pomiędzy mikroprzełącznikiem a włącznikiem/wyłącznikiem
- Nieprawidłowe podłączenie silnika
- Nieprawidłowe działanie lub podłączenie mikroprzełącznika
- Włącznik/wyłącznik ustawiony
krzywo

F03

F03
Skontaktuj się z serwisem

- 5-sekundowy sygnał dźwiękowy emitowany przez odbiornik
- Przerywany proces zapłonu
-Kominek nie reaguje, brak
zapłonu

- Przerwa w obwodzie termoelementu lub nieprawidłowo podłączony termoelement
- Włącznik/wyłącznik w położeniu
„O” (OFF)

F04

F04
Zapłon nieudany.
Odczekaj 1 minutę.
Powtórzyć próbę zapłonu.

- Brak płomienia zapalającego w ciągu 30 s
- UWAGA: Po 3 nieudanych
próbach zapłonu wyświetla
się wskazanie F06

- Przerwany dopływ gazu - powietrze w gazie dostarczanym do palnika zapalającego
- Brak zapłonu
- Odwrotne połączenie biegunów
termoelementu
- Zamienione dysze do gazu ziemnego (NG) i gazu płynnego (LPG)
(np. wskutek wymiany zaworu)

F06

F06
Skontaktuj się z serwisem

- 3 nieudane próby zapłonu w
ciągu 5 minut
- Kominek nie reaguje, brak
płomienia zapalającego

- Przerwany dopływ gazu
- Powietrze w gazie dostarczanym
do palnika zapalającego
- Brak zapłonu
- Odwrotne połączenie biegunów
termoelementu
- Zamienione dysze do gazu ziemnego (NG) i gazu płynnego (LPG)
(np. wskutek wymiany zaworu)

F10

F10
Skontaktuj się z serwisem

- Widoczny płomień zapalający
- Nie udaje się zapalić palnika
głównego i płomień zapalający gaśnie
- Proces zapłonu zostaje
przerwany na 2 minuty

- 2. termoelement znajduje się w
nieprawidłowym położeniu
- 2. termoelement jest nieprawidłowo podłączony
- Drewno dekoracyjne nieprawidłowo ułożone
- Zablokowanie otworów palnika
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Kod
błędu

Wskazanie wyświetlane na pilocie

Cechy

Możliwe przyczyny

F12

F12
Skontaktuj się z serwisem

- Silnik ustawia się w położeniu „Płomień zapalający”
- Wentylator pracuje przez 10
minut z najwyższą prędkością

- Temperatura odbiornika przekracza 60°C
- Odbiornik w trybie pracy na bateriach i/lub połączony z modułem
zasilania
- Zablokowany wyciąg kominowy,
brak cyrkulacji powietrza w komorze spalania
- Nieprawidłowo zainstalowane
ekrany termiczne

F13

F13
Skontaktuj się z serwisem

- Silnik ustawia się w położeniu „Płomień zapalający”

- Temperatura odbiornika przekracza 80°C

F14

F14
Skontaktuj się z serwisem

- 5-sekundowy sygnał dźwiękowy emitowany przez odbiornik
- Kominek nie reaguje, brak
zapłonu

- Drugi termoelement nie jest obsługiwany przez oprogramowanie
odbiornika
- Niewłaściwy model odbiornika

F15

F15
Skontaktuj się z serwisem

- 5-sekundowy sygnał dźwiękowy emitowany przez odbiornik
- Kominek nie reaguje, brak
zapłonu

- 2. termoelement nie jest podłączony
- 2. termoelement jest nieprawidłowo podłączony

F16

F16
Nadajnik poza zasięgiem

- Brak wskazania temperatury
w aplikacji

- Pilot poza zasięgiem (dłużej niż
przez 1,5 godziny)
- Zakłócenia radiowe

F17

F17
Skontaktuj się z serwisem

- Brak zapłonu (kominek nie
reaguje)

- Napięcie na wejściu przekracza
7,25 V
- Nieprawidłowe działanie zasilacza

F19

F19
Skontaktuj się z serwisem

- Płomień zapalający gaśnie
przed dostarczeniem gazu do
palnika głównego

- Za niskie napięcie termoelementu
- Nieprawidłowe działanie termoelementu
- Niskie ciśnienie gazu na wejściu
- Termoelement nieprawidłowo
ustawiony względem płomienia
- Obecność nagaru na termoelemencie
- Wadliwe działanie zaworu
- Opory w obwodzie termoelementu
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Kod
błędu

Wskazanie wyświetlane na pilocie

Cechy

Możliwe przyczyny

F26

F26
Skontaktuj się z serwisem

- Po zapaleniu płomień nie
daje się zwiększyć
- Wentylator pracuje przez 10
minut z najwyższą prędkością
(4); (T > 60 °C)

- Temperatura odbiornika przekracza 60°C

F28

F28
Wyłączenie płomienia
zapalającego

- Płomień zapalający gaśnie
po określonym czasie

- Wyłączenie palnika zapalającego (silnik nie może się poruszać w
zdefiniowanym okresie czasu

F31

F31
Skontaktuj się z serwisem

- Kominek nie reaguje
- Brak możliwości elektronicznego sterowania płomieniem

- Nieprawidłowe działanie odbiornika

F41

F41
Sprawdź Wi-Fi.

- Kominek nie reaguje
- Brak możliwości elektronicznego sterowania płomieniem

- myfire Wi-Fi box albo router bez
prądu
- Brak łączności Wi-Fi pomiędzy
myfire Wi-Fi Box, routerem i/lub
urządzeniem mobilnym

F43

F43
Żaden odbiornik nie jest
podłączony
Skontaktuj się z serwisem.

- Kominek nie reaguje
- Brak możliwości elektronicznego sterowania płomieniem

- Brak połączenia pomiędzy odbiornikiem a myfire Wi-Fi Box

F44

F44
Skontaktuj się z serwisem.

- Brak wskazania temperatury
w aplikacji
- Pojawia się wskazanie
„N.a” (not applicable: „nie dotyczy”)

- Żaden pilot nie jest w zasięgu
- Baterie w pilocie są puste
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