
Код на грешките и таблица за интервенциите при сушилните със светлинни индикатори  
 
1. Положение на грешка се сигнализира чрез бързото примигване на индикатора ‘On/Off’,  на фигурата с оранжев кръг, при ARISTON моделите. При моделите от 
марката Indesit положението на грешка се сигнализира чрез бързото примигване на индикатора ‘open door’.  Бързо примигване означава по-често от веднъж в секунда 
(Честота  > 1 Hz). 
2. В случай че имаме положение на грешка трябва да се види кой от другите светлинни индикатори свети за да пресметнете кода на грешката. Придават се стойности 
на съответните индикатори. Кодът на грешката се пресмята чрез събиране стойностите на светещите светлинни индикатори.  Например, когато индикатори 1 и 8 светят 
то кодът на грешката е F09t, а пък когато светят индикатори 16 и 1, грешката е F17.  След което погледнете таблицата за причината.    
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 INDESIT ИНТЕРФЕЙС 
 
 
 
 
 

  КОМБИНАЦИЯ ОТ ИНДИКАТОРИ    

ГРЕШКА ПРИЧИНА LED 
Fases НА БУТОНИТЕ   ЛЕГЕНДА: 

F01 Триакът на мотора е закъсен 
или релето му е залепнало 16 8 4 2 1   = СВЕТИ 

F02 Блокирал мотор. (вентилатор 
блокиран)  16 8 4 2 1    

F03 Предна сонда NTCотворена 
или закъсена 16 8 4 2 1   = НЕ 

СВЕТИ 

F04 Помпата не работи,   16 8 4 2 1    

F05 Няма обратна връзка от 
помпата.  16 8 4 2 1    

F06 Не се използва 16 8 4 2 1    

F07 Не се използва 16 8 4 2 1    

F08 Статично Реле на нагревателя с 
контакти NA/NC залепнало  16 8 4 2 1    

F09 Грешка във софтуера. EPROM 
не е програмиран или неработи 16 8 4 2 1    

F10 Общият проводник на 
нагревателя прекъснат. 16 8 4 2 1    

F11 Няма връзка с помпата.  16 8 4 2 1    

F12 Няма обмен на данни между 
дисплея и платката.  16 8 4 2 1    

F13 Задна сонда NTCотворена или 
закъсена.  16 8 4 2 1    

F14 Не се използва 16 8 4 2 1    

F15 Динамично Реле на нагревателя 
с контакти NA/NC залепнало. 16 8 4 2 1    

F16 Не се използва 16 8 4 2 1    

F17 Основното реле е залепнало  16 8 4 2 1    
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ГРЕШКА ПРИЧИНА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

F01 Триакът на мотора е закъсен или 
релето му е залепнало.  

- Провери дали влагата не е причина за закъсяване при куплунг; 
- Провери дали куплунгът на мотора от страна на платката е ОК. (някои агресивни химикали могат да предизвикат закъсяване  
- Сменете основната платка. 

F02 Блокирал мотор. (вентилатор 
блокиран) 

- Провери дали моторът / вентилаторът не е блокиран; 
- Провери куплунг J3 на платката;  
- Сменете мотора; 
- Сменете вeнтилатора; 
- Сменете основната платка. 

F03 Предна сонда NTCотворена или 
закъсена 

- Провери куплунг J12 на платката; 
- Провери сондата NTC през куплунг J12, стойността на сондата при стайна температура (20°C)  трябва да бъде около 500 KΩ; 
- В случай че съпротивлението няма стойност проверете окабеляването и проверете директно сондата NTC без проводници;  
- Сменете сондата NTC; 
- Сменете основната платка.  

F04 Помпата не работи 

- Провери куплунг J5 на платката; 
- Провери окабеляването от куплунг J5/до помпата; 
- Провери помпата; 
- Сменете помпата; 
- Сменете основната платка. 

F05 Няма обратна връзка от помпата.  

- Провери куплунг J5 на платката;   
- Провери дали има напрежение върху помпата; 
- Провери помпата; 
- Сменете помпата; 
- Сменете основната платка. 

F06 Не се използва  
F07 Не се използва  

F08 Статично Реле на нагревателя с 
контакти NA/NC залепнало 

- Провери куплунг J4 на платката; 
- Провери дали при стайна температура (20°C) между краче 1 и 2 на куплунг J4  има съпротивление от 48 Ω; 
- Провери окабеляването от  куплунг J4 и статичния нагревател; 
- Сменете нагревателя; 
- Сменете основната платка. 

F09 Грешка във софтуера. EPROM не е 
програмиран или неработи.  

- При оригинална платка със запоен EPROM, Сменете платката; 
- При платка със цокъл проверете дали правилно сте поставили EPROM.   

F10 
Общият проводник на нагревателя 
прекъснат или един от проводниците е 
прекъснат. 

- Провери куплунг J4 на платката; 
- Провери дали при стайна температура (20°C) между краче 1 и 2 на куплунг J4  има съпротивление от 48 Ω; 
- Провери окабеляването от  куплунг J4 и статичния нагревател; 
- Сменете нагревателя; 
- Сменете основната платка. 

F11 Няма връзка с помпата.  

- Провери куплунг J5 на платката; 
- Провери окабеляването от куплунг J5 до помпата.  
- Сменете помпата; 
- Сменете основната платка. 



F12 Няма обмен на данни между дисплея и 
платката.  

- Провери куплунг J9 на платката; 
- Провери окабеляването между куплунг J9 и 5-пътния куплунг на платката на дисплея; 
- Сменете основната платка; 
- Сменете платката на дисплея. 

F13 Задна сонда NTCотворена или 
закъсена.  

- Провери куплунг J4 на платката; 
- Провери сондата NTC през куплунг J4, стойността на сондата при стайна температура (20°C)  трябва да бъде около 500 KΩ; 
- В случай че съпротивлението няма стойност проверете окабеляването и проверете директно сондата NTC без проводници;  
- Сменете сондата NTC 
- Сменете основната платка. 

F14 Не се използва  

F15 Динамично Реле на нагревателя с 
контакти NA/NC залепнало. 

- Провери куплунг J4 на платката; 
- Провери дали при стайна температура (20°C) между краче 1 и 2 на куплунг J4  има съпротивление от 48 Ω; 
- Провери окабеляването от  куплунг J4 до динамичния нагревател; 
- Сменете нагревателя; 
- Сменете основната платка. 

F16 Не се използва  
F17 Основното реле е залепнало - Сменете основната платка 

 
 


