
9 HIBAKÓDOK  
Amennyiben olyan rendellenesség merül fel, amely megakadályozza a készülék megfelelő működését, az áramköri lap aktiválja biztonsági 

rendszert, amely a legtöbb esetben megszakítja a mosogatási ciklust.  A készülék memóriája tárolja az utolsó három hibakódot.  Egy szakember 
különleges eljárással elő tudja hívni a memóriában tárolt összes hibakódot.  A felhasználó csak négy aktuális hibakódot láthat. Amikor a készülék 
valamilyen hibakódot ír ki, a ciklus végét jelző LED is villog.  

9.1 A hibakódok táblázata  
  

Hibakód  

A ciklus 
végét jelző 

LED  
villanásainak 

száma  

Megjelenik 
a  

felhasználó 

nak?  
A hiba leírása  Készülék állapota  Lehetséges okok  

i10  1  igen  

Vízfeltöltési idő túllépése  
(A nyomáskapcsoló nem áll vissza zárt vagy  
TELE állásba 90 másodperc statikus töltés 
után, vagy pedig egyszer sem vált TELE  

állásba a dinamikus, 2800 f/p sebességű töltés  
első 60 másodperce alatt.)  

A vízleeresztő szivattyú bekapcsol, 

majd a ciklus leáll.  

Zárva van a vízcsap; túl alacsony a víznyomás; 
meghibásodott a töltő mágnesszelep vagy valamelyik  
vezetéke; elzáródott a nyomáskapcsoló hidraulikus 

vezetéke; meghibásodott a szintszabályozó 

nyomáskapcsoló vagy valamelyik vezetéke; meghibásodott 

a nyák (zárlatos a mágnesszelep triak egysége).  

i20  2  igen  

Vízleeresztési idő túllépése  
(A nyomáskapcsoló nem áll vissza ÜRES 
állásba két vízleeresztési szakasz – 120  

másodperc – után.)  

A vízleeresztő szivattyú bekapcsol, 

majd a ciklus leáll.  

Elzáródott a lefolyórendszer; a vízleeresztő szivattyú leállt 
vagy elakadt (idegen tárgy szorult bele); a szintszabályozó  
nyomáskapcsoló TELE (1-3) állásban leblokkolt; elzáródott 

a nyomáskapcsoló hidraulikus vezetéke; hibás valamelyik 

vezeték; meghibásodott az áramköri lap.  

i30  3  igen  
A túlfolyásgátló eszköz közbelépése 

(bekapcsol a vízleeresztő szivattyú)  
A ciklus félbeszakad, és bekapcsol a 

vízleeresztő szivattyú.  

Víz szivárog az üstből, a lefolyó szerelvényből vagy 
valamilyen csatlakozásnál (szivattyú, felső szórókar  

vezetéke stb.); a lebegő érzékelőt valami mechanikusan 
blokkolja; meghibásodott a mikrokapcsoló; a töltő  
mágnesszelepet valami mechanikusan blokkolja;  

meghibásodott az áramköri lap (zárlatos a mágnesszelep 

triak egysége); hibás valamelyik vezeték.  

i50  5  igen  
Zárlatos a motor triak egysége  

(A mosogatószivattyú maximális sebességen 

működik.)  

A készülék vizet tölt be a meghatározott 
szintig (ha szükséges), kikapcsolja a  

többi aktuátort, megszakítja a ciklust. A 

mosogatómotor maximális sebességen 

működik, és megjelenik ez a hibakód.  

Meghibásodott az áramköri lap.  



i60  6  igen  
Túlmelegedés  

(A hőmérséklet túllépte a 78°C-ot.)  
A ciklus félbeszakad, és bekapcsol a 

vízleeresztő szivattyú.  

Meghibásodott a fűtőelem; nyitva van a biztonsági 
hőkapcsoló;  

hibás valamelyik vezeték; meghibásodott az NTC érzékelő  
(hőátmenete);  

gyenge a vízáramlás az üstben; meghibásodott a 
mosogatószivattyú (sérült a lapát); meghibásodott a fő  

áramköri lap  
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Hibakód  

A ciklus 
végét jelző 

LED  
villanásainak  

és a 

sípolások 

száma  

Megjelenik 
a  

felhasznál 

ónak?  

A hiba leírása  Készülék állapota  Lehetséges okok  

i60  6  nem  

Fűtési idő túllépése   
(A készülék hárompercenként ellenőrzi a 

hőmérsékletet, és minden alkalommal 

nagyobb értéket kell kapnia.)  

A program fűtés nélkül folytatódik (a 

mosogatás eredménye valószínűleg 

nem lesz megfelelő).  

meghibásodott a fűtőelem; aktiválódott a biztonsági  
hőkapcsoló; hibás valamelyik vezeték; meghibásodott 

az  
NTC érzékelő (gyenge a hőátmenet); gyenge a 

vízáramlás az üstben; meghibásodott a 

mosogatószivattyú (levált a lapát); meghibásodott az 

áramköri lap.  

i70  7  nem  
Zárlatos vagy nyitva van az NTC 

érzékelő  

A program fűtés nélkül folytatódik (a 

mosogatás eredménye valószínűleg 

nem lesz megfelelő).  

meghibásodott az NTC érzékelő; zárlatos vagy szakadt 

valamelyik vezeték; meghibásodott az áramköri lap.  

i80  8  nem  
A mikroprocesszor és az EEPROM nem 

kommunikál  
A készülék nem használható: nem 

lehet semmit kiválasztani (*)  
Meghibásodott az áramköri lap.  

i90  9  nem  Szoftverkonfigurálási probléma  
A hiba a bekapcsoláskor jelentkezik: 

nem lehet semmit kiválasztani (*)  
Meghibásodott az áramköri lap. 

(Hibás a szoftver konfigurációja.)  

ib0  11  nem  
Turbidiméter hibája  

(ha van): kalibrálási idő túllépése  
A program „erősen szennyezett” 

módban folyik tovább.  
Meghibásodott a turbidiméter; hibás az érzékelő 

vezetéke; meghibásodott az áramköri lap.  



id0  13  nem  

Mosogatómotor hibája: nem érkezik jel a 
tachogenerátortól  

(A szivattyú működik, de a generátor nem 

küld jelet.)  

A fűtőelem ki van kapcsolva. Ha a 
hiba a beállított idő letelte után is 

fennáll, a mosogatószivattyú  
maximális sebességre kapcsol, és a 

készülék tárolja a hibakódot (nem 

szakítja meg a ciklust).  

Megszakadt vagy vagy zárlatos a motor tekercselése; a 
motorba idegen tárgy szorult; hibás a mosogatómotor 

valamelyik vezetéke; meghibásodott a motor  
kondenzátora; leállt vagy zárlatos a tachogenerátor; 

meghibásodott az áramköri lap.  

iF0  15  nem  
Utántöltési idő túllépése (3 

alkalommal a T.S. időtúllépés során)  

A ciklus továbblép a következő 

szakaszba, de nem tölt be több vizet, 

és nem is fűt. A hibakód a szárítási 

szakasz végén törlődik.  

Az edények fordítva vannak behelyezve; eltömődött a 

központi szűrő; túl sok hab képződött; szivárog a lefolyó 

szerelvény és nyomáskapcsoló csatlakozása; 

meghibásodott a nyomáskapcsoló vagy annak 

érintkezői.  

  

 


