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Arıza kodları bir cihaz da meydana gelen bir arızanın hangi parçadan kaynaklanmış olabileceğini işaret etmektedir.
Kombiler, çamaşır makineleri Bulaşık makineleri ve bazı elektrik ev ürünlerin de arıza kodları ile muhtemel arızanın nerede
olduğunu kolaylıkla anlayabiliriz.

Bosch Arıza Kodlarının Ne Anlama Geldiğini Nasıl Anlarım?
Bosch kombi arıza kodları kombinin ekranında yazar. Kombiniz de ekran yoksa veya kombi arıza kodları yazmıyorsa o
zaman da kombi panelinde bulunan gösterge ışıklarından kombi arıza kodunu bulabileceksiniz. Mesela bosch marka
kombinin arıza kodlarından birinden örnek vermek gerekirse…
Reset ışığı + 90 ışığı aynı anda yanıyorsa; Kombiye az veya çok fazla elektrik geliyor demektir. Bu durum da kombi arıza
kodu sizlere kombiye Regülatör takmanızı söylüyor.

Bosch kombi arıza kodları ve çözümleri
RESET + 45 ışığı: Aşırı ısınma limit termostat hatası ( cihaz pompası arızası ) Kombi servisine başvurun.
RESET + 60 ışığı: Alev oluşmadı veya alev oluştuğu halde iyon hissetmedi arızası. Kombi servisine başvurun.
RESET + 75 ışığı: Hatalı iyon gaz açılmadan iyonun alev görmesi arızası. İyon arızası.
RESET + 90 ışığı: Düşük voltaj uyarısı – Regülatör kullanmalısınız.
RESET + 90 + 45 ışığı: Diferansiyel basınç arızası kodudur. Basınc seviyesi yetersiz.
RESET + 90 + 60 ışığı: Kaliorifer petek sıcaklık sensoru NTC arıza kodu. Ntc arızası.
RESET + 90 + 75 ışığı: Sıcak musluk suyu sensor hatası

Bosch Kombi ekranında gösterilen arıza kodu
Bosch C1-A4\80 ışığı: Dif.basınç şalteri işletme esnasında açıyor
Bosch C6-A4\70 ışığı: Dif.basınç şalteri devreye girmiyor, devreyi kapatmıyor ise ateşleme arızası var demektir.
Bosch E9\40 ışığı: Aşırı ısınma,emniyet termostatı devreye girmiş hatası olabilir.
Bosch E2\40-50 ışığı: Gidiş suyu sıcaklık sensörü arıza kodu
Bosch EA\50 ışığı: Ateşleme hatası olabilir.
Bosch B1\50-60 ışığı: Seçim şalteri (DIP Switch) poz. Seçim hatası
Bosch A7\60-70 ışığı: Sıcak kullanım suyu sıcaklık sensörü doğru monte edilmemiş veya arızalı
Bosch CE\40-50-60-70 ışığı: Isıtma devresinde sıcaklık artış hızı çok yüksek
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