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Tekniske specifikationer 

Tekniske specifikationer 
1.1. Fejlfinding 
 
 

Problem Årsag Løsning

LCD-skærmen på kontrolpanelet har 
tynde lodrette eller vandrette linjer LCD’et er defekt Spørg om et nyt kontrolpanel

”Signaltest” fungerer ikke
Kontrolpanelet er i fejltilstand Sørg for, at temperatursensoren er tilsluttet, og at 

isoleringskontakten er tændt

Enheden er i normaldrift, eller 
ventilations drift

Signaltest kan først foretages når styringen ikke er i 
brug (ikke er i normaldrift, eller ventilations drift)

Ved forsøg på at opdatere firmwar-
en, nulstilles opdateringsprocessen 
konstant

Kontrolpanelet er i fejltilstand Sørg for, at temperatursensoren er tilsluttet, og at 
isoleringskontakten er tændt

Jeg kan ikke tilslutte repeateren Repeateren behøver ikke at være 
tilsluttet

Sørg for, at repeateren er tændt. Repeateren bør fun-
gere, hvis den modtager strøm

Jeg kan ikke oplade mit kontrolpanel

Nogle opladere fungerer ikke med 
kontrolpanelet Prøv at bruge en anden oplader eller et computer-USB

Opladerkablet er defekt Prøv et andet kabel med mikro-USB-stik

Kontrolpanelet er defekt Kontakt din forhandler

Jeg kan ikke oprette forbindelse til 
styreboksen

Styreboksen modtager ikke strøm Sørg for, at styreboksen modtager den korrekte 
forsyningsspænding på 230V AC

PIN-koden er forkert

Sørg for, at du har indtastet PIN-koden nøjagtigt, som 
den vises på dit PIN-kodekort. PIN-koden kan være 
alfanumerisk og indeholde både bogstaver og tal (dvs. 
bogstavet B kan ligne tallet 8 osv.). Hvis du har mistet 
din kode, se side 14 i vejledningen for instruktioner 
(kontakt exodraft, hvis du har brug for koden og kend-
er styreboksens ID)

Styreboksen er fastfrosset

Frakobl styrboksen strøm, vent 30 minutter, og tænd 
den derefter igen. Åbn styreboksen, og hold knappen 
nede under det cirkulære udskæring på isolerings-
dækket i mindst 10 sekunder.

Styreboksen er defekt Kontakt din forhandler

Afstanden mellem strømforsynin-
gen og kontrolpanelet overstiger 
det trådløse forbindelsesområde

Kontakt din forhandler for at bestille en repeater, og 
tilslut den til strøm i en position midt imellem strøm-
forsyningen og kontrolpanelet

Temperaturen i min skorsten viser 
cirka 526 ° C

Temperatursensoren er ikke kor-
rekt tilsluttet

Kontroller ledningerne på klemme 13 og 14 i
Styringen

Temperatursensoren er defekt
Sensorens modstand er ca. 1080 ohm ved 20 ° C. Kon-
troller, om sensoren har denne modstand. Hvis ikke, 
skal du kontakte din forhandler

Styreboksen er defekt Kontakt din forhandler

En eller flere knapper på kontrolpa-
nelet fungerer ikke

Berøringsfunktionaliteten er 
defekt

(Opdater din firmware)

Se manual: “Xzense - Opdatering af firmware”
https://exodraft-manuals.com/

Kontrolpanelet ser ud til at være 
fastfrosset

Mikrokontrolleren kan være gået 
ned

Tilslut en strømforsyning, og hold tænd/sluk knappen 
nede i mindst 10 sekunder

Jeg kan ikke oprette forbindelse til 
kontrolpanelet ved hjælp af Blueto-
oth

Bluetooth er ikke aktiveret på 
kontrolpanelet Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på kontrolpanelet

Du bruger den indbyggede Blue-
tooth-parring af din enhed

Brug kun Xzense-appen til parring af dine enheder. 
Den indbyggede fungerer ikke

Din telefons Bluetooth-indstillin-
ger kan være beskadiget / defekt

Kontroller Bluetooth-funktionaliteten med en anden 
enhed, og kontakt teknisk support fra enhedsprodu-
centen
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Jeg har et problem, der ikke er be-
skrevet i denne vejledning

Dit kontrolpanel / Styrings-
boks-firmware er muligvis ikke 
opdateret. Gå til indstillingsmenu-
en, og vælg ”softwareversion”. Det 
skal være version 3.8 eller højere

Gå til App Store / Google Play og download 
Xzense-appen.

Se manual: “Xzense - Opdatering af firmware”
https://exodraft-manuals.com/

Jeg kan ikke vælge ”Trykstyret” i 
menuen Systemkontrol

Din trådløse XTP-sensor er ikke 
tilsluttet

Tilslut den trådløse XTP-sensor ved at følge trinene, 
der er beskrevet i manualen

Sørg for, at den trådløse XTP-sensor modtager strøm

Du har ikke en trådløs XTP-sensor Kontakt din forhandler for tilbud på en XTP sensor 

Dit system er i drift Vent til ilden brænder ud


