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Checklist fouten (verwarming Combi Gas)

Knippercode op het analoge bedieningspaneel – CP classic
Knippervolgorde LED: 
 – Aan / Uit: 0,5 seconde

Interval knippervolgorde:  5 seconden

 Fout  Oorzaak  Verhelpen

Er brandt geen LED, het toestel is  
ingeschakeld en er staat spanning op

 – Automatische herstart is geblokkeerd, 
bijv. na een onderbreking van de 
stroomtoevoer.

 – Resetten (storingsreset) door uitschakelen,  
5 seconden wachten en opnieuw inschakelen

Na het inschakelen  
brandt er geen LED

 – Geen spanning

 – Toestel- of voertuigzekering defect

 – Accuspanning 12 V controleren, zo nodig de accu opladen
 – Alle elektrische stekkerverbindingen controleren
 – Toestel- of voertuigzekering controleren en eventueel vernieu-
wen (zie zekeringen)

Na het inschakelen  
brandt de groene LED, maar  
de verwarming werkt niet

 – De op het bedieningspaneel 
 ingestelde temperatuur is lager dan de 
binnentemperatuur

 – De binnentemperatuur op het bedieningspaneel hoger 
instellen

Na het inschakelen van de verwar-
ming brandt de groene LED en de 

gele LED knippert 1 x
(verwarming blijft werken)

 – Dreigende onderspanning 
Accuspanning te laag 
< 10,4 V

 – Accu opladen

gele LED knippert 2 x
(verwarming werkt niet)

 – Onderspanning 
Accuspanning te laag 
< 10,0 V

 – Accu opladen. Eventueel een (te) oude accu vervangen

 – Overspanning > 16,4 V  – De accuspanning en spanningsbronnen zoals de oplader 
controleren

gele LED knippert 3 x  – Het raam boven de rookgasafvoer  
staat open (raamschakelaar)

 – Het raam sluiten
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 Fout  Oorzaak  Verhelpen

gele LED knippert 4 x
(de verwarming gaat na een  
langere gebruiksduur op storing)

 – Zomerstand met leeg waterreservoir  – Toestel uitschakelen en laten afkoelen,  
boiler met water vullen

 – Warmeluchtuitlaten versperd  – Controle van de verschillende uitlaatopeningen

 – Omgevingsluchtaanzuiging versperd  – Belemmering van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen

gele LED knippert 5 x  – Binnentemperatuurvoeler of -kabel 
defect

 – Neem contact op met de Truma Service

gele LED knippert 7 x  – Bedieningspaneel of -kabel defect  – Neem contact op met de Truma Service

gele LED knippert 8 x  – Het verwarmingselement voor de 
FrostControl maakt kortsluiting

 – De stekker van het verwarmingselement op de elektroni-
sche  regeleenheid eruit trekken, het verwarmingselement 
vervangen

gele LED knippert 9 x
(ca. 30 seconden na het inschake-
len van de verwarming)

 – Gasfles of snelsluitkraan in de gastoe-
voerleiding gesloten

 – Gastoevoer controleren en kranen openen

 – Gasfles leeg  – Gasfles vervangen

(de verwarming gaat na een lange 
gebruiksduur op storing)

 – Gasdrukregelinstallatie bevroren  – Gasdrukregelaarverwarming (EisEx) gebruiken

 – Aandeel butaan in de gasfles te hoog  – Propaan gebruiken (vooral bij temperaturen onder 10 °C is  
butaan ongeschikt om mee te verwarmen)

De rode LED knippert 1 x – 8 x  – Storing in de verwarming  – Neem contact op met de Truma Service. 
Eventueel de knippercode (kort, lang) bepalen: rode LED op  
de verwarmingsprintplaat

Groene LED blijft branden na het 
uitschakelen van de verwarming

 – Naloop voor temperatuurverlaging van 
het toestel is actief

 – Geen fout. Naloop schakelt na max. 5 minuten uit

Verwarming reageert na het instel-
len niet meteen

 – Naloop voor temperatuurverlaging van 
het toestel is actief

 – Geen fout. Naloop schakelt na max. 5 minuten uit

Na het inschakelen branden de 
groene en de rode LED 

 – Elektronica is defect  – Neem contact op met de Truma Service

Als deze maatregelen niet tot het verhelpen van de storing leiden, neem dan contact op met de Truma Service.
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Checklist fouten (verwarming Combi Diesel)

Knippercode op het analoge bedieningspaneel – CP classic
Knippervolgorde LED: 
 – Aan / Uit: 0,5 seconde

Interval knippervolgorde:  5 seconden

 Fout  Oorzaak  Verhelpen

Na het inschakelen  
brandt er geen LED

 – Geen spanning
 – Toestel- of voertuigzekering 
defect

 – Accuspanning 12 V controleren, zo nodig de accu opladen
 – Alle elektrische stekkerverbindingen controleren
 – Toestel- of voertuigzekering controleren en eventueel vernieuwen 
(zie zekeringen)

Na het inschakelen brandt de 
groene LED, maar de verwarming 
werkt niet

 – De op het bedieningspaneel 
ingestelde temperatuur is lager 
dan de binnentemperatuur

 – De binnentemperatuur op het bedieningspaneel hoger instellen

Groene LED knippert (5 Hz) na het 
uitschakelen van de verwarming

 – Naloop voor temperatuurverla-
ging van het toestel is actief

 – Geen fout, naloop schakelt na max. 5 minuten uit 

Rode LED knippert 6 x  – Brandstofgebrek door te weinig 
brandstof in de tank, leegge-
reden tank en/of het voertuig 
staat schuin

 – Tank met brandstof vullen, daarna de brandstofleiding zoals onder 
„Eerste ingebruikname” vullen

Rode LED knippert (buiten 6 x)  
of rode LED brandt

 – Storing verwarmingstoestel  – Neem contact op met de Truma Service

Gele LED knippert 1 x  – Dreigende onderspanning  
< 11,5 V

 – Zuinig met de elektrische energie van de accu omgaan,  
bijv. verlichting beperken

 – Accu opladen

Gele LED knippert 2 x  – Onderspanning < 10,2 V  – Accuspanning controleren, de accu zo nodig opladen
 – Spoedmaatregel voor de korte termijn: grootverbruikers 
uitschakelen of voertuigmotor starten tot de verwarming werkt  
(ca. 4 minuten)

 – Accucapaciteit onvoldoende, evt. (te) oude accu vervangen
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 Fout  Oorzaak  Verhelpen

Gele LED knippert 2 x  – Overspanning > 16,4 V  – De accuspanning en spanningsbronnen zoals de oplader 
controleren

(alleen bij Combi D 6 E)  – Geen 230 V  spanning
 – Zekering 230 V  defect
 – Langere stilstandstijd bijv. gedu-
rende de wintermaanden

 – Spanning 230 V  herstellen
 – Zekering 230 V  vervangen
 – Verwarming ca. 30 minuten op diesel laten werken – vervolgens 
overschakelen op stroom 

 – Oververhittingsbeveiliging is 
geactiveerd

 – Oververhittingsbeveiliging resetten: de verwarming laten afkoelen, 
het kapje van de aansluiting eraf halen en de resetknop indrukken

Gele LED knippert 3 x  – Het raam boven de 
rookgasafvoer staat open 
(raamschakelaar)

 – Raam sluiten

Gele LED knippert 4 x  – Temperatuur warme lucht of 
water overschreden:

 – Niet alle warmeluchtbuizen zijn 
aangesloten

 – Warmeluchtuitlaten versperd
 – Omgevingsluchtaanzuiging 
versperd

 – Controle of er 4 warmeluchtbuizen zijn aangesloten

 – Controle van de verschillende uitlaatopeningen
 – Belemmering van de omgevingsluchtaanzuiging verwijderen

 – Zomerstand met leeg 
waterreservoir

 – Boiler met water vullen

Gele LED knippert 5 x  – Binnentemperatuurvoeler of 
kabel defect

 – Neem contact op met de Truma Service

Gele LED knippert 6 x  – Watertemperatuur in de 
zomerstand overschreden

 – Boiler met water vullen

Gele LED knippert 7 x  – Bedieningspaneel of 
bedieningspaneelkabel defect

 – Neem contact op met de Truma Service

Gele LED knippert 8 x  – Het verwarmingselement 
voor de FrostControl maakt 
kortsluiting

 – De stekker van het verwarmingselement op de elektronische 
regeleenheid eruit trekken, het verwarmingselement vervangen

Als deze maatregelen niet tot het verhelpen van de storing leiden, neem dan contact op met de Truma Service.


