
Service mode LED
1. Om een storing uit te lezen, 

drukt u op de 3 buttons tegelijk 
tot dat de storingscode 

zichtbaar wordt.

2. Via de storingscode tabel kunt 
u uitlezen om welke code het 

gaat. Ga naar het stappenplan, 
om de storing verder te 

onderzoeken.

!!! Opmerking: Wanneer de 
voeding 12VDC (Stuurstroom)
niet beschikbaar is, dan zal er 

geen foutcode worden 
weergegeven. Wanneer 12V 

stuurstroom aanwezig is zal de 
led in de aan/uit button groen 

branden!!!
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Service mode LCD
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De foutcode zal hier verschijnen 
op het Display. 

!!! Opmerking: Wanneer de 
12VDC (Lage spanning) niet 

aanwezig is, verschijnt er geen 
foutcode. Is deze wel aanwezig 

dan zal er een groen lampje 
gaan branden in de aan/uit 

button.
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Fout code 1: Koelkast brand op gas,terwijl deze 
uitgeschakeld hoort te zijn

Controleer of de gasklep werkt Vervang de gasklep

Nee

Vervang alleen power board 
(690811)

Nee

Nee

Zet de koelkast uit en weer aan, Is 
het probleem nu verholpen?

Probleem opgelost
Ja

Ja

Ontkoppel de 12V voeding en 
sluit deze opnieuw aan. Is het 

probleem nu verholpen?

Ja

Installeer foutcode 1 modificatie 
kit. Voor Tab connector 

onderdeel: 690449, voor Mate-N-
lok connector onderdeel: 690799

Productie datum van de 
koelkast?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821)

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Fout code 2:Brander module stuurt onjuiste 
informatie

Brander control module weigert

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Fout code 3:Gas ontsteekt niet omdat de vlam 
weigert aan te gaan binnen 3 sec.

Controleer of er wel gas toevoer 
is naar de koelkast

Controleer of 
de gasfles niet 

leeg is en of 
alle gaskranen 

open zijn.

Controleer of er wel een vonk 
aanwezig is

Vervang 
ontstekings
elektrode.

Stel de 
afstand in op 
4mm van de 

brander.

Controleer of de 
ontstekingselektrode op 4 mm 

boven de brander zit

Check if electrode connections 
& look for damages are ok

Zet de koelkast uit en weer aan, 
controleer dan of er een vonk te 

zien is

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

NeeNee

NeeNee

Nee

JaJa

Ja

Controleer of de 
ontstekingselectrode 

aansluitingen er goed uit zien, 
en kijk naar eventuele 

beschadigingen
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Fout code 3:Gas ontsteekt niet omdat de vlam 
weigert aan te gaan binnen 3 sec.

Vervang de 
gasklep

Controleer of 
de gasklep 
open staat

Controleer of de injector van de 
brander schoon is, en of de 
vlam compact en blauw is

Controleer of de gasdruk 
tussen de 30 en 35 mb is

Controleer de 
gasinstallatie

Ja

Ja

Nee

Maak de 
brander en 

injector 
schoon. 

Vervang de 
brander in 
geval van 
slechte 

verbranding

Nee

Ja

Nee

Ja

Repareer de aansluitingen of 
herstel de beschadigingen, Zet 
de koelkast uit en weer aan, Is 

foutcode 3 nog aanwezig?

Ja

OpgelostNeeNee

Nee

Ja

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Fout code 4: DC verwarmingselement is uit terwijl 
het in bedrijf zou moeten zijn. 

Controleer of alle aansluitingen 
goed zijn Herstel de 

aansluitingen

Vervang de 
zekering

Controleer of de 20A zekering 
goed is

Controleer of het 
verwarmingselement stroom 
opneemt (+/- 15 A bij grote 

koelkasten) en (+/- 11 bij kleine 
koelkasten)

Ja

Ja

Ja

Vervang het 
DC 

verwarmingsel
ement

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

!!! Let op: zet de koelkast uit wanneer 
je de weerstand meet van het 

verwarmingselement !!!

Controleer of de weerstand van 
het verwarmingselement tussen 

de min en max  waarde zit?

Vervang het 
DC 

verwarmingsel
ement

Ja

Waarde weerstand 
verwarminselement

Type MinΩ MaxΩ
N3080 0.90 1.16
N3090 0.90 1.16
N3100 0.90 1.16
N3104 0.90 1.16
N3108 0.90 1.16
N3112 0.90 1.16
N3115 0.90 1.16
N3145 0.67 0.86
N3150 0.67 0.86
N3175 0.67 0.86          

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139Tr
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Foutcode 5: DC verwarmingselement is in bedrijf, 
terwijl het uit zou moeten zijn.

Zet de koelkast uit en weer aan
( reset )

Is foutcode 5 weg?

Nee

Probleem opgelost
Ja

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Nee

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Fout code 6: DC  Gelijkspanning is buiten bereik 
(lager dan 10 V of hoger dan 15 V)

Meet of de toevoer HC stroom ( 
vanaf auto) bij de koelkast tussen 

10 V and 15V zit.
DC probleem is niet koelkast 

gerelateerd 

Als het voertuig is uitgerust met 
een zonnepaneel, ontkoppel deze. 

Is de fout code 6 nu weg?

Probleem kan de regelaar van het 
zonnepaneel zijn, of het 

zonnepaneel zelf.

Nee

Ja

Ja

!!! Als de koelkast handmatig is 
bediend, gaat deze niet 

automatisch zoeken naar een 
andere bron, wanneer de motor 

uit staat.

Nee

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139Tr
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Fout code 7: Er is geen D+ Signaal aanwezig en 
display module staat in de handmatige modus.

Geleverde stroom toevoer is 
tussen de 10 V en 15 V

D+ probleem 
is niet 

koelkast 
gerelateerd 

Nee

!!! Om te weten of de D+ 
polariteit goed is, selecteert u de 

12v modus, en zorgt u ervoor 
dat de motor uit staat. Als er 

geen foutcode verschijnt, dan 
betekent dat de inkomende D+

is omgewisseld.Zorg ervoor dat 
de 12V voeding krachtig genoeg 
is om het gevraagde amperage 

te kunnen leveren!!!

Ja

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139Tr
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Fout code 8: 230V verwarmingselement is 75% 
lager dan de nominale waarde

Controleer of de AC voltage 
stabiel tussen de 200 VAC en 

260 VAC is

Fout in de 
spanning-

toevoer 

Nee

Ja

!!!Let op: Bij het meten van de 
weerstand van het 

verwarmingselement moet de 
koelkast uitgeschakeld zijn!!!

Vervang de 
zekering

Controleer of de zekering goed 
is

Voor 3-3-2014 = 4A
Serie nummer < E062R1000006

Na 3-3-2014 = 2A

Controleer of de heater stroom 
opneemt  (+/- 1 A Grote 

koelkasten +/- 0.7 A Kleine 
koelkasten)

Ja

Vervang de 
AC heater

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Zit de heater weerstand tussen 
de min en max waarde?

Vervang de 
AC heater

Ja

Ja

Vervang alleen power board 
(690811)Productie datum van de koelkast 

is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Weerstand verwarmingselement :
Type MinΩ MaxΩ
N3080 302 389
N3090 302 389
N3100 302 389
N3104 302 389
N3108 302 389
N3112 302 389
N3115 302 389
N3145 210 270
N3150 210 270
N3175 210 270          

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Fout code 9: 230V verwarmingselement is aan 
terwijl deze uitgeschakeld hoort te zijn.

Zet de koelkast uit en opnieuw 
aan

(reset)

Is foutcode 9 verdwenen? Probleem opgelost
Ja

Nee

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139

Tr
ou

bl
es

ho
ot

in
g

N3000 - series



Fout code 10: 230V netvoeding is buiten bereik

Controleer of de AC voltage 
stabiel tussen de 200 VAC en 

260 VAC is?

AC probleem is niet koelkast 
gerelateerd 

Nee

Ja

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Fout code 11: Geen energiebron beschikbaar en
Display staat op AUTO mode

Selecteer alle bronnen handmatig 
en controleer of er een foutcode 

verschijnt. 
Controleer dit samen met de 

beschrijving van de fout codes
Ja

Nee

!!! Zorg dat er een energiebron 
beschikbaar is !!!

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Fout code 12: Display board en power board 
verliezen communicatie met elkaar.

DC spanning van de koelkast 
moet zijn tussen de 10 V en 15 V

Fout in de 
stroomtoevoer 

Ontkoppel 12V en wacht 5 min 
(zodat automatische zekering af 

kan koelen) Koppel 12 V, Is 
foutcode 12 nog steeds 

aanwezig?

Herstel de 
verbindingen

Opgelost, Of 
verschijnt de 

foutcode 
opnieuw?

Zijn de stekkers van het display 
board en power board OK?

Meet of er op de communicatie 
kabel,bevestigt op het power 

board (stekker met 4 draden)  of 
er tussen wit (+) en groen(-) op 

DC spanning aanwezig is. 
(+/- 5V)?

Nee

Yes

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Repareer dit 
indien 

mogelijk

Controleer of de aansluitingen in 
de stekker wel aanwezig zijn, en 

of deze niet verbogen zijn of 
loszitten

Nee

Ja

JaNee
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Fout code 12: Display board en power board 
verliezen communicatie met elkaar.

Ja

Meet of er bij het display board 
tussen wit en groen. +/- 5V 

aanwezig is?

Nee

Meet op het display board 
tussen de gele (+)en de groene(-

) draad op 230V. Is daar een 
pulse die aan en uit schakeld 
tussen de 0.5 en 0.7 VAC ?

Vervang kabel 
Tussen het 
power- en 

display board

Ja

Contact 
Thetford

Ja

Nee

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

JaNee

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Fout code 13: Thermostaat valt weg; Besturing 
schakelt automatisch over naar een Backup 

Operation System 
Controleer of de thermostat 

aanwezig is Installeer een 
thermostaat

Controleer of de thermostaat 
correct gemonteerd zit in de 

stekker

Zorg dat je 
deze goed 
aansluit

Zorg dat je 
deze correct 

installeert 

Repareer de 
aansluitingen, 

indien 
mogelijk

Controleer of de bedrading van 
het power board op de juiste 

manier is aangesloten 

Controleer of de aansluitingen in 
de stekker aanwezig zijn en niet 

verbogen en of loszitten

Meet de continuïteit van de 
kabel

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Vervang de 
kabel

Nee

Nee

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139
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Onvoldoende prestaties op 12 VDC bron er 
verschijnt geen foutcode.

Controleer of de DC HC 
aansluitingen op het power 

board hoger is dan 12V wanneer 
het 12V verwarmingselement is 

ingeschakeld

DC HC 
problem ( 

vanaf de auto)

Controleer of de verbinding van 
het verwarmingselement naar 

het powerboard > 12 V

Ja
Ja

No

!!! Doe de testen van de 
koelkasten op deze bron via de 

handmatige modus !!!
Controleer of de thermostaat 

gemonteerd zit op de 5de rib van 
rechts binnen in de koelkast.

Installeer de 
thermostaat 
op de juiste 

plaats.

Nee

Ja

Nee

Vervang alleen power board 
(690811)

Productie datum van de koelkast 
is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…..

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Vervang DC 
vewarmingsel-

ement

Nee

Controleer of de DC 
verwarmingselement goed 

geïnstaleerd is.

Contact Thetford

Ja

Ja

Installeer de 
DC heater op 

de juiste 
manier

Nee

Nee

Controleer of het 
verwarmingselement stroom 
opneemt (+/- 15 A bij grote 
koelkasten +/- 11 bij kleine 

koelkasten)

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139Tr
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Ja

No

Nee

Ja

Nee

Vervang alleen power board 
(690811)Productie datum van de koelkast 

is?

Voor 25-3-2013?
Serie nummer < E084P…

Na 25-3-2013?
Serie nummer >/= E084P…..

Vervang power board (690811) en 
display board (LED 690805 or 

LCD 690821

Na 3-3-2014?
Serie nummer >/= E062R1000006

Vervang AC 
verwarmingsel

-ement
Nee

Controleer of de AC 
verwarmingselement goed 

geïnstaleerd is.

Contact Thetford

Ja

Zorg dat de 
AC 

verwarmingsel
ement correct 

is 
geïnstalleerd

Nee

Onvoldoende prestaties op 230 V bron er 
verschijnt geen foutcode.

!!! Doe de testen van de 
koelkasten op deze bron via de 

handmatige modus !!!

Controleer of de spanning 
tussen de (L) en de (N) van het 
power board boven de 220V is 

wanneer het 
verwarmingselement is 

ingeschakeld.

AC (230V) 
stroomtoevoer 

probleem

Controleer of de spanning van 
het verwarmingselement naar 

het power board  > 220V

Controleer of de weerstand van 
het verwarmingselement correct 
in ohm is. (Zie tabel foutcode 8) 

Ja

Controleer of de thermostaat 
gemonteerd zit op de 5de rib van 

rechts binnen in de koelkast.

Installeer de 
thermostaat 
op de juiste 

plaats.
Nee

Ja

Gebruik voor LED :LED KIT:SR 
691138

Gebruik voor LCD:LCD KIT:SR 
691139Tr
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Onvoldoende prestaties op gas en er verschijnt 
geen foutcode.

Aanvoer van de brander is 
schoon. Vlambeeld is mooi 

gesloten en blauw. Gasdruk is 
tussen de 30 en 35mb

Maak de brander 
schoon of vervang 
de brander in het 

geval van een 
slechte 

verbrandingsproces. 
En controleer de 

gasdruk

Controleer of de thermostaat 
gemonteerd zit op de 5de rib van 

rechts binnen in de koelkast.

Installeer een vlam 
verdeler.

Controleer of er een vlam 
verdeler aanwezig is in de 

brander. 

Nee

Ja

Nee

Controleer of de brander in lijn 
ligt met de voorzijde van de 

buis.

Contact Thetford

Ja

Ja

!!! Doe de testen van de 
koelkasten op deze bron via de 

handmatige modus !!!

Installeer de 
thermostaat op de 

juiste plaats.

Stel brander 
Nee

Nee

Ja
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Bijlage: Aansluitschema
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