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%XTERNALæTEMPERATUREæSENSORænææ
SHORTæCIRCUIT

sæ $ISCONNECTæCONNECTORæ3ææ"æOFæTHEæEXTERNALæTEMPERATUREæSENSOR æIFæFAULTæ
CODEææISæDISPLAYEDææCHECKæEXTERNALæTEMPERATUREæSENSOR æDIAGRAMæANDæ
TABLEæOFæVALUES æSEEæ0AGEææ)FæTEMPERATUREæSENSORæOKææCHECKæCONNEC
TIONæCABLESææGRæANDææBRWSæFORæSHORTæCIRCUIT æIFæOK æREASSEMBLEæTHEæCON
NECTORæ3ææ"
sæ $ISCONNECTæCONNECTORæ3ææ"æATæTHEæHEATERæANDæMEASUREæTHEæRESISTANCEæ
VALUEæINæCONNECTORæHOUSINGæ"æBETWEENæ0).ææANDæ0).æææ
)NæCASEæOFæSHORTæCIRCUITæTHEæOHMICæVALUEæISææææ6ææææ6æ 
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#ONTROLæUNITænæINTERRUPTION
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RESISTANCEæVALUEæISæOK æRECONNECTæCONNECTORæATæTHEæCONTROLæUNIT
sæ $ISCONNECTæCONNECTORæ3ææ"æATæTHEæHEATER æMEASUREæTHEæRESISTANCEæVALUEæ
BETWEENæ0).ææANDæ0).ææINæCONNECTORæHOUSINGæ" æIFæRESISTANCEæVALUEæOKæ
æREPLACEæCONTROLæBOXæ2ESISTANCEæVALUEæINæCASEæOFæINTERRUPTIONææ
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2EFERæTOæNOTESæONæDIAGNOSISæWITHæMINI
CONTROLLERæONæPAGEæ

sæ )FæTHEæh6ENTILATEvæSWITCHæISæINSTALLED æDISCONNECTæITæANDæCHECKæITæWORKSæ)FæNOTæ
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THEæCONTROLæUNITæ)FæCONTROLæUNITæOK æCHECKæCONNECTIONæCABLESææGRRTæANDææ
TINGæMODEæ)F æONæTHEæOTHERæHAND æTHEæ
BRWSæFORæSHORTæCIRCUIT æIFæOKææRECONNECTæCONNECTORæATæCONTROLæUNIT
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#ONTROLæBOXæDEFECTIVE
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CORRECTæCONTACT

4RANSISTORæERRORæINæCONTROLæBOX

æ 4ESTæCONTROLæBOXæWITHæTESTINGæDEVICE æIFæOKææCHECKæLEADæHARNESSæOFæTHEæEX
TERNALæCOMPONENTSæHASæBEENæCORRECTLYæLAIDæANDæCHECKæFORæDAMAGE æIFæOKææ
CHECKæLEADæHARNESSæFORæCONTINUITY æIFæOKææREPLACEæCONTROLæBOX

!IR¬PRESSURE¬SENSOR¬FAULT¬CODE¬DISPLAY
&AULT¬CODE¬ &AULT¬DESCRIPTION
DISPLAY

#OMMENTS
s¬ 2EMEDIAL¬ACTION



.OæFAULTS





#OMMUNICATIONæLOSSæ

)NTERRUPTIONæOFæTHEæDIAGNOSTICSæCABLEæBETWEENæTHEæCONTROLæBOXæHEATER æANDæTHEæ
AIRæPRESSUREæSENSORæ
sæ #HECKæWIRINGæANDæPLUG INæCONNECTIONS



.OæALTITUDEæADJUSTMENTæ

#ONTROLæBOXæHEATER æDOESæNOTæSUPPORTæALTITUDEæOPERATIONæWITHæTHEæAIRæPRESSUREæ
SENSOR
sæ 5SEæAæCONTROLæBOXæHEATER æWHICHæSUPPORTSæALTITUDEæADJUSTMENT



!IRæPRESSUREæSENSORæFAULT

4HEæAIRæPRESSUREæSENSORæISæDEFECTIVEæ
sæ 2EPLACEæTHEæAIRæPRESSUREæSENSOR

æ 4HISæFAULTæCODEæORæOHMICæVALUEæISæVALIDæFORæAæNEWæGENERATIONæCONTROLæBOXæONLYæ4HISæDIFFERSæFROMæTHEæCONTROLæBOXæTOæDATEæBYæITSæCABLEæLOOMæWRAPPEDæINæCABLEæTAPEæANDæBYæAæ
TEMPERATUREæSENSORæMOUNTEDæONæTHEæSIDE æWHICHæBECOMESæVISIBLEæWHENæTHEæCOVERæISæREMOVED
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