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- Įrengimo ir priežiūros vadovas nėra pateikiamas paprastiems naudotojams. Gaminio techninę priežiūrą turi atlikti atitinkamą kvalifikaciją turintis 

profesionalus ir techninis personalas. Neteisinga priežiūra gali sukelti kitų pavojų!

Montavimo techninės priežiūros vadovas nėra skirtas paprastam naudotojui. 

Gaminio techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas profesionalus technikas. 

Neteisinga priežiūra gali sukelti kitų pavojų.

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, būtinai atjunkite maitinimą!

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite maitinimą.Jei maitinimo laidas turi galimų problemų, būtinai 

pakeiskite maitinimo laidą atitinkamais techniniais parametrais (parametrus rasite šiame vadove)!Jei 

maitinimo laidas turi paslėptų gedimų, pakeiskite jį atitinkamu techniniu parametru (parametrų ieškokite 

vadove)

Prieš atlikdami gaminio techninę priežiūrą, atidžiai perskaitykite saugos įspėjimus šiame vadove!

Prieš atlikdami gaminio priežiūrą, atidžiai perskaitykite instrukcijoje pateiktą saugos įspėjimą.Baigus remontą, jį 

galima naudoti tik patikrinus pagal atitinkamas taisykles!

Atlikę techninę priežiūrą, prieš naudodami nustatykite ją pagal atitinkamas taisyklesŠiame techninės 

priežiūros vadove yra keli modeliai, eksploatacijos metu žiūrėkite tikrąjį gaminį!

Šiame techninės priežiūros vadove yra keli modeliai. Eksploatacijos metu žiūrėkite 

tikrąjį gaminį.
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1. Atsargumo priemonės Atsargumo priemonės

1.1 Saugos priemonės Atsargumo priemonės
1. Siekiant išvengti žalos naudotojui ar kitiems asmenims ar turtui, reikia laikytis šių nurodymų.

Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad nesužalotumėte naudotojo ar kitų asmenų arba nesugadintumėte turto.2. 

Neteisingas veikimas dėl instrukcijų nepaisymo gali sužeisti arba sugadinti.

Netinkamas veikimas dėl pastabos nepaisymo gali sužaloti arba sugadinti.3. Prieš atlikdami 

techninę priežiūrą, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas!

Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atidžiai perskaitykite toliau pateiktą pastabą.

1.2 perspėti Įspėjimas

1. Keičiant maitinimo laidą, reikia naudoti tokį maitinimo laidą: modelis ne mažesnis kaip 3*0,75 mm^2 Izoliuotas maitinimo laidas, atsparus karščiui70℃ aukščiau.

Keisdami maitinimo laidą, naudokite izoliacinį maitinimo laidą, kurio modelio numeris ne mažesnis kaip
3*0,75mm̂ 2 ir atsparumas karščiui virš 70℃.

2. Aplink šį produktą50 mmVisi viduje esantys prietaisai turi būti atsparūs karščiui75°CAukščiau, priešingu atveju naudojant šį gaminį aplinkiniai prietaisai 

gali deformuotis.

Visi prietaisai, esantys 50 mm atstumu aplink gaminį, turi būti atsparūs karščiui virš 75°C, priešingu atveju
aplinkiniai prietaisai bus deformuoti gaminio naudojimo metu.

3. Išimdami pakavimo medžiagas, venkite metalinių lakštų, pakavimo maišelių, putplasčio, varžtų ir kitų vaikams lengvai prieinamų medžiagų, kad išvengtumėte galimų 

grėsmių.Pavyzdžiui, žaisdami su pakavimo maišeliais vaikai gali praryti smulkias dalis arba uždusti.

Pašalinus pakavimo medžiagą, metalinis gabalas, burbulinis maišelis, putplastis ir varžtas ir kt. turi būti 
laikomi vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad būtų išvengta galimos grėsmės, pvz., vaikai gali praryti 
mažesnį komponentą arba uždusti žaisdami pakavimo maišelį.

2. dydis Matmenys
2.1 Bokšto gaubto dydis Bokšto tipo gartraukio matmenys

MODELIS X Y Z H
E60MEW0A09 600 mm 500 mm 390-680 mm 690-980 mm
E90MEW0A09 900 mm 500 mm 390-680 mm 690-980 mm

--



2.2 TTipo gaubto dydis T tipo gartraukio matmenys

MODELIS X Y Z H
E60AEW1M19 600 mm 500 mm 400-780 mm 440-820 mm
E90AEW1M19 900 mm 500 mm 400-780 mm 440-820 mm

2.3 Arkinio stiklo tipo gaubtas Lankinio stiklo gaubto matmenys

MODELIS X Y Z H
E60AEW1V33 600 mm 500 mm 390-770 mm 500-880 mm
E90AEW1V33 900 mm 500 mm 390-770 mm 500-880 mm

Pastaba: Dydžio duomenys yra tik nuoroda.

Pastaba: matmenų duomenys yra tik nuoroda.
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3. Funkcija Funkcija
3.1 Apšvietimo funkcija Apšvietimo funkcija

Kairėje paveikslėlio pusėje yra mechaninio jungiklio valdymo skydelio schema, o dešinėje - elektroninio jungiklio valdymo skydelio schema. Tiesiog paspauskite raudona rodykle nurodytą 

mygtuką, kad įjungtumėte šviesą, ir paspauskite mygtuką dar kartą, kad išjungtumėte šviesa.

Kaip parodyta paveikslėlyje, mechaninio jungiklio valdymo skydelis kairėje, elektroninio jungiklio valdymo pultas dešinėje; tol, kol 
paspaudžiate raudonos rodyklės nurodytą mygtuką, lemputė dega; paspauskite dar kartą, lemputė išjungta;

3.2 Alyvos dūmų funkcija Dūmų sugėrimo funkcija
3.2.1 Mechaninis jungiklis Mechaninis jungiklis

Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite raudonos rodyklės mygtuką, kad įjungtumėte didelio oro kiekio dūmų ištraukimo funkciją; paspauskite geltonos rodyklės mygtuką, kad perjungtumėte į 

vidutinio oro kiekio dūmų ištraukimo funkciją; paspauskite žalios rodyklės mygtuką, kad įjungtumėte mažo oro kiekio dūmų išmetimo funkcija.

Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite raudonos rodyklės pažymėtą mygtuką, didelio oro srauto dūmų ištraukimo 
funkcija įjungta; paspauskite geltonos rodyklės nurodytą mygtuką, perjungę į vidurinio oro srauto dūmų šalinimo funkciją; 
paspauskite raudonos rodyklės pažymėtą mygtuką , perjungta į mažo oro srauto dūmų ištraukimo funkciją.

Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite mygtuką, pažymėtą raudona rodykle kairėje, kad pašalintumėte visas dūmų ištraukimo funkcijas, išskyrus apšvietimo lemputę, ir visi dūmų funkcijų mygtukai bus 

automatiškai nustatyti iš naujo.

Kaip parodyta paveikslėlyje, paspauskite kairįjį mygtuką, pažymėtą raudona rodykle, visos dūmų šalinimo funkcijos, išskyrus lemputę, 
bus atšauktos. Visi dūmų šalinimo funkcijų mygtukai bus automatiškai nustatyti iš naujo.
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3.2.2 Elektroninis jungiklis Elektroninis jungiklis

Mygtukas, pažymėtas raudona rodykle paveikslėlyje, yra virimo dūmų paleidimo mygtukas. Paspaudus paleidimo mygtuką, paleidimo mygtukas užsidega raudonai, o ventiliatoriaus numatytoji pavara įsijungia ir 

užsidega raudonai. Šiuo metu jūs gali paspausti priekinio stiklo mygtuką ir pasirinkti tris skirtingus oro kiekius pagal poreikį. Įprastoje darbo būsenoje dar kartą paspauskite paleidimo mygtuką, gartraukis įjungs delsą3 min

Uždaryta būsena ir automatiškai perjungiama į mažos pavaros veikimą. Įprastomis darbo sąlygomis du kartus paspauskite paleidimo mygtuką ir gartraukio alyvos garų siurbimo funkcija bus nedelsiant išjungta.

Kaip parodyta paveikslėlyje, raudona rodykle pažymėtas mygtukas yra dūmų išmetimo paleidimas, paspauskite mygtuką 
"Start", jis šviečia raudonai ir ventiliatoriaus numatytasis nustatymas įsijungia ir šviečia raudona šviesa, šiuo metu pagal poreikį 
paspauskite greitį nustatymo mygtuku galima pasirinkti tris skirtingus oro srautus. Esant normalioms darbo sąlygoms, dar kartą 
paspauskite mygtuką „Start“, gartraukis pereina 3 min. uždelsimo išjungimo būseną ir automatiškai persijungia į mažą greitį. 
Įprastomis darbo sąlygomis du kartus paspauskite „Start“ mygtuką, dūmai gartraukio sugerties funkcija iš karto išjungiama.

Pastaba: apie konkrečias kiekvieno gaminio funkcijas ir operacijas žr. atitinkamo gaminio vadovą!

Pastaba: žr. atitinkamo gaminio instrukcijų knygelę
konkrečią kiekvieno gaminio funkciją ir veikimą.

4. Grandinės schema Grandinės schema
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Pastaba: jungimo schema yra pagrindinio modelio schema.Jei yra kokių nors skirtumų, žr. gaminio vadove pateiktą grandinės schemą!

Pastaba: aukščiau pateikta pagrindinių modelių grandinės schema, atkreipkite dėmesį į grandinę
diagrama gaminio instrukcijų knygelėje, jei yra skirtumų.

5. Diegti Montavimas
5.1 Paruošimas prieš montavimą Paruošimas prieš montavimą
1. Pirmiausia išimkite pakuotę, o tada įdiekite pagal matmenis, nurodytus šiose instrukcijose. (Prašome tinkamai išmesti pakavimo medžiagas)

Pirmiausia išimkite pakuotę, tada sumontuokite pagal matmenis, pateiktus žemiau; (tinkamai 
išmeskite pakavimo medžiagą)

2. Lankinio stiklo gaubtui išimkite korpusą iš pakuotės, išimkite lankinį stiklą iš pakuotės dėžutės ir įdėkite stiklą ant visos mašinos pagal brėžinius.

Lankinio stiklo gaubtui išimkite lankinį stiklą iš sandarinimo dėžutės, nuėmę korpuso sandariklį, 
tada įdėkite stiklą ant gaubto pagal pridedamą paveikslėlį.

3. Gaubtas neturi liestis su degiais, sprogiais ir aukštai temperatūrai neatspariais daiktais arba arti jų.

Jokie degūs, sprogūs ar karščiui neatsparūs gaminiai neturi liestis ar priartėti prie gartraukio.
4. Siena, ant kurios montuojamas gaubtas, turi būti pakankamai tvirta ir pakankamai plokščia, kad būtų užtikrintas pakankamas gaminio stabilumas.

Siena, kurioje kabėjo gaubtas, turi būti pakankamai tvirta, kad užtikrintų tinkamą gaminio stabilumą.

Lenkto stiklo gaubto stiklo montavimo schemaArkinio stiklo gaubto stiklo montavimo schema

-



5.2 Kapoto montavimas Gartraukio montavimas
60 cm Bokšto gaubto montavimo schema

60 cm bokšto tipo gartraukio montavimo schema
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90 cm Bokšto gaubto montavimo schema

90 cm bokšto tipo gartraukio montavimo schema
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60 cm TTipo gaubto montavimo schema

60 cm T tipo gartraukio montavimo schema
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90 cm TTipo gaubto montavimo schema

90 cm T tipo gartraukio montavimo schema



60 cm Lankinio stiklo tipo gaubto montavimo schema

60 cm lankinio stiklo gaubto montavimo schema
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90 cm Lankinio stiklo dūmų mašinos montavimas

90 cm lankinio stiklo gaubto montavimo schema
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6. Dalių išmontavimas Komponentų montavimas ir išmontavimas

6.1 Filtrų surinkimas ir išmontavimas Filtrų montavimas ir išmontavimas

Suimkite filtro tinklelį ranka, paspauskite jį žemyn ir ištraukite į išorę.

Užsekite filtro sagtį ranka, nuspauskite ir ištraukite

6.2 Aktyvintos anglies pakaitinis surinkimas ir išmontavimas Anglies keitimas, montavimas ir išmontavimas

Ventiliatoriaus surinkimas
Filtras

Filtrasanglis
anglis

--



Išimkite aktyvintąją anglį: pirmiausia išimkite filtrą, o po to laikykite vieną iš aktyvintos anglies abiejose aktyvintosios anglies pusėse ir pasukite ją raudonos rodyklės atsipalaidavimo kryptimi, kad 

būtų galima pasukti vidurinį aktyvintos anglies užraktą. laisvoje padėtyje aktyvintąją anglį galima išimti, o kitą aktyvintąją anglį išimti. Pakartokite veiksmą tik dabar ir išimkite aktyvintą anglį.

Sumontuokite aktyvuotą anglį: taip pat suimkite abi aktyvintos anglies puses, prispauskite aktyvintąją anglį arti ventiliatoriaus agregato oro įleidimo galinio paviršiaus ir pasukite jį į priveržimo padėtį priešinga 

raudonos rodyklės kryptimi, kad užsifiksuotų aktyvintoji anglis. .

Išimkite anglį: pirmiausia nuimkite sietelį, tada suimkite už dvi vienos anglies puses, pasukite laisvoje rodyklėje

kryptimi, kol atsilaisvins spynos fiksatorius anglies viduryje, tada 
išimkite anglį. Kita anglis gali pakartoti minėtą judesį ir išimti.

Įdėkite anglis: suimkite dvi anglies puses, tada pasukite anglies galinį paviršių arti ventiliatoriaus oro įleidimo angos

surinkimas rodyklės kryptimi į tvirtinimo padėtį, kol bus pritvirtinta anglis.

6.3 Nuimkite priekinį dėžutės skydelį Išmontuokite kėbulo priekinę plokštę

Įrankis: Phillips atsuktuvas Įrankis: kryžminis atsuktuvasŽingsniai: bokšto gaubtas irTSpintelės priekinį skydelį 

galima nuimti įrankių pagalba, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

Žingsnis: Bokšto tipo ir T tipo gaubto korpuso priekinę plokštę galima išmontuoti įrankiu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau

Dėžutės priekinis skydelis

Korpuso priekinė plokštė
Dėžutės priekinis skydelis

Kėbulo priekis
Plokštelė

Naudodami Phillips atsuktuvą atsukite du varžtus iš raudonos rodyklės nurodytos vietos, tada patraukite priekinį dėžutės skydelį mėlynos rodyklės 

kryptimi, kad išimtumėte priekinį dėžutės skydelį.Raudonos rodyklės nurodytoje padėtyje kryžminiu atsuktuvu atsukite du varžtus, tada ištraukite
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korpuso priekinė plokštė mėlynos rodyklės kryptimi.

6.4 Prožektorių išmontavimas Prožektorių išmontavimas

žingsnis1: Kaip aukščiau6.3Nuimkite priekinį skydelį.1 veiksmas: 

kaip nurodyta pirmiau 6.3, išardykite priekinę plokštę

žingsnis 2: Ištraukite prožektoriaus laidų gnybtą ir ranka paspauskite prožektorių skeveldrą, kad išspaustumėte prožektorių iš priekinio skydelio, kaip parodyta paveikslėlyje.

2 veiksmas: ištraukite prožektorių gnybtą, ranka paspauskite prožektorių skeveldrą, kad ištrauktumėte prožektorių
priekinė plokštė, kaip parodyta nuotraukose

„Spotlight“ terminalas

Traukti

prožektorių terminalas

išeiti į

Paspauskite šrapnelį ir 
stumkite prožektorių į priekį

-



Prožektorius išspaudžiamas iš priekinio skydelio, kad būtų baigtas prožektorius

Išspauskite prožektorių iš priekinės plokštės ir užbaikite prožektorių išmontavimą

Jei tai kaitinamoji lempa, pasukite kaitinamąją lemputę tiesiai ir išimkite lemputę, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:

Jei naudojama kaitinamoji lempa, pasukite kaitinamąją lemputę tiesiai, nuimkite lempą, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

6.5 Jungiklio pašalinimas Jungiklio išmontavimas

Įrankiai: Phillips atsuktuvas Įrankis: kryžminis atsuktuvas

žingsnis 1: Kaip aukščiau 6.3 Nuimkite priekinį skydelį ir ištraukite elektroninio jungiklio laidų gnybtą, kaip parodyta paveikslėlyje.

1 veiksmas: kaip nurodyta aukščiau 6.3, išardykite priekinę plokštę, ištraukite elektroninio jungiklio gnybtą, kaip parodyta
paveikslėlį.
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žingsnis 2: Naudodami Phillips atsuktuvą atsukite du jungiklio dėžutės tvirtinimo varžtus, kad užbaigtumėte jungiklio išmontavimą, kaip 

parodyta paveikslėlyje.2 veiksmas: atsuktuvu nuimkite du jungiklių dėžutės varžtus, kad užbaigtumėte jungiklio išmontavimą,

kaip parodyta nuotraukose.

Du montavimo varžtai ant 
jungiklio dėžutės

Išardykite varžtą

Išimkite jungiklio bloką ir užbaikite jungiklio išmontavimą

Išimkite jungiklio bloką, kad užbaigtumėte jungiklio išmontavimą

6.6 Išardykite ventiliatoriaus bloką Išmontuokite ventiliatoriaus mazgą

Įrankis: Phillips atsuktuvas

Įrankis: kryžminis atsuktuvas

žingsnis1: Nuimkite gaubtą ir padėkite jį ant atviros platformos.

1 veiksmas: nuimkite gartraukį ir laikykite jį ant atviros platformos.

-- 16



žingsnis2: Naudodami Phillips atsuktuvą atlaisvinkite dekoratyvinio dangtelio tvirtinimo varžtus2Nuimkite dekoratyvinį dangtelį, dūmų vamzdį ir filtro 

mazgą, kaip parodyta paveikslėlyje.2 veiksmas: kryžminiu atsuktuvu nusukite du pritvirtintus dekoratyvinio dangtelio varžtus, nuimkite

apdailos dangtis, dūmų išleidimo anga ir filtro mazgas, kaip parodyta nuotraukose.

žingsnis3: Naudodami Phillips atsuktuvą atsukite jungiamosios dėžutės dangtelį ir ištraukite ventiliatoriaus mazgo laidų gnybtus. Jei variklis yra kondensatoriaus variklis, atsukite įžeminimo varžtą 

ir ištraukite kondensatoriaus gnybtą; jei variklis yra tamsinto poliaus variklis , prijunkite laidus tiesiogiai Ištraukite gnybtą, kaip parodyta kondensatoriaus variklio ventiliatoriaus keitimo mazgo scheminėje 

schemoje.

3 veiksmas: kryžminiu atsuktuvu atsukite jungiamosios dėžutės dangtelį. Ištraukite ventiliatoriaus bloko gnybtą. Jei 

naudojamas kondensatoriaus variklis, atsukite įžeminimo varžtą ir išimkite kondensatoriaus gnybtą. Jei naudojamas 

tamsintas polius variklis, ištraukite gnybtą tiesiai. Žemiau yra kondensatoriaus variklio ventiliatoriaus bloko pakeitimo 

schema
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žingsnis4: Naudodami Phillips atsuktuvą atsukite keturis varžtus, pritvirtintus ventiliatoriaus bloko viršuje, ir vieną varžtą, įmontuotą ant spiralės kojelės, ir galiausiai išimkite ventiliatoriaus bloką 

iš važiuoklės, kaip parodyta paveikslėlyje.

4 veiksmas: kryžminiu atsuktuvu atsukite keturis varžtus, pritvirtinančius ventiliatoriaus bloko viršų, ir vieną varžtą

spiralės pėdą, tada iš korpuso išimkite ventiliatoriaus mazgą, kaip parodyta paveikslėlyje.

Keturi varžtai ventiliatoriaus 
bloko viršuje

Volutinės kojelės montavimo 
varžtas
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Ventiliatoriaus surinkimo 
išmontavimas baigtas

6.7 Ištraukite maitinimo laidą Išmontuokite maitinimo laidą

įrankis:HAtsuktuvas su galvute, specialios vielos gnybtų replėsĮrankis: H atsuktuvas, specialios užsegimo žnyplėsJei maitinimo laidas pritvirtintas užspaudimo bloku, atidarykite skirstomosios dėžutės dangtelį 

vadovaudamiesi aukščiau esančiame paveikslėlyje pateiktais veiksmais ir naudokiteHAtsuktuvu nuimkite užspaudimo bloką ir ištraukite maitinimo laido gnybtą, kaip parodyta paveikslėlyje:

Jei maitinimo laidui pritvirtinti naudojate presavimo bloką, atidarykite jungiamosios dėžutės dangtį, kaip aprašyta aukščiau, nuimkite 

presavimo bloką H formos atsuktuvu, ištraukite maitinimo laido gnybtą.

Spaudimas

H formos varžtas

blokas ir H atsuktuvas

Maitinimo laido gnybtas
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Jei maitinimo laidas pritvirtintas vielos sagtimi, specialiomis vielos sagties replėmis užfiksuokite vielos sagtį ant spiralės tvirtinimo plokštės ir galiausiai ištraukite maitinimo laido gnybtą, kaip parodyta paveikslėlyje 

žemiau:

Jei maitinimo laidui pritvirtinti naudojate įvorę, specialiomis žnyplėmis ištraukite įvorę ant spiralės tvirtinimo plokštės, 

galiausiai ištraukite maitinimo laido gnybtą.

maitinimo laido įvorė Specialios maitinimo laido 
žnyplės

Maitinimo laido išmontavimas
baigtas

6.8 Elektros laidų plokštės nuėmimas Gnybtų bloko išmontavimas
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žingsnis 1:Kaip 6.4 su 6.5 Ištraukite laidų plokštės gnybtus, kaip parodyta paveikslėlyje.

1 veiksmas: kaip nurodyta aukščiau 6.4 ir 6.5, ištraukite visus gnybtų bloko gnybtus, kaip parodyta paveikslėlyje.

žingsnis 2: Naudodami Phillips atsuktuvą atsukite keturis mažus varžtus (raudona rodyklė aukščiau esančiame paveikslėlyje), kurie pritvirtina laidų plokštę, kad užbaigtumėte 

laidų plokštės išmontavimą.2 veiksmas: kryžminiu atsuktuvu atsukite keturis mažus varžtus, fiksuojančius gnybtų bloką (kaip aukščiau esanti raudona rodyklė)

užbaigti gnybtų bloko išmontavimą

7. Problemų sprendimas Problemų sprendimas

7.1 Blogi elektros prietaisai Elektros prietaisų gedimai
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problema

Problema
Galimos priežastys

Galimos priežastys

Priežiūros priemonės

Priežiūros atsakomosios priemonės
1. Pakeiskite tų pačių specifikacijų ir modelių prožektorius;

Pakeiskite jį tos pačios specifikacijos ir modelio prožektoriumi 2. Patikrinkite, ar 

nepažeisti šviesos laido ir pačios grandinės laidų gnybtai, pvz1. Prožektorius sensta ir pažeistas;

Prožektorius turi senėjimo pažeidimų. 2. Šviesos 

laidas blogai kontaktuoja arba pažeistas;

Lempos laidas blogai kontaktuoja arba pažeistas. 3. Prožektorių 

valdymo jungiklis yra pažeistas arba jo kontaktas yra prastas;

Prožektorių valdymo jungiklis pažeistas arba 
prastas kontaktas.

4.Pažeista elektros instaliacijos plokštė arba sugedę laidai.

Gnybtų blokas pažeistas arba prastas 
kontaktas.

Jei jis pažeistas, pakeiskite šviesos laidą;

Patikrinkite, ar nepažeistas kiekvienas lempos laido gnybtas ir pati 
grandinė, jei jie pažeisti, pakeiskite lempos laidą.
3.Patikrinkite, ar jungiklis veikia tinkamai, jei jungiklio mygtukas pažeistas, pakeiskite jungiklį(1) Prožektorius neužsidega

„Spotlight“ – ne
šviesti

Komponentas

Patikrinkite, ar jungiklis veikia normaliai, jei jungiklio mygtukas 
pažeistas, pakeiskite jungiklio bloką.
4. Jei visos pirmiau nurodytos problemos veikia normaliai, o prožektorius vis dar nedega, taip gali būti

Laidų plokštė pažeista, pakeiskite laidų plokštę ir patikrinkite dar kartą.

Jei pirmiau nurodytos problemos veikia normaliai, bet 
prožektorius vis tiek nešviečia, tikriausiai pažeistas gnybtų blokas, 
pakeiskite gnybtų bloką ir patikrinkite dar kartą.

1. Patikrinkite, ar valdymo jungiklio mygtukas veikia normaliai, jei mygtukas pažeistas, pakeiskite

1. Valdymo jungiklis pažeistas;

Valdymo jungiklis pažeistas. 2. 

Ventiliatoriaus gnybtas blogai kontaktuoja;

Ventiliatoriaus gnybtas turi prastą kontaktą. 3. Pažeista 

elektros instaliacijos plokštė arba sugedę laidai;

Gnybtų blokas pažeistas arba prastas 
kontaktas.
4. Ventiliatoriaus mazgas pažeistas.

Ventiliatoriaus mazgas pažeistas.

Pakeiskite jungiklio bloką;

Patikrinkite, ar valdiklis su mygtuku veikia normaliai. Jei 
mygtukas pažeistas, pakeiskite jungiklio bloką.
2. Patikrinkite, ar kiekvieno ventiliatoriaus gnybto jungtis yra normali ir ar yra linija

Jei grandinė pažeista, pakeiskite ventiliatoriaus bloką;

Patikrinkite, ar visi ventiliatoriaus gnybtai yra normalūs ir nepažeista 
grandinė, jei grandinė pažeista, pakeiskite ventiliatoriaus bloką. 
Patikrinkite, ar laidų plokštė nepažeista ar perdegusi, jei ji pažeista, 
pakeiskite laidų plokštęPatikrinkite, ar gnybtų blokas nepažeistas ar 
perdegęs, jei pažeistas, pakeiskite gnybtų bloką
4. Jei visos pirmiau nurodytos problemos veikia normaliai, pakeiskite ventiliatoriaus bloką ir iš naujo 

patikrinkiteJei pirmiau nurodytos problemos veikia normaliai, pakeiskite ventiliatoriaus bloką ir iš naujo 

patikrinkite.

(2) Ventiliatorius nesisuka

Ventiliatorius nesisuka
；

.

1. Patikrinkite, ar yra kištukas ir ar jis normaliai maitinamas;

Patikrinkite, ar jis turi kištukinį arba įprastą maitinimo jungtį 2. Patikrinkite, ar 

maitinimo laido gnybtai normaliai liečiasi, ar maitinimo laidas nepažeistas,

1. Maitinimas neįjungtas normaliai arba kištukas neįjungtas;

Įprastai nebuvo įjungtas maitinimas arba 
neįkištas kištukas.
2. Maitinimo laidas pažeistas arba jo kontaktas prastas;

Maitinimo laidas pažeistas arba blogas kontaktas. 3. 

Pažeista arba perdegusi laidų plokštė;

Gnybtų blokas pažeistas arba perdegęs 4. Pažeistas 

jungiklio komponentas;
Jungiklio mazgas buvo pažeistas. 5. Pažeisti 

ventiliatoriaus komponentai ir prožektoriai.

Pažeistas ir ventiliatoriaus mazgas, ir 
prožektorius.

Jei pažeistas, pakeiskite tos pačios specifikacijos maitinimo laidą;

Patikrinkite, ar maitinimo laido gnybtas turi normalų kontaktą arba nėra 
pažeistas, jei pažeistas, pakeiskite tą patį maitinimo laidą. 3. Patikrinkite, ar 
laidų plokštė nepažeista ar perdegusi, jei ji pažeista, pakeiskite laidų plokštę
Patikrinkite, ar gnybtų blokas nepažeistas ar perdegęs, jei pažeistas, 
pakeiskite gnybtų bloką

4. Patikrinkite, ar tinkamai paspaustas jungiklio komponentas ir ar nepažeista jungiklio komponento grandinė

；
(3) Ir prožektoriai, ir ventiliatoriai

Neveikia

Tiek dėmesio centre
ir ventiliatorius neveikia Jei jis pažeistas arba prastas kontaktas, pakeiskite jungiklio bloką, jei jis pažeistas;

Patikrinkite, ar swithc agregato mygtukas veikia normaliai ir ar 
nepažeista grandinė arba prastas kontaktas, jei mygtukas 
pažeistas, pakeiskite jungiklio bloką.
5. Jei pirmiau nurodytos problemos veikia normaliai, pakeiskite ventiliatoriaus bloką ir prožektorius ir iš 

naujo patikrinkite.

Jei pirmiau nurodytos problemos veikia normaliai, pakeiskite ventiliatoriaus 

bloką ir prožektorių, išbandykite dar kartą.
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Pastebėti!Atsargiai

1. Prieš tikrindami gedimą, patikrinkite maitinimo laido įžeminimą;

Prieš tikrindami gedimą, patikrinkite maitinimo laido įžeminimą.
2. Atkreipkite dėmesį į aukštos įtampos grandinės dalį.

Atkreipkite dėmesį į aukštos įtampos grandinę.

7.2 Pagrindinių komponentų techninė priežiūra ir testavimas Pagrindinių komponentų priežiūra ir aptikimas

7.2.1 Jungiklio mazgo keitimas Jungiklio mazgo keitimas
Įrankis: Phillips atsuktuvas Įrankis: kryžminis 

atsuktuvasŽingsniai:Veikimo žingsnis:

1. Padėkite gaubtą ant plokščios platformos ir atjunkite maitinimą;

Padėkite gartraukį ant plokščios platformos, išjunkite maitinimą;
2. pagal 6.5 Jungiklio išmontavimo žingsnio metodas pažeistam jungiklio blokui išardyti;

Išardykite pažeistą jungiklio bloką pagal 6.5 punkte nurodytą jungiklio išmontavimo žingsnį;
3.Sekite nepažeistą jungiklio agregatą, paruoštą pakeisti 6.5 Norėdami įdiegti jungiklio bloką, pakeiskite veiksmų seką.

Paruoškite nepažeistą jungiklio bloką pakeisti; sumontuokite jungiklio bloką pagal priešingą 6.5 
žingsnių seką.

7.2.2 Elektros laidų plokštės keitimas Terminalo bloko keitimas
Įrankis: Phillips atsuktuvas Įrankis: kryžminis 

atsuktuvasŽingsniai:Veikimo žingsnis:

1. Padėkite gaubtą ant plokščios platformos ir atjunkite maitinimą;

Padėkite gartraukį ant plokščios platformos, išjunkite maitinimą;
2. pagal 6.8 Laidų plokštės pašalinimo žingsnio būdas: Nuimkite pažeistą laidų plokštę;

Išardykite pažeistą gnybtų bloką pagal gnybtų bloko išmontavimo žingsnį 6.8;
3.Paruošta pakeisti nepažeistą gnybtų bloką pagal 6.8 Norėdami įdiegti gnybtų bloką, pakeiskite veiksmų seką.

Paruoškite nepažeistą gnybtų bloką pakeisti; sumontuokite gnybtų bloką pagal priešingą 6.8 
žingsnių seką

7.2.3 Ventiliatoriaus mazgo keitimas Ventiliatoriaus mazgo keitimas

Įrankis: Phillips atsuktuvas Įrankis: kryžminis 

atsuktuvasŽingsniai:Veikimo žingsnis:

1. pagal 6.6 Ventiliatoriaus bloko išmontavimo žingsniai: Išardykite pažeistą ventiliatoriaus mazgą;

Išardykite pažeistą ventiliatoriaus mazgą pagal ventiliatoriaus agregato išmontavimo žingsnį 6.6;
2. Paruošta pakeisti nepažeistą ventiliatoriaus agregatą, kaip nurodyta 6.6 Norėdami sumontuoti ventiliatoriaus mazgą, pakeiskite veiksmų seką. Atkreipkite dėmesį į tamsesnius polių variklius ir kondensatorius

Variklio išmontavimas ir montavimas skiriasi.

Paruoškite nepažeistą ventiliatoriaus agregatą pakeisti; sumontuokite ventiliatoriaus agregatą pagal priešingą 6.6 
žingsnių seką. Atkreipkite dėmesį į užtamsintų polių variklio ir kondensatoriaus variklio išmontavimo ir montavimo 
skirtumus.
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7.2.4 Prožektorių keitimas Prožektorių keitimas
Įrankis: Phillips atsuktuvas Įrankis: kryžminis 

atsuktuvasŽingsniai:Veikimo žingsnis:

1. pagal 6.4 Prožektorių pašalinimo žingsnių metodas pažeistam prožektoriui pašalinti;

Išmontuokite pažeistą prožektorių pagal 6.4 punkte nurodytą prožektorių išmontavimo žingsnį;

2. Nepažeisti prožektoriai, paruošti keisti, sekite 6.4 Sumontuokite prožektorių atvirkštine tvarka. Atkreipkite dėmesį, ar prožektorių specifikacijos ir modelis sutampa

Į.
Paruoškite nepažeistą prožektorių pakeisti; sumontuokite prožektorių pagal priešingą 6.4 žingsnių 
seką. Atkreipkite dėmesį, ar prožektorių specifikacijos ir modelis atitinka.

GALAS
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