
 
Ha a fénycsövek nem világítanak:

Indító kondenzátorok ellenőrzése

1) Ellenőrizze, hogy a készülék csatalakoztat van-e és    
    a hálózati áram be van kapcsolva.  
2) Van egy biztonsági kikapcsoló kapcsoló,  
    amit a helyére betolt gyűjtőtálca működtet.       
    Ellenőrizze, hogy a gyűjtőtálca teljesen, az az              
    ütközési be van tolva. 
3) Szigetelt nyelű csavarhúzóval ellenőrizze 
     belső feszültség rácson van-e feszültség.   
    Óvatosan érintés a szigetelt nyelű csavarhúzó 
    fém részét a rácshoz.  
    CSAK szigetelt nyelű csavarhúzót használjon.  
    Nem fogja meg a fém részét a csavar-  
    húzónak. Ha a rács szikrázik, akkor van   
    feszültség a készülékben. Folytassa az  
    5. pontban leírtakkal. 
4) Ha nem szikrázik, akkor próbálja meg  
    a tápkábelt cserélni. Ha ezek után sem 
    szikrázik, akkor a jelezze a kereskedőnek.

Csatlakoztassa le a tápkábelt a készülékről!

5) Ellenőrizze, hogy az indító kondenzátorok   
    megfelelően lettek-e behelyezve.  
    Húzza ki a gyűjtőtálcát, majd forgassa el  
    a kondenzátort az óra járásával ellentétesen.                
    Ellenőrizze a feliratot. A megfelelő érték: 
    sorozat - S2 típus. Helyezze vissza az indító 
    Kondenzátorokat és gyűjtőtálcát.
    Csatlakoztassa újra az áramellátást.   
    Világítanak a csövek? Ha nem, akkor válassza 
    le az áramot és cserélje ki az indítókat.           
    Helyezze vissza a gyűjtőtálcát és    
    Csatlakoztassa az áramot. Ha nem világítanak
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Fénycsövek ellenőrzése
Csatlakoztassa le a tápkábelt a készülékről!

6) Húzza ki a gyűjtőtálcát.
7) Ellenőrizze, hogy a csövek megfelelően  
    Csatlakoznak-e. A csövet fordítsa el 90° fokban
    Vagy addig, amíg a csövek végén a fém  
    csapok láthatóvá válnak. Könnyed 
    mozdulattal eleje ki a csövet.
8) Ellenőrizze a csövet, hogy nincs-e rajta sérülés.  
    Nyilvánvaló jelek lehetnek a repedések az
    üvegen vagy sötét foltok az üveg belsejében
    a fém zárókupaknál. Cserélje ki a 
    sérült csövet.
9) Ellenőrizze, hogy a csövek a készüléknek  
    megfelelő teljesítményűek-e.
10) Helyezze a csöveket készülékbe úgy, hogy 
    cső fémcsapok fénycsőfoglalat nyílásába   
    Kerüljenek, forgassa el 90° fokban. 
    Kattanást kell éreznie amikor rögzül a cső.
11) Helyezze vissza a gyűjtőtálcát.
12) Csatlakoztassa az áramot. 
13) Jelezze a kereskedőnek ha továbbra sem 
    világítanak a fénycsövek.

gyűjtőtálca (2)

indító kondenzátorok (5)

Hibaelhárítás

    a fénycsövek, akkor folytassa a 6. pont szerint.
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