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Midea Blanc E1 hibakód javítási útmutató

1. Áramta|anítsd és indítsd újra a készüléket
2. Ha újra kiáll hibára a készfriék, akkor indítsd újra a

készüléket. Újraindítás után kb.6 perc áll
rendelkezésedre, hogy eluógezd az aIábbi műveleteket.
Ha ezt az időintervaIlumot túlléped, akkor indítsd újra a
készüléket ismét.

3. A beltéri sorkapcsánál a ,,N" és a,,W" kapocs között
mérd meg, hogy megvan-e a 220-24OV. Ha nincs meg a

220-24OV, akkor beltéri panel csere.
4. Ha megvan, akkor lekötöcla beltéri ,,S" vezetékét és

mérd ki a beltéri sorkapcsánáI a,,N" és az,,S" kapocs
között DC24V jelet. Ez a je! ugrálhat 19-24V között,
ilyenkor nincs probIéma. Figyelj, hogy kb.6 percen

belüI l l / a készülék
ra inrlítsd újra a készü]éket. Ha

nincs jel, akkor beltéri paneI csere.

5. Ha a jel megvan, akkor kösd vissza az ,,S" kapocsba a

vezetéket. Menj ki a kültérlhez és kösd kia kültéri,,S"
sorkapcsábóI a beltéribőIjovő vezetéket. Mérd meg ez

az ér és á ,,N" pont között a DC feszültséget. A ió érték
60V körül lesz, és egy kicsit ingadozhat. Ha nem látsz

értéket, vagy nagyon eltérőt, akkor a beltérit és a

kültérit összekötő vezetékllelvan gond. Ha ez az érték
jó, akkor a kültéri panelt kel! cseré|ni.

Csipak Zsolt
D and T Hungary


