
 خدمات پس از فروش پاناسونیک فرم توصیه های فنی کد فرم:

 دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش جهت متخصصین کولر گازری   راهنمای رفع عیب عنوان شماره فرم:

خدمات پس از فروشتدوین و تنظیم:  تاریخ ایجاد:   PMMAFارائه کننده:  

در اثر کار کردن غیر عادی سیستم  H25 شرح ایراد ظاهری: Inverterمدل: 

 تصفیه هوا اتفاق می افتد.

 AC/AIR CONDITIONERگروه و محصول: 

 

 H25سیستم تصفیه هوا نانو غیر عادی است. شرح ایراد ظاهری:

 شرایط نادرست :

به همین دلیل عملکرد کولر متوقف  و ( بخش یون ساز دچاراشکال میشودحالت آماده به کار) Standbyدر طی وضعیت 

 میگردد.

 علت خرابی: 

 برد اصلی یونیت داخلی معیوب می باشد.

 معیوب است. G-ماژول پاور یونیت داخلی نانو
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 دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش جهت متخصصین کولر گازری   راهنمای رفع عیب عنوان شماره فرم:

خدمات پس از فروشتدوین و تنظیم:  تاریخ ایجاد:   PMMAFارائه کننده:  
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 راهنمای عیب یابی کولرهای گازی اینورتر:

 

زمانی که بصورت غیر طبیعی مجدداً روشن می 

 شود.

ولتاژدی سی برد اصلی یونیت داخلی ترمینال     

CN-CLN را چک بفرمایید.   

 دستگاه را خاموش کنید

دستگاه را روشن کنید و ولتاژ دی سی بین 

CN-CLNترمینال  را اندازه گیری کنید. 2و  4 پین   

 

ولت می  5آیا ولتاژ دی سی اندازه گیری شده 

 باشد؟

 CN-CLNدستگاه را خاموش کنید و کانکتور 

 رادوباره وصل کنید

ولتاژ دی سی بین دستگاه را روشن کنید و دوباره 

 را اندازه گیری کنید.  2و  4پین  CN-CLNترمینال 

 

 ولت  دی سی  است؟ 5آیا ولتاژ اندازه گیری شده 

دالیل امنیتی توجه: بنا به 

 و جلوگیری از خرابی

قطعات همیشه قبل از 

اینکه قطعه ای را جدا یا 

متصل کنید دستگاه را 

 خاموش نمایید.

یونیت داخلی را چک کنیدبرد اصلی   

  برد اصلی یونیت داخلی را تعویض کنید

 یونیت داخلی را چک کنید  G-ماژول پاور نانو

 تعویض کنید یونیت داخلی را G-ماژول پاور نانو

 

 برد اصلی یونیت داخلی را چک کنید

 برد اصلی یونیت داخلی را تعویض کنید

 بله

 بله

 خیر


