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SONY KV29FX66E CHASSIC:AE6B TV 66-70CM 100 HZ "POWER HIBÁK"
Sok kolléga kérésének teszünk eleget,
amikor az egypercesek rovatot több
oldalra is kibõvítjük. Az igaz, hogy a
szakmai mondanivaló, a logikus hibakeresés csorbát szenved ezeken az
oldalakon, de sajnos nem mindig van
idõ a hibakeresésre. Túlnyomó részt
olyan készülékekkel, hibaesetekkel
szeretnénk foglalkozni ebben a rovatban,
amelyekre már nem fordítható túl sok
idõ, vagy nem hétköznapi megoldása
van. Mint jelen esetben is, és egy további
rovatban "Típushibák", megpróbálunk
egy készülékhez tartozó eseteket összegyûjteni
Hiba:
Tipp:

Néhány másodperc után
kikapcsol, a led 8-t villan.
Ellenõrizze a sorkimenõ
trafót, és az R8895; R8896;
Q8803; Q8804; Q8805;
Q8822; Q8823-t.

Hiba:
Tipp:

Hiba:
Tipp:

Búg, zajos a tápegység.
Cserélje ki a C6012; C6013,
C6016 és C6017-t.
(használjon 1500pF/2000V-t)

Tipp:

Hiba:
Tipp:

Tipp:

Hiba:
Hiba:
Tipp:

Nem indul, amikor hideg.
forrassza át az IC0005-t
(RAM) az "M" panelon.

Hiba:

Kiold, lekapcsol a TV,
a led 2- t villan.
Cserélje ki a Q8806-t.
(P5NB40FP)

Tipp:

Hiba:
Tipp:

Bekapcsol a védelem,
a led 8-t villan.
Cserélje ki az R8868; és az
R8886-t a "D" panelon (180k).

Tipp:

Hiba:

Hiba:
Tipp:

Hiba:

Hiba:
Hiba:
Tipp:

Nem indul a táp,
a led 4-t villan.
Forrassza és ellenõrizze át a
csatlakózókat az eltérítõ
egységnél.

Tipp:

Hiba:
Tipp:

Azonnal bekapcsol a
védelem, a led 8-t villan.
Cserélje ki az R8896;
R8895-t (0R47) és a Q8804
(2SC5696); Q8805; Q8822-t.

Hiba:
Tipp:

Nem indul, a led 8-t villan.
Cserélje ki a C6827-t
(0.01uF), és a Q8822 SMD-t
(MSD601).

Hiba:
Tipp:

Bekapcsol a védelem,
a led 2-t villan.
Ellenõrizze mindhárom
videó erõsítõt (TDA6111).

Hiba:

Nehezen kapcsol be, késõbb
kikapcsol.
Forrassza át az IC0005 lábait
az "M" panelon.
Nem kapcsol be,
a led 2-t villan.
Ellenõrizze az R6019-t(330k)
és a Q8805-t (IRF614).

Tipp:

Tipp:
Hiba:
Tipp:

Bekapcsolás után kikapcsol
Stndby-ba.
Cserélje ki a fojtótekercset
Bekapcsol a védelem,
a led 4-t villan.
Ellenõrizze a forrasztási pontokat az IC5400-nál.

Hiba:
Tipp:
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A led állandóan 5-t villan.
Állítsa be pontosan a G2-t.

Kikapcsol Stndby-ba
(bizonyos idõ után).
Cserélje ki az R6018 (470k);
R6019 (330k)-t és az
IC0005- t az "M" panelon.

Idõközönként bekapcsol a
védelem.
Cserélje ki az R6019-t (330k).
Nem indul, a led 2-t villan.
Ellenõrizze az R8833-t (1R);
az IC7300; IC7325; IC7350-t
(TDA6111).
Nem indul a TV.
Ellenõrizze a sorvégfok
tranzisztort és a sorkimenõ
trafót.
Idõnként kikapcsol, nincs
kép, vagy függõleges
eltérítés.
Rossz az érintkezés az
IC0005-nél az "M" panelon.
Idõnként kikapcsol.
Ellenõrizze az R6018-t
(470k); és az R6019 (330k)-t.

Hiba:

Kb.15 perc után kikapcsol,
a led 3-t villan.
Ellenõrizze a C6005-t (22µF)

Tipp:

Tipp:

Hiba:
Hiba:
Tipp:

Hiba:
Tipp:

Rendszeresen ki-be kapcsol,
hidegen késõbb kapcsol ki.
Cserélje ki az "M" panelon a
Q6201-t, vagy az egész "M"
panelt.

Menet közben kikapcsol,
aztán visszakapcsol és
mûködik megint.
Cserélje ki az "M" panelt.

Hiba:
Tipp:

Hiba:
Hiba:

Kikapcsol bizonyos idõ után.
Cserélje ki az "M" panelt.

Tipp:

Kikapcsol, a led 3-t villan. (a
hiba csak idõnként jön elõ)
Cserélje ki az R6019-t (330k),
ha a hiba nem szûnik meg,
cserélje ki az "M" panelt.
Idõközönként kikapcsol,
a led 4-t villan.
Ellenõrizze a tápegységen a
secunder oldali egyenfeszültségeket.
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• belsõ levelezés
• adatbázis
• adatfeltöltés
• körlevél
• kilépés

upload@elektrodoki.hu email- címre, onnan megfelelõ procedúrák után
kerül be az adatbázisba.

a többi jelölt téma is rövidesen sorra
kerül, fel lesz töltve a megfelelõ helyre.
ELEKTRODOKI

Kezdjük az elején! A "szakmai apróhirdetések" utáni háromnál saját adatainkat alakíthatjuk kedvünk szerint.
Értelemszerûen az adatainkat tartalmazó oldal nyílik itt meg. A "hozzászólások idõrendben" felirat a fórum
oldalait, hozzászólásait állítja sorba,
mégpedig praktikusan a legfrissebbtõl
kezdve. A többi is értelemszerûen
egy-egy, a megnevezésnek megfelelõ
új oldalt nyit ki. Itt azt hiszem, a legérdekesebb, leglátogatottabb az "adatbázis" lesz! 22GB adatmennyiséggel
indult el, és egyre bõvülni fog.
Az adatbázis…
Megnyitva a linket, választani kell a
megjelölt témák közül, így juthatunk
el a kiszemelt információhoz. Szinte

Természetesen a cél a hiánytalan adatbázis, de ezt, azt hiszem mindenki
tudja, igen nehéz elérni! Azért mégis,
itt is az a cél…
A "szakmai apróhirdetések" menüt
megnyitva lehetõség nyílik közzétenni
hirdetésünket. Amennyiben jo-gosultságunk van használni, a szöveg beírása után mindenféle kontroll nélkül
azonnal megjelenik írásunk!
Rákattintva a Mûszaki hiba újság feliratra, a következõ lehetõségek közül
lehet választani:
• aktuális számunk
• archivum
• hobbi kapcsolások
• szakmai apróhirdetések
• újdonságok, technikai érdekességek
• elektronika amatõröknek
• online megrendelõlap
• hirdetõink
Ezek most még (10. 11.) nem teljesen
úgy mûködnek, ahogy tervezve van,
de mire megjelenik eme szösszenet,
valószínûleg mûködni fog mindegyik
hivatkozás. Jelenleg az utolsó megjelent szám tartalomjegyzékét szemlélhetjük meg itt.
ESZOE

kézen fogva vezet a program, nem lehet eltévedni. Ha célhoz értünk, szintén ott a választás lehetõsége, vagy
csak megnyitjuk, nézegetjük az infót,
vagy le is töltjük gépünkre. Amennyiben nem található a kérdéses dokumentum, érdemes felvenni a kapcsolatot az info@muszakihiba.hu címen
az adatbázis kezelõjével. Természetesen lehetõség van az adakozásra is!
Akinek olyan infói, rajzai, sm-jei vannak, melyeket szívesen megosztana
másokkal,
az
elküldheti
az

• egyesületünkrõl
• alapító okirat
• szakmai apróhirdetések
• fogyasztóvédelmi jogszabályok
• vásárlási tanácsok
• jelentkezési lap
• országos talalkozóink
• vissza a fõoldalra
Itt is az a helyzet, nem minden megy
még, de nap, mint nap egyre több
funkció érhetõ el! A hirdetés itt is mûködik! Az Alapító okiratból még csak
egy részlet olvasható, de feltöltése rövidesen megtörténik. A tervek szerint

Ezen a lapon sem minden mûködik
még, a következõ menü látható jelenleg:
• hibabejelentés
• szervizkeresõ
• készülék tesztek
• eztnezdmeg.hu webáruház
• vissza a fõoldalra
Itt is értelemszerû, mit láthatunk a
feliratra kattintva (A linket aktiválvamondja a hozzáértõ). Számunkra a lényeges az, hogy pl. a szervizkeresõ oldalt megnyitva láthatjuk (majd) a hálózathoz tartozó szervizeket.
Remélem, nem voltam túlontúl "szakszerû" és érthetõek voltak a leírt dolgok. Sokmindenrõl lehetne még beszélni, sok dolgot elmondani.
Egy azonban nagyon fontos! Van egy
olyan mondás: "Belejön, mint kis kutya az ugatásba!" Hát ha valahol, itt
sokszorosan igaz. Kaptam olyan kritikát, hogy linkek aktiválásával nem lehet alapokat megtanulni. Ez igaz, de
internetezni viszont igenis linkek aktiválásával lehet! Minél több linket aktiválsz, annál többet látsz, annál több
információ jut el Hozzád, annál több
esetleges problémával találod szembe
magadat! Épp a napokban a Vestel
linkekkel kapcsolatban panaszkodtam
tanácsot kérve egyik kollégánktól.
Az IE nem volt haj-landó ezekrõl a
linkekrõl letölteni, holott más senki
nem panaszkodott. A tanácsok jók
voltak, de nem mentem velük semmire, mert már ezeket régebben megtettem és ennek ellenére sem sikerült a
dolog!
Végül köztes megoldásként telepítettem a gépemre egy "Netscape
Browser" nevû programot és azzal
meg tudtam oldani a problémát.
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