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SINTOMA:SINTOMA:
Dificuldade na abertura da gaveta do módulo loader DVD.

Causa:Causa:
Arruela lisa 6x2,9x0,5mm incorretamente montada durante o processo de montagem do 
DVD Loading nas blindagens.

SOLUSOLUÇÃÇÃO:O:
Este falha só pode ser corrigida remontando as duas arruelas entre o conjunto DVD e 
blindagens, conforme descrito na sequência das figuras abaixo.

i i Esta correção deverá ser aplicada aos modelos 29PD6932/78R que entrada na oficina com 
problemas na gaveta e os números de série estejam compreendidos entre 51642 a 51770.

Retirar os dois parafusos que fixam 
o mecanismo DVD no gabinete. 
Vide figura (1)

Abaixar a trava do gabinete e 
desencaixar o mecanismo DVD. 
Vide figura (2)
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Puxar o mecanismo DVD para trás 
desencaixando-o do gabinete. Vide 
figura 3

Mecanismo DVD desencaixado do
gabinete. Vide figura 4

Girar o mecanismo DVD 
posicionando-o com a blindagem
superior voltada para baixo. Vide
figura 5

Alinhar as duas linguetas da
blindagem superior para permitir a 
separação da blindagem. Vide
figura 6
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Retirar os 4 parafusos que fixam a 
blindagem mecanismo e extraí-la. 
Vide figura 7

Girar o mecanismo DVD e retirar os
4 parafusos que fixam o mecanismo 
na blindagem. Vide figura 8

Retirar o mecanismo da blindagem 
superior e posiciona-lá para
correção. Vide figura 9

Retirar as arruelas montadas 
incorretamente e montar na posição
correta. Vide figura 10
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CÓDIGO IRIS
Código do defeito = C
Código do reparo = B
Código da seção = SLD

Detalhe da posição das arruelas
(calço adesivo Ø 6x2,9x0,5 mm) na
blindagem inferior. Vide figura 11

Montar e fixar o mecanismo DVD na
blindagem. A seta indica a posição 
do calço adesivo. Vide figura 12

Para fixação adequada monte na sequência inversa das figuras 8, 7, 6, e 1


