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Canon 300d  
 
(fotók NEM az enyémek, az alábbi oldalakról vettem át / pictures are NOT mine, I copied them from the mentioned sites) 
 
Tobbe Arnesson 
http://www.lotek.nu/misc/EOS_300D_sub-mirror_repair/ 
Jan-Erik Skata. 
http://web.abo.fi/~jskata/300Drepair/ 
Gary Honis 
http://ghonis2.ho8.com/rebelmodnew.html 
Michael J Dixon. 
http://www.michaeljdixon.co.uk/shop/index.php?main_page=page&id=26&chapter=0 
 
A neten található anyagok, illetve saját tapasztalat alapján.  
 
- szétszerelés 
- expógomb javítás 
- letört segédtükör 
- csap javítás 
- kiégett biztosíték cseréje 
- CMOS kiépítése 
 
Csavarok: 
Vigyázz, hogy visszaszerelésnél a megfelelı csavart használd. 
- a mőanyagba menetelve "facsavar" típusúak 
- fémlemezbe metrikus-szerő 
- az akkufedél fülét két süllyesztett fejő tartja 
- fekete csavarok: az USB csatlakozó körüli mőanyagban (bal oldalon) 
- vannak rövid és hosszú csavarok, erre is figyelj.  
 
Használj pontosan beleillı csavarhúzót! 
Ha a csavar nehezen lazul meg, nyomd rá erısen a csavarhúzót. Ha csak egyszer is megfordulna 
benne, többé NEM tudod kivenni.   
  
A legfontosabb, hogy szerelés elıtt: 
- Kapcsold ki a gépet. 
- Vedd ki az akkut 
- Vedd ki az akkutartó fedele alatt lévı kis gombelemet 
- Vedd ki a CF kártyát 
- A vaku kondenzátora nagyon sokáig megtartja a töltését. Ha annak környékén is szerelned kell, elıtte 
süsd ki egy szigetelt csipeszben tartott 1 kohmos ellenállással (300 V !). Meg is rázhat, tönkre is teheti 
a gépet. 
 
Szerelés közben 
Lehetıleg végig legyen fönt az optika helyett a védıkupak. 
Amikor az elılapot veszed le, le kell majd venned. 
A pormentes munkára úgysem tudsz vigyázni (mindenesetre , ne poros helyen kezd el), a szerelés 
végén ki kell majd fújnod a tükörkaknába került port. Ekkor a por be fog kerülni a mattüveg fölé - 
vagyis nagy valószínőséggel ki kell majd venned a mattüveget, és az alól is ki kell fújnod. 
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A hátlapon van egy dugóval eltakart csavar, pöcköld ki egy szikével a dugót 
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Ezek a fekete csavarok 
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Vedd le az elemtartó fedelét 

 

Ez a két süllyesztett fejő csavar. (A csavarok mellett jobbra látható az említett 
gombelem-tartó) 
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A mutatott helyen, illetve fölötte van egy-egy csavar. Ezek csak a hátlap 
leszerelése után hozzáférhetık, a vázon átnyúlva. 

 

 

 

A hátlapot úgy tudod kivenni, ha kicsit alásegítesz egy csavarhúzóval (át kell 
emelned a csatlakozókon)  
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Vigyázz! 

A hátlap egy szalagkábellel csatlakozik. Ezt az alaplapról válaszd le.  

 

Szalagkábel foglalatok. Föl kell hajtanod a fület. 

 

Vigyázz! 

Az LCD panelt csak nagyon gyengén tartja össze a foglalata, ne tartsd háttal 
lefelé a gépet, mert kieshet! (Nekem kiesett…)  
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Ez a szalagkábel a felsı részhez vezet. Bontsd le az alaplapról.  

 

A lyuk arra szolgál, hogy annál fogva tudod kihúzni ill betolni.. 

 

A felsı rész levételéhez ki kell csavarnod a dioptriaállító csavart. Simán kijön, 
utána gond nélkül vissza tudod tenni. 
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Ezt a csavart ne felejtsd el! 

 

Az elılap leszereléséhez egy lapos csavarhúzóval át kell segítened az alsó 
fémlapon.   

 

Vigyázz! 

Az elılap két kábelkötegel csatlakozik a vázhoz. Elıfordulhat, hogy a vaku 
kábeleit (fehár/sárga/kék, a gép bal oldalán) le kell forrasztanod. 
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Ezen a képen már látszik az expógomb, ami egy fóliára van ráforrasztva. 

Ha le akarod venni, kis hegyő (1 mm-es) pákát használj, magas hımérsékleten 
(pl. 350 fok). Feszíts alá egy kis lapos csavarhúzóval, a lényeg, hogy röviden 
melegítsd fel és azonnal váljon le. Ismételd meg mind a négy forrasztásnál, az 
utolsónál csipeszre lesz szükséged. 

 

Segédtükör csap javítása 

 

Ehhez le kell bontanod a a vaku táppaneljét is. Mindenképpen süsd ki a kondit, 
majd ellenırizd voltmérıvel (300 V). 



Canon 300d  szétszerelés / javítás     ruzsa.janos@autohelp.hu  
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A zöld nyíl mutatja azt, ami az eredeti, letört csapból maradt. 

 

Vagyis ezt a beragasztott mőanyagdarabot. 
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Vésd ki! 

 

 

 

Ebbıl a GEM-kapocsból lesz a csap (egyik szerzı változata) 

 

Meghajlítva. 

 

Beragasztás után. 
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Ez a másik változat (másik szerzı). 

 

Az új csap a helyén. 

 

Biztosíték cseréje a DC panelon. 

 

Ez a DC panel felülrıl. Az árnyékolást távolítsd el! 
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Ezen a képen - pontosan a 239 U alkatrész bal felsı sarkánál - látsz egy 
áthidalást. Alatta van az a bizonyos biztosíték, ami ki szokott égni. Az 
áthidalás nagyon brutális megoldás. Forrassz be inkább egy SMD biztosítékot! 
A Canon elızékenyen kialakította a forrfüleket… 

 

CMOS panel kiszerelés 
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