
 Daewoo تلویزیون دوو تعمیر

ّای  تلَیضیَى هیثایؼت هالن اًتخاب خَد سا سٍی ٍیظگی 1تشای خشیذ ٍ اػتفادُ  : Daewoo تلویزیون دوو تعمیر

دس ایي . ّا داسای ًماط لَت ٍ ضعف تیـواسی ّؼتٌذ الثتِ وِ تواهی تلَیضیَى. خاف ٍ هٌحلش تِ فشد تلَیضیَى لشاس تذّیذ

 تعویش تلَیضیَى .تحث ّن تِ تشسػی خشاتی تلَیضیَى دٍٍ خَاّین پشداخت

ّای تىاس  ّا ٍ تىٌَلَطی تَاًذ دس سًٍذ ویفیت تاثیشگزاس تاؿذ، ٍیظگی تِ غیش اص ایٌىِ تَلیذ خاسج ٍ یا داخل تَدى تلَیضیَى هی

ّای تَلیذوٌٌذُ تلَیضیَى ٍ لَاصم  اوٌَى تیؾ ؿشوت. سفتِ دس ػاخت ایي دػتگاُ اص عَاهل صیاد هْن دس ویفیت آى هیثاؿذ

تَلیذ وٌٌذ وِ عالٍُ تش واسایی اكلی ؿاى تِ پخؾ تلاٍیش تا خلَكیات هٌحلش تِ فشد  وٌٌذ هحلَالتی سا تشلی ػعی هی

 .تپشداصًذ

تیـتشیي . ّای دیگش داسا ّؼتٌذ ّایی ّؼتٌذ وِ ایي ٍیظگی خاف سا تیي تواهی تلَیضیَى ّای دٍٍ اص خولِ تلَیضیَى تلَیضیَى

اػت؟ تتوام ٍػایل خاًگی تلَیضیَى دٍٍ ّواًٌذ تشًذّای  ػَالی وِ هی پشػٌذ ایي هیثاؿذ وِ ویفیت تلَیضیَى دٍٍ چغَس

 .لذستوٌذ داسای ویفیت ٍ اػتاًذاسد تاالی ّؼت

اها تشای ؿٌاخت خشاتی . ّای تشلی ٍ یا الىتشًٍیىی دیگش سخ دّذ تَاًذ ّوچَى تواهی دػتگاُ خشاتی تلَیضیَى دٍٍ ّن هی

 .ُ فشد ایي ٍػیلِ سا تْتش تـٌاػینّای هٌحلش ب تلَیضیَى دٍٍ دس هشحلِ ًخؼت هیثایؼت ٍیظگی

 ویژگی های تلویزیون های دوو

ایي خلَكیت سا تا ًام اػواست . ّا اص لاتلیت اتلال تِ ایٌتشًت ٍ خؼتدَ دس ٍب تشخَسداسًذ دس حاال حاضش تیؾ تلَیضیَى

اًذ وِ ّویي  سا اخشا وشدُ تعذی سٍی تلَیضیَى 3ّای تَلیذ وٌٌذُ تلَیضیَى ّن لاتلیت پخؾ  تؼیاسی اص ووپاًی. ؿٌاػین هی

تَاًذ تِ عٌَاى یىی اص پاساهتشّای هثثت تىاس گشفتِ ؿَد ٍلی آى چِ وِ صیاد هْن ٍ حائض اّویت هیثاؿذ،  ٍیظگی هی

 .تش تاؿٌذ ّایی هیثاؿذ وِ تشای هـتشیاى ٍ هلشف وٌٌذگاى تلَیضیَى واستشدی ٍیظگی

. تعذی تواؿا تىٌذ 3هشتثِ دس ػال فیلن  2یا  1تلَیضیَى تْشُ هٌذ ؿَد ٍ تٌْا  1تعذی  3ؿایذ ووتش وؼی اص لاتلیت پخؾ 

تٌاتشایي دس حالت عادی اػتفادُ اص . تلَیضیَى ًخَاّذ داؿت 1ّن چٌیي ٍیظگی اػواست ّن واسایی صیادی تشای هلشف وٌٌذُ 

 .آى داسد ّای واسآهذ تلَیضیَى تؼتگی تِ ٍیظگی 1

 های دوو های رایج در تلویزیون علت خرابی

تَاًذ تِ عٌَاى خشاتی تلَیضیَى دٍٍ تشای هلشف وٌٌذُ ایي  ّای تیـواسی دس پٌل تلَیضیَى هی تشٍص ٍ پیذایؾ هـىالت ٍ خشاتی

تشیي  یي ٍ الثتِ سایحتش اص ؿایع. ّا دس پیـٌْاد گشفت تَاى تشای ایٌگًَِ خشاتی دالیل تیـواسی سا هی. ٍػیلِ تِ ؿواس آیذ

ّای هختلف،  تَاى تِ ؿىؼتگی پٌل تلَیضیَى، وٌذی عىغ دس تلَیضیَى، ػَلفاتِ ؿذى، آب خَسدگی دس لؼوت ّا هی خشاتی

 .اؿاسُ داؿت. . . دٍتایی ؿذى عىغ ٍ 

غیش ایي گًَِ دس . ّش گًَِ خشاتی تلَیضیَى دٍٍ تِ خلَف خشاتی دس ًاحیِ كفحِ ًوایؾ ًیاصهٌذ تعویشواس هتخلق هیثاؿذ

ّای صیاد ػٌگیي ٍ تشٍص  اهىاى داسد عالٍُ تش ایٌىِ تلَیضیَى اكالح ًـَد ٍ هـىل تشعشف ًـَد، تلىِ ًیاصهٌذ كشف ّضیٌِ

 .ّای داخلی تلَیضیَى ؿَد وِ ایي عَاهل غیش لاتل خثشاى ّن تاؿٌذ چٌذاى دس لؼوت 2هـىالتی 
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 تصاویر فول اچ دی را بشناسیم

تَاًذ تِ عٌَاى خشاتی تلَیضیَى دٍٍ  یىی اص ًىتِ ّایی وِ هی. ٍٍ اص ویفیت عىغ عالی تشخَسداس ًیؼتٌذّای د تواهی تلَیضیَى

سا داسا هیثاؿذ وِ  ۲۰۰۰Hایٌچی خَد ٍیظگی  ۳۲تلَیضیَى دٍٍ تٌْا دس هذل . تِ ؿواس سٍد عذم ویفت دس عىغ آى هیثاؿذ

تَاى گفت وِ ػایض  تٌاتشایي هی. ؿَد اال ًوایؾ دادُ هیهگا پیىؼل تَدُ ٍ عىغ سا تا سصٍلَؿي ب 1ویفیت عىغ دس آى 

 .ّای دٍٍ دس ویفیت تلاٍیش آى تاثیش تِ ػضایی خَاّذ داؿت تلَیضیَى

 چرا صذا شفاف و قوی نیست؟

ّش چِ عىغ پؼٌذیذُ ٍ هتٌاػة ّن وِ تاؿذ ًثَد كذای تا . ّا یىی اص ًىتِ ّا صیاد هْن، كذا هیثاؿذ دس تواهی تلَیضیَى

تٌْا دس . تشخَسداسًذّای دٍٍ اص كذایی تا ویفیت پاییي  تواهی تلَیضیَى. تَاًذ خثش اص خشاتی تلَیضیَى دٍٍ تذّذ ویفیت هی

 .كذایی لَی ٍ ؿفاف سا خَاّین ؿٌیذ LED ّای هذل

تٌاتشایي اگش . ٍات خَاّذ تَد ۲۰ّا ّن ریل  ٍات خَاٌّذ داؿت وِ خشٍخی آى ۱۰ّا تلٌذگَّا لذستی ووتش اص  دس تمیِ هذل

 .تاؿیذ LED سدُّای تاالتش ٍ دس  خشاتی تلَیضیَى دٍٍ ؿوا هشتَط تِ كذای صیاد ضعیف تَد، تِ دًثال هذل

 مشکالت پیش آمذه در پنل تلویزیون به چه دلیل است؟

خشاتی تلَیضیَى دٍٍ تِ خلَف . دّذ هـىالت لثل آهذُ دس پٌل هیثاؿذ ّا سخ هی یىی اص تضسگتشیي هـىالت وِ دس تلَیضیَى

اص دالیل تِ . عىغ هیثاؿذخظ افمی دس  1ّا پیذایؾ  تشیي آى ؿَد وِ ؿایع ّای هتفاٍتی ًوایاى هی دس تخؾ پٌل تِ كَست

 .ٍخَد آهذى ایي خظ اػتفادُ عَالًی هذت اص تلَیضیَى ٍ ّن چٌیي گشها هیثاؿذ

تَاًذ تِ دلیل اػتفادُ هىشس ٍ عَالًی هذت اص  تَاًذ تِ هحل لشاس گشفتي تلَیضیَى داسای استثاط تاؿذ یا ایٌىِ هی ایي گشها هی

اػتفادُ ًىٌیذ ٍ یا ایٌىِ تا ٍخَد  ّای ون ویفیت ٌّگام تعَیض تٌْا ساُ حل ایي هـىل ایي اػت وِ اص پٌل. تلَیضیَى تاؿذ

 .ّویي خظ تِ تواؿای كفحِ ًوایؾ تپشداصیذ

 کم نور شذن و یا تاریک شذن عکس چه دالیلی دارد؟

ّای دٍٍ سخ دّذ ایي هیثاؿذ وِ كفحِ ًوایؾ عىغ تلَست ولی تاسیه یا ون ًَس  تَاًذ دس تلَیضیَى اص دیگش هـىالتی وِ هی

. ؿَد دس پٌل هی BackLight خشاتی دس ایي حالت هشتَط تِ تخؾ. ؿاهل تخـی اص عىغ تاؿذتَاًذ  ایي ایشاد هی. ؿَد هی

سا داؿتِ تاؿذ، تلَیضیَى ؿوا سا تعویش  BackLight ای وِ تَاًایی تعَیض تىٌؼیي حشفِ 1تشای سفع ایي خشاتی هیثایؼت 

تَاى ایي هـىل سا تشعشف  م یاب ّؼتٌذ هیدس ایي حالت ًیاصی تِ تعَیض تخؾ پٌل ًیؼت تا لغعات یذوی وِ صیاد ن. تىٌذ

 .ًوَد

 

 

 



 (Daewoo تعمیر تلویزیون دوو)ها در چیست؟ دلیل بهم ریختگی رنگ

دس ایي حالت . عىغ هیثاؿذّای  تَاًذ ػثة تشٍص خشاتی تلَیضیَى دٍٍ ؿَد، تْن سیختگی دس سًگ اص دیگش هـىالتی وِ هی

سًگ دس پایاى یا تخـی اص عىغ ّن سخ دّذ وِ دس تشخی هَاسد ٍخَد  1ّا، غیشعادی ؿذى  اهىاى داسد عالٍُ تش ادغام سًگ

تشیي  ؿَد ٍلی دس ایي ٍضعیت هـىل هشتَط تِ اتتذایی ایي ٍضعیت ّن داسای استثاط تِ پٌل هی. ؿَد ای سًگی هـاّذُ هی ّالِ

 .ؿَد تشعشف ًوَدى ایي خشاتی تٌْا تا تعَیض پٌل اًدام هی. هیثاؿذ Liquid یالیِ پٌل یعي

 دهذ؟ ها رخ می به چه دلیل سوختگی پیکسل

عذد  ۳ّش پیىؼل ؿاهل . ّا هیثاؿذ تَاًذ خض خشاتی تلَیضیَى دٍٍ تِ ؿواس سٍد، ػَختگی پیىؼل اص خولِ هـىالتی وِ هی

ّا ّش وذام تلَست تشاًضیؼتَسّایی تحت وٌتشل لشاس  ایي پیىؼل. وٌذ ّا سا دس عىغ دسػت وشدى هی ػاب هیثاؿذ وِ سًگ

 .گیشًذ هی

ػَصد ٍ دس كفحِ ًوایؾ،  دس كَستی وِ ّش تخؾ اص ایي ٍاحذّا خاهَؽ ؿًَذ یا دچاس هـىالتی ؿًَذ، دس اكغالح پیىؼل هی

اگش ایي هـىل دس تلَیضیَى سخ دّذ تشای سفع . ؿًَذ ّای ػَختِ تلَست ًمغِ ّای ػفیذ یا سٍؿي دیذُ هی هحل ایي پیىؼل

 .ٍن تیض ّوچَى ػَصى یا چالَ خذا خَدداسی ًوَدتایؼت اص دػت واسی ًوَدى آى تا اؿیا ى آى هی

 مشکالت و تعمیر تلویزیون دوو

 .ؿوا سا تا تشخی اص ایي ایشادات آؿٌا وٌین تلَیضیَى ّا دچاس اختالالت تؼیاسی هیـًَذ دس ایي تخؾ للذ داسین

 (Daewoo تعمیر تلویزیون دوو)خط افتادن بر روی تلویزیون دوو 

ّای استثاط دٌّذُ ّوِ اص عَاهلی ّؼتٌذ وِ هَخة تِ ٍخَد  یضیَى، خشاتی تشد تیىاى ٍ خشاتی فلتٍاسد ؿذى ضشتِ تِ پٌل تلَ

ؿًَذ؛ ّواًغَس وِ اؿاسُ وشدین پٌل تلَیضیَى ّواى كفحِ ًوایؾ تلَیضیَى  آهذى خظ عوَدی تش سٍی عىغ تلَیضیَى دٍٍ هی

ٍ خشاتی خَد سا تِ ؿىل ًوایؾ یىؼشی خغَط ؿَد  دیذگی هی هیثاؿذ وِ دسكَست ٍاسد ؿذى ضشتِ تِ آى دچاس آػیة

ّای ٍاسد ؿذى ضشتِ تِ پٌل تلَیضیَى  دّذ؛ الثتِ ایي هـىل تٌْا یىی اص ًـاًِ عوَدی تش سٍی عىغ تلَیضیَى ًـاى هی

  .هیثاؿذ

خْت ًوایؾ  ّای اسػالی اص هیي تشد سا پشداصؽ وشدُ ٍ تشد تیىاى ّن ساتظ تیي هیي تشد ٍ فلت پٌل تلَیضیَى هیثاؿذ وِ دادُ

وٌذ؛ دسكَست خشاتی تشد تیىاى یا فلت پٌل تلَیضیَى ّن خغَط  دس ًوایـگش تلَیضیَى تِ فلت پٌل تلَیضیَى هٌتمل هی

 .ؿًَذ عوَدی تش سٍی عىغ تلَیضیَى ًوایؾ دادُ هی

 

 

 



 خرابی پنل یا برد تیکان

تَاًٌذ تـخیق تذٌّذ وِ  یك تلَیضیَى دٍٍ هییاتی ٍ تشسػی دق ای ًوایٌذگی تعویشات تلَیضیَى دٍٍ تا عیة تعویشواساى حشفِ

ّای استثاط دٌّذُ؛  هـىل ًوایؾ خغَط عوَدی تش سٍی تلَیضیَى تِ هعٌای خشاتی پٌل تلَیضیَى هیثاؿذ یا تشد تیىاى یا فلت

گش اهتذاد تشیي ًمغِ ًوایؾ ای وِ اگش خظ دسػت وشدى ؿذُ تش سٍی عىغ تلَیضیَى اص تاالتشیي ًمغِ ًوایـگش تا پاییي تِ گًَِ

ّای استثاط دٌّذُ اػت؛ ٍلی دسكَستی وِ خظ اص اٍاػظ ًوایـگش آغاص ؿذُ  پیذا وشدُ تاؿذ هـىل اص خشاتی تشد تیىاى یا فلت

تاؿذ ٍ تا اًتْای ًوایـگش سفتِ تاؿذ تِ ایي هعٌی هیثاؿذ وِ پٌل تلَیضیَى خشاب ؿذُ هیثاؿذ ٍ تِ تعَیض ًیاص داسد چشاوِ دس 

 .پٌل تلَیضیَى سا تعویش ًوَدتَاى  ایي حالت ًوی

 سیاه شذن عکس تلویزیون دوو

سٍ اگش تا  ّای دٍٍ، ػیاُ ؿذى عىغ هیثاؿذ اص ایي آیا عىغ تلَیضیَى دٍٍ ػیاُ ؿذُ اػت؟ یىی اص هـىالت ؿایع دس تلَیضیَى

ایذ، خیلی ًگشاى ًثاؿیذ چشاوِ ؿوا ًخؼتیي ًفشی ًیؼتیذ وِ تا ایي هـىل دس  ٍى دٍٍ هَاخِ ؿذُایي هـىل دس تلَیضی

تَاًذ اص ػَختي ته الیت تلَیضیَى  ػیاُ ؿذى عىغ تلَیضیَى دٍٍ ّواًغَس وِ اؿاسُ وشدین هی. ایذ سٍ ؿذُ تلَیضیَى دٍٍ سٍتِ

  .ٍختگی ٍ خشاتی پٌل تلَیضیَى داؿتِ تاؿذتَاًذ دالیل دیگشی ّن ّوچَى پیىؼل ع تاؿذ ٍلی ایي هـىل هی

سٍ  ؿَد اص ایي ًوایـگش تلَیضیَى اص ّضاساى پیىؼل تـىیل ؿذُ هیثاؿذ وِ ّش پیىؼل تِ یاسی یه تشاًضیؼتَس سٍؿي هی

ؿَد الثتِ ایي هـىل تیؾ تلَست چٌذیي ًمغِ تاسیه  ّا هی ػَختي ّش وذام اص تشاًضیؼتَسّا هَخة خاهَؽ ؿذى پیىؼل

 .دّذ ًوایؾ تلَیضیَى خَدؽ سا ًـاى هی دس كفحِ

هٌظَس اص پٌل تلَیضیَى ّن ّواى كفحِ ًوایؾ تلَیضیَى هیثاؿذ وِ ّفتاد دسكذ اص اسصؽ تلَیضیَى سا تِ خَد اختلاف دادُ 

اػت؛ هتاػفاًِ اوثش اٍلات اهىاى تعویش پٌل تلَیضیَى ٍخَد ًذاسد تِ ٍیظُ اگش هـىل ػیاُ ؿذى عىغ تلَیضیَى تِ دلیل 

تشیي  ساتی پٌل آى تاؿذ وِ دس ایي كَست هیثایؼت پٌل تلَیضیَى تعَیض گشدد؛ الثتِ اص آى خایی وِ پٌل تلَیضیَى گشاىخ

وٌٌذ تِ خای لیوت ًوَدى تشای تعَیض پٌل  لغعِ تلَیضیَى هیثاؿذ تعضی اص تعویشواساى تلَیضیَى تِ واستشاى ًظش هی

 .تلَیضیَى یه تلَیضیَى ًَ تخشًذ

با  - (تعمیریها)و سایر تلویزیونها به صورت تخصصی با امذاد رایانه  Daewoo ون دووتعمیر تلویزی

 .ما در تماس باشیذ

 : مطالب مرتبط

 ًوایٌذگی سػوی هادیشاى ٍ ایىغ ٍیظى –تعویش تلَیضیَى ٍ هاًیتَس ٍ هاؿیي آالت اداسی  

 Samsung تعویش تلَیضیَى ػاهؼًَگ

 LGتعویش تلَیضیَى ال خی 

 sony تعویش تلَیضیَى ػًَی

 xvision تعویش تلَیضیَى ایىغ ٍیظى
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 sharp تعویش تلَیضیَى ؿاسج

 TCL تعویش تلَیضیَى تی ػی ال

 Philips تعویش تلَیضیَى فیلیپغ

 تعویش تلَیضیَى خٌشال گلذ

 تعویش تلَیضیَى پاسع الىتشیه

 marshal تعویش تلَیضیَى هاسؿال
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