
 جىرال گلذ تعمیر تلًیسیًن

اکثر هحصَل . ؼَد چٌذ ظالی هیثاؼذ کِ هحصَل ّای ؼرکر چیٌی جٌرال ٍارد ایراى هی:  جىرال گلذ تعمیر تلًیسیًن

ّای تاالیی دارًذ ٍ ایي ؼرکر تا ارزاى ظازی آًاى  ّای ایي کوداًی ؼاهل دظسگاّْایی هیثاؼذ کِ در ترًذّای اصلی قیور

زعویر زلَیسیَى جٌرال گلذ ٍ ایرادّای هسذاٍل آى در اداهِ راجع تِ . تازار خَتی ترای خَد درظر کردى کردُ هیثاؼذ

کِ تِ هجوَعِ رایاى هراجعِ کردُ  60LB5610زَضیحازی هی تذّین ٍ تعٌَاى ًوًَِ خرٍظِ زعویر زلَیسیَى جٌرال گلذ هذل 

 .هیثاؼذ را تررظی هیکٌین

 تلًیسیًن جىرال گلذ ساخت کجاست؟

آیذ ایٌعر کِ  ًخعسیي خرظؽی کِ در ٌّگام ؼٌیذى ًام ترًذ زلَیسیَى ّایی ؼثیِ جٌرال ، جٌرال گلذ ، ظًَیا در رّي هی

 ایي زلَیسیَى ظاخر کذام کؽَر اظر؟

زلَیسیَى جٌرال گلذ هحصَل کؽَر چیي اظر ٍ زقریثا ّوِ ٍارداذ آى از راُ ؼْرّای غرتی کؽَر ّوچَى تاًِ ٍ جَاًرٍد 

عوَم . هَقعیر جغرافیایی آى 9ٍلی هٌظَر اصلی از ایي خرظػ زخویي ًعثی کیفیر هحصَل هیثاؼذ . ؼَد هی اًجام

ّای زلَیسیَى ّای جٌرال گلذ از کیفیر قاتل قثَلی ترخَردار هیثاؼذ ٍ اظسفادُ از قطعاذ زَلیذ ؼذُ تَظیلِ  هذل

ّای جٌرال گلذ کیفیر صذا ٍ عکط هسٌاظة ٍ عور  زلَیسیَىزَلیذکٌٌذگاى دیگر کِ از اعسثار خَتی ترخَردارًذ تاعث ؼذُ زا 

ایٌچ تیػ تِ  60ٍ  55ّای تاال ّوچَى  زر کِ هخصَصا در ایٌچ در کٌار ایي هَارد،ّسیٌِ خاییي.هفیذ قاتل قثَلی داؼسِ تاؼٌذ

 .ُ هیثاؼذگسیٌِ اقسصادی زثذیل کرد 1آیذ خریذ زلَیسیَى جٌرال گلذ را ترای تعیاری از خریذاراى تِ  چؽن هی

 ومایىذگی تعمیر تلًیسیًن جىرال

 ایرادَای شایع در تعمیر تلًیسیًن جىرال گلذ

ٍلی در ّویي آهار . ترًذ جٌرال گلذ عور چٌذاًی ًذارد کِ تخَاّین ایرادّایی را تعٌَاى ایرادّای ؼایع در ایي ترًذ ًام تثرین

 .ُ در هَارد هخسلف تصَرذ ثاتر زکرار ؼذُ هیثاؼذزَاى ایرادّایی را دیذ ک هحذٍد زعویر زلَیسیَى جٌرال گلذ هی

 رٍؼي ًؽذى زلَیسیَى جٌرال گلذ

 .ترد پاير ي میه ترد: شًد  يط میتخش اصلی مرب 2تٍ طًر کلی ريشه وشذن تلًیسیًن تٍ 

عثارذ رٍؼي ًؽذى زلَیسیَى در ّیچ زلَیسیًَی تیاى کٌٌذُ ّوِ ٍضعیر دظسگاُ ًیعر ٍ حسوا هیثایعر در خیؽٌْاد تگیرین 

ؼَد یا خیر ٍ اگر الهح اظسٌذتای زلَیسیَى رٍؼي هیؽَد ٌّگاهی کلیذ خاٍر را هی  کِ آیا چراغ اظسٌذتای زلَیسیَى رٍؼي هی

 یا تا کٌسرل زلَیسیَى را رٍؼي هیکٌین چِ ازفاقی هی افسذ؟ هثال زغییر رًگ چراغ قوس اظسٌذتای اًجام هیؽَد یا خیر؟ زًین

خاظخ ایي ظَاالذ ٍضعیر کلی زلَیسیَى کِ رٍؼي ًوی ؼَد را هؽخص هیکٌذ ٍلی اگر تخَاّین تِ طَر کلی راجع تِ ایراد 

ٍیین کِ در اکثر هَاقع ٌّگاهی زلَیسیَى رٍؼي ًوی ؼَد ٍ الهح اظسٌذتای رٍؼي ًؽذى زلَیسیَى زَضیح تذّین هیثایعر تگ

ٍلی اگر الهح اظسٌذتای رٍؼي ؼَد در هَاردی اهکاى . زلَیسیَى ّن رٍؼي ًوی ؼَد خراتی زلَیسیَى هرتَط تِ ترد خاٍر اظر

 .دارد هیي ترد زلَیسیَى آظیة دیذُ تاؼذ
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اگر ایي ٍلساشّا درظر ٍ کاهل تاؼذ تِ ظراغ عیة . رای عیة یاتی فٌی اٍل هیثایعر ٍلسازّای خرٍجی ترد خاٍر کٌسرل ؼَدب

ر را تر یاتی هیي ترد زلَیسیَى هی رٍین ٍلی اگر ٍلساشّا کن ٍ یا قطع تاؼذ هیثایعر تخػ ّای هخسلف اٍلیِ ٍ ثاًَیِ ترد خاٍ

 .اظاض اصَل عیة یاتی فٌی زعویر زلَیسیَى تررظی کٌین

 زعویر تک الیر زلَیسیَى جٌرال گلذ

یکی دیگر از ایرادّایی کِ در هجوَعِ آهار زعویر زلَیسیَى جٌرال گلذ تیػ دیذُ هیؽَد خراتی تک الیر زلَیسیَى جٌرال گلذ 

زریي ایراد ظاّری خراتی  ی ال ای دی آؼٌا تاؼین هی داًین کِ اصلیاگر تا ٍظیفِ ٍ عولکرد تک الیر در زلَیسیَى ّا. هیثاؼذ

هعوَال در ایي حالر صذای زلَیسیَى قطع ًوی ؼَد ٍ ظایر عولکردّای . تخػ تک الیر، قطع ؼذى عکط زلَیسیَى هیثاؼذ

 .دظسگاُ ّوچَى زعَیض کاًال ٍ یا رٍؼي ٍ خاهَغ ؼذى تصَرذ درظر اًجام هیؽَد

ای ي  تک الیت شاخٍ: وًع تک الیت استفادٌ شذٌ است  2َای مختلف تلًیسیًن جىرال گلذ تٍ طًر کلی از  در مذل

 .تک الیت لثٍ

ٍلی تک الیر ّای لثِ . زری دارًذ ٍ در گًَِ ًیاز حسی هیسَاى آًاى را زعویر ًوَد خسار فٌی ظادُای ظا تک الیر ّای ؼاخِ

 .زری دارًذ ٍ کیفیر تاالزر ظاخر، در اکثر هَارد عور هفیذ تاالزری ترای آًاى درظر کردى هیکٌذ ظاخسار خیچیذُ

هی تخػ تک الیر زلَیسیَى دچار خراتی هیؽَد در اکثر زلَیسیَى ّای جٌرال گلذ تعلر ظاخسار هؽاتْی کِ دارًذ ٌّگا

لحظِ عکط ظاّر هیؽَد ٍلی تعذ از آى قطع هیؽَد ٍ صفحِ زلَیسیَى زاریک هی  1ٌّگاهی زلَیسیَى را رٍؼي هیکٌین ترای 

 .ؼَد

 : مطالة مرتثط

 ًوایٌذگی رظوی هادیراى ٍ ایکط ٍیصى –زعویر زلَیسیَى ٍ هاًیسَر ٍ هاؼیي آالذ اداری 

 Samsung زعویر زلَیسیَى ظاهعًَگ

 LGزعویر زلَیسیَى ال جی 

 sony زعویر زلَیسیَى ظًَی

 xvision زعویر زلَیسیَى ایکط ٍیصى

 sharp زعویر زلَیسیَى ؼارج

 TCL زعویر زلَیسیَى زی ظی ال

 Philips زعویر زلَیسیَى فیلیدط

 Daewoo زعویر زلَیسیَى دٍٍ

 زعویر زلَیسیَى خارض الکسریک

 marshal زعویر زلَیسیَى هارؼال
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