
 marshal مارضال تلًیسیًن تعمیر

پالػٕا، } {LCD ،LED ،OLED ،QLED ،Plasma} تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ marshal : تعمیر تلًیسیًن مارضال

تا تاالتشیٗ ػغح ٕٔىٗ اص ویفیت ٚ ( تؼٕیشیٟا)دس ٕ٘ایٙذٌی أذاد سایا٘ٝ { ویٛ اَ ای دی، ا اَ ای دی، اَ ای دی، اَ ػی دی

ادٜ اص تجٟیضات ٚ دػتٍاٜ ٞای پیـشفتٝ اػتف. ٔٙصفا٘ٝ تشیٗ ٞضیٙٝ ٕٔىٗ تٝ ٕٞشاٜ ضٕا٘ت ٘أٝ ٚ ٌاسا٘تی ٔؼتثش ا٘جاْ ٔیٍیشد

تٕٙظٛس ػیة یاتی دلیك ٚ ٕٞیٙغٛس سفغ ػیة دػتٍاٜ یىی اص ٟٕٔتشیٗ پاسأتشٞایی ٔیثاؿذ وٝ ٔیتٛاٖ تٝ آٖ تشای ٔؼشفی 

ٞیچ ٔحذٚدیتی دس اسائٝ خذٔات تؼٕیشات تٝ ٔـتشیاٖ دس ؿٕاَ، ؿشق، . اؿاسٜ ٕ٘ٛد( تؼٕیشیٟا)ٕ٘ایٙذٌی سػٕی أذاد سایا٘ٝ 

 .ٚب، غشب ٟ٘شاٖ ٚجٛد ٘ذاسدجٗ

 ترای تعمیر تلًیسیًن مارضال در تُران( تعمیریُا)وحًٌ تماس تا خذمات تعمیرگاٌ مجاز مرکسی امذاد رایاوٍ 

تشای تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ دس تٟشاٖ ٔی تٛا٘ذ ( تؼٕیشیٟا)آؿٙایی تا ٘حٜٛ تٕاع تا خذٔات تؼٕیشٌاٜ ٔجاص ٔشوضی أذاد سایا٘ٝ 

 .٘مؾ ٟٕٔی دس پیـٍیشی اص صیاد ؿذٖ احتٕاِی خشاتی دػتٍاٜ ٚ یا ٔـىالتی اص ایٗ دػت تشای ٔـتشیاٖ داؿتٝ تاؿذ

 .سات ِٛاصْ خاٍ٘ی، صٔاٖ عال ٔیثاؿذ٘ثایؼتی فشأٛؽ ٕ٘ٛد وٝ دس صٔیٙٝ تؼٕی

 .دس صٛستی وٝ تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ ٕٞچٙاٖ ٌاسا٘تی داسد، ٔیتٛا٘یذ اص خذٔات ٕ٘ایٙذٌی تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ تٟشٜ ٔٙذ ٌشدیذ

ا٘ٝ دس صٛستی وٝ ٌاسا٘تی دػتٍاٜ ؿٕا تٝ اتٕاْ سػیذٜ تاؿذ، ٔیتٛا٘یذ دسخٛاػت خٛد سا تصٛست آ٘الیٗ دس ٚتؼایت أذاد سای

 .دسج وٙیذ( تؼٕیشیٟا)

 .پغ اص دسج دسخٛاػت تؼٕیشات پیأىی ٔثٙی تش ٔؼشفی تىٙؼیٗ اػضاْ ؿذٜ تٝ ٕٞشاٜ وذ اؿتشان، تشای ؿٕا فشػتادٖ ٔیٍشدد

 .ػاػت دس ٔحُ حضٛس خٛاٞذ یافت 1تؼٕیشواس تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ دس وٕتش اص 

 .یذ فاوتٛس لیٕت ٞا تٝ ٕٞشاٜ ٌاسا٘تی خذٔات سا دسیافت وٙیذپغ اص اسائٝ خذٔات ػیة یاتی ٚ تؼٕیشات، ؿٕا ػضیضاٖ ٔیتٛاٖ

تا دادٖ فشْ ٘ظشػٙجی تٝ ٔـتشیاٖ، ٔیضاٖ ویفیت خذٔات سا ٔٛسد ( تؼٕیشیٟا)دس ٔشحّٝ ٟ٘ایی، تؼٕیشواس ٕ٘ایٙذٌی أذاد سایا٘ٝ 

 .تشسػی لشاس ٔیذٞذ

 .صیاد حائض إٞیت ٔیثاؿذ( یشیٟاتؼٓ)اص ٘ظشات ٔـتشیاٖ تشای استما ویفیت خذٔات دس أذاد سایا٘ٝ  1ٞش 

 محل کارتعمیر تلًیسیًن مارضال در مىسل یا در 

أشٚصٜ تؼیاسی اص . فشصت ػاِی تشای ٔـتشیاٖ خٛاٞذ تٛد 1دس ٔٙضَ یا دس ٔحُ واس تٝ عٛس حتٓ  marshal تؼٕیش تّٛیضیٖٛ

ِٚی ٘ثایؼتی فشأٛؽ ٕ٘ٛد وٝ . ؿشوتٟا ٚ ٔجٕٛػٝ ٞای تؼٕیشات ِٛاصْ خاٍ٘ی خذٔات دس ٔحُ سا تٝ ٔـتشیاٖ اسائٝ ٔی وٙٙذ

تٟٙا دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔیثاؿذ وٝ . ٔـاتٝ تا ویفیت خذٔات اسائٝ ؿذٜ دس ٕ٘ایٙذٌی ٞا تاؿذویفیت ایٗ خذٔات دلیما ٔیثایؼت 

( تؼٕیشیٟا)تىٙؼیٗ ٞای ٔجشب ٚ واسآصٔٛدٜ أذاد سایا٘ٝ . ٔیتٛاٖ ؿاٞذ ٘تیجٝ ای سضایت تخؾ ٚ تٝ عٛس وأُ لاتُ لثَٛ تٛد

 .سضایتٕٙذی ٔـتشیاٖ سا تضٕیٗ ٔی وٙٙذ

تلًیسیًن مارضال در مىسل یا محل کار تًسیلٍ تکىسیه َای امذاد رایاوٍ مسایا استفادٌ از خذمات تعمیر 

 (تعمیریُا)

( تؼٕیشیٟا)دس ٔٙضَ یا ٔحُ واس تٛػیّٝ تىٙؼیٗ ٞای أذاد سایا٘ٝ  marshal ٔضایا اػتفادٜ اػتفادٜ اص خذٔات تؼٕیش تّٛیضیٖٛ

 .ٔٛضٛع ٔـخص ٕ٘ی ٌشدد 1تٟٙا ؿأُ 

 .تشای تؼٕیشات یىی اص ٔٛاسدی ٔیثاؿذ وٝ ٔیتٛاٖ تٝ آٖ اؿاسٜ ٕ٘ٛد ٔٙصفا٘ٝ تٛدٖ لیٕت ٞای تؼشیف ؿذٜ

 .دس ػشیغ تشیٗ ٚلت ٚ تا تاالتشیٗ دلت ا٘جاْ ٔیٍیشد( تؼٕیشیٟا)ػیة یاتی تّٛیضیٖٛ تٛػیّٝ تىٙؼیٗ ٞای ٔشوض أذاد سایا٘ٝ 



 .ٔی تذٞٙذ ، تؼٕیشات سا دس اِٚٛیت واس لشاس(تؼٕیشیٟا)تؼٕیشواساٖ ٕ٘ایٙذٌی سػٕی أذاد سایا٘ٝ 

 .چشا وٝ تؼٕیشات ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٟٕٔی دس وٙتشَ ٚ ٔذیشیت لیٕت ٞا داؿتٝ تاؿذ

، LCD ،LED ،OLED ،QLED ومایىذگی رسمی تعمیرات تلًیسیًن

Plasma مارضال Marshal 

ؿشوت ٔاسؿاَ  Marshal ٔاؿاَ LCD ،LED ،OLED ،QLED ،Plasma ٕ٘ایٙذٌی سػٕی تؼٕیشات تّٛیضیٖٛ

 .دس استثاط تاؿیذ( 021) 8732اِىتشیه ٔیثاؿذ وٝ تشای دسیافت خذٔات آٖ ٔیتٛا٘یذ تا ؿٕاسٜ 

 :یؼٙی ؿشوت ٔاسؿاَ اِىتشیه تٝ ؿشح صیش اػت marshal ٟٕٔتشیٗ خذٔات ٕ٘ایٙذٌی سػٕی تؼٕیش تّٛیضیٖٛ

 .اػتفادٜ اص لغؼات فاتشیه دس ٌٛ٘ٝ ٘یاص اِٚٛیت اصّی تؼشیف ؿذٜ دس ٕ٘ایٙذٌی تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ ٔیثاؿذ

 .تىٙؼیٗ ٞای ٕ٘ایٙذٌی تؼٕیشات تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ جضء صتذٜ تشیٗ افشاد دس ایٗ حٛصٜ ٔی تاؿٙذ

 .اصُ ٟٔٓ دس ٕ٘ایٙذٌی یاد ؿذٜ تٝ ؿٕاس ٔی سٚد 1وا٘ات تٕٙظٛس ا٘جاْ ػیة یاتی ٚ تؼٕیشات اػتفادٜ اص پیـشفتٝ تشیٗ اْ

 ؟(تعمیریُا)استفادٌ از خذمات ومایىذگی یا تماس تا تعمیرگاٌ مرکسی مجاز امذاد رایاوٍ 

 ٘ذٌی تؼٕیش تّٛیضیٖٛدس صٛستی وٝ ؿٕا ٞٓ جضء واستشاٖ تّٛیضیٖٛ ٞای ٔاسؿاَ ٞؼتیذ، تشای تشسػی اػتفادٜ اص خذٔات ٕ٘ای

marshal  ٝ٘تٛجٝ . ٔیتٛا٘یذ ٘ىتٝ ٞا ٟٕٔی سا دس پیـٟٙاد داؿتٝ تاؿیذ( تؼٕیشیٟا)یا تٕاع تا تؼٕیشٌاٜ ٔشوضی ٔجاص أذاد سایا

ٕ٘اییذ وٝ دس ٌٛ٘ٝ تٝ اتٕاْ سػیذٖ ٌاسا٘تی تؼٕیشات تّٛیضیٖٛ ؿٕا ٔیثایؼت تشای تؼٕیش دػتٍاٜ لیٕت ٞای تؼشیف ؿذٜ سا 

 .ایٙذٌی یاد ؿذٜ تپشداصیذحتی دس ٘ٓ

یان خًد امتیازات يیژٌ ای را از جملٍ مًارد زیر در پیطىُاد ترای رفاٌ َر چٍ تیص مطتر( تعمیریُا)امذاد رایاوٍ 

 :گرفتٍ است

 ػاػت تٕٙظٛس خذٔت سػا٘ی تٝ ٔـتشیاٖ 1اػضاْ صتذٜ تشیٗ واسؿٙاػاٖ تؼٕیشات تّٛیضیٖٛ دس ٔحُ ظشف وٕتش اص 

 دس دٚساٖ وشٚ٘ا( تؼٕیشیٟا)سػایت تٕأی پشٚتىُ ٞای تٟذاؿتی تٛػیّٝ تىٙؼیٗ ٞای أذاد سایا٘ٝ 

 جٝ تٝ حشیٓ ٔـتشیاٖ ٚ دس پیـٟٙاد داؿتٗ اصُ لإ٘ٛ٘ذاسی تشای سضایت ٔتماضیاٖتٛ

 اسائٝ ٔـاٚسٜ ٞای آ٘الیٗ دس صٔیٙٝ تؼٕیشات ٚ ػیة یاتی ا٘ٛاع تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ

 (تؼٕیشیٟا)سٚ٘ذ تؼییٗ لیٕت تؼٕیشات تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ دس ٔشوض خذٔات ٕ٘ایٙذٌی أذاد سایا٘ٝ 

تش اػاع پاسأتشٞای لا٘ٛ٘ی ( تؼٕیشیٟا)دس ٔشوض خذٔات ٕ٘ایٙذٌی أذاد سایا٘ٝ  marshal ت تّٛیضیٖٛسٚ٘ذ تؼییٗ لیٕت تؼٕیشا

أشٚصٜ اػتفادٜ اص تشتشیٗ ٔتذٞا دس تؼٕیشات ٔٛجة ؿذٜ تا سٚ٘ذ تؼییٗ لیٕت . ٚ اصُ ٔٙصفا٘ٝ تٛدٖ ٞضیٙٝ ٞا ٔـخص ٔیٍشدد

اص جّٕٝ ٔشاوض حشفٝ ای تؼٕیشات دس وـٛس ( تؼٕیشیٟا)د سایا٘ٝ أذا. ٞا، سٚ٘ذی تٝ عٛس وأُ ایذٜ آَ تشای ٔـتشیاٖ تاؿذ

 .ٔیثاؿذ وٝ ٕٞٛاسٜ تٕٙظٛس سضایتٕٙذی ٔـتشیاٖ، ؿشایغی ٔتفاٚت سا دس تؼییٗ لیٕت ٞا ٔذ٘ظش لشاس ٔیذٞذ

 

 



 :(تعمیریُا)مُمتریه پارامترَای تعییه کىىذٌ قیمت تعمیرات در مرکس امذاد رایاوٍ 

 دس ٌٛ٘ٝ ٘یاص تٝ تؼٛیضاػتفادٜ اص لغؼات اٚسجیٙاَ 

 اٍِٛ ٟٔٓ دس ٔذیشیت لیٕت ٞا 1اِٚٛیت لشاس دادٖ تؼٕیشات تٝ ػٙٛاٖ 

 اػتفادٜ اص تجٟیضات ٔذسٖ ٚ پیـشفتٝ تٕٙظٛس ٔذیشیت تؼٕیشات

 (تعمیریُا)وحًٌ عیة یاتی ي تعمیر تلًیسیًن مارضال تًسیلٍ تعمیرکار ومایىذگی مجاز امذاد رایاوٍ 

تش اػاع پاسأتشٞای ( تؼٕیشیٟا)تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ تٛػیّٝ تؼٕیشواس ٕ٘ایٙذٌی ٔجاص أذاد سایا٘ٝ  ٘حٜٛ ػیة یاتی ٚ تؼٕیشات

أشٚصٜ تؼٕیشات جضء اِٚٛیت ٞای اصّی واستشاٖ ِٛاصْ خاٍ٘ی ٔحؼٛب ٔیٍشدد ٚ دس ٌٛ٘ٝ ٔٛفمیت . تیـٕاسی ٔـخص ٔیٍشدد

دس ٔمایؼٝ تا ا٘ٛاع ِٛاصْ خاٍ٘ی صیاد پشٔصشف تٛدٜ ٚ  تّٛیضیٖٛ. آٔیض تٛدٖ تؼٕیشات ٔیتٛاٖ ؿاٞذ ٘تایجی سضایت تخؾ تٛد

 .ٕٞیٗ ٔٛضٛع ٔٛجة ٔیٍشدد تا خشاتی ایٗ دػتٍاٜ جضء ٔٛاسد صیاد سایج تٝ ؿٕاس آیذ

ؿشایغی ایذٜ آَ سا فشاٞٓ وشدٜ ا٘ذ تا تٝ ٚاػغٝ ( تؼٕیشیٟا)تا ایٗ ٚجٛد تىٙؼیٗ ٞای ٔجشب ٚ آٔٛصؽ دیذٜ دس أذاد سایا٘ٝ 

دس . دلیك تّٛیضیٖٛ دس وٛتاٜ تشیٗ ٚلت ٕٔىٗ تؼتش ضشٚسی تشای ػیة یاتی ٚ سفغ ػیة دػتٍاٜ ٟٔیا ٌشدد ػیة یاتی ٞای فٙی

 .ادأٝ تٝ تشسػی سایج تشیٗ ٔـىالت تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ تٝ ٕٞشاٜ ٘ىتٝ ٞا ٟٔٓ دس ػیة یاتی آٖ آؿٙا خٛاٞیٓ ؿذ

 دسػت وشدٖ ؿذٜ اػت؛ تشای ػیة یاتی چٝ ٔیثایؼت وشد؟ marshal خغٛط افمی ٚ ػٕٛدی دس تّٛیضیٖٛ

خطًط افقی ي عمًدی در تلًیسیًن مارضال درست کردن ضذٌ است؛ ترای عیة یاتی مراحل ریل را تررسی 

 :وماییذ

 .دسػت وشدٖ خغٛط افمی ٚ ػٕٛدی دس تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ ٘اؿی اص ٔـىالت پُٙ دػتٍاٜ ٔیثاؿذ

 .ٌشٔا دسػت وشدٖ ؿذٜ دس پُٙ تٝ ٚاػغٝ سٚؿٗ تٛدٖ عٛال٘ی ٔذت تّٛیضیٖٛ اصّی تشیٗ ػّت ایٗ أش تٝ ؿٕاس ٔی سٚد

 .ؿذاػتفادٜ اص پُٙ ٞایی تا ویفیت وٓ ٞٓ ٔی تٛا٘ذ ٘مؾ ٟٕٔی دس ایٗ أش داؿتٝ تا

 .استثاط تشلشاس وٙیذ( تؼٕیشیٟا)دس ٌٛ٘ٝ تشٚص ایٗ ٔـىُ ػشیؼا تا تىٙؼیٗ ٞای أذاد سایا٘ٝ 

 تصاٚیش دس تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ وٕشً٘ ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ؛ تشای ػیة یاتی چٝ ٔیثایؼت وشد؟

 :وٕشً٘ ٕ٘ایؾ دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ؛ تشای ػیة یاتی ٔشاحُ ریُ سا تشسػی وٙیذ marshal تصاٚیش دس تّٛیضیٖٛ

 .تاسیه تٛدٖ ٚ وٓ ٘ٛس ؿذٖ تصاٚیش یا ٕ٘ایـٍش تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ اص جّٕٝ ٔـىالت داسای استثاط تا پُٙ ٔیثاؿذ

 .ٔی تٛا٘ذ ػّت اصّی تشٚص ایٗ ٔـىُ تاؿذ BackLight خشاتی ته الیت

 .تٕاع تٍیشیذ( تؼٕیشیٟا)س ٌٛ٘ٝ تشٚص ایٗ ػیة دس دػتٍاٜ دس ٘خؼتیٗ فشصت تا واسؿٙاػاٖ أذاد سایا٘ٝ د

 .دس صٛستی وٝ ته الیت لاتُ تؼٕیش ٘ثاؿذ، تؼٛیض آٖ ٔی تٛا٘ذ ٔٙجش تٝ تاصٌـت ػّٕىشد اػتا٘ذاسد دػتٍاٜ ٌشدد

 

 

 



 روگ َا در تلًیسیًن مارضال تُم ریختٍ ضذٌ اوذ؛ ترای رفع مطکل چٍ میثایست کرد؟

 .سً٘ ٞا دس تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ تٟٓ سیختٝ ؿذٜ ا٘ذ؛ تشای سفغ ٔـىُ ٘ىتٝ ٞا ریُ سا تشسػی وٙیذ

دس وٙاس ٕ٘ایؾ سً٘ ٞای غیش عثیؼی یا دسػت وشدٖ ٞاِٝ ای اص سً٘ ٞا دس  marshal ْ سیختٍی سً٘ ٞا دس تّٛیضیٖٛتٝ

 .ػىغ جضء ٔـىالت سایج دػتٍاٜ تٝ ؿٕاس ٔی سٚد

 .ایٗ ٔٛضٛع ٔی تٛا٘ذ دس دػتٝ تٙذی ٔـىالت پُٙ لشاس تٍیشد

 .ٌی سً٘ ٞا ٔیثاؿذدس پُٙ ػّت اصّی تشٚص تٟٓ سیخت Liquid آػیة دیذٌی یا خشاتی

پغ اص ػیة یاتی ٚ تشسػی دػتٍاٜ، تؼٛیض پُٙ ( تؼٕیشیٟا)دس ٌٛ٘ٝ تشٚص ایٗ ٔـىُ ٚ تاییذ پیـٟٙاد واسؿٙاػاٖ أذاد سایا٘ٝ 

 .ساٞىاسی تٝ عٛس وأُ ٞٛؿٕٙذا٘ٝ خٛاٞذ تٛد

 پیکسل َا سًختٍ است؛ ترای رفع عیة چٍ میثایست کرد؟

 :ػت؛ تشای سفغ ػیة ٔشاحُ ریُ سا تشسػی ٕ٘اییذپیىؼُ ٞا دس تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ ػٛختٝ ا

 .ػٛختٍی پیىؼُ ٞا جضء ٔـىالت سایج دس تّٛیضیٖٛ ٞا ٚ ٕ٘ایـٍشٞای خاٍ٘ی ٔیثاؿذ

 .دس ٌٛ٘ٝ ٔٛاجٝ ؿذٖ تا ایٗ ٔـىُ اص ا٘جاْ ٞش ٘ٛع الذاْ غیش حشفٝ ای خٛدداسی ٕ٘اییذ

 .ٖ تاػث سفغ ٔـىُ ٘خٛاٞذ ؿذتٛجٝ داؿتٝ تاؿیذ وٝ فـاس دادٖ لؼٕت ٞای ػفیذ سً٘ دس تّٛیضیٛ

 .تٕاع تٍیشیذ( تؼٕیشیٟا)دس ٘خؼتیٗ فشصت تا واسؿٙاػاٖ تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ دس ٕ٘ایٙذٌی سػٕی أذاد سایا٘ٝ 
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 ایىتروت يصل ومی ضًد؛ ترای عیة یاتی چٍ میثایست کرد؟ WI-FI تلًیسیًن مارضال تٍ

 :٘تش٘ت ٚصُ ٕ٘ی ؿٛد؛ تشای ػیة یاتی ٔشاحُ ریُ سا تشسػی ٕ٘اییذای WI-FI تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ تٝ

 .ٚلت ٔـخص یا تصٛست ٔتٛاِی ٔـىّی آصاسدٞٙذٜ تشای واستشاٖ ٔیثاؿذ 1دس  WI-FI ػذْ اتصاَ تّٛیضیٖٛ تٝ

 .الذاْ ٕ٘اییذ Firmware دس ٌٛ٘ٝ تشٚص ایٗ ٔـىُ ٘ؼثت تٝ آپذیت ٕ٘ٛدٖ

٘ىاس سا ٘ذاسیذ، ٔیتٛا٘یذ تصٛست آ٘الیٗ یا تّفٙی اص تىٙؼیٗ ٞای أذاد سایا٘ٝ دس صٛستی وٝ تؼّظ ضشٚسی تشای ا٘جاْ ای

 .ٔـاٚسٜ ٞای ضشٚسی سا دسیافت وٙیذ( تؼٕیشیٟا)

دس ٌٛ٘ٝ تشعشف ٘ـذٖ ٔـىالت ٘شْ افضاسی ػذْ اتصاَ تّٛیضیٖٛ تٝ ٚای فای، ٔیثایؼت ٘ؼثت تٝ تؼٛیض ایٗ لغؼٝ الذاْ 

 .ٕ٘اییذ

 (تؼٕیشیٟا)دس ٕ٘ایٙذٌی ٔجاص ٔشوضی أذاد سایا٘ٝ  marshal تّٛیضیٖٛاػتفادٜ اص خذٔات تؼٕیشات 

پیـٟٙادی ٚیظٜ تشای واستشاٖ ( تؼٕیشیٟا)اػتفادٜ اص خذٔات تؼٕیشات تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ دس ٕ٘ایٙذٌی ٔجاص ٔشوضی أذاد سایا٘ٝ 

ٔیٙغٛس ٕٞىاسی تا ٘یشٚٞایی صتذٜ ٚ تٟشٔٙذی اص تىِٙٛٛطی ٞای پیـشفتٝ تشای ػیة یاتی دلیك دػتٍاٜ ٚ ٜ. تٝ ؿٕاس ٔی سٚد

 .حشفٝ ای ؿشایغی ٔتفاٚت سا تشای اسائٝ خذٔات تٝ ٔـتشیاٖ دس ایٗ ٔشوض دسػت وشدٖ وشدٜ ٔیثاؿذ

 :میتًان تٍ ایه مًارد اضارٌ کرد( تعمیریُا)از مُمتریه مسایا اوتخاب ومایىذگی امذاد رایاوٍ 



 اعٕیٙاٖ اص دسػتی ٚ صذالت تىٙؼیٗ ٞا

 marshal دٚد تؼشفٝ ٞا ٚ لیٕت تؼٕیشات تّٛیضیٖٛاعٕیٙاٖ اص ح

 (تؼٕیشیٟا)اعٕیٙاٖ اص ٟٔاست ٚ ػشػت تىٙؼیٗ ٞای أذاد سایا٘ٝ 

 تٟشٔٙذی اص ٌاسا٘تی خذٔات عٛال٘ی ٔذت ػٝ اِی دٚاصدٜ ٔاٜ

 (تؼٕیشیٟا)خالصٝ ٚ ٘تیجٝ ٌیشی ٔماِٝ تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ دس ٕ٘ایٙذٌی أذاد سایا٘ٝ 

 :تٝ ؿشح صیش اػت( تؼٕیشیٟا)یشی ٔماِٝ تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ دس ٕ٘ایٙذٌی أذاد سایا٘ٝ خالصٝ ٚ ٘تیجٝ ي

 .دس وـٛس تٝ ؿٕاس ٔی سٚد marshal اص ٔشاوض ٔؼتثش دس اسائٝ خذٔات تؼٕیش تّٛیضیٖٛ( تؼٕیشیٟا)أذاد سایا٘ٝ 

 .اسائٝ ٔیٕٙایذ ایٗ ٔشوض تٕأی خذٔات سا تٟٙا تٕٙظٛس سضایتٕٙذی ٔـتشیاٖ تا تاالتشیٗ ویفیت

 .ٔیثاؿذ( تؼٕیشیٟا)اػتفادٜ اص لغؼات فاتشیه ٘خؼتیٗ ٚ ٟٕٔتشیٗ اِٚٛیت دس أذاد سایا٘ٝ 

 .تذٖٚ ٞیچ ٘ٛع ٔحذٚدیتی أىاٖ پزیش ٔیثاؿذ( تؼٕیشیٟا)تؼٕیش ا٘ٛاع لغؼات تّٛیضیٖٛ ٔاسؿاَ دس ٔشوض أذاد سایا٘ٝ 

 :ضما َم اتفاق تیفتذ ترخی از مطکالت ضایع تلًیسیًن َا کٍ امکان دارد ترای

 تلًیسیًن صذا دارد اما َیچ تصًیری وذارد: 1مطکل 

 .احتٕاال ٔـىُ اص ته الیت ٔیثاؿذ ٚ ٘یاص تٝ واسؿٙاػی فٙی داسد: ػیة یاتی

 تلًیسیًن واگُان خامًش می ضًد: 2مطکل 

ٔش تاالی تشد اصّی تّٛیضیٖٛ ایٗ ٔـىُ ٔؼٕٛال دس تّٛیضیٖٛ ٞای لذیٕی اتفاق ٔیفتذ ٚ تیؾ ٔٛالغ ٔـىُ اص ع: ػیة یاتی

 .وٙذ تؼٕیشواس پغ اص واسؿٙاػی ٔیٗ تشد، آٖ سا تؼٛیض ٚ یا تؼٕیش ٔی. ٔیثاؿذ

 وصة ي راٌ اوذازی تلًیسیًن ًَضمىذ: 3مطکل 

خٛسد یا أىاٖ داسد  ٌاٞی پغ اص سیؼت ؿذٖ تّٛیضیٖٛ تٝ دِیُ اختالَ یا جاتجایی تّٛیضیٖٛ، تٙظیٕات آٖ تٟٓ ٔی: ػیة یاتی

دس ایٗ ٔٛالغ تىٙؼیٗ فٙی آچاستاص تٙظیٕات آٖ سا . ِٛیضیٖٛ تٝ تاصٌی خشیذ ؿذٜ تاؿذ ٚ تٙظیٕات ضشٚسی سا ٘ذاؿتٝ تاؿذوٝ ت

 .ییذ. دٞذ تا دلت ضشٚسی، ا٘جاْ ٔی

 تلًیسیًن ريضه ومیطًد ي یا دیر ريضه میطًد: 4مطکل 

 .ایٗ ٔـىُ ٔشتٛط تٝ پاٚس ٚ یا تشد اصّی تّٛیضیٖٛ ٔیثاؿذ: ػیة یاتی

 عکس تلًیسیًن مات میثاضذ: 5مطکل 

ضشٚسی ٔیثاؿذ تشای سفغ ٔـىُ، تؼٕیشات تخصصی . ایٗ ٔـىُ ٔشتٛط تٝ ته الیت ٚ تشد تّٛیضیٖٛ ٔیثاؿذ: ػیة یاتی

 .تّٛیضیٖٛ تٛػیّٝ یه واسؿٙاع تؼٕیشات تّٛیضیٖٛ ا٘جاْ تٍیشد

 



 ر آن يجًد دارد؟آیا امکان تعمی. کىترل تلًیسیًن ًَضمىذ از کار افتادٌ میثاضذ: 6مطکل 

 .ٞای صیادی تا ؿشایظ ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ آچاس تاص تحٛیُ ٚ تؼٕیش ؿذٜ ٔیثاؿذ تّٝ، وٙتشَ: ػیة یاتی

 عکس تلًیسیًن ديتایی میثاضذ: 7مطکل 

پغ . تشد تّٛیضیٖٛ، حافظٝ تّٛیضیٖٛ ٚ یا تشد اصّی آٖ تاؿذ ICافضاسی تّٛیضیٖٛ،  تٛا٘ذ اص لؼٕت ٘شْ ایٗ ٔـىُ ٔی: ػیة یاتی

 .ػی فٙی ٔی تٛاٖ ٔـىُ سا ٔـخص ٕ٘ٛداص تشس

 : مطالة مرتثط

 ٕ٘ایٙذٌی سػٕی ٔادیشاٖ ٚ ایىغ ٚیظٖ –تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ٚ ٔا٘یتٛس ٚ ٔاؿیٗ آالت اداسی 

 Samsung تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ػأؼًٛ٘

 LGتؼٕیش تّٛیضیٖٛ اَ جی 

 sony تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ػٛ٘ی

 xvision تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ایىغ ٚیظٖ

 sharp تؼٕیش تّٛیضیٖٛ ؿاسج

 TCL تؼٕیش تّٛیضیٖٛ تی ػی اَ

 Philips تؼٕیش تّٛیضیٖٛ فیّیپغ

 Daewoo تؼٕیش تّٛیضیٖٛ دٚٚ

 تؼٕیش تّٛیضیٖٛ جٙشاَ ٌّذ

 تؼٕیش تّٛیضیٖٛ پاسع اِىتشیه
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