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Секреты ремонта видеомагнитофонов Daewoo

3.) VCR OTAKE У режимі завантаження-розвантаження касети відбувається зупинка
механізму. Причина-забруднення контактів програмного перемикача. Ця ж несправність
виявляється в апаратах AIWA, DAEWOO.
29.) Daewoo (моделі останніх 2-3х років) Режим Play вимикається через пару секунд і
якщо викинути касету то плівка буде стирчати з неї. Проблема в коромисла демпфері.
По-перше пластмаса з якої він зроблений викривляється і він починає не доходити до
прямого та приймальні бобін. Вихід зрізати (біля осі з нижнього боку) пластмасові
пімпочку (які нібито підтримують його), а друге розібрати сам демпфер прочистити
спиртом щоб з'явилося колишнє зусилля.
120.) DAEWOO DV-f24D (може бути 46,48,28,20 і т.д.) Після включення відразу йшов на
захист. Після детального огляду вдалося з'ясувати що при включенні не запускається
DRUM motor і через це процесор перекладав апарат у режим захисту. Несправність
усунулася після заміни транзистора в стабілізаторі живлення DRUM motor
161.) Відеоплеєр Daewoo ST120WN: включається в STAND-BY, в робочий режим не
перекладається, при натисненні будь-якої клавіші на панелі і на пульті ДУ індикатор
POWER починає пульсувати, касету не приймає. Була перепрошитий м.с. NVRAM,
прошивка взята з аналогічної моделі (різниця в двох байтах), все OK
201.) DAEWOO DV-F24D, DV-F44D, DV-F54D, відеодвійка DAEWOO DVT2085D. Перші
ознаки ненадійної роботи виявляються при спробі дати команду з пульта на прискорене
перемотування назад (з відведенням від голови). Механіка переходить у якийсь
усереднений режим, шестерні не входять до необхідне зчеплення. Фрикціон може
потріскувати проскакивающие зубами. Після стопа і спроби повтору, може виконати
необхідне, а може і відмовитися від роботи, повозитися з перебором положень. З часом і
основні функції не завжди виконуються. Справа доходить до неузгодженої роботи
гальмівних важелів і, як наслідок, петлі при стопі після перемотування, пориви і
пожеванності. Чистка програмного колеса (кругла планка) бажана, бо спостерігалися
апарати, що приходять у продаж вже! з брудними (окисленими) програмними. Особливо
цим страждала Відеодвійки DAEWOO DVT2085D. І звичайно змастити. Але проблема
може виявитися і не в ній. Треба знімати протягання. Зняти шахту ... коротше дістатися
до шестерні - равлики і зняти її. Для шаманів це не треба розписувати. Ось під нею і
розташоване джерело зла. Це пластина (важіль) з приклепаною на її кінці втулкою,
завдяки якій вона "ковзає" по візерунках равлики.
Сталь, звичайно, квола. І втулка в ній напевно теліпається. Навіть малий люфт
призводить до збоїв у роботі. Проклепиваем акуратно. Контролюємо перпендикулярність
втулки до пластини. Намагаємося зібрати. Все. Бажано освіжити пассік двигуна
завантаження. Ставити треба рідний розмір. "На розмір менше" тут не пройде - движок
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не потягне.
202.) DAEWOO DV-K10W. Не включається. Частіше за все причиною цьому є згоріла
мікросхема в БП - TOP214. Іноді вона вибухає. Бажано добре перевірити знаходяться
поруч з нею елементи на предмет пошкодження під час вибуху. Дуже поширене. Причин,
крім кидків і перекосу фази в мережі, не виявлено
203.) DAEWOO DVR1989D. Зупиняється під час PLAY. Причина - вихід з ладу
опто-датчика обертання подмоточного вузла. Можна пошукати. Але він важкодоступний.
Після 2-х років прохань корейці вислали на сервісний центр усього 3 од. Але можна й
обійтися (типу тимчасово) перемичкою на процесорі управління. З 7pin процесора
управління (REEL) на 5pin його ж (25 Hz полукадр) перевірте осцилографом, мене могла
підвести пам'ять, бажано відключити датчик від проца, знявши перемичку на платі. У
відеодвійка DAEWOO DVT-2085D, DVT-2083D відповідно цю ж 7 (reel) ногу з 17 (drum fg) там прошивка інша. Механіка в цьому плеєрі достатньо надійна, проблем з підмоткою не
було. Так що тимчасове стає постійним
204.) Відеодвійка DAEWOO DVT-2085, DVT-2083D. Не працює, ні AV, ні TV. Дуже часто
згорає резистор - запобіжник (сірий) R817 (1 Ом 1Вт), який стоїть в ланцюзі живлення
14v між 12 ногою імпульсного тр-ра Т801 і роз'ємом PV03, що йде на блок
відеомагнітофона. А так, як відео мовчить, то по шині I2C контролер M37204-230SP не
дає команду на включення TV. І ще: відразу подивіться, чия варто 7809? Якщо KIA-то
здогадайтеся
по викладеному в багатьох секрети, що треба з нею зробити. Інакше вас
переслідуватимуть глюки протяжки.
208.) DAEWOO DVR 1998D. Немає кольору в PAL, SEKAM є і проблискує горизонтальні
смужки ніби випадання на стрічці, зрив синхронізації, хоча поверсі запис на іншому
апараті відтворюється добре. Винен виявився відеопроц.LA7391.
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