
Petunjuk Singkat Repair DVD DV-SL212 & DV-S515
Saran-saran Pemakaian :

- Pastikan unit ditempatkan pada posisi yang baik, dan  AC cord terpasang pada jala PLN dg baik.
- Kabel RCA AV-Out, S-Video, Komponen atau HDMI terhubung dengan benar pada unit tampilannya

Model DV-S212 - Hindarkan pemakaian disk yang kotor cacat/baret-baret, krn mempengaruhi kerja optik.

Masalah Kerusakan :

- Untuk Display mati tidak ada VCC-nya.

 * Cek  Switching Power IC, Photo coupler & Transistor

   Fuse dan Diode bridge.

 * C cap (warna biru), Transformer.

 * M4 (Vcc 3,3V), RS 1K (Vcc 12V), Induktor (Vcc 5V)

 * Bila semua komponen ini dicek bagus, dan Vcc ini 

   ada yang drop, bisa kemungkinan IC procesor rusak.

- Tidak ada suara 4558OP-AMP (Vcc 12V)

- Optik tidak ada sinar Laser (DVD/VCD)

  cek transistor IF control. (2 buah).

- Spindel motor tidak mutar atau mekanik motor ber-

  masalah, cek IC servo atau motor spindlenya.

- No Disk (diluar software CD) bisa dimungkinkan dari,

 Motor spindle, motor slide, optik, kabel flat & IC Micon

- Kondisi No Open, Cek motor slide, karet, stabilizer mo-

  tor dan wire motor.

- Gambar tdk Sinkron/Blanking atau tdk ada tampilan

  lkukan setting pd remote pd function IP/Scan, cek

  soket RCA dan resoldering ulang.

- Untuk masalah lain diluar kerusakan diatas yang harus

  kita lakukan pengecekan & penggantian dahulu ada-

  lah IC Eeprom,  IC DRAM & IC Micon.

Model DV-S515
Masalah Kerusakan :

- Untuk Display mati tidak ada VCC-nya.

 * Cek  Switching Power IC, Photo coupler & Transistor

   Fuse dan Diode bridge.

 * C cap (warna biru), Transformer.

 * M4 (Vcc 3,3V), RS 1K (Vcc 12V), Induktor (Vcc 5V)

 * Bila semua komponen ini dicek bagus, dan Vcc ini 

   ada yang drop, bisa kemungkinan IC procesor rusak.

- Tidak ada suara 4558OP-AMP (Vcc 12V)
  juga cek Surround IC bila tdk ada suara.

- Optik tidak ada sinar Laser (DVD/VCD)

  cek transistor IF control. (2 buah).

- Spindel motor tidak mutar atau mekanik motor ber-

  masalah, cek IC servo atau motor spindlenya.

- No Disk (diluar software CD) bisa dimungkinkan dari,

 Motor spindle, motor slide, optik, kabel flat & IC Micon

- Untuk masalah lain diluar kerusakan diatas yang harus

  kita lakukan pengecekan & penggantian dahulu ada-

  lah IC Eeprom,  IC DRAM & IC Micon.


