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تیر ١۴٠٠ ٢٨

تعمیر ماکروفر در محل
pishtazservice.ir/microwave-repairing-services-at-your-place

زمان مطالعھ: 7 دقیقھ
دستگاه ھای ماکروفر بھ دلیل ظرافت باال و در بعضی از مدل ھا سنگینی بیش از حد برای تعمیر ماکروفر در محل

(Microwave Repairing Services at Your Place) باالترین درخواست را دارند . شما با رویارویی ایراد در دستگاه
خود بیش از ھر چیز بھ دنبال مرکز تعمیرات مجازی ھستید کھ از مزیت تعمیر ماکروفر در محل برخوردار باشد.

چرا از خود تکنسین نپرسیم؟!

کاربران محترم می توانید با درج کامنت و سوال خود در پایان این مقالھ بھ راحتی با تکنسین در تماس باشید و در زمانی کوتاه
پاسخ سوال خود را دریافت کنند.

ارسال دیدگاه

https://pishtazservice.ir/microwave-repairing-services-at-your-place/
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بعضی از مشتریان ھنگام اعزام تکنسین بھ محل برای تعمیر دستگاه ، دغدغھ بھترین بودن از نظر امانت داری ، صداقت ، استفاده
از قطعات اصلی و با توجھ بھ وضعیت فعلی کشور و شیوع ویروس کرونا ، تمیزی و پاکیزه بودن را دارند.

تعمیر ماکروفر در محل

مزایای تعمیر ماکروفر در محل

پیشتاز سرویس مجموعھ ای از تکنسین ھای آگاه و خبره را بھ شما معرفی میکند تا با خیالی آسوده تعمیر مایکروفر در محل را
برای شما انجام دھند.

از مزایای تعمیر ماکروفر در محل می توان بھ موارد زیر اشاره کرد:

عدم آسیب دیدن دستگاه در ھنگام حمل و نقل
اطمینان خاطر مشتری از اصالت قطعھ تعویض شده

دستگاه در حضور مشتری عیب یابی و تعمیر می شود
عدم حمل دستگاه و جلوگیری از پرداخت ھزینھ اضافی پیک یا باربری

تست دستگاه بھ صورت کامل در نقطھ ای کھ دستگاه نصب است
در برخی موارد بھ علت ضعف برق واحد دستگاه کار نمی کند اما با مراجعھ بھ کارگاه دستگاه بدون مشکل کار می

کند.

گارانتی 180 روزه

https://news.google.com/covid19/map?hl=en-US&mid=%2Fm%2F03shp&gl=US&ceid=US%3Aen
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تعمیر مایکروفر در محل نیز مانند سایر خدمات پیشتاز سرویس شامل ۶ ماه گارانتی می باشد کھ در صورت نیاز مشتریان برای
تمدید گارانتی دستگاھھا نیز توسط شرکت امکان پذیر می باشد.

برای تعمیر مایکروفر در محل می توانید از طریق ثبت سفارش و درج آدرس خود در سایت و یا با تماس با خطوط ارتباطی پیشتاز
سرویس درخواست خود را ثبت کنید تا تکنسین ھای پیشتاز سرویس با شما در ارتباط باشند.

تعمیر ماکروفر در محل

یکی از بیشترین مواردی کھ مشترکین پیشتاز سرویس برای تعمیر مایکروفر در محل از ما درخواست دارند اعزام نیرو مسلط بھ
این کار می باشد کھ با توجھ بھ دوره ھای برگزار شده در کارگاه ھای آموزشی پیشتاز سرویس تمامی نیروھای اعزامی بھ این

موارد آگاه ھستند.

بھ تعمیر مایکروفر در تھران نیاز دارید؟ از متخصصین پیشتاز سرویس کمک بگیرید.

ثبت درخواست

رعایت پروتکل ھای بھداشتی

در شرایط کرونایی برای تعمیر مایکروفر در محل پیشنھاد ما بھ تکنسین ھا و مشتریان گرامی برای حفظ سالمتی گذاشتن دستگاه
در منزل مشتری و در فضای باز پیش از مراجعھ تکنسین می باشد تا با رعایت پروتکل ھای بھداشتی تعمیر ماکروفر در محل

انجام شود.

استفاده از ماسک و دستکش در ھنگام کار نیز از موارد آموزش داده شده بھ نیروھای مجموعھ می باشد و از شما مشتریان گرامی
نیز درخواست می شود تا با رعایت فاصلھ اجتماعی از تکنسین و استفاده از ماسک ما را برای بھبود خدمات یاری نمایید.

تعمیرات ماکروفر در محل

https://pishtazservice.ir/enquiry/
https://pishtazservice.ir/contact-us/
https://pishtazservice.ir/contact-us/
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مجموعھ پیشتاز سرویس اولین مجموعھ با ایده تعمیر ماکروفر در محل می باشد کھ با بیش از پنجاه تکنسین آماده خدمت رسانی بھ
شما مشترکین گرامی می باشد.

مکان ھایی کھ برای تعمیر مایکروفر در محل از طرف ما بھ منظور رعایت پروتکل ھای بھداشتی بھ شما پیشنھاد می شود. بستگی
بھ منزل شما می توان در پارکینگ ، راھرو ، بالکن و یا حتی پشت بام باشد اما در نظر داشتھ باشید کھ قبل از مراجعھ تکنسین

برای تعمیر مایکروفر در محل شرایط تعمیر شامل نور کافی ، برق و جایگاھی برای قرارگیری مایکروفر تھیھ نمایید.

در پایان بھ این موضوع اشاره می کنیم کھ در صورت درخواست شما تعمیر مایکروفر در محل انجام می شود و در صورت عدم
تمایل برای تعمیر ماکروفر در محل کارگاه پیشتاز سرویس آماده خدمت رسانی بھ شما عزیزان می باشد.

چرا پیشتاز سرویس؟ با استفاده از خدمات تعمیراتی و تکنسین ھای پیشتاز سرویس از چھ مزایایی برخوردار می شوید؟

چرا پیشتاز سرویس؟

تعمیر ماکروفر در محل

تعمیرات حداالمکان بدون تعویض

این مجموعھ در نظر دارد تا با توجھ بھ مشکالت اقتصادی پیش آمده برای ھموطنان گرامی در ھنگام تعمیر مایکروفر در محل
حداالمکان دستگاه را بدون تعویض قطعھ راه اندازی نماید اما در برخی موارد بھ دلیل قابل تعمیر نبودن قطعات با استفاده از

قطعات اصلی اقدام بھ تعمیر مایکروفر شما می نماییم.

https://pishtazservice.ir/why-pishtaz-service/
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تامین قطعھ توسط شرکت پیشتاز سرویس بھ گونھ ای می باشد کھ در ھنگام تعمیر مایکروفر در محل توسط تکنسین ھر ایرادی در
منزل قابل رفع باشد و قطعات اصلی با بھترین کیفیت و در کمترین زمان در اختیار شما مصرف کننده گرامی باشد.

کیفیت قطعات مصرفی ھنگام تعمیر ماکروفر در محل ھیچ تفاوتی با قطعات مصرفی در کارگاه ندارد و از لحاظ قیمت نیز قیمت
مصوب بوده و طبق تعرفھ اتحادیھ تعمیر مایکروفر در محل توسط تکنسین ھا انجام میشود.

(FAQ)سواالت متداول

ھزینھ ایاب ذھاب و کارشناسی دستگاه چقدر می شود؟

ھزینھ ایاب ذھاب و کارشناسی در محل 80 ھزار تومان می باشد کھ در صورت توافق ھزینھ تعمیرات این مبلغ دریافت نمی شود.

آیا تکنسین مراجعھ کننده تمامی قطعات مورد نیاز را ھمراه خود دارد؟

با توجھ بھ ھماھنگی با تعمیرکار و توضیح مشکل دستگاه تکنسین تمامی قطعات مورد نیاز را ھمراه خود دارد.

آیا در زمان ھمھ گیری ویروس کرونا تعمیرات در محل دارید؟

بلھ، تکنسین ھا با رعایت کامل پروتوکل ھای بھداشتی و استفاده از ماسک و دستکش برای تعمیرات مراجعھ می کنند.

آیا تعمیرات دارای ضمانت می باشند؟

از تاریخ انجام تعمیرات بھ مدت 180 روز خدمات دارای گارانتی می باشد.

ھزینھ ایاب ذھاب

در راستای رفاه حال شما مشترکین گرامی سرویس ایاب و ذھاب تکنسین ھا مطابق تعرفھ اتحادیھ بوده و سرویسی تحت عنوان
ھای دیگر برای بازدید از طرف تکنسین از مشتریان برای تعمیر مایکروفر در محل دریافت نمی شود.

ساعت مراجعھ

ھمچنین برای سرویس مایکروفر در محل پس از ثبت سفارش تکنسین پیشتاز سرویس با شما تماس گرفتھ و ساعت سرویس را با
توجھ بھ درخواست شما ھماھنگ می کند. بھ ھمین منظور بھتر است ساعت درخواستی خود را نیز در سایت ثبت نمایید تا

نزدیکترین تکنسین بھ محل کار یا منزل شما سفارش را دریافت و در اسرع وقت آماده خدمت رسانی بھ شما مشتری گرامی باشد.

بھ منظور ارایھ بھتر سرویس تعمیر مایکروفر در محل با توجھ بھ ساعت درخواست تعمیرات مایکروفر خود حدالمقدور یک روز
قبل ساعت را در سایت پیشتاز سرویس تعیین نمایید تا با توجھ بھ حجم کاری نیروھای تعمیرکار بتوانند ساعت مد نظر شما در

خدمتتان باشند.



1/29/22, 1:06 PM تعمیر ماکروفر در محل با گارانتی 180 روزه | پیشتاز سرویس

https://pishtazservice.ir/microwave-repairing-services-at-your-place/ 6/9

تعمیر ماکروفر در محل

البتھ پیشتاز سرویس با تعداد نیروی فعال خود مشکل ھماھنگی تکنسین با مشتری برای تعمیر مایکروفر در محل را تا حد زیادی
رفع نموده است اما در برخی مواقع با توجھ بھ درخواست باالی تعمیرات توسط مشتریان نیروھای آماده خدمت رسانی بھ حداقل می

رسند و ممکن است ساعت مد نظر شما و وقت آزاد تکنسین ھماھنگ نباشد.

بھ ھمین منظور درخواست ما از شما مشتری گرامی برای ارائھ خدمات تعمیر مایکروفر در محل پر کردن فرم تعمیرات در سایت
با مشخصات کامل و آدرس دقیق و ساعت تمایل بھ تعمیر می باشد.

کلیھ تعمیرات ماکروفر در مرکز تعمیرات پیشتاز سرویس با ضمانت 180 روزه (6 ماھھ) انجام می شود.

موارد استثنا

در مواردی کھ مایکروفر شما احتیاج بھ تست اشعھ داشتھ باشد (مواردی مانند شکستن شیشھ درب و خرابی درب)بھ ھیچ عنوان و
تعمیر ماکروفر در محل توسط پیشتاز سرویس انجام می شود زیرا سالمت مشتری برای ما در اولویت می باشد تحت ھیچ شرایطی 

و صرفا کار در کارگاه و با تست اشعھ و کالیبره باید انجام شود.

ھمانطور کھ می دانید مایکروفر با استفاده از امواج غذا را گرم می کند و در صورت نشت امواج بھ بیرون از محفظھ مایکروفر
در دراز مدت بھ صاحبان ماکروفر آسیب وارد می شود و بھ ھمین منظور در ھنگام تعمیر مایکروفر در محل این خرابی ھا توسط

تکنسین ھای مجموعھ انجام نمی شود و مایکروفر بھ کارگاه حمل می شود.

عمده ترین ایرادات ماکروفر

برخی ایرادات متداول کھ شما برای تعمیر مایکروفر در محل از ما درخواست خدمات دارید را در ادامھ این مقالھ با ھم بررسی می
کنیم.
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گرم نکردن در حالت ماکرو

عمده ترین درخواست تعمیر مایکروفر در محل توسط مشتریان ایراد گرم نکردن در حالت مایکرو یا حالت امواج می باشد.
مگنترون مایکروفر عامل اصلی ایجاد جنبش مولکولی در مایکروفر نیز بیشترین خرابی را بھ علت استفاده بیشتر دارد.

1. آیا ھمیشھ وقتی مایکروفر ما غذا را داغ نمی کند ایراد از مگنترون دستگاه است؟
1. پاسخ بھ این سوال طبیعتا خیر می باشد موارد دیگری مثل خازن و دیود و ترانس و برد ال و… ھمگی باید بھ

درستی عمل کنند تا دستگاه عمل گرم کردن را بھ درستی انجام دھد ولی عموما خرابی از قطعھ مگنترون می باشد
اما ھمانطور کھ ذکر شد نھ قطعا.

تعمیر ماکروفر در محل

ایرادات قابل رفع

برخی از ایرادات نیز توسط مشتری قابل رفع می باشد و یا با تماس با شرکت و راھنمایی تلفنی این ایرادات کوچک می تواند رفع و
رجوع شود. توصیھ ما بھ مشتریان قبل از ثبت سفارش تعمیر ماکروفر در محل چک کردن دوشاخھ ورودی برق دستگاه و محل

قرارگیری دستگاه می باشد.

برای تست سالمت دوشاخھ کافیست موبایل خود را با ھمان پریز شارژ نمایید در صورت سالمت پریز دستگاه بھ درستی شارژ می
شود و در غیر اینصورت شارژ دستگاه انجام نمی شود.

محل قرارگیری دستگاه

محل قرارگیری دستگاه نیز از دیگر ایرادات مایکروفرھا می باشد توجھ داشتھ باشید مایکروفرھا باید از ھر طرف حداقل ده سانتی
متر فاصلھ داشتھ باشند. در ھنگام نصب محصول توسط نماینده شرکت این موارد حتما رعایت می شود اما بعضی از مشتریان از
افرادی کھ بھ صورت متفرقھ فعالیت می کنند و یا از آشنایان خود درخواست نصب مایکروفر را می کنند کھ این امر در بلند مدت

آسیب ھای جدی و در برخی موارد غیر قابل جبرانی را بھ بارمی آورد.

در صورت قرارگیری بد محصول و محیط نامناسب نصب بعد از بروز مشکل و درخواست سرویس تعمیر مایکروفر در محل
تکنسین اقدام بھ تعبیھ جای مناسب نصب بعد از تعمیرات می نماید پس جای نگرانی نیست چون برخی مشکالت بھ سادگی توسط

گروه پیشتاز سرویس قابل رفع میباشد.

https://pishtazservice.ir/microwave-capacitor/
https://pishtazservice.ir/microwave-diode/
https://pishtazservice.ir/transformer-microwave/
https://pishtazservice.ir/microwave-magnetron/
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این مقالھ پاسخگوی سوال شما نبود؟ می توانید مستقیما با کارشناسان پیشتاز سرویس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده
کنید.

دریافت مشاوره
قرارگیری مایکروفر در مجاورت اجاق گاز و یا نزدیک بھ شلنگ گاز از محل ھای بسیار پرخطر می باشد کھ در برخی از
درخواست ھای تعمیر مایکروفر در محل مشتری درخواست تعویض بدنھ مایکروفر را بھ علت سوختگی یا آب شدن دارد.

تعمیر ماکروفر در محل

سخن آخر

در پایان این مقالھ از شما مشتری گرامی درخواست داریم تا در صورت خرابی مایکروفر خود فرم تعمیر مایکروفر در محل را با
دقت پر کنید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.

مناطق تحت پوشش برای تعمیر مایکروفر در محل کل مناطق تھران و شمیرانات و کرج می باشد. پیشتاز سرویس ھیچ نماینده ای
در شھرستان ھا ندارد و در صورت درخواست تعمیرات مشتریان، کارگاه پیشتاز سرویس آماده ی خدمت رسانی می باشد کھ با

پست و یا تیپاکس دستگاه را باید ارسال نمایید.

مراکز تعمیرات پیشتاز سرویس

مرکز تھران

88813743

جنوب تھران

https://pishtazservice.ir/contact-us/
tel://+982188813743
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56010207

غرب تھران

66101065

تلفن دفتر مرکزی

66000746

شمال تھران

22878551

شماره کارشناسان

09120603528 – 09120603527

 
 

tel://+982156010207
tel://+982166101065
tel://+982166000746
tel://+982122878551
tel:+989120603527
tel:+989120603528

