
 درخواست سرویس کار لوازم خانگی

 از جمله مسائلی میباشد که افراد زیادی را درگیر خود میکند.لوازم خانگی تعمیر و سرویس 

 

یا تعمیر و  سرویس لوازم برقیمسلمأ برای افراد زیادی پیش می آید که لوازم داخل منزلشان نیاز به تعمیر داشته باشد. تعمیر و 

 تعمیراتی میباشد که برای انجام آن نیاز به تخصص الزم در این زمینه میباشد.  سرویس پکیج دیواری از جمله

 .از بابت تعمیر آن راحت خواهد بوداگر شما لوازم برقی یا دیگر لوازم خود را به یک فرد کاربلد بسپارید خیالتان 

ممکن است عالوه بر این که تعمیر لوازم شما را به اما اگر شخصی که وظیفه تعمیر یا سرویس را به او محول کرده اید کاربلد نباشد 

 درستی انجام ندهد بلکه ممکن است به آن ها آسیب هایی نیز وارد نماید یا قطعات دیگر را دچار صدمه و خرابی نماید. 

 یک تعمیرکار خوب چه ویژگی هایی دارد؟

ز مهم میباشد. مثال همه افراد خواستار این هستند که لوازمشان در انتخاب یک تعمیر کار برای سپردن کار تعمیر به او نکات دیگری نی

هم خوب تعمیر شود و هم هزینه کمی را برای سرویس یا تعمیر پرداخت نمایند. پس قیمت مناسب یکی از فاکتورهای مهم برای 

 انتخاب تعمیرکار میباشد.

 ,و سابقه شخص تعمیرکار است. به اصطالحی بهترین تبلیغاز نکات دیگری که در انتخاب های مشتریان تاثیرگذار میباشد تجربه 

کیفیت میباشد. یعنی افراد برای سپردن وسایل منزلشان به یک تعمیرکار همیشه تجربیات اطرافیان را نیز در نظر میگیرند و اگر فردی 

 سابقه خوبی در این زمینه داشته باشد به خودی خود مشتری ها و مراجعین بیشتری خواهد داشت.

یست با توجه به این که برخی تولید کنندکان قطعات برقی یا لوازم دیگر کشور ما را تحریم کرده اند و ورود بعضی قطعات به داخل کشور ممکن ن

 ریا دارای قیمت باالیی میباشند پس تعویض قطعات اولویت کمتری نسبت به تعمیر آن دارد و تعمیرکاران تا جایی که ممکن است قطعات را تعمی

 میکنند.



 عالوه بر داشتن تجربه و هزینه دریافتی مناسب گزینه ای که مشتریان را راضی نگه میدارد داشتن سرعت در تعمیر میباشد.

 

شد. بعضی از تعمیرکاران قطعه های اصل دستگاه ها مورد اعتماد بودن تعمیرکار از جمله مواردی است که میتواند بسیار حائز اهمیت با

را با تقلبی تعویض میکنند یا قطعات دستگاه را جوری تنظیم میکنند که دستگاه هر چند وقت یک بار خراب شود و دوباره نیاز به 

 تعمیرکار شود.

د به سیستم آسیب وارد میشود یا باید یک تعمیرکار خوب باید بداند چه زمانی عوض کردن قطعه نیاز است و اگر قطعه را عوض نکن

 بداند آیا اصال عوض کردن قطعه تاثیری در کارکرد خواهد داشت یا نه.

بیشتر لوازم برقی در همان محل قابل تعمیر است و نیازی نیست که به تعمیرگاه برده شود. چه بسا با تکان خوردن زیاد آسیب های 

 مورد پکیج ها نیز صادق است.بیشتری نیز به آن وارد شود. این نکته در 

انتخاب یک تکنسین بی تجربه میتواند باعث بروز مشکالت عدیده ای شده و حتی باعث آسیب رسیدن به کل دستگاه یا حتی افراد 

 شود.

انجام یک تعمیرکار خوب پس از این که دستگاه را تعمیر کرد حتما باید آن را تست نماید و تست کردن را نیز به صورت کامال ایمن 

 دهد تا دچار آسیب نشود.

تعمیر کار خوب باید اول عیب را تشخیص دهد سپس برای حل آن کارهایی انجام دهد. برای بعضی وسایل برقی یا پکیج های دیواری 

 دستگاه عیب یاب مخصوصی وجود دارد که کار را تا حدود زیادی آسان میکند. 



باشد قطعه ای عوض شود قطعه ای با کیفیت باال را خریداری و نصب نماید و فاکتور وظیفه تعمیرکار این است که در صورتی که الزم 

 آن را نیز به مشتری تحویل دهد.

 

 ولین قدم در تعمیرکار شدن چیست؟ ممکن است این سوال برای شما پیش آید که ا

اگر از سرویس کاران این سوال را بپرسیم مطمئنأ به اهمیت قطعه شناسی پی میبرید. گام اول برای حرفه ای شدن در این زمینه این 

طعه را چطور است که قطعه ها را به خوبی بشناسید و نحوه عملکرد هر یک آن ها را بدانید. گام بعدی نیز این است که بدانید هر ق

 باید تعمیر کرد و طول عمر هر قطعه چقدر است.

برای ایجاد ارتباط با یک تعمیرکار خوب یا درخواست یک سرویس کار یا تعمیرکار هم میتوانید هم به صورت حضوری اقدام کنید هم 

 میتوانید در سایت های مرتبط درخواست سرویسکار آنالین نمایید.

 تعمیرکردن لوازم منزل نیز آموزش هایی داده میشود.در بعضی سایت ها حتی برای 


