
 

 

از این حیث برای مشتریان حائز اهمیت است که احتمال خسارت های ناشی از جابجایی، هزینه های تعمیر ماکروفر در محل 

حمل و نقل برای پیدا کردن نمایندگی تعمیرات و استفاده از قطعات نامناسب در حین تعمیر را به صفر می رسانند. برای 

تعمیر که باشید از طریق تماس با  شمال ، جنوب ، شرق، غرب و مرکز تهران هر کجای تعمیرات مایکروویو در منزل

 .بهره مند شوید ماه ضمانت و فاکتور رسمی 6شما می توانید از خدماتی سریع به همراه  24

 .هند داددر قسمت دیدگاه می توانید سئواالت و مشکالت خود را مطرح کنید. کارشناسان ما در کوتاهترین زمان به شما پاسخ خوا

با گذر زمان ماکروفر )مایکروویو( تبدیل به لوازمی مهم در طبخ و گرم کردن غذا شده اند این امر باعث صرفه جویی در 

زمان و راحتی در استفاده از این دستگاه، این امکان را به ما می دهد که غذا های طبخ شده با کمترین هدر رفت مواد غذایی 

شد، خرابی های ایجاد شده شما را مجاب به پیدا کردن نمایندگی تعمیرات ماکروفر در مجاورت و بیشترین بازده را دارا با

 .خود می کند. این خرابی ها معموال بخاطر زیاد بودن عمر دستگاه، اشتباهات رایج در استفاده یا نوسانات برق می باشد

   

 چرا تعمیر ماکروفر در محل را نادیده نگیریم؟

  آسیب های ناشی از حمل و نقل مثل شکستن شیشه، سینی و درب دستگاه اجتناب می کنیدبا این کار از. 

  معموال ماکروویو ها مخصوصا در حجم های باال وزن سنگینی دارند شما نیاز به تحمل این وزن را نخواهید داشت

 .با تعمیرات مایکروفر در منزل نمایندگی را به خانه بیاورید

  افزون شهر تهران، مشکالت مربوط به جای پارک و هزینه های باالی حمل و نقل با توجه به ترافیک روز

مایکروویو برای حضور شما در نمایندگی تعمیرات راه حل بهتری نیز وجود دارد شما می توانید از طریق 

 .مراجعه تکنسین تعمیرات ماکروفر در محل تمامی موارد فوق را نادیده بگیرید

  شما مشخص می گردد، انعطاف در زمان حضور تعمیرکار مایکروویو در منزل یا زمان حضور تکنسین توسط

محل کار شما عمال از گرفتن مرخصی و یا خالی کردن بخشی از وقت خود برای پیدا کردن نمایندگی مناسب 

 .جلوگیری خواهد کرد

  منزل خود باشیدتعمیر ماکروفر در محل این امکان را می دهد که شما ناظر تمامی مراحل تعمیرات در. 



 تایید قطعات جدید برای تعویض بوسیله شما و با نظارت شما صورت می گیرد. 

  عملکرد دستگاه تعمیر شده در نزد مشتری تست و سپس تحویل ایشان داده می شود که هر گونه شک و شبه ناشی

 .از برطرف نشدن مشکل را رفع میکند

 یدماکروفر خود را به دست متخصصین تعمیرات بسپار

سپردن تعمیرات مایکروویو به افراد متخصص از جهات مختلف موضوعی مهم است یکی از برجسته ترین موضوعات 

حفظ ایمنی کاربر دستگاه از قرار گرفتن در مقابل اشعه مضر است که با اقدامات صحیح در نحوه انجام تعمیر مایکروفر و 

تشعشع حاصله از مگنترون در هنگام باز و بسته کردن دستگاه  امکان پذیر است. 24سوالردام به وسیله متخصصان تعمیر

میبایست میباشد. این مهم توسط خیلی از مراکز غیر معتبر  0RFدر حین تعمیرات مطابق با وضعیت فابریک کارخانه یعنی 

 .دنادیده گرفته میشود و چون تشعشع امواج قابل مشاهده نیست عوارض بلند مدتی را برای کاربر در پی دار

 .قابل ذکر است تمامی قطعات استفاده شده در حین تعمیر ماکروفر در محل دارای تضمین و اصالت محصول میباشد

  

 

 

 24تعمیرات ماکروفر در مرکز تعمیر

  

 :گارانتی تعمیرات .1

شده در  ارائهتمامی قطعات استفاده شده در نمایندگی تعمیرات ماکروفر اصلی بوده و برای تضمین کیفیت قطعات و خدمات 

ماه گارانتی با ارائه رسید انجام می شود، تا مشتریان از نوع خدمات و  6این نمایندگی، سرویس های ارائه شده دارای 

 .قطعات اطمینان کافی حاصل فرمایند

 :ارائه خدمات سریع .2

ی خدمات تعمیر با پراکندگی شعب در سطح تهران تالش بر این است که در صورت تعیین زمان مشخص توسط مشتر

مایکروفر در محل از زمان ثبت درخواست تعمیرات تا حضور سرویسکار در منزل و ارائه سرویس و خدمات در کمتر از 

 .ساعت صورت بگیرد 1

 :مهارت و تخصص .3

روویو و وجود خطر برق گرفتگی با ولتاژ باال در حین تعمیر بعد از تعمیرات مایک اشعهبا توجه به خطرات ناشی از نشت 

با کادری آموزش دیده و دقیق برای عیب  24ماکروویو و سوالردام با مجهزترین نمایندگی تعمیرات تماس بگیرید. تعمیر 

 .یابی و رفع مشکل در محل در تمامی مناطق شمال، جنوب، شرق و غرب تهران حضور می یابد

 :ر هزینهصرفه جویی د .4

https://fa.wikipedia.org/wiki/پرتو


برای رضایت مشتری که سرمایه اصلی ما است و با توجه به شرایط اقتصادی تالش مان بر تعمیر قطعات معیوب است، در 

 .صورت عدم وقوع این مهم، قطعات فابریک با هزینه ای شرکتی و مشخص در اختیار مشتریان قرار می گیرد

ال جی،  :برند مختلف برای تعمیرات نظیر 50با پوشش  24ر تعمیر ماکروفر در محل از طریق تماس با نمایندگی تعمی
 و ... صورت می گیرد سامسونگ، پاناسونیک، فلر، دلونگی، بوتان، تکنو، دلمونتی

 در قبال مشتریان تعمیرات مایکروفر 24وظیفه تعمیر

 :بگیرید تماسکارشناسان ما برای حل مشکل و تعمیرات مایکروفر  در صورت بروز خرابی با

 اگر ایراد جزئی بود با راهنمایی کارشناس مربوطه مشکل بوسیله شما و با مشاوره ما برطرف خواهد شد. 

  خود، تکنسین در کمترین زمان  تعمیرات مایکروویواما اگر ایراد با مشاوره تلفنی برطرف نشد با ثبت سفارش

 .خواهد شد برای رفع عیب اعزام

 هزینه تقریبی بعد از کارشناسی و قبل از انجام هرگونه تعمیرات خدمت مشتری اعالم می شود. 

 تمام هزینه ها طبق تعرفه مرکز خدمات تعمیر مایکروفر می باشند. 

  گارانتی می گردد 24تعمیرماه توسط  6پس از ارائه تعمیرات و خدمات دستگاه به مدت. 

 پس از کارشناسی دستگاه توسط سرویسکار دالیل بوجود آمدن ایراد برای شما شرح داده می شود. 

 پس از انجام خدمات، آموزش استفاده درست از ماکروویو و سوالردم برای افزایش عمر دستگاه داده می شود. 

  روز هفته و تمام طول روز صورت می پذیرد 7پشتیبانی از خدمات صورت گرفته در. 

 بدون نیاز به خارج شدن دستگاه انجام می گیرد تعمیر ماکروفر در محل. 

 سرویس کلی دستگاه پس از انجام تعمیرات ماکروفر صورت می پذیرد. 

دن کاور دستگاه نکنید ماکروویو می تواند خطرناک باشد حتی زمانی که در برق نیست توصیه ما بر نکته: بدون داشتن اطالعات فنی و موارد ایمنی اقدام به باز کر
 .را مطالعه و سپس اقدام به تعمیرات آن انجام دهید آموزش تعمیرات ماکروفراین است که شما می توانید 

که نمایندگی تعمیر ماکروفر در محل برای مشتریاِن تهران خود ارائه می دهد شامل چه عناوینی خدماتی 

 است؟

 تعویض و تعمیر برد معمولی مایکروفر 

 تعویض و تعمیر برد اینوتر مایکروویو 

 تعویض مگنترون ماکروفر 

 تعویض های ولتاژ ماکروفر 

 تعویض خازن ماکروویو 

 تعویض دیود ماکروویو 

 بشقاب( گردان مایکروفر تعویض سینی( 

 تعویض ریل سینی مایکروویو 

 تعویض موتور چرخان ماکروویو 

 سرویس ساالنه ماکروفر 

 چربی زدایی دیواره سقف و کف مایكروفر 

 تعویض فیلتر اشعه نسوز مایکروویو 

 تعویض شیشه ماکروفر 

 تعویض برد های ولتاژ اینورتر 

 تعویض فیوز ماکروویو 

  ماکروویوتعویض کلیدهای درب 

 تعویض زبانه درب ماکروفر 

 تعویض دکمه های ماکروفر 
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 تعویض تاچ مایکروفر 

قابل توجه است که بیشترین تاثیر در خرابی مایکروویو استفاده اشتباه از دستگاه است که در ادامه به شکل مفصل به آن 

گرم نکردن و به دنبال آن  ختگی جرقه زدن، وجود صدای زیاد، بوی سوخواهیم پرداخت. اهتمام به خرابی هایی مثل 

خود با استفاده از خدمات در نمایندگی یا تعمیر ماکروفر را در پی دارد، با وقوع این ایراد ها شما مجاب به  مایکروفر

می تواند گزینه سریع و مطمئن برای تعمیرات ماکروفر در محل  24تعمیرات در محل )منزل( خواهید بود. مرکز تعمیر 

 .باشد

با شعب متعدد در سطح شهر سعی بر این دارد تا تعمیرات خود را  نمایندگی تعمیر مایکروویو در تهرانه ذکر است الزم ب

 .روز گارانتی و فاکتور رسمی ارائه دهد 180الی  90در سریعترین زمان و در محل با 

 

 عیوب متداول در انواع مایکروویو ها

 :میتوان بهاز عیب های متداول در مایکروفر و سوالردم 

 خاموش بودن مایکروویو و سوالردام .1

 گرم نکردن مایکروفر و سوالردم .2

 جرقه زدن ماکروفر و سوالردام .3

 نچرخیدن سینی دستگاه .4

 خاموش بودن المپ دستگاه .5

 ایجاد سر و صدای زیاد هنگام کار .6

 کار نکردن دکمه ها یا تاچ .7

 دود کردن در زمان کار .8

 شکسته شدن شیشه درب ماکروفر .9

 بدنه دستگاه برق داشتن .10

 پریدن فیوز منزل هنگام باز کردن یا بستن درب مایکروفر .11

 ... کم شدن قدرت گرم کردن میکروویو و .12

با  شمال جنوب شرق غرب و مرکز تهران خود در تعمیر ماکروفر و سوالردام در صورت وقوع خرابی در دستگاه برای

دقیقه اپراتور با شما تماس  30در کمتر  ثبت درخواست خود به صورت آنالین بگیرید یا با تماس 24نمایندگی خدمات تعمیر

 .گرفته و بعد از مشاوره با متخصصان سفارش شما را ثبت خواهد کرد

  

می توان  تعمیرات ماکروفر و سوالردام در شمال جنوب شرق و غرب تهران برند معتبر در 50با پوشش  24مرکز تعمیر 

سامسونگ، ال جی، دوو، بوش، آاگ، گوسونیک، پاناسونیک، ناسیونال، بوش، آدمیرال، گاالنز،  :به برندهایی از قبیل
انیو و بکو، سوپرا، سزیمنس، دلونگی ، فلر، جنرال الکتریک، وستینگ هاوس، کنوود، بلومبرگ، ویرپول، اسنوا، بوتان، 

 .اشاره کرد  ...

 بررسی مشکالت متداول در حین تعمیر ماکروفر

ثبت شده است میپردازیم راه حل  24در این بخش به مشکالت متداول ماکروویو که بوسیله کارشناسان دفتر مرکزی تعمیر

 .هر یک از خرابی ها شرح داده شده است

tel://+982166698370/
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به شکل خود سرانه اقدام نکنید انجام هر گونه تعمیرات وسایل الکتریکی نیاز  تعمیر ماکروفر در محلتوصیه می شود برای 

 .به توضیحات ایمنی و اقدامات پیشگیرانه دارد

 چرا ماکروفر گرم نمیکند؟

 .تنظیم شده باشد (wave) ابتدا باید توجه کنید که برنامه ای که انتخاب میکنید برای پخت نباشد و روی ویو .1

 .دستگاه باز مانده باشد که دستگاه شروع به گرم کردن نمی کندممکن است درب  .2

سوختن هریک از قطعاتی نظیر مگنترون، ترانس های ولتاژ، خازن، دیود و حتی خرابی برد باعث بروز این  .3

 .مسئله میشود

ز اباید در قسمت پشت دستگاه فضای مناسبی برای کارکرد درست فن باشد تا به راحتی بتواند هوای گرم را  .4

 .محفظه دستگاه خارج کند

 :راه حل تعمیر ماکروویو در منزل وقتی داغ نمی کند

  اگر نمیدانید به چه صورت برنامه را روی حالت ویو قرار دهید کافیست به دفترچه راهنمای ماکروویو مراجعه و

 .آن را مطالعه کنید

 ثیفی جرم مابین درب گیر کرده باشد و ممکن است زبانه های درب شکسته باشد و کلید های درب فعال نشود یا ک

 .درب به طور کامل بسته نشود

  اگر هر یک از قطعاتی که اشاره شد خراب باشد به دلیل نیاز به تخصص برای بررسی بهتر و تعمیرات

تماس  24تعمیر مایکروویو ال جی، سامسونگ، اسنوا، گاالنز در شمال جنوب شرق غرب و مرکز تهران با مرکز 

 .تعمیرکار برای عیب یابی و رفع مشکل به محل اعزام گردد بگیرید تا

  سانتیمتر باشد 10حداقل فاصله تا سطح پشتی دستگاه برای کار کرد مناسب باید. 

 :برخی از خدمات ما

I. تعمیرات ماکروفر سامسونگ در تهران 

II. تعمیرات ماکروفر ال جی در تهران 

III. تعمیرات ماکروفر پاناسونیک در تهران 

 چرا دستگاه روشن نمیشود؟

 .مطمین شوید پریز و فیوز مربوط به آن سالم است در گام اول اطمینان حاصل کنید کابل برق وصل است و .1

 .نوسانات ناشی از برق شهری ممکن است باعث آسیب به برد شود .2

استفاده طوالنی مدت بدون خنک شدن قطعات: این اتفاق عموما در غذا خوری ادارات یا مهمانی ها که برای گرم  .3

رگیری طوالنی مدت ترموستات برای جلوگیری از کردن حجم باالیی از مواد غذایی به کار میرود. در صورت بکا

 .آسیب به قطعات جریان برق را قطع میکند

 .خرابی کلید های درب نیز باعث به کار نکردن دستگاه گردد .4

 .در برخی از مواقع خرابی مگنترون نیز باعث بروز این مشکل میشود .5

 .بررسی گردد حتی باید فیوزهای خود دستگاه نیز توسط تکنسین تعمیرات مایکروویو .6

 :راه حل تعمیر مایکروفر در منزل وقتی روشن نمی شود

 در صورت خراب بودن پریز از یک برقکار کمک بگیرید یا از یک پریز سالم استفاده کنید. 

  دقیقه اجازه خنک شدن کامل قطعات را بدهید. اگر حجم  10دقیقه که از دستگاه استفاده می کنید بهتر از  20هر

 .را در وعده های گوناگون گرم میکنید بهتر است از ماکروفر صنعتی استفاده کنید باالیی از غذا

 از یک محافظ برق برای جلوگیری از شوک های ناشی از نوسانات برق استفاده کنید. 
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  ماکروفر  نمایندگی تعمیربرای بررسی بیشتر قطعاتی مثل میکروسوئیچ، برد، فیوزها و مگنترون از تکنسین های

 .کمک بگیرید در تهران

 :برخی از خدمات ما

I. تعمیرات سوالردام فوما در تهران 

II. تعمیرات سوالردام اسنوا در تهران 

III. تعمیرات سوالردام ال جی در تهران 

 چرا سینی دستگاه نمی چرخد؟

 .اولین اقدام شما چک کردن محل قرار گیری سینی و ریل چرخان باید باشد .1

 .دقت کنید در مسیر چرخش ریل کثیفی و باقی مانده غذا نباشد .2

 .روفر باعث توقف و یا ضعیف شدن حرکت و چرخش مایکروویو می شودخرابی موتور چرخشی مایک .3

 .در موارد نادر معیوب بودن برد یا سیم کشی نیز باعث وقوع این ایراد میگردد .4

 :راه حل تعمیرات ماکروویو در محل وقتی بشقاب چرخش ندارد

 جای گذاری صحیح سینی روی کوپل سه گوش و قرار گیری مناسب ریل در زیر سینی 

 تمیز کردن مسیر چرخش ریل و از میان برداشتن باقی مانده غذا در زیر سینی 

 تعویض موتور گردان یا بررسی سیم کشی بوسیله سرویسکار انجام میگیرد 

برای انجام تعمیرات مایکروفر در شمال تهران شامل مناطق: الهیه، فرمانیه، جردن، ولنجک، پاسداران، شهرک غرب، 

میرداماد، تجریش و ... تعمیر ماکروفر در محل بدون نیاز به جابجایی از منزل در تمامی برندها نظیر سعادت آباد، ظفر، 

 .بگیرید تماس 24دوو، دلونگی، آریستون، آاگ، بوش و ... با مرکز تعمیر 

 چرا مایکروفر حین کار جرقه می زند؟

 .نومی )فویل کباب(، براق و ظروف لب پر باعث بروز چنین اختاللی میشوداستفاده از ظروف فلزی، آلمی .1

 .کثیف بودن دیواره ها، سقف و سطوح داخلی دستگاه بخاطر چربی و پسماند باقیمانده غذا دلیل جرقه می باشد .2

 .عدم توجه به سرویس دوره ای که نیاز به تعویض فیلتر اشعه میباشد .3

 .ز یا پایه ها محافظ الستیکی ندارنداستفاده از سه پایه های غیر مجا .4

 .خرابی مگنترون به دلیل بی توجهی به موارد باال اتفاق می افتد به همین دلیل جرقه ها بیشتر میشود .5

 :راه حل تعمیرات ماکروفر در منزل وقتی جرقه می زند

  ای بالمانع است(با مطالعه دفترچه راهنما از ظروف مخصوص استفاده کنید. )مثال استفاده از ظروف شیشه 

  بعد از هر بار کار با دستگاه مخصوصا در گرم کردن مواد غذایی چرب یا پخت مرغ، الزانیا و آب کردن کره

 .بخوبی دستگاه را تمیز کنید

  سال یکبار انجام گیرد 2سرویس دوره ای در بازه ی زمانی هر. 

 تعمیرکار برای بررسی بیشتر است در صورت عدم رفع مشکل برای تعمیر ماکروفر در محل نیاز به اعزام. 

برای انجام تعمیرات مایکروفر در غرب تهران شامل مناطق: طرشت، ستارخان، دهکده المپیک، چیتگر، شهران، بلوار 

فردوس، جنت آباد، پونک، مرزداران، شهرآرا و ... تعمیر ماکروفر در محل بدون نیاز به جابجایی از منزل در تمامی 

 .بگیرید تماس  24نگ، ال جی، بوتان، تکنو، ویرپول و ... با مرکز تعمیر برندها نظیر سامسو

https://tamir24.com/fuma-microwave-repair/
https://tamir24.com/snowa-microwave-solardom-repair/
https://tamir24.com/solardom-lg-repair/
tel://+982126711831/
tel://+982144376087/


 چرا ماکروویو صدای زیاد می دهد؟

 جاگذاری نا مناسب سینی و ریل چرخان .1

 وجود کثیفی در مسیر ریل .2

 خرابی موتور چرخان .3

 مشکل یا کثیفی در فن خنک کننده .4

 ولتاژ باال معیوب بودن ترانس .5

 شنیده شدن صدای جرقه بخاطر ظروف نا مناسب .6

 :راه حل تعمیرات ماکروفر در منزل وقتی صدای زیاد دارد

 در وهله اول برخی صداها عادی هست مثل صدای ویز ویز مگنترون که نیاز به کار خاصی نیست. 

 ی ز جاگذاری دقت کنید که بخوبی سینوقتی سینی، ریل ، قسمت زیرین ماکروویو و سوالردام را تمیز می کنید بعد ا

 .بر سر جای خود نشسته باشد

 تمیز کردن غذا های باقی مانده مسیر ناهموار ریل را هموار مکیند. 

 چرخ دهنده های موجود در موتور کف بعد از چند وقت کار کردن ساییده می شوند و باید موتور تعویض شود. 

 باعث روان شدن حرکت میشود پس مشکل صدای زیاد برطرف  سرویس و روغن کاری فن های مگنترون یا گریل

 .میشود

  معموال وقتی ترانس خراب میشود با صدای زیاد همراه است عدم توجه به این موضوع خطرناک است پس برای

 .تعمیر ماکروفر در محل کافیست با نزدیک ترین نمایندگی به خود تماس بگیرید

 گذاشتن ظروف مناسب. 

ات مایکروویو در شرق تهران شامل مناطق: تهران پارس، دماوند، تهران نو، پیروزی، نظام آباد، مجیدیه، برای انجام تعمیر

هفت حوض، استخر، ساقدوش، هروی، استاد حسن بنا، نارمک و ... تعمیر ماکروفر در محل بدون نیاز به جابجایی از 

 .بگیرید تماس 24، جنرال الکتریک و ... با مرکز تعمیر منزل در تمامی برندها نظیر کنوود، وستینگ هاوس، گاالنز، اسنوا

 چرا دستگاه دود حین کار دود میکند؟

 کثیف بودن دستگاه و سوختن چربی های روی المنت بر اثر گرما .1

 بخار و سوختگی غذا بخاطر زمان باال .2

 .از سوختن سیم پیچ های ترانس استاگر بوی سیم سوخته احساس میکنید احتماال مشکل  .3

 راه حل تعمیر ماکروفر در محل وقتی دود می کند

  توجه به این نکته غیر قابل کتمان که مایکروفر کثیف کارایی الزم در اجرای صحیح خود را ندارد. پس االن اقدام

 .به تمیز کردن دستگاه کنید

 بی را تنظیم کنیدبنا به نوع ماده غذایی که طبخ میکنید دما و تایم مناس. 

 خرابی ترانس نیاز به تعویض دارد. 

برای انجام تعمیرات مایکروویو در جنوب تهران شامل مناطق: افسریه، خزانه، جوادیه، فداییان اسالم، دولت آباد، کیان 

. تعمیر متری جی، فالح، شهرک ولیعصر و .. 30شهر، مهرآباد، شوش، یافت آباد، نازی آباد، شاد آباد، یاخچی آباد، 

ماکروفر در محل بدون نیاز به جابجایی از منزل در تمامی برندها نظیر ناسیونال، دلمونتی، گاالنز، ویرپول، جنرال 

 .بگیرید تماس 24الکتریک و ... با مرکز تعمیر

 چرا مایکروفر پس از چند ثانیه کار خاموش میشود و فیوز میپرد؟

tel://+982177985478/
tel://+982166698370/


 شکستگی یا تغییر شکل زبانه های درب .1

 جابجایی کلیدهای درب )میکروسوئیچ( از سرجای خود .2

 خرابی میکروسوئیچ و دوفاز شدن مدار .3

 اتصالی در سیم کشی .4

 راه حل تعمیر ماکروفر در محل وقتی فیوز می پرد

 تعویض زبانه درب 

 سفت کردن محل سوییچ ها 

 تعویض کلیدهای درب 

  متخصصبررسی سیم کشی توسط 

برای انجام تعمیرات مایکروفر و سوالردم در مرکز تهران شامل مناطق: انقالب، مطهری، کارگر، ولیعصر، مفتح، بهشتی، 

کریمخان، هفت تیر، یوسف آباد، جالل آل احمد، فاطمی، بلوار کشاورز، عباس آباد، گیشا و ... تعمیر مایکروویو در محل 

 .بگیرید تماس 24امی برندها نظیر بکو، سانیو، سانی، سوپرا، دوو و ... با مرکز تعمیربدون نیاز به جابجایی از منزل در تم

 چرا المپ کار نمیکند یا کم نور شده است؟

 .چنانچه المپ کار نمیکند احتمال دارد المپ سوخته باشد .1

 .سیم کشی دچار خرابی شده باشد .2

 .ممکن است کثیف باشد یا یکی از قطعات آمپر اضافی میکشداگر نور آن کم شده  .3

 :راه حل تعمیرات ماکروفر وقتی نور ندارد

 معموال با تعویض المپ مشکل حل میشود. 

 اما چنانچه مشکل از سیم کشی یا آمپر اضافی باشد باید توسط تعمیرکار اجزا تست شود. 

 چرا برنامه گریل کار نمیکند؟

 .حرارتی گریل که در سوالردم ها شایع استخرابی المنت های  .1

 مشکل در برد فرمان .2

 :راه حل تعمیر مایکروفر وقتی المنت کار نمی کند

 با تعویض المنت ها مشکل حل میگردد. 

 مشکالت بردی تخصصی است باید توسط تعمیرکار بررسی گردد. 

در تهران شامل مناطق: دامپزشکی، امام خمینی،  24برای انجام تعمیرات مایکروفر و سوالردام در شعبه مرکزی تعمیر

متری جی،  21آذربایجان، رودکی، مرتضوی، حر، پاستور، جمهوری، حافظ، توحید، جیحون، کمیل، سی متری جی، 

ن نیاز به جابجایی از منزل در تمامی برندها نظیر هاشمی، آزادی، آذری، کارون و ... تعمیر ماکروفر در محل بدو

 .بگیرید تماسسامسونگ، ال جی، پاناسونیک، فلر، فوما و ... با ما 

 چرا دکمه ها یا تاچ دستگاه عمل نمکند؟

 .برخی اوقات در طول زمان ممکن است برد فرمان مدار دچار قطعی شود

tel://+982188026827/
tel://+982166698370/


 .خود دکمه اتصال کوتاه کند و کار نکنداحتمال دارد 

 :راه حل تعمیر ماکروویو وقتی دکمه کار نمی کند

 اصالح مدار توسط تعمیرکار 

 تعویض دکمه ها 

  مورد باال جواب نداد پنل برد باید تعویض گردد 2در صورتی که. 

 نتیجه گیری برای خدمات ماکروفر در محل

 .از خطرات ناشی از حمل و نقل و هزینه اضافی شما را باز می دارد به طور کلی ارائه خدمات مایکروفر در منزل

 .خدمات به همراه گارانتی و توسط افراد با تجربه انجام می شود

ایراد های رایج که می تواند منجر به خراب شدن دستگاه شما می شود و متخصص موظف به چک کردن آن در منزل است 

 .به شرح جدول ذیل است

 

 

 شرح وظیفه تعمیرکار ماکروفر های رایج ماکروفر بررسی ایراد

 گرم نکردن

فیوز  -3ترانس  -2مگنترون  -1برای تعمیر ماکروفر در محل کافیه قطعاتی نظیر: 

سوییچ ها درب چک و در صورت نیاز تعویض  -7دیود  -6خازن  -5برد  -4ها 

 .شوند

 روشن نشدن

 -6مگنترون  -5پریز -4سیم برق  -3برد  -2فیوز ها  -1تکنسین موظف به بررسی: 

 سوییچ ها. است

 .در ماکروفر های اینورتر نظیر پاناسونیک برد اینورتر چک شود

 جرقه زدن

تمیزی دستگاه تاثیر  -4سالم بودن بدنه  -3فیلتر نسوز  -2مگنترون  -1مواردی نظیر 

در  وگذار است. برای تعمیر ماکروفر در محل میبایست قسمت های سوخته تمیز شود 

 .صورت نیاز رنگ شوند

 نچرخیدن بشقاب

برد  -4سینی  -3موتور گردان  -2اتصال دهنده موتور  -1برای حل این مشکل کافیه: 

سوییچ ها. بررسی شود در صورت نیاز با نمایندگی تعمیرات ماکروفر تهران  -5

 .تماس بگیرید

 :برخی از خدمات ما

I. تعمیر مایکروفر فلر در تهران 

II. تعمیر مایکروفر بوتان در تهران 

III.  دلونگی در تهرانتعمیر مایکروفر 

 

https://tamir24.com/feller-microwave-repair/
https://tamir24.com/butane-microwave-repair/
https://tamir24.com/delonghi-microwave-repair/

