
 

 

 چرا شرکت ساپتک را برای تعمیرات جاروشارژی انتخاب کنید؟ 

که    یکرد. ما پشت هر کار  میآن را برطرف خواه  د، یای ب  شیپ  یمشکل   میکه انجام داده ا  یریاگر در تعم  و  م ی کن  یم   نیما کار خود را تضم 

 . می ستی ا یم  می ده ی انجام م

  امکیپ  د،یریبا ما تماس بگ  هنگام خرابی یا نقص جاروشارژی خود چیکار کنید. متخصصان ما به صورت رایگان به شما مشاوره می دهند که  

 هر کمکی که از دستمان بر بیاید برای کمک به شما انجام می دهیم. و ما  دیده

 در شرکت ما، بهترین متخصصان در تعمیرات جاروشارژی حضور دارند و هر لحظه آماده پاسخگویی و یا تعمیر جاروشارژی می باشند.

 دسترسی آسان و پاسخگویی سریع ویژگی دیگر شرکت ساپتک می باشد.

به شما به صورت رایگان مقدار هزینه ای که ممکن    ، ی. قبل از انجام هر کارمی کن   ی م  ر یو تعم  س یرا سرو  جاروشارژیمعتبر    یاکثر برندها  ما

 است بکنید را می گوییم.

و الزم شد جاروشارژی را تعویض کنید، می توانیم به شما پیشنهاد    کنند   ریشما را تعم  وسیلهما نتوانند    متخصصان تعمیرات جاروشارژیاگر  

 کنیم که با توجه به خانه و مکانی که دارید چه نوع جاروشارژی مناسب است.

 دارد؟  ریبه تعم  ازیشما ن  جاروشارژی که دیشو  یچگونه متوجه م

 دیشنو  یتق تق م  ای  ریج ریج  یصدا

 د یرا حس کن  ی سوختگ یبو دیتوان یم

 شود ی شما روشن نم جاروشارژی 

 شما مکشی ندارد  جاروشارژی 

 ها به خوبی کار نمی کنند  لتریف 

 ضربه و شکستگی قسمت بدنه جاروشارژی 

تهران هستید حتما پیشنهاد می کنیم برای    دارد. اگر در  سیبه سرو  از یشما ن  جاروشارژی دهد    ی هستند که نشان م  مواردی همه    نهایا

تعمیرات جاروشارژی خود و یا هرگونه سوالی با شرکت ساپتک ارتباط برقرار کنید. شما می توانید از سریق لینک زیر به بخش تعمیرات  

 جاروشارژی بروید.

 از جاروشارژی  یو نگهدار رینکات تعم  نیبهتر

اگر این وسایل قابل شستشو  .  دی بدنه پاک کن  میله وها،    فیلتررا از    کروبی و م  یهرگونه آلودگ  کباری  هر دو ماه  -  دینگه دار  زیآن را تم

 هستند، آن ها را بشویید.

آن    ا ی  د یریبا ما تماس بگ  ، دلیل آن را بیابید دیتوان  ی اگر نم   مئن شوید.ط مبرس    ، فیلتر لوله،   مسدود نبودن از    -  دی کن ی مکش را بررسقدرت  

 .دیاوری کمک کارشناسان ما ب یرا برا

 شما می توانید برای جدا کردن مو و گرد و فبار از برس، از قیچی استفاده کنید. –  د یرا از برس بردار افی موها و ال



 

 

.  ابدی  یم  کردن آن کاهش  زیمکش و تم  ییپر شود، توانا  سه چهارم آناز    شی ب  بگذارید اگر    -  دیکن  ضیرا تعو  زباله جاروشارژی  یها   سهیک

 تا در صورت نیاز تعویض یا تخلیه کنید.  دی چک کن ها را هرماه سه یک

داد.    دیرا از دست خواه  جاروشارژی   شدن آنها مکش   ف ی. با کثدی کن  یرا بررس  ضیقابل تعو  ی لترهایف   کباری هر چند ماه    -   لترها یف   ضیتعو

 . دیاستفاده نکن  لتریبدون ف  جاروشارژی از 

  . ابدی  ش یشما افزا جاروشارژی عملکرد خود کار کند و عمر   نیتا در بهتر د یکن  س یخود را به طور منظم سرو  جاروشارژی  – منظم  سیسرو

 شما می توانید برای سرویس یا تعمیرات جاروشارژی خود به شرکت ما سر بزنید.

تواند عمر دستگاه    یم   جاروشارژیبه موقع    ر یو تعم  سی. سرومی شما را برطرف کن  جاروشارژیو خدمات    ری تعم  یازهایتمام ن  میتوان  ی ما م

داشته    ر یبه تعم  از یکه ممکن است ن  دی مشکوک هست  ای   د،یخود دار  جاروشارژی   س یبه سرو  از ی ن  اگر  دهد.   شی افزا  ی ادی نظافت شما را تا حد ز

 ما بتواند به شما کمک کند.  جاروشارژیاز کارشناسان  یک یتا  دی اوریب می توانید آن را به شرکت ساپتکباشد، 

  کبار یماه  12خود را هر  ی جاروبرق  می کن ی م هی عمر موتور کمک کند. توص  شی آن و افزا یتواند به حفظ عملکرد عال  ی م  جاروشارژی ریتعم

 . دی کن سیسرو

 جاروشارژی  رات یتعم 

کنند.  می    ریاکثر مدل ها را مطابق با مشخصات سازنده تعم   و  می باشدماهر   متخصصانو    یاختصاص  راتیمجهز به ابزار تعم  شرکت ساپتک 

خود ارائه   خدمات و تعمیرات جاروشارژی  هی کل  یرا برا  یرقابت  یها   متیو ق   می را ارائه ده  ترضای  ضمانت  ٪100تا    میما در تالش هست 

 م. یده

  ن یتماس با کارشناس تام ی. برادینکن نترنتیا یها را صرف جستجوساعت د، یکنیم  دایپ  یکه به سخت جاروشارژیقطعه  ک ی اگر به دنبال 

جاروشارژی کمک  کردن قطعات    دا یتوانند به شما در پ   ی م   متخصصان ما.  دی ما مراجعه کن   تعمیرات جاروشارژی به صفحه    ستی قطعات، کاف 

 ! کنند

 . دیریتماس بگ ن با شرکت ساپتک اال ن ی، همتعمیرات جاروشارژی ای در مورد خدمات   شتریکسب اطالعات ب یبرا

 

 

  خدمات پس از فروش تعمریاتبزرگرتین مرکز 
 تامنی قطعات اوناع لوازم برقی در هتران و ارائه خدمات به سراسر کشور  
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