
 :بررسی مشکالت رایج پکیج

به ما گزارش داده   که از سوی مشتریان تهران سرویس،در این بخش به مشکالتی 
 .با ما همراه باشید  پردازیم.شده می

 علت سر و صدای پکیج چیست؟.1

شود که اعضای خانواده می آزار و اذیت باعث سرصدای زیاد پکیچ در برخی از مواقع
کاری  خوشبختانه تیم تهران سرویس، با تجربه .سریعا تعمیر پکیج صورت بگیرد باید

های تخصصی، این مشکل را به راحتی برای شما عزیزان حل باال و گذارندن دوره
ترین مقدار ممکن است. تیم تهران کند. همچنین هزینه دریافتی از سوی ما کممی

کند و در سرویس با بررسی پکیج شما قبل از تعمیر، علت مشکل را بررسی می
 .کندصورت لزوم دستگاه را هواگیری می

 !شود؟علت روشن نشدن پکیج چیست؟ چرا پکیج به صورت انفجاری روشن می.2

تواند جرقه پکیچ باشد. در برخی از حاالت ، ممکن یکی از موارد روشن نشدن پکیج می
است بین شعله و یا جرقه فاصله بیفتد و یا پکیج جرقه نزند، که در هر دو صورت باید 

 .دو را تعویض کنید آن

 عملکرد پکیج چیست؟ علت اختالل در.3

شوید، در این حالت باید بعضی اوقات با بررسی تمام اجزای پکیچ متوجه مشکل نمی
 .برد پکیج را بررسی کنید



 .کمک بگیرید سرویس پکیج توانید از مقاله تخصصیای برد پکیج میبرای تعمیر حرفه

 یای استفاده از پکیجمزا

مزایای بسیار زیادی را می توانیم برای استفاده از پکیج بیان کنیم که به صورت 
 :مختصر مهم ترین مزایای آن به شرح زیر است

 نیاز به فضای زیادی ندارد. 

 ایمنی بسیار باالیی را دارا است. 

 در هر واحد مجزا می باشد. 

 بهترین جایگزین برای آبگرمکن است. 

 دارای مصرف سوخت بهینه ای می باشد. 

 عالئم و نشانه های خرابی پکیج دیواری و زمینی

تعمیر پکیج باید با توجه به عالئم و نشانه های خراب شدنی باشد که مشاهده می 
تمام پکیج های دیواری و زمینی علت خرابی یکسان نیست و علت های  شود. در

از جمله عالئمی که در زمان خرابی پکیج بروز  .متفاوتی را می توان برای آن شرح داد
 :پیدا می کند موارد زیر هستند

 در زمان کار کردن پکیج، سر و صدای زیادی از آن به گوش می رسد. 

 پکیج دچار نشتی خواهد شد. 

 رور زمان پکیج نمی تواند آب را گرم کندبه م. 

 مشعل پکیج روشن نمی شود. 

 روشن شدن پکیج به صورت انفجاری است. 
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 به صورت کلی پکیج روشن نمی شود. 

 خود به خود پکیج خاموش خواهد شد. 

 همچنین برای خواندن ادامه مطلب به سالیت ما مراجعه کنید:

/repair-service.com/package-https://tehran  
 

https://tehran-service.com/package-repair/

