
سرویس کار  با مشاهده ی مطالب این صفحه، می توانید به فاکتورهای مهم جهت انتخاب بهترین
و راه های ثبت سفارش رایگان و آسان در سایت فنی کارا دسترسی پیدا کنید.  کولر گازی در مشهد

همچنین با انواع خدمات کولر گازی که در برندهای مختلف به شهروندان این شهر ارائه می گردد 
 .آشنایی می یابید

 فهرست مطالب صفحه سرویس کولر گازی در مشهد

 خدمات تخصصی سرویسکار کولر گازی در مشهد 
 گازی در مشهد محاسبه قیمت سرویس کولر  
 نکات مهم سفارش خدمات کولر گازی از فنی کارا 
 مراحل سرویس کولر گازی در محل  
 فنی کارا؛ سرویس و نگهداری انواع برندهای کولر گازی 
 اهمیت شارژ گاز و سرویس به موقع کولر گازی 

 خدمات تخصصی سرویسکار کولر گازی در مشهد 

اه شما می شود. و کارایی بیشتر دستگ عمر به صورت دوره ای باعث افزایش طول سرویس کولر گازی 
عالوه بر مشهد، شما می توانید کلیه خدمات همین صفحه را در شهرهای دیگر دریافت نمایید. برای 

 .ا مراجعه نماییدکافیست به سایت فنی کار  تعمیرکار کولر گازی در تهران درخواست
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  عیب یابی و سرویس کمپرسور کولر توسط سرویس کار کولر گازی مشهد

 :لیست خدمات ارائه شده در زمینه سرویس کولر گازی در مشهد

 با قیمت مناسب سرویس کولر گازی مشهد 
  سرویس کولر گازی در مشهد ساعته ۲۴خدمات 
 به روش های مختلف هدشارژ کولر گازی در مش 
 سرویس کندانسور و پنل داخلی کولر گازی 
 رفع خرابی های مربوط به سیم کشی کولر گازی 
 در مشهد سرویس انواع برندهای کولر گازی 
 روغن کاری و تعویض قطعات فرسوده کولر گازی 
 سرویس کولر گازی حتی در محل های سخت 
 زنگزدایی و رفع هر گونه نم و نشتی کولر گازی 
 رویس کولر در انواع اسپلیت، پنجره ای و پرتابلس 
 سرویس استاندارد کولر گازی عیب یابی اساسی و 
 سرویسکار تخصصی کولر گازی ادارات و منازل 
 افزایش راندمان و سرمایش کولر گازی در تابستان 
 به صورت تضمینی سرویس کمپرسور کولر گازی 
 اعزام فوری سرویس کار کولر گازی به سراسر مشهد 



 
از پنل کولر گازی  از جمله اقدامات سرویس یونیت داخلی در محل، می توان به رفع صدای حاصل 

  .اسپلیت اشاره کرد

 محاسبه قیمت سرویس کولر گازی در مشهد

بسته به عوامل مختلف از قبیل: میزان سالمت و تعداد قطعات سرویس و  هزینه سرویس کولر گازی
وع ، خنک کننده، شیرهای کنترل فشار، کندانسور و... متغیر بوده و نکمپرسور یا تعویض شده از قبیل

های مهم تعیین کننده قیمت فاکتور برند و مدل دستگاه، شارژ کولر گازی و هزینه ایاب ذهاب از دیگر
سرویس کولر گازی در مشهد می باشد، که یک سرویسکار با تجربه با توجه به تمامی موارد نامبرده 

 .کولر در محل می نماید خرابی شده اقدام به تست و رفع

و  بازده از جمله اقدامات مهم در جهت افزایش عمر مفید دستگاه، سرویس و تعمیر کولر گازی
کیفیت عملکرد آن در تابستان می باشد که باید هر ساله توسط سرویسکار کولر گازی انجام شود. 
شما با دسترسی به اسامی و شماره برخی افراد فنی از طریق همین صفحه، می توانید از خدمات 

و دریافت خدمات از  قیمت بهره مند شوید و یا جهت استعالم تعمیرات کولر گازی در مشهد فوری
 .دیگر افراد متخصص بر روی لینک فوق کلیک نمایید
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  تماس با افراد فنی و تخمین هزینه خدمات سرویس کولر گازی در مشهد

، ریز فاکتور تمامی خدماتی که به شما در محل رویسکار کولر گازی مشهدس پس از اتمام کار :نکته
ارائه شده دریافت نمایید، تا در صورت داشتن هر گونه نارضایتی از قیمت و سایر موارد بتوانید از 

تعمیرکاران مصنوعات نفت، گاز، الکتریک و چرخ خیاطی" و یا پیگیری های الزم از  اتحادیه" طریق
 .مشکل خود را سریعاً برطرف نمایید سایت فنی کارا بانیسوی تیم پشتی

 نکات مهم سفارش خدمات کولر گازی از فنی کارا

خدمات سرویس کولر  در این بخش به تحلیل و بررسی رایج ترین پرسش هایی که قبل از دریافت
ی توانید و تمرکز روی آنها م دقت از سایت فنی کارا، مطرح می شود پرداخته ایم که با کمی گازی

 .پاسخ بسیاری از سؤاالت خود را دریافت نمایید

 نحوه ثبت سفارش با بهترین سرویس کار کولر گازی در شهرهای مختلف ��

پس از انتخاب شهر و جستجوی  در کرجسرویس کولر گازی  به عنوان مثال برای ثبت درخواست↩ 
می توانید، لیست افراد فنی به همراه شماره  www.fanikara.com سرویس مورد نظر در آدرس

تماس، زمینه های تخصص و دیگر اطالعات مربوط به درخواست خود را با کلیک بر روی عکس آنها، 
 .مشاهده نمایید
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 ساعات ارائه خدمات سرویس کولر گازی مشهد در وب سایت فنی کارا ��

شما می توانید در صفحه مربوط به هر فنی کار، مناطق تحت پوشش و ساعت کار وی را مشاهده  ↩
نمایید. معموالً زمان حضور سرویس کار کولر گازی در محل، کامالً توافقی بوده و بسته به زمان انجام 

 .ی مختلف )روز/ شب( هزینه سرویس و عیب یابی کولر متفاوت می باشدخدمات در شیفت ها

 تأثیر کولر گازی در انتقال ویروس کرونا ��

در واقع کولر گازی با مکش هوای داخل محیط و بازگرداندن آن، فضای مورد نظر را خنک می نماید  ↩
بدانید که امکان انتقال که در مکان های عمومی بهتر است، از ماسک استفاده نمایید. جالب است 

ویروس از طریق کولر گازی بسیار ضعیف است؛ زیرا در این دستگاه مکش هوا از باال انجام شده اما 
 .ویروس کرونا از طریق قطرات سنگین تنفسی که در سطح پایین تری وجود دارد منتقل می گردد

 اهمیت تمیز بودن فیلترهای کولر گازی ��

مکان های عمومی و ادارات بهتر است در ایام کرونا به صورت هفتگی  فیلتر کولرهای گازی در ↩
شسته شوند که عالوه بر جلوگیری از انتقال ویروس، تأثیر به سزایی در بهبود عملکرد کولر و سرمای 

 .حاصل از آن داشته و از وارد آمدن آسیب جدی به کمپرسور دستگاه، جلوگیری می نماید

 
  تعویض روغن کمپرسور توسط سرویس کار کولر گازی مشهد



 مراحل سرویس کولرگازی در محل

، در دو مرحله سطحی و کامل با توجه به میزان خرابی سرویس کولر گازی در محل به طور کلی
قطعات آن انجام می شود که شما هر چه بیشتر به نوع مشکل دستگاهتان آشنایی داشته باشید، 

نمایید. عالوه بر استفاده از  در امر عیب یابی کمک سرویس کار کولر گازی مشهد بهتر می توانید به
خدمات منابع گوناگون، شما می توانید با رعایت نکات هر چند راحت و آسان نسبت به سرویس کولر 

 .گازی و اسپلیت در منزل اقدام نمایید

شامل هر کدام از موارد ذیل می باشد، که در صورت نیاز می توانید از مهارت ها و  سرویس کولرگازی
 .بهره مند شوید سایت فنی کارا فراد سرویس کار کولر گازی مشهد درتجربه بهترین ا

کولر را قطع نمایید و دو  برق در مرحله اول برای حفظ ایمنی، باید :قطع اتصال برق کولر .1
 .شاخه را از پریز جدا کنید تا دچار برق گرفتگی نشوید

در مرحله بعد پنل داخلی کولر گازی را شستشو دهید که نحوه تمیز  :باز کردن قاب جلوی پنل .2
کردن آن بدین صورت است؛ ابتدا باید قاب جلویی کولر را باز کنید و فیلترهای آن را به آرامی 

بردارید و با دقت شستشو دهید، تا عاری از هر گونه کثیفی و گرد و غبار گردد. بهتر است 
باشند، هوایی که وارد محیط داخل می شود پاکیزه تر بوده و  تمیزتر فیلترها بدانید هر چه

 .وارد می نماید، در نتیجه دستگاه باد خنک تری تولید خواهد کرد موتور فشار کمتری به
مرحله سوم شستن کویل های کولر گازی است، که با دمای  :شستشو و نظافت کویل ها .3

ط پیرامون منتقل می کنند؛ لذا در محیط مرتبط هستند و به صورت مداوم سرما را به محی
 و فیلترها تمیزی و نظافت کویل ها نهایت دقت خود را به خرج دهید. در انتها با جایگذاری

در سر جای خود، می توانید قاب پنل را ببندید. شارژ کولر گازی از مواردی است که  کویل ها
 .ر گیردحتماً باید توسط یک سرویس کار مجرب در پایان مورد بررسی قرا



 
یز کردن آنها باید کویل ها همانند رادیاتور ماشین وظیفه خنک کردن محیط را به عهده دارند، که در تم

  .نهایت دقت را به خرج داد

شده باشند و آنها را به درستی  خشک دقت کنید که حتماً تمامی قطعات شسته شده به خوبی :نکته
در سر جای خود قرار داده باشید. پس از گذشت یک ساعت دستگاه با راندمان و کیفیت عملکرد 

 .اده می باشدمتفاوت تری نسبت به قبل، قابل استف

 فنی کارا؛ سرویس و نگهداری برندهای کولر گازی

در نزدیکی قاسم آباد، شاندیز، وکیل آباد، طبرسی، پیروزی، صیاد شیرازی و... از طریق همین صفحه 
می توانید به شماره تماس افراد سرویس کار کولر گازی مشهد دسترسی داشته باشید. همچنین از 

ی کار می توانید، نظرات مشتریان قبلی را در مورد کیفیت کار آنها طریق صفحه مربوط به هر فن
مشاهده و با هم مقایسه کنید تا در نهایت با توجه به فاکتورهایی که برایتان مهم است درخواست 

 .خود را ثبت نمایید

 

 



و  سرویس سرویسکارانی که در سایت فنی کارا ثبت آگهی نموده اند، قادر به ارائه تمامی خدمات
، (Panasonic) ، میتسوبیشی الکتریک، وستل، پاناسونیک(BOSCH) در برندهای بوش گهداری کولرن

، لنوکس، هیتاچی، وست پوینت، سرویس (OMGENERAL) ، او ام جنرال(tcl) توشیبا، تی سی ال
 ، گری(OGENERAL) ، اجنرال(ASR) ، ای اس آر(CARRIER) کولر گازی سامسونگ در مشهد، کریر

(GREE)ن وود، ک (KENWOOD)سرویس کولر گازی مدیا، گاالنز، تراست ، (TRUST)تکوود ، 
(TECHWOOD)خدمات کولر گازی هایسنس در مشهد، کین الکتریک، یوتکث، هایر ، (Haier) ،

، تک الکتریک، سرویس کولر گازی ال جی مشهد، زیمنس، آرچیلیک، (LS) میتسوبیشی دایا، ال اس
 ن، ایر جنرال، تاچی ایر، دایکین، آکایی، تولیپس، الرس، مک کوی، جی ام، اکسو(VESTEL) وستل

(McQuay) در محل  خدمات تضمینی کولر می باشند. کافیست با یک تماس در کمتر از یک ساعت از
 .بهره مند شوید

 
  س و نگهداری تمامی برندهای کولر گازی با فنی کاراسروی

 

 

 



 اهمیت شارژ گاز و سرویس به موقع کولر گازی

به قدری زیاد است که اگر دستگاه دچار کمبود آن شود، حتماً با آسیب  شارژ گاز کولر گازی اهمیت
ی گردد، که فشار زیادی را کولر م راندمان جدی روبرو خواهد شد و نه تنها موجب اختالل در عملکرد و

به کمپرسور وارد خواهد کرد. لذا حتماً از سرویسکار کولر گازی بخواهید که گاز دستگاه را بررسی و 
نسبت به شارژ مجدد آن در محل اقدام نماید. با سرویس و شارژ به موقع کولر گازی، می توانید از 

گیری کرده و عمر دستگاه خود را افزایش آن جلو تعویض پرداخت هزینه های اضافی جهت تعمیر و یا
 .دهید

 


