
 به نام خدا 

 " الو تعمیر "  ی اپلیکیشن  اهنما ر
 سامانه تعمیر و نصب تخصصی لوازم خانگی

برد کی ر،یالو تعم   یاست که سع ریالو تعم یلوازم خانگ  یو نصب تخصص راتیاز سامانه تعم یدیو خدمت جد ینرم افزار کار
  دیهست ییکه در هرجا  سازدیشمار ا قادر م یدیاندرو  شنیکیاپل نی بهتر دارد. ا یزندگ یو کمک به شما برا یدر خدمت رسان
  یخود را به صورت آن یدرخواست ها د،یو وقت انجام ده نهیبدون صرف هز  راخود  یو نصب لوازم خانگ ریدرخواست تعم

 .دیوزانه را دنبال کنر  یو نکات آموزش  دیرا چک کن ریتعم   یها نیو تکنس ینظرات کارشناسان فن د،یکن   یریگیپ

برد  نیدر ع ریالوتعم بر پسند است و ن کیبودن،  یکار نرم  نیا یها یژگیاز و  یتعداد  ر یندارد؛ در ز  یبه آموزش خاص ازیاَپ کار
ح م  :میکنیافزار را خدمتتان مطر

 دانلود و نصب 
را جستجو   ریهمراه خود رفته و نام الو تعم یگوش  یبر رو یگوگل پِل  ایبه برنامه کافه بازار و  ستیجهت دانلود نرم افزار کاف

 موجود میباشد. tamir.ir-www.aloولت، لینک دانلود نرم افزار در وب سایت الو تعمیر به آدرس ؛ ضمنا جهت سهدیینما

 ثبت نام 
و کد  دییشماره تلفن همراه خود را وارد نما د،یبرنامه را بازکن ستیساده است؛ کاف ارینحوه ثبت نام در نرم افزار بس

ج کن یارسال  یاعتبارسنج شما بعنوان  نام د،ی(لطفا توجه داشته باش دییخود را وارد نما یسپس نام و نام خانوادگ  د؛یرا در
بر  لیکه البته در قسمت پروفا  گرددیشخص درخواست دهنده در سامانه ثبت م است) رییقابل تغ یکار  

 ! دیهست ریاز خانواده الوتعم ی شما عضو ک،یتبر 

 ثبت درخواست تعمیر لوازم خانگی 
 .دیی" را انتخاب نما یلوازم خانگ ر یبرنامه، قسمت " تعم یپس از ورود به صفحه اصل )۱

 .دیی" را لمس نمایو مرحله بعد دییو " تا دییاست انتخاب نما یا نهیآن را که به صورت گز  ینوع کاال، برند و نوع خراب )۲
  ی انتخاب آن از گالر  ایگرفتن و ارسال عکس از دستگاه و    تیقابل  ن یو همچن  دییخود را در کادر وارد نما  شتریب  حاتیتوض )۳

 .باشدیتلفن همراه فراهم م
 .دییآدرس و تلفن ثابت را وارد نما نییپا یخود مشخص و در کادرها یمکان تینقشه، موقع یبر رو )۴
 .دیو ارسال درخواست" را انتخاب کن یینها دیی"تا  نهی کرده و در صورت صحت، گز   یاطالعات را با دقت بررس )۵

میر به زودی تماس ؛ کارشناسان الو تعگردد یارسال م  مکایو پ  شیبه شما نما  ی ریگیدرخواست شما ثبت شد و شماره پ
 خواهند گرفت.

http://www.alo-tamir.ir/


 

 انگی درخواست نصب لوازم خ
تعم  یمشابه  ندیفرآ  ،بدرخواست نص )۱ برنامه، قسمت " نصب    یدارد؛پس از ورود به صفحه اصل   ریبا درخواست 

 .دیی " را انتخاب نما یلوازم خانگ
" را  یو مرحله بعد  دییو " تا  دیاست انتخاب کن  یا  نهیبرند آن را که به صورت گز   و  نوع کاال  ست،یمرحله کاف  نیدر ا )۲

 .دییلمس نما
 . واردخود را در کادر  شتریب حاتیتوض )۳
ثابت را وارد نما  ،نییپا  یخود مشخص و در کادرها   یمکان  تینقشه، موقع  یبر رو )۴ تلفن  و به مرحله    دییآدرس و 

 . دیبرو  یینها دییتا
 .دیو ارسال درخواست" را انتخاب کن یینها دیی"تا  نهی کرده و در صورت صحت، گز   یرساطالعات را با دقت بر )۵

 
؛ کارشناسان الو تعمیر، با شما  گردد  یارسال م  امکیو پ  شیبه شما نما  ی ریگیدرخواست شما ثبت شد و شماره پ

 تماس خواهند گرفت.

 

 پیگیری درخواست ها 
نصب دستگاه است؛ شما عالوه بر   ایو    ر ی تعم  تیاز وضع  افتن یو اطالع    ی ریگیامکان پ  ر،ینرم افزار الو تعم  ی ها  یژگیاز و   یکی

 شد.  دیدستگاه خود مطلع خواه تیاز وضع امکیپ قیو از طر  یاَپ، به صورت لحظه ا ق یها از طر  تیوضع یبررس

 .دیمن " مراجعه کن یسمت راست با نام " سفارش ها یبه منو  ستیکاف  یریگیپ یبرا

  از یدر صورت ن  شود؛  یداده م  شیفرض به شما نما  ش یآن ها به صورت پ  تیشما به همراه وضع  ریتعم  یاطالعات سفارش ها
با انتخاب هرکدام از درخواست ها و سفارش   دیتوان  ی.شما مدیی" نصب " را لمس نما  نهیدرخواست نصب خود، گز   یریگیو پ
 .کنیدرا مشاهده   یشتریخود، اطالعات ب یها

ح ز  ریتعم  یها تیوضع  :است ریبه شر

 .است یدر حال بررس ریالو تعم یبانیتوسط پشت  است و دهیثبت گرد  ستمی: درخواست شما در س یحال بررس در

توسط کارشناسان فنشده  دییتا تا  یبررس   ی: درخواست شما  در    ریتعم  ای دستگاه و    افتیجهت در   یشده است و به زود  دییو 
 .گردد  یمحل اقدام الزم انجام م

 .باشد یم ریداده شده و در حال تعم لیتحو  ریالوتعم یراتیتعم  یبه کارگاه ها ریتعم  ی: دستگاه شما براحال انجام  در

 .داده شده است لیبه شما تحو ،ریالوتعم گانیو را یاختصاص کیتوسط پ  ر،ی: دستگاه شما پس از تعمشده ارسال

 ر یتعم  یو تالش برا  یو پس از بررس  یدستگاه شما بنا به نظر کارشناسان فن  ایانجام است و    رقابلی: درخواست شما غشده  لغو
 .باشد یم ریقابل تعم ری، غ

ح ز  یها تیوضع  است؛  رینصب به شر

 .است یدر حال بررس ریالو تعم یبانیو توسط پشت  دهیثبت گرد  ستمی: درخواست شما در س یحال بررس در

 .دینصب گرد ریالوتعم یتوسط کارشناسان فن  تی: دستگاه شما با موفقشده انجام

 وجود ندارد. یدستگاه امکان نصب توسط کارشناس فن ایقابل انجام است و  ری: درخواست شما غشده لغو

 

 

 

 



 

 فنی ارتباط با کارشناس 
مشکل از   ست، یدستگاه شما چ راتیدر هر مرحله از تعم ینظر کارشناس فن دیکه بدان  دیدار  ازیاز اوقات شما ن یاریبس

را فراهم  یژگیو  نیا ر،یست؛ الوتعمدر مورد دستگاه شما ا رکاریدر ذهن تعم یزیالزم دارد و چه چ یکجاست، چه قطعات
 .دییدستگاه خودتان را در اَپ مشاهده فرما رامونیپ یکارشناسان فن  راتنظ دیتوان  یشما م  کهیآورده است، بطور 

درخواست به همراه  اتیجزئ د؛ییو درخواست مورد نظر خود را انتخاب نما دیمن" برو  یبه قسمت " سفارش ها ستیکاف
 . شود یگذاشته م   شیبه نما تانیبرا ریتعم  یاعالنات کارشناس فن

 وجود دارد. " ارتباط با ما"قسمت ارسال پیام به کارشناس فنی در همچنین امکان 

 

 ترفند ها و نکات آموزشی 
  یرا جمع آور  ینکات مهم ر،یو آموزش است؛ الوتعم یخدمت رسان قی مردم از طر  یزندگ تی فیک  یاعتال ر،یهدف الو تعم

بر  لیسمت چپ با نام " پروفا  یبا مراجعه به منو دیتوان  یکرده است که شما م نتخاب " ترفند و نکات " از آنها " و ایکار
 .دیاستفاده کن

بری ایستاگرام به آدرس  جهمچنین با مرا از دیگر نکات آموزشی   m/alootamirwww.instagram.coعه به اکانت کار
 بهره مند شوید. 

 

بری   پروفایل کار
بر  لیسمت چپ با نام " پروفا یبا مراجعه به منو  د؛یرا انجام ده ر یموارد ز  دیتوان  ی" شما میکار

 ی خانه و زندگ تیبا محور  ییآموزش ها  ترفندها و نکات:  -

باره ما:  -  ریگروه الوتعم  رامونیپ یاطالعات  در

بر شیرایو  -  نام ثبت شده در سامانه رییتغ   : یاطالعات کار

 ریالوتعم شنیکیاپل یندکارینحوه کار و فرآ ح یتوض   راهنما:  -

بوط به سامانه الوتعم نیاصول و قوان   و مقررات برنامه:  نیقوان -  ر یمر

 ریبا الوتعم یو تماس تلفن یبه کارشناس فن امیارسال پ   ارتباط با ما:  -

ج از حساب کار - ج شدن از محخا    :یخرو بر  طیر  ین حذف اطالعات ثبتوو نرم افزار بد  یکار

صفحه،   ی" در باالریتعم  ینصب" و "سفارش ها ی" سفارش ها یها نهیاز گز  کیبا انتخاب هر  دیتوان  یشما م نیهمچن
بوطه دسترس یبه سفارش ها مایمستق  .دیداشته باش  یمر

 

 

 الو تعمیر، همراه مطمئن شما

http://www.instagram.com/alootamir
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