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تعمیر اسکوتر برقی

مراحل تعمیر اسکوتر برقی در ساپتک

کنید. مطرح  را  خود  برقی  اسکوتر  ایرادات  و  گرفته  تماس   09194088807 شماره  با   -1
مشاوره ما رایگان و تخصصی می باشد.

2- پس از هماهنگی، اسکوتر برقی خود را به صورت حضوری، پیک یا تیپاکس به دست ما
برسانید.

توسط سپس  و  می شود  ثبت  ساپتک  سیستم  در  شما  برقی  اسکوتر  مشخصات  و  نام   -3
کارشناسان این مجموعه عیب یابی می شود.

4- هزینه تعمیر اسکوتر برقی به شما اعالم می شود.
5- در صورت تایید هزینه توسط شما، مراحل تعمیر شروع خواهد شد.

تحویل شما  برقی  اسکوتر  هزینه،  دریافت  بدون  باشید،  نداشته  تعمیر  به  تمایل  چنانچه   -6
داده می شود.

تحویل به شما  و  اسپرت، تست  تکنسین های ساپتک  توسط  تعمیر شده  برقی  اسکوتر   -7
داده می شود.
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ساپتک تعمیر می کند؛ نه تعویض!

کار الکترونیکی  های  دستگاه  و  قطعات  سایر  مانند  برقی  اسکوتر  تعمیر  اینکه  به  توجه  با 
نیروهای سراغ  به  باید  لذا  می باشد،  متخصص  نیروهای  نیازمند  و  نیست  آسانی  چندان 

متخصص بروید.

مجموعه ساپتک جزء معدود مراکزی است که حتی االمکان ُبرد را تعمیر می کند نه تعویض…

ایرادات رایج اسکوتر برقی



) دالیل گوناگونی دارد. ضربه، آب و رطوبت، حتی برقی ( هاوربرد  خرابی در اسکوتر های 
باعث خرابی و از جمله مواردی است که می تواند  برقی  از اسکوتر  نادرست  نحوه استفاده 

آسیب رسیدن به آن بشود. 
اکثر خرابی مربوط به باتری اسکوتر برقی می باشد که یکی از دالیل آن وجود  باتری های بی
باعث در مواردی  و  داشته  باتری ها عمر کمی  این  بازار است.  در  استاندارد  غیر  و  کیفیت 

صدمه رساندن به قسمت های الکترونیکی اسکوتر برقی می شود.

با این حال برخی از ایرادات رایج در اسکوتر برقی را در زیر بطور خالصه شرح می دهیم:

1. روشن یا خاموش نشدن اسکوتر برقی

2. بوق اخطار و یا چشمک زدن چراغ قرمز اسکوتر برقی

3. شکستن شاسی برقی

4. شکستگی قاب اسکوتر شارژی

5. خالی شدن سریع باتری اسکوتر شارژی

6. شارژ نشدن باتری اسکوتر برقی

7. نچرخیدن چرخ های اسکوتر شارژی

8. عدم تعادل اسکوتر برقی

9. ضربه زدن در هنگام حرکت اسکوتر 

10. خاموش شدن ناگهانی اسکوتر

11. خرابی شارژر اسکوتر برقی

12. خراب شدن سوکت شارژ اسکوتر برقی

13. خاموش نشدن اسکوتر

در چه مواردی باید اسکوتر را به مرکز تعمیرات ارسال کنید؟

1. هنگامی که اسکوتر برقی روشن نمی شود!

2. چراغ قرمز روی اسکوتر برقی چشمک می زند!

3. چرخ های اسکوتر برقی سخت می چرخد!

4. اسکوتر برقی شارژ نمی شود!

5. اسکوتر برقی مرتبا بوق می زند! (آالرم می دهد)



6. از اسکوتر برقی بوی سوختگی به مشام رسید!

7. اسکوتر  تحت هیچ شرایطی روشن نشود!

8. اسکوتر برقی در مدت زمان کوتاهی خاموش شود!

9. اسکوتر در هنگام استفاده به یکباره زیر پا خاموش می شود!

10. سرعت اسکوتر برقی نسبت به قبل کمتر شده است!

11. از اسکوتر برقی صدایی شنیده شود! (صدایی ناشی از ترکیدن قطعات الکترونیکی)

12. از اسکوتر برقی صدایی شنیده شود! (صدایی ناشی از ترکیدن قطعات الکترونیکی)

13. اگر بلوتوث اسکوتر برقی فعال نمی شود و یا در هنگام استفاده قطع و وصل می شود!

در موارد باال نیاز است که حتما جهت تعمیر اسکوتر برقی با ما تماس گرفته و ایرادات را با
کارشناسان ما مطرح نمایید . و در صورت نیاز اسکوتر را به تعمیرگاه اسکوتر برقی ساپتک
ایرانیان ارسال بفرمایید. ما تعمیر اسکوتر برقی را در کوتاهترین زمان ممکن و با باالترین

کیفیت به دست کارشناسان حرفه ای تضمین می کنیم.

تعمیر اسکوتر برقی در شرق تهران

مرکز تخصصی تعمیر اسکوتر برقی ساپتک اسپرت، در شرق تهران هم نیز سفارشات تعمیر
نیز می پذیرد. همچنین تیم تخصصی ساپتک اسپرت، در غرب تهران، جنوب و شمال تهران،
کرج، در شهر های اصفهان، مشهد، تبریز و… نیز سفارشات تعمیر را قبول می کند. در نظر
داشته باشید که اگر در شهرهای دیگر هستید، ابتدا باید با کارشناسان ما در تماس باشید و

اطالع رسانی کنید.

نکته مهم :

بصورت برقی  اسکوتر  تعمیر  از  باال،  در  شده  بیان  موارد  در  فوق الذکر  موارد  به  توجه  با 
خودسرانه کامال اجتناب کنید. زیرا تعمیرات اسکوتر برقی نیاز به ابزارهای تعمیر و بررسی
لیتیومی نوع آن که  برقی و  باتری اسکوتر  ولتاژ  بودن  باال  دلیل  به  دارد. همچنین  تخصصی 

است با کوچکترین اتصالی امکان آتش گرفتن دستگاه وجود دارد. 
برای تعمیر اسکوتر برقی به مراکز معتبر تعمیرات اسکیت برقی مراجعه نمایید.

به دلیل اینکه موتور اسکوتر برقی در داخل چرخ ها قرار دارد در صورت باز کردن چرخ ها،
دسترسی به موتور برای تعمیر یا تعویض امکان پذیر است. موتور چرخ های اسکوتر برقی
درصد خرابی خیلی کمی دارد و فقط سنسور های داخلی موتور براشلس احتمال خرابی دارد.

https://fa.wikipedia.org/wiki/اسکوتر_برقی
tel://09194088807


جهت آموزش تعمیر اسکوتر برقی کلیک کنید 

قدم اول در زمان خرابی اسکوتر

ممکن است بعضی از مشکالت اسکوتر ها، جزئی باشد و نیازی به بررسی فنی و کارشناسی
دقیق نباشد.

وقتی است.  کردن  ریست  رایج،  مشکالت  سری  یک  برای  حل  راه  ترین  مفید  و  بهترین 
اسکوترتان را ریست می کنید چندین مشکل که ممکن است اسکوتر شما داشته باشد را

حل می کنید و این کار خیلی ساده است.

سیم کشی اسکوتر برقی را بصورت کلی نگاه بیندازید. ممکن است مشکل از سیم کشی
ها باشد.

چگونه اسکوتر شارژی را ریست کنیم؟

نحوه ریست کردن به این صورت است که اسکوتر برقی خود را خاموش نموده و روی یک
سطح صاف قرار دهید. دکمه پاور آن را به مدت 6 ثانیه به طور ممتد فشار دهید و سپس
دستگاه را روشن کنید، در نهایت اسکوتر شما ریست شده است. اگر احیانا مشکل اسکوتر

شما حل نشد در ادامه آموزش تعمیرات همراه ما باشید.

01:15

تشخیص خرابی برد یا باتری اسکوتر
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1- در صورتی که اسکوتر دیگر شارژ نشود احتمال دارد باتری خراب شده باشد. 
2- درصورتی که اسکوتر در حین حرکت ناگهان خاموش شود احتماال باتری ایراد دارد. 

3- اسکوتر روشن می شود ولی یک چرخ آن کار میکند برد شما ایراد دارد. 
4- ولتاژ باتری اسکوتر باید 42.2 ولت باشد در صورتی که شارژ کامل باشد. اگر ولتاژ باطری

اسکوتر کمتر از 36 ولت باشد اسکوتر اصال روشن نخواهد شد. 
5- زمانی که اسکوتر با شارژر روشن می شود اما بدون شارژر روشن نمی شود، باتری مشکل
دارد. اما اگر باتری شارژ می شود و اسکوتر خطا می دهد و حرکت نمی کند برد اسکوتر خراب

است.

حتما توجه داشته باشید که شارژر اسکوتر نباید بیشتر از دو ساعت به برق متصل باشد زیرا
احتمال خرابی باطری اسکوتر  زیاد می باشد.

برای عیب یابی اسکوتر برقی، این مقاله را مطالعه کنید: ” عیب یابی اسکوتر برقی “

http://xn--mgbgvg9h5z.com/عیب-یابی-اسکوتر-برقی/


برای تعمیر اسکوتر شارژی خراب چکار باید کرد؟

در ابتدا الزم است از قسمت آموزش تعمیر اسکوتر برقی انواع خرابی های اسکوتر و روش
رفع آن را مطالعه و روی اسکوتر خود انجام دهید. در صورتی که کارهایی که گفته شد را

انجام دادید و اسکوتر درست نشد به توضیحات زیر توجه کنید.

باشد نشده  باالنس دستی درست  و  ریست  با  یا  و  باشد  اسکوتر شما معیوب شده  برد  اگر 
می بایست اسکوتر برقی را به مرکز تعمیرات ارسال نمایید. در صورتی که برد اسکوتر شما

قابل تعمیر باشد توسط تعمیرکاران ما بررسی و تعمیر خواهد شد.

درصورتی که بخواهید برد اسکوتر را خودتان تعویض کنید ما برایتان برد و راهنمای نصب
برد را تعویض کنید. تعویض  برد  بتوانید به راحتی  تا خودتان  را می فرستیم.  برد اسکوتر 

اسکوتر احتیاج به لحیم کاری ندارد و به راحتی با جا زدن سوکت قابل تعویض است.

نکته مهم!!!  توجه داشته باشید اگر قصد خرید برد اسکوتر را دارید از کیفیت برد مطمئن
شوید. چون برد بی کیفیت در بازار با قیمت پایین موجود است. که پس از نصب مجدد برد

خراب می شود و احتیاج به تعمیر یا تعویض مجدد دارد.

نکات مهم برای نگهداری از باتری اسکوتر برقی

استفاده (در صورت  ماه  از یک  بیشتر  برای  آن  نکردن  و شارژ  اسکوتربرقی  1. کنار گذاشتن 
نکردن باید هر یک ماه یکبار شارژ شود.)

2. تخلیه شارژ کامل باتری در حین استفاده. ( می بایست با حداقل 10% شارژ گردد.)

3. استفاده از باتری های تاریخ گذشته و اسکوترهای در گمرک مانده.

4. استفاده متوالی از اسکوتر برقی، بیشتر از یک ساعت.

دالیل خرابی اسکوتر برقی

 ✔ ضربه شدید اسکوتر برقی یا افتادن اسکوتر برقی. 
 ✔ استفاده در سطوح ناهموار و ایجاد لرزش اسکوتر برقی. 

 ✔ استفاده از اسکوتربرقی بر روی فرش یا موکت. 
 ✔ شارژ بیش از 2 ساعت باتری اسکوتر برقی. 

 ✔ استفاده مداوم از اسکوتربرقی بدون توقف و فشار به برد اسکوتربرقی. 
 ✔ تیک آف کشیدن با اسکوتربرقی و بصورت ناگهانی ایستادن با اسکوتر برقی. 

 ✔ تخلیه کامل شارژ باتری، بصورتی که دیگر اسکوتر برقی روشن نشود. 
 ✔ استفاده مداوم از بلوتوث اسکوتر برقی. 



 ✔ استفاده غیر متعارف از اسکوتر برقی بصورتی که اسکوتر برقی به شدت لرزش پیدا کند.

نحوه تعویض قاب اسکوتر برقی

تعویض قاب اسکوتر برقی بسیار آسان است و به راحتی می توانید خودتان قاب اسکوترتان
باز را  اسکوتر  پشت  های  پیچ  ابتدا  برقی  اسکوتر  قاب  تعویض  برای  کنید.  تعویض  را 
می کنیم. سپس پیچ های داخلی باتری و قسمت برد را باز کرده تا بتوانیم چراغ های روی
ببندیم. قاب جدید  روی  و  نموده  را جدا  برد هست  و  باتری  دی  ای  ال  که مخصوص  قاب 

بدین ترتیب قاب جدید را نصب کرده و پیچ ها را می بندیم.

انواع قاب اسکوتر برقی

این قاب ها با توجه به سایز اسکوتر ها، در 4 نوع متفاوت عرضه می گردد. 
✅ 6.5 اینچ 



✅ 8 اینچ 
✅ 10 اینچ 
✅ آفرود 

که در طرح های اف اسپید و المبورگینی و ساده موجود است.

به اقدام  تکنسین های مجرب،  با حضور    اسپرت،  ساپتک  ی  مجموعه  برقی  اسکوتر  تعمیرگاه 
تعمیر اسکوتر برقی شما می نماید. تکنسین های ساپتک ایرانیان تعویض کار نیستند و برد
با صاحب ابتدا  نیاز به تعویض  با هزینه کمتر تعمیر می کنند و در صورت  را  دستگاه شما 
باال، را تعویض می کنند. سرعت عمل  دستگاه مشورت کرده و بعد قطعات غیر قابل تعمیر 
تحویل سریع، موجود بودن تمامی قطعات اسکوتر برقی، قیمت مناسب و هزینه کم تعمیر

اسکوتر برقی در مجموعه ساپتک اسپرت سبب جلب رضایت شما عزیزان شده است .

موتور اسکوتر برقی کجاست؟

چرخ هر  که  است  معنی  این  به  این  که  دارد  قرار  آنها  چرخ  در  برقی  های  اسکوتر  موتور 



چرخ هر  که  است  معنی  این  به  این  که  دارد  قرار  آنها  چرخ  در  برقی  های  اسکوتر  موتور 
دارای یک موتور می باشد که قدرت موتور اسکوتر ها با توجه به مدل آنها متفاوت است.

قطعا برد اسکوتر برقی یکی از قطعات بسیار حساس این دستگاه است. در صورت ضربه وارد
شدن به برد و یا وارد شدن جریان نامناسب به برد اسکوتر برقی باعث ایجاد آسیب به آن

می شود .

انواع برد اسکوتر برقی

1- برد های سه تکه ساده 
2- برد های سه تکه اتوباالنس دار 
3- برد های سه تکه اپلیکیشن دار

بازار است و می توان خصوصیاتی بردهای موجود  بهترین  از  تاو  تاو  برد های مذکور،  برند 
مانند  کیفیت عالی، مرغوبیت و قیمت مناسب را ذکر نمود.

انواع قطعات اسکوتر شارژی

1.برد سه تیکه اسکوتر برقی 
2.باتری لیتیومی اسکوتر برقی 

3.قاب و شاسی انواع اسکوتر برقی 
4.شارژر انواع اسکوتر برقی 

5.چرخ ها و الستیک اسکوتر برقی 
6.برد بلوتوث و ریموت اسکوتر برقی

برای تعمیر و یا خرید قطعات اسکوتر برقی می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تعمیر اسکوتر برقی در خانه

را می توانید بدون مراجعه به تعمیرگاه تخصصی اسکوتر برقی از معایب اسکوتر  تعدادی 
انجام دهید. اما نکته مهم اینجا مهمترین بخش تعمیر اسکوتر برقی تشخیص عیب اسکوتر

می باشد.

دالیلی مانند 1- ضربه خوردن اسکوتر برقی 2- وزن کم فردی که سوار اسکوتر برقی است 3-
خراب شدن ژیرسکوپ های اسکوتر برقی و… می تواند سبب عدم تعادل اسکوتر برقی گردد.

اگر مشکل جدی نباشد راهکار اول برای حل مشکل ریست کردن اسکوتر برقی است. 
اگر مشکل اسکوتر برقی با ریست کردن حل نشدن این احتمال وجود دارد که مشکل از برد
اسکوتر برقی و ژیروسکوپ های آن باشد. در چنین وضعیتی به شما توصیه می شود اسکوتر
برطرف را  آن  تعمیرکاران متخصص مشکل  تا  ببرید  اسکوتر  تعمیرات  مرکز تخصصی  به  را 

tel://09194088807


برطرف را  آن  تعمیرکاران متخصص مشکل  تا  ببرید  اسکوتر  تعمیرات  مرکز تخصصی  به  را 
کنند.

نحوه باز کردن برد و باتری اسکوتر برقی

1- برای باز کردن قاب و باتری اسکوتر برقی نیاز به یک عدد پیچ گوشتی چهارسو دارید. 
2- پس از خریداری باتری نو توصیه میشود ابتدا 3 ساعت به صورت شارژ اولیه و بعد از آن

دو ساعت شارژ شود. 
از خالی را جدا کنید و حتما  برقی  باتری اسکوتر  ابتدا  برقی  برد اسکوتر  باز کردن  برای   -3

شدن الکتریسیته داخل برد اطمینان حاصل کنید. 
4- بعد از جدا کردن باتری از اسکوتر ( برای تخلیه الکتریسیته ) کلید پاور را مکررا 2 تا 3

بار بزنید. 
5- برد اسکوتر برقی هوشمند و حساس می باشد پس برای جلو گیری از آسیب دیدن برد با

احتیاط برد را باز و بسته کنید.



نحوه باز کردن چرخ اسکوتر برقی

خرابی موتورها  واقع  در  گرفته،  قرار  ها  چرخ  داخل  برقی  اسکوتر  براشلس  های  موتور   -1
و دارند  امکان خرابی  داخل چرخ ها  اما سنسورهای  ندرت خراب می شوند.  به  یا  و  ندارند 

درصورت خرابی باعث حرکت نکردن چرخ ها می شود. 
2- در این مواقع باید چرخ ها را باز کنید و بعد شروع به تعویض سنسورهای خراب کنید. 

گوشتی پیچ  عدد  یک  (با  شود  باز  ها  چرخ  روی  برد  باید  ابتدا  ها  چرخ  کردن  باز  برای   -3
(6mm با یک عدد آچار آلن)چهارسو) و بعد چرخ ها را از شاسی اسکوتر جدا کنید

چرا یک طرف اسکوتر کار نمی کند؟

مدل های جدید اسکوتر برقی دارای برد سه تکه هوشمند هستند ولی اگر یک طرفه اسکوتر
شما از کار افتاده به این معناست که اسکوتر برقی شما دو برد می باشد و یکی از برد های
متخصص یک  به  را  خود  برقی  اسکوتر  باید  شرایطی  چنین  در  است  شده  مشکل  دچار  آن 

تعمیر اسکوتر برقی نشان دهید.

چرا اسکوتر برقی زیر پا می لرزد؟

کاربر بازی شود وزن کم  برقی در هنگام  لرزش اسکوتر  باعث  از جمله دالیلی که می تواند 
استفاده برقی  اسکوتر  از  که  کاربری  باید  روش  این  از  جلوگیری  برای  است.  برقی  اسکوتر 

می کند وزن باالی 30 کیلوگرم داشته باشد.

چرا اسکوتر برقی تعادل ندارد؟

ضربه در  ایراد  ترین  عمده  می شود.  حرکت  در  اختالل  دچار  باشد  دیده  ضربه  اسکوتر  اگر 
برقی اسکوتر  حرکت  در  اختالل  باعث  که  است  قاب  شکستن  ابتدا  اسکوتر  به  خوردگی 
می شود. اسکوترها دارای دو برد تعادل می باشند که کار کردن آنها باید با یکدیگر هماهنگ
باشد و cpu در دستگاه هدایت و فرمان این دو برد را انجام می دهد. در صورت ضربه خورد
از بین می رود و دیگر اسکوتر در حالت عادی خود کار به دستگاه اسکوتر، این هماهنگی 
نمی کند. امکان دارد که اسکوتر با ریست کردن درست شود اما در برخی از موارد این برد ها
باید تعمیر یا تعویض گردد. البته در نظر داشته باشید همیشه مطمئن ترین راه حل جهت

رفع خرابی اسکوتر برقی تعمیر آن توسط یک متخصص تعمیر اسکوتر برقی است.

 مجموعه بزرگ ساپتک دارای واحد تعمیرات می باشد که به صورت تخصصی با کارشناسان
برقی  اسکوتر  قطعات  تعویض    یابی  عیب  تعمیرات  زمینه  در  فعالیت  به  مشغول  مجرب 

هستند. کافیست با همکاران ما در بخش در تعمیرات تماس حاصل فرمایید.
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دانلود PDF همین صفحه

برای ارتباط با کارشناسان ساپتک اسپرت و دریافت مشاوره می توانید از طریق واتساپ با ما
ارزشمند تجربیات  و  نظرات  متن می توانید  این  مطالعه  از  باشید. همچنین پس  ارتباط  در 

خود را در همین صفحه در قسمت دیدگاه با دیگران به اشتراک بگذارید.
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دیدگاهی در مورد “تعمیر اسکوتر برقی”

گفت: محمد یاسین 
1399/08/24 در 15:31

سالم یک سوال داشتم 
من یک اسکوتر برقی دارم که وقتی میزنم به شارژ بعد یک ربع چراغ قرمز روی شارژر سبز

میشود و اسکوتر یک ربع بیشتر کار نمیکند 
مشکل از چیست؟

پاسخ

گفت:  Mobina tamimi
1399/08/27 در 13:00

سالم احتمال زیاد مشکل از باتری دستگاه است باید بررسی شود 
برای هماهنگی با بخش تعمیرات ما تماس حاصل فرمایید.09194088807

پاسخ

گفت: ناشناس 
1401/11/17 در 17:24

سالم باتری اسکوتر خراب شده09101654985تماس بگیرید

پاسخ

گفت: کیانوش 
1399/09/09 در 00:31

سالم من یه اسکوتر برقی تاشو دارم الستیک عقبش گیج شده و بازی میکنه فک میکنم بلبرینگ
های بغل الستیک خراب شده و گلگیر عقب کنده شده و فرمونشم کمی لق شده 

کال منظورم اینه که تعمیرات سخت افزاری و مکانیکی هم انجام میدید

پاسخ

گفت:  Mobina tamimi

https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-13645
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-13688
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-31361
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-13783


گفت:  Mobina tamimi
1399/09/09 در 12:15

سالم اسکوتر شما باید توسط کارشناسان فنی ما بررسی شود.

پاسخ

گفت: ایلیا 
1399/10/26 در 17:10

این شماره که خاموشه همش

پاسخ

گفت:  Mobina tamimi
1399/10/29 در 14:52

با شماره 09194088807 تماس بگیرید

پاسخ

گفت: سورنا 
1399/11/03 در 20:53

سالم من یه اسکوتر برقی دارم مدل ۸.۵ اینچ . یکی دوماه استفاده نکردم و االن که به شارژر
متصل میکنم چراغ زود سبز میشه و وقتی هم باهاش کار میکنم روی سطح ناهموار مانند رد

شدن از سرعتگیر و… خاموش میشه یا به زور رد میشه

پاسخ

گفت:  Mobina tamimi
1399/11/04 در 11:33

سالم احتمال دارد مشکل از باتری اسکوتر شما باشد ،اسکوتر شما باید توسط کارشناسان فنی ما
بررسی شود.

پاسخ

https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-13786
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14038
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14048
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14060
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14064


گفت:  Mobina tamimi
1399/12/16 در 16:49

سالم وقت بخیر احتماال باتری اسکوترتون دچار مشکل شده برای اطمینان با کارشناسان فنی ما
تماس بگیرید 09194088807

پاسخ

گفت:  Farnaz
1400/02/04 در 14:28

سالم میخواستم بپرسم که برای جای زخم که روی بدنه اسکوتر رخ داده میشه چیکار کرد؟ ایا
قابل رنگ کردن هست؟ یا صافکاری چیزی میشه برد؟ و چقدر هزینه میبره برای بدنه اسکوتر که

جای زخما درست بشه

پاسخ

گفت:  Asadi
1400/02/05 در 08:43

سالم وقت بخیر 
میتونید از کاور های ژله ای برای پوشش قسمت اسیب دیده استفاده کنید و یا قاب رو

تعویض کنید.

پاسخ

گفت: صادق 
1400/03/04 در 16:47

قطعات اسکوتر میفروشید مثال چراغ های ال ای ذی جلو و قاب اسکوتر برقی منظورم بدنه ی
اسکوتر برقی 

برد بلندگو یا نگهدارنده ی روی باتری میفروشید من میخوام خودم دارم اسکوتر برقی درست
میکنم اینارو میخوام

پاسخ

گفت:  Asadi
1400/03/06 در 09:06

سالم وقت بخیر 

https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14191
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14307
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14308
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14390
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14394


سالم وقت بخیر 
بله بیشتر قطعات داخل سایت موجود هست.

پاسخ

گفت: خاندوز 
1400/04/22 در 18:44

سالم از گرگان مزاحم میشم .شما در گرگان هم نمایندگی دارید؟

پاسخ

گفت:  Asadi
1400/04/23 در 07:47

سالم وقت بخیر 
در حال حاضر از شعبه تهران امکان ارسال هست.

پاسخ

گفت: ابوالفضل صدیقی 
1400/06/02 در 22:09

باسالم بنده از استان اذربایجان شرقی شهر تبریز با مهندس عزیز تماس گرفتم بابت مشکل
اسکوتر برقی با تماس تصویری و با راهنمایی خوب و عالی ایشان مشکل اسکوتر ما حل شد

واقعا استاد و کاربلد هستین ممنون از شما

پاسخ

گفت: اسماعیل براتی 
1400/06/08 در 16:55

سالم ممنون از وقتی گذاشتید موفق باشید

پاسخ

گفت: احمدعلی نبات زئی 
1401/03/13 در 11:26

https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14523
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14525
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14736
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-14898


1401/03/13 در 11:26

سالم 
انشاءاهللا که همیشه خوب و سالمت باشید، 

ببخشید فرزندم یک اسکوتر داره که چند وقت است خراب شده میخواهم آن را برای تعمیر
بفرستم پیش شما آیا امکان داره بفرستم یا نه، اگه تعمیر میشه ادرس بفرستید تا اسکوتر را

بفرستم برای تعمیر اساسی، 
۰۹۰۲۳۴۹۰۲۳ نبات زئی

پاسخ

گفت: محمد جریبی 
1401/03/16 در 11:44

سالم 
همکاران فنی تماس میگیرند خدمتتون. 

88920038

پاسخ

گفت: ناشناس 
1401/03/31 در 14:38

سالم درمورد مشکل یک عدد اسکوتر برقی میخواستم راهنماییم کنید 
من وقتی دستگاه رو روشن میکنم بعد از فشار دادن پدال ها و به حرکت در آوردن آن چراغ

قرمز و بوق ممتد روشن میشود بدون اختالل در عملکرد ان 
مشکل چیه ؟

پاسخ

گفت: محمد جریبی 
1401/04/04 در 09:47

سالم لطفا با واحد فنی تماس بگیرید. 
09194088807

پاسخ

گفت: میثم 
1401/07/29 در 06:34

https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-22196
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-22270
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-22640
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-22716


← دیدگاه های قدیمی

دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش های موردنیاز عالمت گذاری شده اند *

دیدگاه *

وب  سایتایمیلنام

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطالعات دیدگاه های شما
پردازش می شوند.

1401/07/29 در 06:34

سالم ببخشید شما زاهدان نمایندگی دارید.

پاسخ

گفت:  Mrbarati
1401/07/30 در 11:45

با سالم 
ارسال از تهران بصورت رایگان میباشد

پاسخ

فرستادن دیدگاه

https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-28361
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-5/#comment-28422
https://xn--mgbgvg9h5z.com/repair-scooter/comment-page-4/#comments
https://akismet.com/privacy/
https://akismet.com/privacy/


     

ارتباط با ما
02126311914

09101654985

تهران – بزرگراه سردار سلیمانی غرب به شرق بعد از استاد حسن نبش اجمدی پالک 30

بهترین صفحه ها
صفحه محصوالت

بالگ ها

نماد اعتماد

tel:/02126311914
tel:/09101654985
https://xn--mgbgvg9h5z.com/product-category/انواع-اسکوتر-برقی/
https://xn--mgbgvg9h5z.com/category/blog/

