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Trong trường hợp tủ lạnh nhà bạn gặp vấn đề mà bạn không thể tự khắc
phục được . Thì bạn lên tìm đến các đội kỹ thuật chuyên nghiệm hoặc liên hệ
chúng tôi ngay để được tư vấn và khắc phục sự cố của gia đình kịp thời
tránh trường hợp xảy ra ko đáng có
TrungTâmĐiệnLạnhMiềnBắc24H(www.dienlanhmienbac24h.com.vn

--- Nhận sửa chữa tủ lạnh

-----Lắp đặt tủ lạnh

-----Bảo dưỡng bảo dưỡng

-----Nạp gas tủ lạnh

-----Tại các quận trong TP-Hà Nội

LHÊ.Hotline//// 0979 464 875
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Tủ lạnh chứa quá nhiều thực phẩm sẽ làm cho không khí lạnh trong tủ lưu thông kém đi, dẫn
đến việc ngăn mát hoạt động không tốt được như bình thường.

-- cách xử lý rất đơn giản

-- lấy bớt đồ trong tủ lạnh ra.

-- Ngăn đá bị đóng tuyết khiến không khí lạnh không xuống được ngăn mát, cách xử lý làm rút
điện ra và làm tan băng đá đóng, nhưng các bạn phải hiểu rõ tại sao ngăn đá bị đóng tuyết do
thực phẩm nhiều che lấp cửa thổi gió hoặc do nguyên nhân khác như thiết bị cảm biến nhiệt tủ
lạnh bị ,đồng hồ thời gian tủ lạnh bỉ hỏng. Không khí lạnh không thể xuống từ ngăn đá xuống
ngăn lạnh do cách quạt tủ lạnh bị hỏng,không thổi gió lạnh xuống để biết được quạt tủ lạnh có
hoạt động bình thường hay không bạn chỉ việc áp tai vào tủ lạnh nếu nghe thấy thấy tiếng rò rò
(tiếng tạo ra khi quạt quay) thì quạt vẫn hoạt động. Nếu có tiếng kêu bất thường hoặc im re có
thể quat gió tủ lạnh đã bị hỏng.
Không chỉ là trung tâm dịch vụ sửa chữa mà còn là trung tâm hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong
suốt quá trình sử dụng tủ lạnh panasonic, bạn không thể biết được hết những hỏng hóc và bạn
cần tư vấn trực tiếp từ những thợ sửa tủ lạnh panasonic tại hà nội để hỗ trợ bạn, để tránh được
những hư hỏng đáng tiếc, để tránh được những thợ sửa chữa không hiệu quả hay tránh được
những phụ kiện thay thế không chính hãng. Với đội ngũ của chúng tôi bạn yên tâm và hoàn
toàn tin tưởng chúng tôi như hàng nghìn khách hàng khác đã và đang tin tưởng dịch vụ của
chúng tôi.

Những nguyên nhân khiến tủ lạnh Panasonic cần sửa chữa

Trên thực thế có nhiều nguyên nhân khiến tủ lạnh nhà bạn bị hỏng và cần tìm đến dịch vụ sửa
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tủ lạnh Panasonic tại Hà Nội, có thể kể đến một số nguyên nhân chính như
– Do đường ống lưu thông giữa bộ phận làm lạnh đến tủ lạnh bị tắc, nên không thể thực hiện
nhiệm vụ đưa hơi lạnh tới bộ phận làm lạnh.
– Tủ lạnh có thể bị rò rỉ ga, việc này có thể dẫn tới hỏng block máy, trong trường hợp này cần
xử lý càng nhanh càng tốt tránh để tủ lạnh hư hỏng nặng hơn.
– Sửa tủ lạnh Panasonic khi roăng cao su cửa bị lỗi, miếng cao su giúp cho tủ lạnh kín hơn khi
đóng vào. Do vậy nếu nó bị rách, biến dạng có thể dẫn tới tình trạng rò rỉ hơi lạnh trong tủ
khiến tủ hoạt động yếu đi.
– Bộ xả đã không làm việc, tính năng này bị hỏng có thể gây tích tụ tuyết xung quanh cuộn dây
thiết bị bay hơi trong tủ lạnh, nó có thể ảnh hưởng tới quạt thổi không khí và thiết bị khác.
– Miếng đệm cửa không chắc khiến tủ lạnh dễ bị hỏng nhanh hơn do khí bên ngoài vào quá
nhiều.

Hãy gọi dịch vụ sửa tủ lạnh Panasonic tại Hà Nội để khắc phục những nguyên nhân trên.
Nếu tủ lạnh Panasonic nhà bạn đang gặp phải một trong những vấn đề trên hãy liên hệ ngay
với trung tâm sửa tủ lạnh Panasonic tại Hà Nội của chúng tôi để được phục vụ tốt nhất.
Với độ ngũ nhân viên kỹ thuật có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề đảm bảo có thể sửa chữa
tất cả các lỗi mà tủ lạnh nhà bạn mắc phải.
Chỉ cần gọi điện cho chúng tôi và đặt lịch kỹ thuật viên sửa tủ lạnh của chúng tôi sẽ có mặt
trong vòng 30 phút tại nhà bạn.
Linh kiện thay thế của chúng tôi là hàng chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ nhà sản xuất
Panasonic nên khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm.
Chúng tôi có mức giá rẻ cạnh tranh với các trung tâm khách, đảm bảo thanh toán cho khách
hàng với mức chi phí thấp nhất.
Sau khi sửa chữa sẽ được viết giấy bảo hành trong 6 – 12 tháng.
Đường ống lưu thông bị tắc trong trường hợp đơn giản do bị đông tuyết đường ống thì bạn có
thể rút phích cắm của tủ lạnh, chờ đợi cho tuyết chảy hết và sau đó cắm điện trở lại. Nếu đường
ống bị nghẹt do cặn bẩn thì bạn cần gọi dịch vụ sửa tủ lạnh để khắc phục kịp thời. Nếu bạn
phát hiện thấy dấu hiệu rò rỉ gas thì cần rút nguồn điện, liên hệ dịch vụ sửa tủ lạnh tại hà nội
ngay để được hỗ trợ nhanh chóng.
Thay dây roăng (ron) mới, bạn có thể tự thay dây roăng này một cách dễ dàng, trong những bài
viết sau chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết bạn cách thay dây roăng cho tủ lạnh để bạn có thể tự
sửa tủ lạnh của mình, bạn có thể tìm kiếm mua dây roăng này tại các đơn vị sửa điện lạnh gần
khu vực. Nếu tủ lạnh bị đóng tuyết thì nên tắt tủ lạnh đi để xả tuyết, chờ đến khi lớp tuyết tan
thành nước, không nên dùng đồ cứng cạo lớp tuyết.
Bạn biết không, nếu chúng ta cố gắng nhồi nhét quá nhiều thực phẩm trong tủ lạnh thì điều này
sẽ khiến cho tủ lạnh rất dễ bị hư hỏng và tiêu tốn nhiều điện nặng. Đặc biệt là việc sắp xếp
thực phẩm trong tủ lạnh không khoa học, một số thực phẩm bên trong đã nhồi nhét khiến cho
hơi lạnh không thể lan tỏa khắp tủ lạnh của bạn, và một số thực phẩm để phía bên ngoài bị hư
hỏng. Nếu cuộn dây ngưng bị bẩn hãy rút phích cắm của tủ lạnh rồi làm sạch cuộn dây bị bẩn
này. Thông thường, tủ lạnh được thiết lập để nhiệt độ khoảng 0 độ C, trong khi đó phần đông là
khoảng -17 độ C. Hãy xem lại các nút chỉnh nhiệt độ bên trong tủ lạnh của bạn. Tạo thói quen
thường xuyên kiểm tra lực hút của miếng đệm bít tủ lạnh. Cách tốt để kiểm tra là kẹp một tờ giấy
giữa cánh cửa và tủ lạnh rồi đóng cửa lại. Thử kéo tờ giấy đó ra, nếu cảm thấy nó lỏng lẻo dễ ra,
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thì đó là dấu hiệu miếng đệm bít bị hỏng.Ngoài ra chúng tôi còn nhận bảo dưỡng tủ lạnh tại Hà
Nội, tháo lắp di chuyển tủ lạnh, sửa tủ lạnh tại nhà. Rất mong được phục vụ quý khách.
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