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 یفیتک یستن هذیریتهرتَط تِ سخذهات پس از فرٍش ٍ تازخَرد راُ اًذازی، ًگْذاری ٍ  ،ضاهل ًصةهحذٍدُ کارترد 

  تاضذ. هی یيضرکت عصر صٌعت آتث

 در زهاى ًصة، ًیاز تِ ضرایظ هحیغی زیر هی تاضذ : 

 فضای هٌاسة -

 استاًذارددهای هحیغی  -

 تأهیي آب ٍ ترق -

 

در زهاى تحَیل دستگاُ تِ تیوارستاى، هرکس درهاًی ٍ... یکی از کارضٌاساى ضرکت در زهاى ًصة دستگاُ در هحل 

ًگْذاری ٍ ًحَُ عولکرد ٍ  ضیَُ کار آٍرد ٍ در اتتذا تِ تِ تواهی افرادی کِ تا دستگاُ سرٍ کار دارًذ هی تِ عول حضَر

ضَد ٍ یک تار ّن جْت  هی حتوا اجرا ّا ی فرهت اًذیکاتَرّا ضَد ٍتست صَرت کاهل آهَزش دادُ هی دستگاُ تِ

ّوچٌیي  ضَد ٍ تأییذکِ صحت عولکرد دستگاُ تَسظ خریذار  ضَد تررسی دلیك دستگاُ کار تا دستگاُ اًجام هی

 گردد.  ثثت هی FR-SL-04ضوارُ کذ : هحل ًصة دستگاُ ٍ هطخصات کاهل هکاى لرارگیری در فرم تِ 

 

  ضَد.صحت عولکرد دستگاُ ٌّگام تحَیل در حضَر خریذار تررسی هی 

  تاضذ.سال خذهات پس از فرٍش هی 01سال گاراًتی از تاریخ خریذ ٍ  دٍدستگاُ دارای 

  خذهات سریع 

 

را ثثت کردُ ٍ تِ کارضٌاس فٌی اعالعات  یيعصر صٌعت آتثهرکس درهاًی ٍ... تا ضرکت  ،پس از تواس تیوارستاى

 ضَد است کِ کارضٌاس فٌی عی کوتر از یک ساعت تا هرکسی کِ دچار هطکل ضذُ است تواس حاصل ارجاع دادُ هی

. لرار دادُ ضذُ است "خذهات سریع "یک ضوارُ هَتایل تا عٌَاى ًگْذاری ٍ یا در دستَرالعول ًحَُ عولکرد ٍ کٌذ هی

ضرکت یک فلص تِ ّوراُ دستگاُ ترای رفع هطکالت پیص تیٌی ضذُ لرار دادُ است کِ هذُ آًمص تِ ٍجَد  ترای رفع

ًمص پرداختِ ضَد اگر هطکل  تِ تررسی ضَد کِ تا فرستادى اعالعات ثثت ضذُ در فلص هی از هرکس درهاًی درخَاست

تا ضوارُ هأهَریت فرم  در ضَد ٍ ضرح هطکل صَرت تلفٌی لاتل حل تَد تا راٌّوایی کارضٌاس فٌی هطکل حل هی تِ

گردد. ٍ یا اگر ًیاز تِ هراجعِ حضَری جْت رفع ًمض تاضذ کارضٌاس ترای جْت رسیذگی  ثثت هی FR-SL-05: کذ



ٍ ًمص را  کردُساعت در هکاى ًصة حضَر پیذا  24عی  ّا ضْرستاىساعت، ٍ در  42تاضذ عی  هی در تْراى هَظف

 گردد. تکویل هی FR-SL-05کذ : تا ضوارُ ریتهأهَپس از آى در ضرح کاهل در فرم  ،رفع کٌذ

 


