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 آتش مهر درباره 
با شعار »لذت با هم بودن« شروع به تولید انواع کباب پز و باربیکیو کردیم. ما »لذت باهم بودن«  13۹2در سال  

را ابتدا از خودمان شروع کردیم. کادر متخصص و توانمند ما تجربه ای بی نظیر از همدلی، نوآوری، شکوفایی و 

بالد. هدف ما د که خود به آن میمداری را در فضای کار خلق کرده و توانسته است محصولی تولید کنمشتری 
و تجربه ای دلنشین و لذت بخش از آشپزی سالم را به او   منتقل کنیماین است بتوانیم این لذت را به مشتری  

 .هدیه دهیم

با مقایسه، مطالعه و بررسی محصوالت برتر جهانی ادامه دادیم.   .ما با تعریف و تعیین محصول متمایز آغاز کردیم

با کیفیت    یق، شرکای تجاری معتبری خصوصاًبا تحقیقات دق در عرصه تأمین ماشین آالت مناسب و قطعات 
 پیش  به  قدرت  با  و  دادیم  تشکیل  …ای فنی مهندسی، تحقیق و توسعه، تولید، فروش و  های حرفهبرگزیدیم. تیم

 .تاختیم

که بتواند شعار سازمانی آتش مهر )لذت با هم بودن( را تحقق بخشد و  است  تمرکز اصلی ما بر روی محصوالتی

در راستای کسب    ISO9001با کسب گواهینامه استاندارد  ایم.  کسب رضایت مشتری را همیشه مد نظر قرار داده 

م تا زنیراز درخشش محصوالتمان متمایز بودن آنهاست. ما به تمام جهان سر می استاندارد جهانی گام برداشتیم.  

کنیم که تیم آتش مهر دائما در حال رصد بهترین و جدیدترین  ها را تولید کنیم. بله به جرات ادعا می بهترین

دستاوردها و تولیدات باربیکیو در جهان و به روز کردن دانش و فناوری خود است. نگاه ما به آینده و رقابت با  

 .بین المللی است  برترین محصوالتِ

ها و در شرایط سخت کنونی مواردی چون تامین ماشین آالت مناسب، مواد  در این سال  ،مسیر  هایسختی  از

 در  همواره  خدا  یاری  به .  است  بوده   …  و  های بین المللی در شرایط تحریم  اولیه با کیفیت، همکاری با شرکت

 .بیاییم کوتاه خود استاندارهای از تا شود باعث موانع این ندادیم اجازه هرگز و بودیم موانع رفع برای تالش

در شرایط دشوار کنونی باشد. الگویی    ،شرکت آتش مهر به خود می بالد که توانسته است الگوی موفقی از تولید

 و  خواست  به  توجه  مبتکرانه،  تولیدات  کار،  نیروی  آموزش  انگیزه، با  و  پویا  کار  نیروی  تیمی،  کار موفق در زمینه  

 ....  و مشتری نیاز

مهر و دوستی گرمی ببخشیم و لبخند رضایت و شادی   تمام امید و انگیزه ما این است که محافل شما را با آتشِ 

 .هایتان ببینیمبر چهره
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 سخنی با مشتریان 
 

 سالم   با 

  ند یدر فرا  میدهی م  نانی. به شما اطممیی گویم  کیشما در انتخاب محصوالت شرکت آتش مهر را تبر  قهیحسن سل

  ن یترو مهم   نیخود را به عنوان اول  انیمشتر  تیمحصول و رضا یفیمحصول، ارتقاء سطح ک  نیا  دیو تول  یطراح

 نیروزترکار آزموده و به  نیو مهندس  ن،کارشناسانیو تجربه متخصص   تیراستا از خالق  نیهدف انتخاب نموده و در ا

کرده استفاده  امیاتکنولوژی  تمام  هدف  کم  دیتول  هاتیفعال  نی.  با  رضا  تیفیحصول،  و جلب  شما    تیمناسب 

تهیه    آتش مهر  سری افروزشگازی  باربیکیوهای  . این دفترچه راهنما برای استفاده از  باشدی ارجمند م   انیمشتر

 توجه به نکات مطرح شده در آن ضروری است.  اهشده است. جهت استفاده صحیح از دستگ

 

 موفقیت  آرزوی با                                                                                          

 آتش مهر آداک   شرکت                                                                                        
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 معرفی محصوالت آتش مهر 

 محصوالت اصلی 
 شوند:بندی زیر تولید میدسته و با  محصوالت اصلی شرکت آتش مهر در دو گروه گازی و ذغالی

 سری افروزش  باربیکیوهای گازی   
 

ها در داشتن میزکار، اجاق شوند. تفاوت این مدل مدل تولید می   8باربیکیوهای گازی سری افروزش در  

متری )طول  سانتی   ۹0و    60ها در دو سایز  تمامی مدل کابینت و پایه است.    پزی، اجاق تابشی،خوراک

 :شوندمحفظه پخت( ارائه می 
 

 پایه ساده و دو میز کار تاشو:    100افروزش  ( 1

 پایه کابینت و دو میز کار تاشو :    101افروزش  ( 2

 پزی تاشوپایه ساده، یک میز کار تاشو و یک اجاق خوراک:    102افروزش  ( 3

 پزی تاشو کار تاشو و یک اجاق خوراکپایه کابینت، یک میز :    103افروزش  ( 4

 پایه ساده، یک میز کار تاشو و یک اجاق تابشی تاشو :    200افروزش  ( 5

 کابینت، یک میز کار تاشو و یک اجاق تابشی تاشو  پایه:    201افروزش  ( 6

 پزی تاشو و یک اجاق تابشی تاشوپایه ساده، یک اجاق خوراک:    202افروزش  ( 7

 پزی تاشو و یک اجاق تابشی تاشوخوراک: پایه کابینت، یک اجاق   203افروزش  ( 8
 

 کباب پزهای گازی   
 

 : شونددر دو مدل تولید می آتش مهر  یگاز یپزهاکباب

دارای دو مدل با پایه و بدون پایه است،   100گازی ونوس  کباب پز:   100ونوس    ی گاز   کباب پز  ( 1

 .شوندی)طول محفظه پخت( ارائه م یمتریسانت ۹0و  60 زیدو ساکه هر دو مدل در  
 

متری  سانتی 80و   70،   60،  55، 45در پنج سایز   کباب پز گازی استیل :  کباب پز گازی استیل   ( 2

 شود. می استیل براق تولید و با دو جنس استیل مات و )طول محفظه پخت( 

 سری آتشدان  ذغالیباربیکیوهای    

ها در داشتن پایه کابینت و پایه  شوند. تفاوت این مدل در دو مدل تولید می  ی سری آتشدانذغال  باربیکیوهای

 :شوندمتری )طول محفظه پخت( ارائه می سانتی  ۹0و   60ها در دو سایز ساده است. تمامی مدل 
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 پایه ساده و دو میز کار تاشو: 100آتشدان  ( 1

 تاشو  پایه کابینت و دو میز کار: 101آتشدان  ( 2
 

    www.atashmehr.comمشاهده تصاویر، اطالع از قیمت و خرید آنالین در  

 و ملزومات باربیکیو  تجهیزات جانبی
 و استفاده خودبر حسب نیاز  توانید. شما می دنباشهای محصول نمیفرضپیش جزو تجهیزات جانبی آتش مهر

داده و در کنار محصول اصلی استفاده کنید. سفارش  هر یک از آنها را 

مشبک و تابه   خت استیک هستند که در دو مدل صفحاتی از جنس چدن برای پ استیک پز چدنی : •

 شوند.  ای تولید می 

 شود. کاور کباب پز ضد آب بوده و متناسب با اندازه هر کباب پز تولید می کاور:  •

: سبد ذغال برای قرار دادن ذغال و استفاده از کباب پز یا باربیکیو گازی به صورت ذغالی  سبد ذغال  •

 شود. تولید می

جود در سایت آتش مهر در دو مدل توری مخصوص ماهی و توری مخصوص  توری های مو  توری:  •

 شوند.کباب ارائه می 

انبر استیک  از جنس استیل نگیر جزو وسایلی است که وجود آن هنگام آشپزی، کمک   انبر استیک :  •

 بسیاری به سرعت عمل شما خواهد کرد. 

های استیل در سایزهای مختلف برای پخت کباب، جوجه کباب و جگر از سایت آتش مهر  سیخ   سیخ : •

 قابل سفارش هستند. 

باربیکیو:  پاک کننده و چربی   • به نظافت زدای مناسب  استفاده از چربی زدای پیشنهادی آتش مهر 

کند. راحت باربیکیو و کباب پز کمک می
 

 قطعات یدکی 
تمان را در وب سایت آتش تمامی قطعات یدکی استفاده شده در محصوالعزیز    مشتریان  شما  برای آسودگی خیال

   بتوانید اقدام به تهیه آنها نمایید.مهر ارایه کرده ایم، تا در صورت نیاز به آسانی 
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 باربیکیوراه اندازی 
بندی مخدوش و یا باعث  گردند. اگر بستهبندی مناسب تحویل مشتری می تمامی محصوالت آتش مهر در بسته

 آسیب فیزیکی محصول شده بود به واحد فروش آتش مهر اطالع دهید.  

 

         

 بسته بندی   -1شکل

 مراحل راه اندازی  
 

 در آوردن از کارتن: -۱

 انتقال دهید و به دقت از بسته بندی در بیاورید.  نصب محصول را به محل

  ها:نصب چرخ -۲

این کار  ها را در محل خود نصب کنید )آچار مناسب  چرخپیش از درآوردن پالت چوبی،    مطابق شکل زیر،

 اکنون می توانید پالت چوبی را خارج کنید. باشد(.می  13آچار 
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 هانصب چرخ  -2شکل

 :  پالستیکیپوشش جدا کردن  -3

جدا کنید. اگر این پوشش جدا   . حتما این پوشش راستادارای پوشش پالستیکی  باربیکیو از ییقسمت ها

 خواهد کرد. ایجاد خطرو  شدهذوب  نشود هنگام استفاده

 

های استیل جدا کردن پوشش پالستیکی قسمت  -3شکل  
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  :میز کاریا  پزی، اجاق تابشیخوراک نصب اجاق  -۴

مشابه هم قطعات  نصب تمامی این    هست،  کار  پزی، اجاق تابشی یا میز اجاق خوراک اگر باربیکیوی شما دارای  

 . ها اقدام کنیدنسبت به نصب آنزیرهای شکل مطابق  است.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 میز کار  یا تابشی اجاق  پزی،خوراک  اجاق  نصب - 4شکل

1 

2 

 اجزای شکل: 

 اجاق تابشی یا میز کار  ،پزیخوراکاجاق برای نصب . پایه ثابت 1

 پزی خوراک اجاق .2

 



 

9 
 

پز تولید کننده پیشرو باربیکیو و کباب   

اجاق را    ارید سپسبردرا    متحرک آنهای  ابتدا اجزا  ی  ش های خوراک پزی و تاب هنگام جمع کردن اجاق  توجه:

 .  جمع کنید
 

                                                             

 پزی خوراک اجاق  یاجزا   -5شکل

 

                

 

 

 

1 

2 

3 

4 

 : پزی اجاق خوراک   ی اجزا 6

 چدنی  .1

 زیر چدنی   . 2

 سرشعله. 3

 زیر سر شعله   .4

 . ولوم 5

 پزی درب اجاق خوراک .5

  

 

اجاق تابشی   یاجزا  -6شکل  

 اجاق تابشی:   ی اجزا

 شلف گریل  -1

 برنرهای تابشی   -2

 درب اجاق تابشی . 3

 . ولوم 4

1 

2 

5 

3 

4 
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 : ها نصب سر شعله -5

 در محل خود و روی برنرها قرار دهید. را مطابق شکل زیر  های استیلسر شعله

 

 باربیکیو نحوه نصب سرشعله استیل بر روی  -7شکل

رنگ در کارکرد   رییتغ  نی. ادهندی رنگ م  رییاثر گرما تغ، در  استفادهپس از    یمدت  لیاست  یسرشعله ها:  توجه 

 ندارد وغیر قابل اجتناب است.  ریآنها تاث

 اتصال به گاز 
 .دیکن هیته گازمخصوص  لنگیبست ها و ش ،قبل از اقدام به نصب

 اتصال به گاز شهری:

 د یشو  مطمئن  .دیکنمحکم  از هر دو سمت  کرده و با بست    متصل  باربیکیوگاز    یگاز و ورودریگاز را به ش  لنگیش

 نداشته باشند. یانتقال گاز نشت ریو ش لنگیش

 :اتصال به کپسول گاز مایع

اگر قصد استفاده از   به صورت پیش فرض برای استفاده از گاز شهری آماده هستند.   ی گازی آتش مهر باربیکیوها 

 .شود  هنگام سفارش درخواست دهید تا محصول شما برای استفاده از گاز مایع آماده  بهتر استگاز مایع دارید  

   یک رگوالتور   از  و  گردد  ضیتعوباربیکیو    ی نازل هاباید    در صورتیکه قصد دارید در آینده از گاز مایع استفاده کنید

 ل یاست یهاسر شعله
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آتش    یشنهادیپرگوالتور    گیری از خطرات احتمالی حتما از. برای پیشاستفاده شود  و شیلنگ فشار قوی  مناسب

و فشار مناسب را فراهم   تیشده و ظرف  شیمحصوالت آتش مهر آزما  یکه بر رو  (   میرگوالتور قابل تنظ)  ،  مهر

 التور را می توانید از طریق سایت آتش مهر تهیه نمایید. واین رگ ، استفاده کنید.می نماید

 

رگوالتور مناسب محصوالت آتش مهر  -8شکل  

 روشن کردن باربیکیو  
از کنار سرشعله فندک را استفاده کنید.  های بلند فندک گازی بهتر است از  های برای روشن کردن باربیکیو

 ولوم را بچرخانید. درفاصله نزدیک برنرها قرار دهید و

 

 

باربیکیو فندک مناسب برای روشن کردن  -۹شکل  
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 نکات  مهم هنگام استفاده  

 .نمایید گرمدقیقه با شعله متوسط  10باربیکیو را به مدت  ،قبل از شروع پخت و پز -1

این کار موجب   بریزید.مقداری آب در سینی تعبیه شده در زیر محفظه پخت باربیکیو  هنگام استفاده    -2

آب سینی را به صورت مرتب چک    تر سینی و همچنین داشتن غذایی ترد و نرم خواهد شد.نظافت راحت

  بدون وجود آب در سینی   باربیکیو از استفاده از    کنید و در صورت کم شدن، مقداری آب به آن اضافه کنید.

   د. کنی آن خودداری  
 

 . د یگاز را ببندشیر حتما استفاده از هر بار عدب  -3

های درب محفظه پخت، گردش هوا  را تنظیم  های تهویه هوای موجود در کنارهبا استفاده از دریچه   -4

 نمایید. 

کمترین حالت ، دریچه های تهویه هوا را باز نموده و درجه حرارت را در  پخت در حالت درب بستههنگام    -5

 خواهید داشت. تری تر و یکدست پخت سریعدر این صورت   ممکن قرار دهید.

 

 

 دریچه کنترل هوای محفظه پخت   -10شکل

 

کنید. استفاده  به ناحیه قرمز جلوگیری دما ترمومتر به سه ناحیه تقسیم بندی شده است. از وارد شدن -6

 آن خواهد شد.  باز باربیکیو در دمای باال سبب آسی
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 ترمومتر    -11شکل 

تا زمان خنک شدن    باربیکیوباشد، از نزدیک شدن کودکان به  هنگام استفاده از باربیکیو بدنه آن داغ می  -7

 جلوگیری کنید. آن کامل

و حرارت زیاد    غذا  یچرب   لیدل  به  مخصوص پخت استفاده کنید.  از دستکش آشپزخانه  هنگام آشپزی  -8

  ا یگشاد    یهالباس   . از نشود  یتا دست شما دچار سوختگ  دیبه تن داشته باش  یمناسب  لباس  دیبا  دستگاه،

 . دیاستفاده نکن و ... قابل اشتعال

مدر مدل   -۹ نصب  برای  قوی هرگز  فشار  استاندارد و  غیر  از رگوالتورهای  استفاده های کپسولی  حصول 

 از رگوالتورهای توصیه شده شرکت استفاده کنید. بهتر استد. کنین 

باشد. دقت کنید که سیخ  محدوده مناسب برای پخت بهتر کباب، دقیقا فضای روی سرشعله ها می   -10

 کباب در این ناحیه قرار گیرد تا پخت بهتری داشته باشید.

 
 

 

 

 ت محدوده مناسب پخ -12شکل

خت محدوده مناسب پ  
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پز تولید کننده پیشرو باربیکیو و کباب   

 توصیه های ایمنی 

و دقت نمایید تا به    دکنیمطمئن استفاده    یو خدمات اثاث کش  یاز باربرباربیکیو  حمل و نقل    یراب  -1

 برنرها و لوله گاز فشار وارد نشود. 

 

 برنر -13شکل 

شما )شهری خریداری شده متناسب با نوع گاز مصرفی    باربیکیو قبل از نصب دستگاه مطمئن شوید   -2

 (باشدمی  )نوع گاز مصرفی طبق سفارش مشتری باشد.یا مایع( 

ا  نیولا -3 نصب    یمنی اقدام  برا  محلیانتخاب  ،  باربیکیودر  مباشدیم  باربیکیو  یمناسب  شو.   دیطمئن 

  ز یپره  است  بیش  یرااکه د  یدر محل   باربیکیو  ز نصبا   ،ثابت قرار گرفته است  ی صاف وی در جا  باربیکیو

 ( 13ل )شک خطر سقوط به همراه دارد رایز د،یکن

 

 

 روی سطح صاف و بدون شیب  باربیکیونصب  -14شکل
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پز تولید کننده پیشرو باربیکیو و کباب   

 قرار گیرد  کناری  هایدیواراز    یمترسانتی  30حداقل  فاصله    درباید  باربیکیو  برای ایجاد تهویه مناسب،   -4

 .محفوظ باشدشدید هوا  از جریانات همچنین و

 سانتی متر باشد. 80سطوح قابل اشتعال باید  و  باربیکیو دربحداقل فاصله عمودی الزم بین  -5

 

 از دیوارهای کنارین فاصله استاندارد  -15شکل

نمی -6 ترموکوپل  دارای  و  است  باز طراحی شده  در محیط  برای کار  دقت کنید که این وسیله  باشد، 

 نماید. توان باالی آن، در محیط بسته ایجاد خطر میاستفاده از این وسیله به دلیل 

  حداکثر )  لنگ با قطر و جنس مطلوبیید از لوازم و تجهیزات استاندارد نظیر بست مناسب، شیقت نماد -7

 مناسب برای اتصاالت گاز استفاده شود.  و شیلنگ خور (متر 5/1به طول 

 نمایید تا از عدم نشتی آن مطمئن شوید.آزمایش  صابون کف با را شیلنگ به لوله گاز محل اتصال -8

 د ییو مواد حساس به حرارت  استفاده نما اهانیگ یکینزد باد، انیبه دور از جر یرا در محل ویکیبارب  -9

 .باشند ویکیو کودکان در کنار بارب  یخانگ  واناتیح دیهنگام پخت و پز اجازه نده -10



 

16 
 

پز تولید کننده پیشرو باربیکیو و کباب   

گاز   یبار( و برا 016/0متر ستون آب )ی لیم  160ی باید حداقل  گاز شهر یدستگاه برا یفشار گاز کار  -11

باشد و از رگ  03/0متر ستون آب )  یل یم  300حداقل    دیبا  مایع شده   هیالتور استاندارد و توصوبار( 

پخت   یرا  برا  یمقدار ممکن است حرارت کاف نیکه فشار کمتر از ا دیتوجه کن  شرکت استفاده شود.

 . نکند جادیو پز ا

 صورت مشاهده هر گونه ایراد احتمالی، با کارشناسان شرکت تماس بگیرید. در  

 محصول  نگهدارینظافت و 
)کاور(  داری کنید و روی آن را با روکش  دور از باران و رطوبت و در جای خشک نگهبه  را    باربیکیو •

 .مناسب بپوشانید

 

 باربیکیو  کاور -16شکل

 را تمیز کنید.  باربیکیوهر بار استفاده، تمامی قسمت های  از بعد •

 شوند.می جدا ترراحتکامال گرم است  باربیکیودر حالی که ها مواد غذایی و چربی •
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پز تولید کننده پیشرو باربیکیو و کباب   

  ن ی. ادیبا درجه باال روشن کن  قهی دق  10  یال  5را به مدت    ، آن رای اجاق تابش   از   بعد از هر بار استفاده •

باق بقای می اجاق  رو  ییمانده مواد غذا  یکار سبب سوختن    له یمانده را به وس  یخاکسترها  یایشود. 

  برنرهای   رویشبکه فلزی  تر بود  اگر نیاز به پاکسازی عمیق   .دیدستمال نرم جمع کن  کی  ای  یجاروبرق

  ش یها راخو اگر سو دیکن یرا بررس  یکیسرام یصفحه برنرها باز کنید، تابشی را به وسیله پیچ گوشتی 

را  ی کی. صفحه سرامد یسوراخ ها را باز کن یا سیم نازک فلزی  مسدود شده بود با استفاده از خالل دندان

   .دیدر معرض رطوبت قرار نده

  . دیاستفاده نکن یتابش یبرنرها یپاکساز یبرا ییایمیمواد ش ایاز آب  هرگز •

 ید آن ها را با اسکاچ بشویید. ن تواشبکه فلزی می برای نظافت شلف استیل و  •

 ، کامال تمیز کنید. چربی زدابعد از هر بار استفاده از  شلف گریل ، آن را با مواد   •

جهت شستشو و یا نصب مجدد مطابق شکل زیر، ابتدا    شلف گریل  در صورت نیاز برای خارج کردن  •

های کناری شلف روی درب  خارج کرده، سپس پیچخارج به حالت فنری بازوی شلف را با فشار دادن به  

 باربیکیو )که از دو طرف درب  به آن وصل شده است( را باز و در گام بعدی مهره را از شلف جدا کنید

 

         

 ل یشلف گر خارج کردن -17شکل                              

بازوی شلف  

 شلف
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پز تولید کننده پیشرو باربیکیو و کباب   

       

          

 کناری شلف گریل باز کردن پیچ  -18شکل                              

 

 : در باربیکیوهای درب ذوزنقه ای شلف گریل به راحتی برداشته می شود. توجه

 

 گارانتی 
 مدت زمان گارانتی  

که این ضمانت شامل تعمیر و یا  هستند  ضمانت    سال  10داراى  آتش مهر    ی سری افروزشباربیکیوها

 .باشدتعویض قطعات معیوب توسط کارشناسان شرکت مى

 گارانتی شرایط  

ها و پوسیدگی  ایرادات ناشی از طراحی، متریال و مونتاژ قسمت شیر و برنر، نشتی گاز، اشتعال نامنظم شعله -1

استفاده   اثر  در  که  دوره   طبیعیبدنه  در طول  بروز می از دستگاه  گارانتی  گارانتی ی  از  استفاده  شامل  نمایند 

 .باشدر قطعات معیوب میباشند و شرکت آتش مهر موظف به تعویض و یا تعمیمی 

برای ارسال تمامی محصوالت به مراکز خدمات آتش مهر، الزم است که از بسته بندی خود محصول و یا از  -2

های  ها را در کارتندار برای بسته بندی محصول استفاده کرد و آنهای حبابمانند پالستیک ،پوشش ضد ضربه

 .مناسب قرار داد

 پیچ و مهره کناری 
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پز تولید کننده پیشرو باربیکیو و کباب   

شکستگی، ضرب دیدگی، آب خوردگی و یا گم شدن محصوالتی که به صورت پستی، تیپاکس، مسئولیت   -3

گردند، با شرکت پست، تیپاکس و یا  های مشابه حمل، دریافت و یا ارسال می باربری، پیک موتوری و یا روش

 .باشدباربری می

یان مدت زمان اولیه تحت پوشش  کلیه محصوالتی که در دوران گارانتی، تعویض و یا تعمیر می گردند تا پا -4

 .خدمات خواهند بود

محصوالتی که توسط افرادی غیر از کارشناسان این مرکز باز و یا مورد تعمیرات قرار گیرند، مشمول ضمانت   -5

 .گردندنمی

اثر ضربه، آتش سوزی، آب، نوسانات برق، مواد شیمیایی -6 استفاده غلط و غیر معمول از  ،  عیوب فنی که در 

در آن به وجود آمده باشند و یا هرگونه تغییرات   و استفاده از محصول در دمای باال) ناحیه قرمز ترمومتر(  لمحصو

فیزیکی و آسیب ظاهری نظیر سوختگی قطعات، شکستگی، ترک خوردگی، و سایر موارد مشابه، به تشخیص 

 .شوندکارشناس مرکز، شامل این ضمانت نامه نمی 

 .باشدمی  سال ضمانت 2 چرخ مشمول و وم، ترمومتر ، شیر گاز، دمنده برقیلوازم جانبی اعم از ول -7

 

عهدههزینه -8 بر  گارانتی  دوران  در  قطعات  تعویض  و  تعمیرات  می های  هزینهی شرکت  و  به باشد  مربوط  ی 

گارانتی که ای در مدت زمان  های دورههای ایاب و ذهاب و سرویسنامه و هزینهتعمیرات خارج از تعهد ضمانت

 .باشدی خریدار می پذیرد به عهدهبر اساس درخواست خریدار صورت می 

مستلزم پرداخت هزینه از طرف مشتری    ،تعمیرکاالهایی که خارج از گارانتی هستند و یا گارانتی آنها تمام شده -۹

 .خواهد بود

شرکت تسهیالتی را برای تعویض چنانچه در دوران پشتیبانی محصول، قطعه یدکی مورد نظر موجود نباشد،   -10

 .سازدمحصول با اخذ هزینه با محصوالت مشابه خود فراهم می

روز    10روز و زمان تحویل قطعات خارج از گارانتی حداقل    5زمان تحویل قطعات شامل گارانتی حداقل   -11

 .خواهد بود
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پز تولید کننده پیشرو باربیکیو و کباب   

 : نحوه فعال سازی گارانتی محصوالت آتش مهر

اند، نیازی به فعال سازی نموده  اقدام به خرید  وب سایت آتش مهر مشتریانی که به صورت آنالین از طریق   -1

 .شودگارانتی نداشته و گارانتی آن ها از زمان خرید شروع می 

  های دیگر و یا از طریق سایت  های مجاز شرکت آتش مهر(  )از نمایندگی  مشتریانی که به صورت حضوری -2

و  فعال سازی گارانتی توانند با مراجعه به سایت آتش مهر از طریق منویاند میاقدام به خرید محصوالت نموده

با پر کردن فرم مربوطه درخواست خود را ثبت نمایند. بعد از بررسی و تایید گارانتی، پیامک فعال سازی گارانتی 

 .برای شما ارسال خواهد شد

 :نحوه استفاده از گارانتی محصوالت آتش مهر

شوید و با پر  خدمات گارانتی  از طریق منوی درخواست خدمات گارانتی در سایت آتش مهر، وارد قسمت ثبت

آن ارسال  و  فرم  می   ،کردن  ثبت  محصول  گارانتی  از  استفاده  نتیجه درخواست  پیامک  تا  بمانید  منتظر  شود. 

 .سال شود درخواست گارانتی برای شما ار
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