تاریخ :

فرم مشخصات برد معیوب تعویض شده

شماره فرم :
شماره .................................. :

تاریخ .................................. :

 )1توسط شعبه  /نمایندگی خدماتی ( در صورت ارسال برد به خدمات مرکز ) تکمیل شود.
نوع برد ......................................................................................................................... :

نام نماینده  /شعبه ........................ :

 )2این قسمت و قسمت 1توسط شعبه خدماتی ( در صورت تعمیر برد تعویض شده ) تکمیل شوند.
نوع ایراد

وزنی

شماره سریال برد ....................... :شماره سریال تعمیر قبلی برد .............................. :
نام دستگاه .................................................................................................................. :
شماره سریال دستگاه .................................................................................................. :

شهرستان ............................. :

نمایشگر و

روشن

کیبرد

نشدن

2

3

قاطی کردن

UPS

پورت
پرینتر /
سریال

کد ایراد

1

کد ایراد

4

5

نام قطعه  /شرح کار انجام شده

شرح کامل مشاهدات
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ایراد مشاهده شده ...................................................................................................... :
شماره فاکتور دستگاه تعمیر شده ............................................................................. :

توسط خدمات مرکز تکمیل گردد
تاریخ دریافت برد ....................................................................................................................... :
تاریخ ارسال برد به بخش تعمیرات .......................................................................................... :
شماره سریال تعمیر برد ............................................................................................................ :
نظریه خدمات مرکز ................................................................................................................. :
....................................................................................................................................................
امضاء

نام و امضاء متصدی تعمیر برد
...............................................................................................................................................

توجه :
 -1قبل از ارسال بردهای اصلی و درایور میکرو پرینتر حرارتی معیوب  ،آی سیهای برنامه نصب شده بر روی آنها (  27C512,27C256و  ) 89C52می بایست برداشته شوند.
 -2در صورت خرابی آی سیهای فوق  ،می بایست به همراه سایر اقالم معیوب با فرم ارسال قطعات ( )SFY-24به خدمات مرکز ارسال شوند .
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