
 

 

  ی آمده باشد که به مشکل  شیشما هم پ  یبرا  دی باشند. شا  یدر هر خانه م   یریابزار نظافت و گرد گ   نیاز مهم تر  یکی   یشارژ  ی شک جاروها  یب

اشاره    ی شارژ  یمورد از مشکالت جاروها   4به    نجای. ما در ادی باش  ی خود م   ی جارو شارژ  ضیو به فکر تعو  د یدانی و راه حل آن را نم  د یخوریبر م

 کند.   یم که قطعا به شما کمک م ی کن یم

 و نحوه رفع آنها  شارژیهای  جارو جیمشکل را 4

 جاروهای شارژی مکش . از دست دادن 1

مکش خود را از    جاروشارژیرسد    ی. اگر به نظر مستین  جهینقطه بدون نت  ک ی کردن    زیتم   یبرا  یق ی کننده تر از صرف دقا  د یناام  زیچ  چیه

 وجود دارد.  یگرفتگ   در مثل لولهدست داده است، احتماالً 

داده است، گرد و غبار و خاک    ی که آن را در خود جا  ی اما محفظه ا  ست،یکه پر نباشد. اگر پر ن  دی کن  یدارد، بررس  سهی شما ک  جاروشارژی  اگر

ا  ی ادیز به  فرا رس  ض یزمان تعوهیچ گرد و خاکی وارد مخزن نمی شود و  است که احتماالً    ی معن  نیداخل آن است،  برا  دهی آن    ی است. 

و خشک شده اند، ممکن است زمان    دهید  بی آس  ا ی. اگر ترک خورده اند  دیکن   ی زباله را بررس  اطراف مخزن  سه،ی بدون ک  جاروشارژی های

 باشد. دهیآنها فرا رس  ضیتعو

مکش    افتیدر  یبرا  یکاف  یاست که هوا  یمعن  نیبه ا  لتریف   یدارند که ممکن است مسدود شوند. گرفتگ   لتریف  نیها چند   جاروشارژیاکثر  

 . دیکن  ی بررس یشما باشد. آنها را از نظر گرفتگ  لوله و برس وسیلهتواند در  یمشکل م  ا ی؛ کند  ی از دستگاه عبور نم از یمورد ن

ممکن است    ای کند،    ر یگ  ایاست، رول برس ممکن است درهم    یفرش ضرور  ی و گرد و غبار رو  یفیبردن کث   نیاز ب  یبراچرخش میله برس  

دارد    ضیبه تعو  ازین  ایکه آ  دیکن   یابیتا ارز  دیکن   یرا بررس  برستا    دیکن  برعکسرا  جارو شارژیداشته باشند.    ی به روغن کار  ازی ها ن  نگ یبلبر

کل قطعه، از جمله    دی. اگر شکسته است، ممکن است مجبور شودیکن  ضیبرس را تعو  دیتوان  یفرسوده شده است، م   ی . اگر به سادگریخ  ای

 .در حال چرخش باشد  کار کند به خوبیکه قرار است  ی که برس زمان د یمطمئن شو ن ی. همچند ی کن  ضیفلنج  را تعو  و درپوش

 جاروهای شارژی سوختگی از خروج بوی نامطبوع و . 2

به    موتور آن به خوبی کار نمی کند،که    دیشویمتوجه م  ای   رسد،یبه مشام م   یسوختگ  یبو  تمیز کردن خانه، از جاروشارژی  نیدر ح  اگر

 تسمه ای آسیب دیده یا موتور معیوب شده است و نیاز به تعمیر دارد.  ادیاحتمال ز

کند. اگر    یاز حد دستگاه و داغ شدن، آن را خاموش م  شیمحافظ هستند که پس از گرم شدن ب  یژگ یو  ک ی  ی دارا   جاروهای شارژیاز    یبرخ

و   یتا موتور داخل دی کن یصبر م   قهی دق  30تا  20. حدود دی و منتظر بمان دیقطع شد، آن را از برق بکش  یشما به طور ناگهان شارژی برق جارو

 خنک شوند شارژیجارو تقطعا 
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شود تا از سوختن    یخاموش م  جاروشارژی  وجود دارد که بالفاصله  یژگ یو  ک ی کند،    یداغ م   وقتی موتور وسیله زیاد ها،    جاروشارژی اکثر    در

 که وقتی شما در یخچالتان را برای مدت طوالنی باز می گذارید به شما هشدار می دهد!  است  یهمان نوع سنسور ن یشود. ا یریآن جلوگ

  جاروشارژیاز    اگر   .تواند فعال شود  ی سنسور م   ن یانتخاب شده باشد، ا  ی اشتباه  تنظیمات مکش اگر    ا ی  ،میله جاروشارژی  ی صورت گرفتگ  در

اشتباه نصب شده باشد،    ا یبه دستگاه وصل شده است. اگر شل باشد    یبه درست   یکه باتر  د یمطمئن شو  د، یکن   ی استفاده م   بی سیم   ی دست

 شود.  ی کند و خاموش م  نیرا تام جاروشارژی یتواند به درست  ینم
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متصل بود باید پریزی را که  اولین کاری که باید انجام دهید این است که ببینید آیا در خانه شما جریان برق وجود دارد یا خیر؛ اگر برق خانه  

  از آن استفاده می کنید چک کنید که کار بسیار آسانی است. شما می توانید از یک وسیله دیگر استفاده کنید تا ببینید آیا آن پریز جریان

 دارد یا نه. 

ارژی خود را بررسیس کنید و در  اگر این شرایط برای شما تاثیرگذار نبود و جاروشارژی روشن نشد، باید موتور و سیم های داخلی جاروش

صورت سوختگی آن ها را تعویض کنید. شما برای این کار می توانید مشکلتان را به متخصصان ما در شرکت ساپتک بگویید تا شمارا راهنمایی  

 کنند. 

 م؟ یدار  ازین یزیبه چه چ یجارو شارژ  ریتعم  یبرا

پیشنهاد  شوند.    یباز کردن دستگاه فشرده م   یهستند که برا  ییها  رهیگ  یدارا  یشارژ   ی و فن نسبتا آسان است. اکثر جاروها  لتریبه ف   یدسترس

عبارتند    دیداشته باش  ازینبرای تعمیر  که ممکن است    ییابزارهامی کنیم قبل از هرکاری حتما دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه کنید.  

 از:

 ی گوشت  چ یپ

 دستانبر

 متر یمولت

 کنم؟  ییرا شناسا  جاروهای شارژیتوانم مشکل  یچگونه م

  ی جارو شارژ  یها   ی از باتر  ی شارژر است. برخ  ی خراب  ا ی  ی بودن باتر  ف یضع  یشارژ  یجاروها   ی و زباله، مشکل اصل  ی ف ی کردن با کث  ریبر گ  عالوه

 کل واحد دارند.   ضیبه تعو ازی و ن ستند ین نگونهی ا گرید یکه برخ ی شوند در حال یم  ضیتعو یبه راحت

 بلند می دهد؟  ی من صدا شارژی چرا جارو

و یا فیلتر ها مسدود شده    دی هوا دار  ان یدهد مشکل جر  ی نشان م  ن یکند، ا  یم  جاد یا  ی بلند  ار یبس   یکند اما صدا  یشما کار م   جاروشارژی   اگر

 از صدای آزاردهنده راحت باشید. تا  د یکن  ضیآنها را تعو ازیدر صورت ن ای  دیکن  ز یو تم دیخود را بردار جاروشارژی ی لترهایو ف  لوله. اند
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