
 

 

 LGبرند ال جی 

شرکت    نیچهارم    LGقرار دارد.    یآن در سئول کره جنوب  یاست که دفتر مرکز  یکره جنوب  ی درت یچندمل یک یشرکت الکترون  ک ی   ال جی

  دی و بخش تول  یلوازم خانگ  ار، یارتباطات س   ، یخانگ  ی هایاست: سرگرم   یشامل چهار واحد تجار   شرکت   ن یا.  است  یبزرگ در کره جنوب

  ای در سراسر دن  ی دیس ال  یهاونیزیتلو  ٔ  دکنندهیتول  ن یچهارم  2008شرکت بزرگ، از سال    نیا  .وو قطعات خودر  ی شی سرما  زاتیتجه

  ی شرکت دارا  نیبود. ا  2020جهان از نظر درآمد در سال    شگرینما  شرکت نیبزرگترکه  کرد   ی داریرا خر  تیزن  1995در سال     LG  است.

 این شرکت در ساخت لوازم خانگی نیز قدمت طوالنی دارد. هزار کارمند دارد. 75بیش از در سراسر جهان است که  ی اتی عملواحد  128

  ینوآورانه، مهندس   یها  یژگ یو  لیمحبوب شده اند که عمدتاً به دل  یریدر طول سال و به مرور زمان به طور چشمگ  ال جی   ی جاروشارژ

را به    م یس   یو ب   لندریس  ستاده،ی ا  یها   یاز جاروشارژ  یع یوس  ف یط  ال جی اواخر،    نی. تا هم است  ت یف ی با ک  ی قابل اعتماد و طراح  کره ای 

 خود تمرکز کرده است. می س ی محدوده ب ی شرکت اکنون رو نیرسد ا ی رساند. به نظر م ی فروش م

 LG CordZeroجاروشارژی 

و    می س  یب  یجاروها   شیمنجر به افزا  سنگینی جاروبرقی ها،حجم زیاد و  گذشته است.    و بزرگ  م یحج  یها   ی جاروبرق   دوران استفاده از

وزن که  شارژی  سبک  است  دارند.  شده  نیز  باالیی  مکش   قدرت 

LG CordZero  ا   ی برا  ازیمورد ن  ی تمام لوازم جانب  دارایسبک وزن اما قدرتمند    جاروشارژی   ن یکند. ا  ی را برآورده م  ار یمع   ن یکامالً 

  ره،یکه در آن دستگاه را ذخ  All-in-One  با وجود محفظه نگهدارنده حال،    نیکند. با ا  ی فراهم منگه داشتن خانه را    و تمیز  درخشان 

  ی کی به    ی دست  جاروشارژی را از    All-in-One  ،CordZero  محفظه نگهدارنده .  کارهایتان یک قدم جلوتر می افتد  د، یکن یم  ه یشارژ و تخل

 . کندیم لی تبد اید  که تاکنون با آن برخورد کرده ی هوشمند زکننده یتم ی هادستگاه نیزتریانگاز شگفت

 LG CordZeroمشخصات محفظه نگهدارنده 

مکان هایی که جاروشارژی به آن متصل می  چرخند و    یم  رونیدو در است که از دو طرف به ب  یدارا  All-in-One  محفظه نگهدارنده 

 . رود یوجود ندارد که کدام اتصال کجا م  یاشتباه  چی ه و استمنحصر به فرد  ی از نظر شکل و طراح این محفظه. پنهان است شود،

  یشارژ و آماده نگه داشتن باتر یی. تواناداشته باشیدرا  یدک ی یدرگاه شارژ باتر  ک ی شود تا  یاز باال باز م  ن یهمچن این محفظه نگهدارنده

ممکن است    د، یکردن خانه خود هست   زیداشت. اگر در حال تم  دیدر دسترس خواه  یربات  ک ی   شه یاست که هم  ی معن  نیبه ا  زاپاسدوم  

 . دیداشته باش از ین ی باتر یک از  شیبه ب

 ضید، تعووپر ش   سهی ک  ن یا  ی. وقت دیداشته باش  یدسترس   ی گرد و غبار داخل  سه یک  یبه محل نگهدار  دیتوان  یم   د،ی هر دو در را باز کن  اگر

توان فشار داد    یرا م   روی محفظه   هستند. پانل  نییدر پا  یاضاف  ی ساز  رهیذخ   ی فضا  ی دارا  زیتازه آسان است. خود درها ن  کیسه   ک ی آن با  

 شود.  یم  انینما Power Mopمانند  یلوازم جانب  ینصب برخ یبرا یو قالب  اطراف چرخیده می شودکه به 

دارای اندازه متوسطی    و  مدرن مطابقت دارد   یخانه ها   ونیدارد که با اکثر دکوراس  ک ی ش یظاهر  محفظه نگهدارنده،  د یو سف   اه یس  یطراح

 است که اساساً در هر اندازه خانه مناسب است. یمعن  ن یبه ا که است

شارژ به منبع    یطول از جلو به عقب است. برا  نچ یا  11.7ارتفاع و    نچ یا  39.7عرض،    نچ یا  10.1  ی دارا  All-in-One  محفظه نگهدارنده 

 . دیقرار ده  زیپر یک یآن را در نزد دیبا نیدارد، بنابرا ازیبرق ن

CordZero است یلوازم جانب  نیو چند  سبک له یم کی یدارا 



 

 

  ن یتراست. اگرچه سبک   کیلوگرم   4وزن آن کمتر از    . است  ی جاروشارژ  یبرا  ها نهیگز  نیاز بهتر  ی کی   CordZero  ی ج ال  جاروشارژی 

 آسان است.  یدست به اندازه کاف ک ی با  جارو کردناما  ست،یموجود در بازار ن شارژی جارو

و   ابدی  یم افزایش نچیا 29تا  نچیا 20از  این جاروشارژی ال جی یتلسکوپ  میلهاست.  گرید ی ها شارژیمتنوع تر از جارو ار یبس  نیهمچن

که    دی استفاده کن  ی و از آن در حالت دست  دیصرف نظر کن   میله آنبه طور کامل از    دیتوان  یآنها وجود دارد. م   نیمتعدد در ب  یاندازه ها

 است. ی مبلمان عال جارو کشیدن روی  یبرا

 وجود یک کمپرسور عالی 

 قیکار را از طر  نیدهد. ا  یم   یرا در خود جاکیلوگرم    1، اما حدود  نیستسطل زباله    نیبزرگتر  CordZeroگرد و غبار    یا کیسه  سطل

کند. کمپرسور    ی فشرده مو  داخل سطل را محکم    یدر کنار سطل گرد و غبار که زباله ها  یی کشو  یزمی دهد، مکان  ی کمپرسور انجام م

 .دهدیاقالم کوچک را به داخل سطل فشار م ریو سا کررکمو،  نیمچنه

کارآمدتر کار کند و   شارژی شود جارو  ی باعث م  نیا.  دیز کمپرسور استفاده کن ا   جاروشارژی،  استفاده از   که در هر بار  کند یم  ه یتوص   یجال

 د. رنگه دا ضیبه تعو ازیرا قبل از ن  ی شتریب ی تواند زباله ها یم All-in-One محفظه نگهدارندهاست که  ی معن نیبه ا

 کردن بهتر است زیتم   یبهتر به معنا یعمر باتر

LG CordZero  کردن است:    زیسه حالت تم  ی داراNormal  ،Power    وTurboد، یکنیاستفاده م  ی در حالت دست  شارژی. اگر از جارو  

 .دی در حالت توربو را داشته باش  قهی دق  14و  Powerساعت در حالت  ک ی  ،یکردن در حالت عاد   زیانتظار دو ساعت تم  دیتوانیم

  Turboو در حالت    قه ی دق   40به    Powerدر حالت    قه، ی دق   80به    ی در حالت عاد  ی عمر باتر  د، ی کن ی استفاده م  دسته جاروشارژی از    اگر

 گذارد.   ی م ریتأث ی بر عمر باتر ز ین دیکن ی که استفاده م لوازم جانبی ای هستند.  نیفقط تخم  نهای. البته اابدی ی کاهش م  قهی دق  12به 

محفظه نگهدارنده  در    یکی   ،دی زمان شارژ کنطور همهر دو را به  دیتوانیها شارژ شود. م  یاز باتر  ی کی کشد تا    یساعت طول م   3.5  باًیتقر

 هنگام قرار دادن جاروشارژی داخل محفظه.  یگریو د

 جاروشارژی خودرا چک کنید LG ThinQبرنامه با 

کردن است، چه مدت و چند بار در    زیدر حال حاضر در کدام حالت تم شارژیکه جارو دهد یکردن، برنامه به شما اطالع م   زیتم ن یح در

 . گریو موارد د دی ادهیکش شارژی ماه جارو

  ن یبرس چرخان استفاده شود. همچن   ا ی  یکار، مانند موتور مکش، باتر  نی مشکالت در ح  ص یتشخ  یتواند برا  ی م   نیبرنامه همچن   نیا

  د یتوانیم  نی همچن  کند.  یم   ییراهنما  شارژیرا در خود جارو  لتریف  یکردن و نگهدار  زیاست که نحوه تم  لتریکردن ف   زیتم  یشامل راهنما

 .All-in-One محفظه نگهدارنده یبرا دیجد یهافیک  ا ی لترها یمانند ف  د،یکن یداریرا از داخل برنامه خر یلوازم جانب 

محصول بی نقص است.در تمامی سطوح به خوبی کار  ، یه  همه کاره  محفظه نگهدارندهبا    CordZero  یج ال  یدالر   1000  شارژیجارو

می کند و هنگام اتمام کار به صورت خودکار در محفظه نگهدارنده کیسه آن تخلیه می شود. اگر سوال و یا مشکلی در مورد جاروشارژی  

 ال جی دارید می توانید با متخصصان ما در میان بگذارید. 

 



 

 

  بزرگرتین مرکز خدمات پس از فروش تعمریات
 تامنی قطعات اوناع لوازم برقی در هتران و ارائه خدمات به سراسر کشور  
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