
 

 

مرتبط،    یافزارهاو نرم  ی مصرف  ی کی لوازم الکترون  ی نی طراح و سازنده چ  کی ثبت شده است،    Xiaomi Incبا نام    ا یکه در آسی  ائومیشرکت ش

  ستم ی از س  نهاهوشمند است که اکثر آ   یها  یکننده بزرگ گوش  د یتول   نیشرکت دوم  نیاست. پس از سامسونگ، ا  ی و اقالم خانگ  یلوازم خانگ

  ی هایفروشنده بزرگ گوش   ن یگرفتن از شرکت اپل، دوم  ی ش یبا پ  یائومی، ش2021در سه ماهه دوم سال    کنند.  ی استفاده م  MIUIعامل  

جاروشارژی، یخچال،  چراغ قوه،    ون،یزیاز جمله تلو  یکننده عمده لوازم خانگ د یتول  کی  ن یشرکت همچن  نیا   .هوشمند در سراسر جهان شد

 می باشد.  ا یاش نترنتی کننده هوا با استفاده از ا  هیو تصف نیبدون سرنش ییهوا ه ینقل لیوسا

به طور چشمگ  شیائومی  های   ی جاروشارژ به مرور زمان  و  به دل   ی ریدر طول سال  اند که عمدتاً  نوآورانه،   یها  یژگ یو  لیمحبوب شده 

  ی و ب  لندریس  ستاده، ی ا  یها  یاز جاروشارژ  یع یوس  فیطشیائومی  اواخر،    نی است. تا هم  ت یف ی با ک  یقابل اعتماد و طراحچینی    ی مهندس

 خود تمرکز کرده است. م یس  یمحدوده ب یشرکت اکنون رو نیرسد ا ی م ررساند. به نظ ی را به فروش م  میس

 G10 یائومیش  جاروشارژی یبررس

 .کرده است جاد ی خود ا دی در تول یادیاست که تنوع ز این شرکت بزرگ چینیمحصول  نیدتریجد Mi G10  یائومی ش جاروشارژی 

G10  با    یباتر  ک ی  کلون، یس  12با کمک    قهی دور در دق   125000به    دنیرس  تیبا قابل  تال ی جیموتور د  ک ینقطه قوت است:    نیچند  یدارا

 . یاز لوازم جانب  یار ی کند و بس  نیاستقالل را تضم  قهی دق  60تواند تا  یآمپر ساعت که م  یل یم 3000سلول، و  7

 G10 یائومیش   شارژیجارو یها یژگ یو

را    یدهد اطالعات مختلف  یبه شما امکان م  نیاست. ا  یکوچک با وضوح عال  TFTپنل    ک ی   نی. امیشروع کن  یپشت  شگریاز نما  برای شروع

از رقبا،    ی بر خالف برخ  میزان ظرفیت کیسه زباله. ، مصرف باال، و استاندارد( و  Ecoکردن انتخاب شده ) زیاز جمله حالت تم  د، یمشاهده کن

 رنگ مشاهده می کنید. ریینوار تغ کی  ، ینشان داده نشده است، اما با تمام شدن باتر باتری ماندهیباق میزان  شارژیجارودر این 

با آن ساخته شده است، احساس    G10  یائومی ش  شارژیوکه جار  یدی سف   ک ی پالست  بسیار عالی است،  G10شارژی شائومی  جاروجنس بدنه  

  کرومتریم  0.3که قادر به جذب ذرات تا    HEPA  لتریف   است که به طور میانگین مناسب است.  تری ل  0.6مخزن    تیظرف.  دهدیم  به شما   یخوب

 کند.  نیرا تضم  یاست، قابل جدا شدن و شستشو است تا طول عمر طوالن

 م؟ یکن G10 یائومیش جاروشارژی چگونه استفاده

  ه یکردن اثاث زیتم یبرس برا ینی م ک یدشوار،   یمکان ها ایکردن سطوح  زی تم یبرا برساز جمله دو  یمختلف یلوازم جانب  ،ی بسته بند در

 شود( وجود دارد.  یداریجداگانه خر دی دوم باباتری ) یشارژ همزمان دو باتر تیبا قابل یوار یاتصال د دارای و تشک ها و 

را به طور    برساست. با استفاده از حالت استاندارد، چرخش    چش یضد پ  ستم یو س  Smart Torque  یمجهز به فناور  ی چند سطح   برس

  ش یسرعت را افزا  جاروشارژی  ،دی کن یفرش ها عبور م ایسطح    نیسرسخت تر  یکه از رو  ی. به عنوان مثال، هنگام دیکنمی    می خودکار تنظ

بردن هر گونه  نیآنها از ب فه یکوچک در داخل است که وظ ی فلپ ها  با یسر ک ی شامل  ن حالت یکردن موثرتر باشد. دوم ز یدهد تا تم  یم

 راحتی موی آنها را تمیز کنید. و اگر حیوان خانگی دارید، با این حالت می توانید به است  کرک و مو

روش کار آن بسیار شبیه جاروشارژی  که    کند یها را فراهم مکف  ی که امکان شستشو  در پک محصول یک وسیله جانبی دیگر وجود دارد 

 های رباتیک می باشد. 



 

 

آن قرار    ی نییکه در قسمت پا  ی مخصوص  پنل  یبر رو  کیساخته شده است. با کل   بسیار خوش رنگ   یبا روکش خاکستر  وم ینیاز آلوم  آن  لوله

که نیازی به جدا کردن برخی قطعات  نسبتاً ساده    ستمیس   ک ی .  خارج شودتا گرد و غبار    کندیکه محفظه را باز م   شود،یم   هیدارد، مخزن تخل

 ندارید.

 یی کارا

  ا داشتنب  کلونیس   12با کمک    تالیج یموتور د.  با بهترین برندهای این عرصه درحال رقابت است  G10  یائومیش   شارژی نظر عملکرد، جارو  از

می توانید برای کارهای روزمره خود از حالت استاندارد استفاده  ما  ش کند.    زی تم  بار اول   را در   ی دهد تا هر سطح  ی باال اجازه م  ار یقدرت بس 

 کنید. 

حالت خودکار بسته به سطوح و   و در  قهی دق   10  توربودر حالت      ،قهی دق   60حدود    Ecoدر حالت    کند که  یادعا م   یائومیش   شارژیجارو

 ارائه می دهد. را  قهی دق  40تا  30  ن یاستفاده مدت زمان ب طیشرا

  کی   قیتوان از طر  یم   نیرا همچن  یاست. باتر  Dyson V11  رقیبش،  کشد که دو ساعت کمتر از  یساعت طول م  2.5  یکامل باتر  شارژ

اگر خانه بزرگی دارید و می خواهید کل خانه را جارو بزنید،   م یکن ی م هی، که توصکرد  نیگزیجا یدک ی باتری ثانویه ک ی دکمه جدا کرد و با 

 حتما یک باتری زاپاس خریداری کنید. 

کار    ن یشود. ا  ی نم   شتر یب  لوگرم یک   2.5از    یو برس چند سطح   ی است و با لوله کشش   لوگرم یک   1.7مجموعه موتور و مخزن کمتر از    وزن

 .یک طبقه را جا به جا کنید یا آن را حمل کنید د یکه با  ی کند، مخصوصاً زمان ی آسان م  ار یرا بس  جاروشارژی استفاده از 

 جهینت

  ی ابزار  یو نشانه ها  یعال   د ید  HD TFT  شیصفحه نما   عملکرد بهتری نسبت به سری های قبلی خود دارد.    ی ائومی ش  Mi G10  جاروشارژی 

 دهد.  یم  نشان را مخزن مانده ی باق  مقدار از جمله هرا در استفاده روزان

است که    یدستگاهکه بدون نگرانی از تمام شدن باتری به تمیز کردن خانه خود بپردازید.  دهد    یامکان را م  نیخودکار به شما ا  حالت

 می باشد.  وروی 299.99قیمت این جاروشارژی کند.  ی م خودکار تنظیم  یفی قدرت و چرخش برس را با توجه به سطوح و کث

اگر برای خرید و یا تعمیر جاروشارژی شیائومی خود    دشوار است.کمی    از رقبا  یاری بس  یبرا  این دستگاه  عملکرد   میزانو    متیق   ت،یفیک

 سوالی دارید، کارشناسان ما آماده پاسخگویی به سواالت هستند.

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