
 

 

  جارو شارژی   کی استفاده کننده خود کار کنند.    یسال برا  8  ا ی   7توانند تا    ی مناسب م  ی هستند که در صورت نگهدار  ی لیها وسا  جارو شارژی 

.  کار کندسال    15تا    12مراقبت شود تا    یکه از دستگاه به درست  یو در صورت   اوردی از آن دوام ب  شتریب  یخوب و سطح باال ممکن است حت

هستند    یی هاگارانتی  با    ی، و برخیک ساله   یهستند، مانند گارانت  مدتاز آنها کوتاه    ی هستند، برخ  یگارانت   ینوع   ی دارا  ا ه  جارو شارژی اکثر  

  شرکت و یا تعمیرکاربه دخالت    یازین  جارو شارژی  جیاما همه مشکالت را  جارو شارژی را ساپورت می کنند.  شتریاوقات ب  یسال و گاه  5که تا  

که به نوبه   د،یکه به سرعت آنها را برطرف کن   د یریبگ  اد ی  راح حل آن ها را   دیتوان  یوجود دارد که م   جارو شارژیاز مشکالت    یاریسب  .ندارند

 و وقت شما شود.  نهیدر هز ییتواند باعث صرفه جو یخود م

 شود  یروشن نم  جارو شارژی

 وصل شده است؟  ی به درستجاروشارژی  ایآ

  جاروشارژیاست، مانند    م یس   یب   وسیلهاگر    آن قسمت از خانه وصل است؛  برق  دیاست که مطمئن شو  نیا  د یانجام ده  دی که با  ی کار  نیاول

 . دی را شارژ کن یباتر د یبا ، ایستاده ا ی ی دست

 ؟ ستبرق ا یدارا   دی کن  یخود را در آن وصل م  جاروشارژی که  ی برق  زیپر ایآ

  د ین یتا بب  دی را تست کن  زیسشوار، پر  ایدستگاه کوچک مانند المپ    ک ی با وصل کردن    دیتوانیم   ست،ی ن  و نزدیک شما  در دسترس  مدارسنج  اگر

 برق خانه می باشد. از  ای شما است  جارو شارژیمشکل از  ا یکه آ  دیبفهم  عا یکند تا سر  یبه شما کمک م  نی. اریخ  ای  کندیکار م  ایآ

 . دیآن را از برق بکش ریکند، بالفاصله قبل از انجام هر گونه تعم  یهنوز کار نم  جاروشارژی اگر

از    ی. برخدی متر استفاده کن  یمولت   سیم ها می توانید  یبررس  ی. برادی کن یرا بررس  یک یالکتر  ی رهایو مس  د یرا باز کن  جلوی موتور جاروشارژی

  ضیتعو  دیهستند با  فیکه اتصاالت ضع  ییممکن است در جا  گرید  یکردن داشته باشند، و برخ  زیبه تم  ازیممکن است ن  سیم های رابط

 شوند. 

 د ی کن  یرا بررس موتور

  د یممکن است بخواه  د،ی موتور دار  ضیبه تعو  ازیکه ن  دی . اگر متوجه شددی کن  ری آن را تعم   د یباشد، با  وب یمع  ایکه موتور شما خراب    یصورت  در

و برای شما هزینه باالیی    گران باشند   یک وسیله نو  توانند به اندازه  یم   یبه راحت  آن  یموتورها  رایز  د،یبخر  گری د  شارژیجارو    ک ی   یبه طور کل

 . داشته باشند

 ماند  یروشن نم  شارژیجارو 

 در دمای باال هشدار می دهد؟   شارژی شما جارو  ایآ

کند. اگر    ی از حد دستگاه و داغ شدن، آن را خاموش م  شی محافظ هستند که پس از گرم شدن ب  ی ژگیو  کی   ی ها داراشارژی  از جارو  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

 .دی کن  نیز مطالعهدستگاه را  ی دفترچه راهنما دیتوان ی خنک شوند، م شارژیجارو تقطعا 

 

 

 



 

 

 

 شارژی مکش مناسبی ندارد  جارو

 جارو شارژی خود را تعمیر کرده اید؟  راًیاخ ایآ

به نگه داشتن   یاد یتواند کمک ز  یم  یو نگهدار  ریتعم  یندارند و کم  نگهداری بیش از حدبه    یازیخوب کار کنند ن  نکهیا  یها برا  جاروشارژی

از مشکالت    یاریکند. بس   یی صرفه جو  قطعات،   ی نیگزیجا   ای   متی گران ق   راتیتعم  نهیداشته باشد و در هز  یمدت طوالن  یشما برا  جاروشارژی 

 است.  ی و نگهدار ریتعم عدماز  یناش  جاروشارژی جیرا

 شده است؟  یخال  رایشما اخ  جارو شارژی ایآ

و به طور   ستیپر ن ی لیخ  کار کردن یکه برا دیتا مطمئن شو  دی کن  یخود را بررس  شارژی سطل جارو است که  ن یمنظم ا ی از نگهدار یبخش

گرد و غبار پر اغلب قدرت مکش را    ی ها  کیسه با   جارو شارژی   (د یکن   ضیرا تعو سهی ک  از ی در صورت ن.)دی کن یرا خال   این سطل یا کیسه مرتب  

 و به خوبی تمیز نمی کند. دهد  یاز دست م 

 ؟ است شده ضیتعو گرد و غبار جاروشارژی  سه یک

استفاده    یا  سهی ک  یاگر از جاروبرق )  د یکن  ضیخود را تعو  جاروشارژی   سه یکنند. بهتر است ک  یپر هستند خوب کار نم   یها وقت   جاروشارژی 

رژی شما باشد و دقیقا  که کیسه ای استفاده می کنید مناسب جاروشا   د یحاصل کن   نان یهر زمان که حدود دو سوم آن پر شد. اطم   ( دی کن یم

 اندازه محفظه مخصوص کیسه باشد.

 دارند؟  ضیتعو ا ی کردن   زیبه تم ازی ن لترهایف ایآ

.  دیحاصل کن   نانی خود اطم  ی لترهایبودن ف  زیشستشو هستند. از تم   ت یقابل  یها دارا   جاروشارژی از    یار یشود، بس   ی م   لترها یصحبت از ف   ی وقت

ها خشک شوند.  قبل از قرار دادن دوباره آن  دی . اجازه دهدییآنها را بشو  دیتوان  ی ساخته شده اند، م  کیپالست  ا یو از فوم    ستند ی ن  زیاگر تم 

ممکن    ستند، یشما از نوع قابل شستشو ن   یلترهایف  اگر .  در کاهش مکش دارند  یو نقش مهم   کنند یهوا را مسدود م  ان یجر  ف یکث  ی لترهایف 

 ید. شو ضیاست مجبور به تعو

 تسمه محرک محکم و سالم است؟ ایآ

انجام    ی. برادیکن  ضیآن را تعو  دی شکسته است، احتماالً با  ای کند. اگر شل شده    ی ضربه زن منتقل م  لهیرا از موتور به م  رویمحرک ن  تسمه

.  دیکوبنده جدا کن   له یتسمه را از م   دیبتوان  د ی. سپس بادی سپس تسمه محرک را از قرقره موتور باز کن  ،جدا کنید را  اصلی    له یکار، ابتدا م  نیا

خورد    ی م  زیکه ل  ی . تسمه ادی کن  می و متناسب با آن تنظ  دیبلغزان  لهیم   یرا رو  نیگزیتسمه جا  ی به سادگ  د،یجد   ویتسمه درا  ک ینصب    یبرا

 دهد. بوی پالستیک سوخته می شل شده است  ای

 به راحتی می چرخد؟برس  لهیم ایآ

ممکن است   ای کند،   ریگ  ای است، رول برس ممکن است درهم  یفرش ضرور ی و گرد و غبار رو ی ف ی بردن کث ن یاز 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

 



 

 

ها    شارژی ساله که اکثر جارو  5تا    1  ی گارانت  رغم یسال کار کند، عل  12تا    8  ن یشما ممکن است ب  شارژی و مراقبت منظم، جارو  ینگهدار  با

مئن  شارژی مط جارو شما یک اما اگر  د،یکن ضی چند قطعه کوچک را تعو چندسالدر طول  دیمطمئناً، ممکن است مجبور شو ،کنند یارائه م

  د یانجام ده   دیتوان  ی م  ی ادی ز  ی . کارهاشودیپرداخت م   زین  ی کم   یهانهیو هز  شوندیبه ندرت انجام م   هاضی تعو  نیا  و قوی خریداری کنید، 

  ی بستگ  شما  شارژیشناخت و مراقبت از جارو  زانیفقط به م  ن یا  د،ی روشن نگه دار  رگاه یبه بردن آن به تعم  از یخود را بدون ن  شارژی تا جارو

 دارد. 
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