
 

 

 و نحوه رفع آنها  جاروشارژی جیمشکالت را

 دیدفترچه راهنما را بخوان شهیهم 

  نی. ادیابتدا دفترچه راهنما را بخوان  شه یهم  د، یخود کن   جاروشارژی قطعات    دن یشروع به کش   ا ی  دی اوریب  رونیرا ب  ی گوشت  چی پ  نکهیاز ا  قبل 

و نکات    د،ییبشو   دیتوان  یکه کدام قسمت ها را م  دیگو  ی به شما م  و  دهد   یم   لترهایف  ضیو تعو  یدر مورد نحوه دسترس  یی ها  ه یبه شما توص

 به شما می دهد.  جاروشارژی  ی ابی بیو ع  ی نگهدار یبرا یگرید دیمف 

درست است که خواندن  .  شما را باطل کند   ی گارانت  ا یکه مشکل را بدتر کند    دی انجام ده  ی ممکن است کار  د، یاگر دفترچه راهنما را نخوان

کل دفترچه راهنما کار خسته کننده ای می باشد ولی نخواندن آن ممکن است به ضرر شما باشد. در این مقاله نکاتی که به شما می گوییم  

 ممکن است کلی باشد ولی دفترچه راهنمای جاروشارژی به طور اختصاصی متعلق به جاروشارژی شما می باشد. 

 روشارژی از جا و نظافت ینگهدار

  ی شما کمک م   جاروشارژی کردن منظم به    زی و تم  ی شما مراقبت خواهد کرد. نگهدار  خانه  آن هم از  د، یخود باش   جاروشارژی اگر مراقب  

دهد که در    یم   ش یشما را افزا  جاروشارژیطول عمر    نیعملکرد خود را داشته باشد و مشکالت را به حداقل برساند. همچن   نیکند تا بهتر

 شود.  یم مصرفدر  یی جو فهدراز مدت باعث صر

 دیامتحان کن  رکاریقبل از تماس با تعم  دیکه با یموارد 

به    یو نگاه  ر،ی خ  ا یشود    یخال   دی سطل با  ا ی  سهی ک  ا یکه آ  د یکن  ی بررس  د،یکن یرا بررس  لوله جاروشارژیانسداد   ، یگریاز انجام هر کار د  قبل

بیشتر مشکالت جاروشارژی با رعایت موارد قبل حل می شوند ولی اگر باز    .ریخ  ای کردن دارند    زیبه تم   ازی ن  ا یآ  دی نیتا بب  دی ندازی ب  لترهایف 

 مشکلتان را با یک متخصص در میان بگذارید. هم مشکل شما حل نشد می توانید 

 از دست دادن مکش 

انسداد وجود دارد، آن را از سر و   لوله در   د یکن  ی باشد. اگر فکر مو گرفتگی لوله جاروشارژی انسداد  ل یتواند به دل  ی از دست دادن مکش م 

 . افتد ی م رونیب ی زیچ ای آ دینی تا بب دی تکان ده یو آن را به خوب د یجدا کن  جاروشارژی بدنه 

،  لوازم جانبی  زکننده، یرا از سر تم  رژیجاروشا  یها تمام قسمت  دی کن ی سع  ،و مکش کافی ندارید   شودیشما دائماً مسدود م  جاروشارژی   اگر

 البته برای این کار بهتر است از دفترچه راهنما استفاده کنید! .دییو بشو دیکن  سیجدا کرده و آنها را خ لوله

 جاروشارژی  لتریف یگرفتگ

کار را انجام    ن ی. اگر قبالً ادیدستگاه کمک کن  و روان   تا به کارکرد نرم  دیکن   زیخود را به طور منظم تم   جاروشارژی ی  لترهایف   دی با  شما

 و پیشنهاد می کنیم که فیلتر جاروشارژی را هر ماه تمیز کنید.  دیخود مراجعه کن  یکردن به دفترچه راهنما زیتم  ن یاول یبرا د،یانداده

دوباره در    نکهی. قبل از اپاک شودد و غبار  تا از تمام گر  دییسپس آنها را بشو  ،از کرک و مو پاک کنید و آنها را    دی بکش  رونیرا ب  لترها یف 

 کامال خشک شوند.  دیبگذار د، یدستگاه قرار ده

خود، دفترچه    لتریف   اتیاطالع از جزئ  ی. براستندیاست که معموالً قابل شستشو ن  HEPA  یلترهایمورد مربوط به ف  نیاستثنا در ا  تنها

آنها    د یتوان  ی. معموالً مدیداشته باش   لتر یف  ضیبه تعو  از یگذشته است، ممکن است ن  جاروشارژی   د یاز خر  یمدت   اگر  .دی کن  ی راهنما را بررس

 . دیکن  یداریخر جاروشارژی از خرده فروشان  ای از سازنده  ماً ی را مستق 



 

 

 برس و سری جاروشارژی را چک کنید

  سری جاروشارژی شما   اگر پر از کرک شود.  شما    جاروشارژیکه سر    ستیتعجب ن  ی ، جاخانه  مو و پرز از کف  جمع کردنها  از ساعت  پس

تا    دی کن  ی. )فقط ابتدا دستورالعمل ها را بررسو جدا کنید  دی کردن بردار  زیتم   یآن را برا  دیتوان  یغلتک برس است، معموالً م  ک ی   یدارا

 .( دی را خراب نکن یزیچ

  د یکن   ی. )قبل از نصب مجدد، بررسدیکن   زیآب تم  ریش  ریبا شستن آن ز  را  جاروشارژیلوله    د،یهست  همانطور که در حال تمیز کردن برس

 که خشک باشد.( 

 بررسی کنید را  یجاروبرق یها یباتر

  است.  جاروشارژیها توسط    یف ی کث  کامل  و جمع نشدن  یدارند، عمر کوتاه باتر  جاروشارژیکه مصرف کنندگان با    یمشکالت  نیتر  جیرا

  جاروشارژی و استفاده از    عملکرد   تواندیواقعاً م   ن یو ا  دهند یشارژ خود را با گذشت زمان از دست م  ت یظرف   ج ی به تدر  ی ونی  وم یتیل   یهایباتر

 شما را کاهش دهد.

  100معموالً حدود  یباتر ضیتعومی باشد و بعد از آن باید به تعویض باتری اقدام کنید. در حدود سه تا چهار سال   جاروشارژی یعمر باتر

ارزان تر از نظر    یمدل ها  یارزش آن را داشته باشد، اما ممکن است برا  متیگران ق  جاروشارژی  ک ی  یتواند برا  یدارد، که م   نهیهز  دالر

 مقرون به صرفه نباشد. ی مال

 گارانتی و ضمانت نامه مهم ترین فاکتور هنگام خرید جاروشارژی 

با این حال هنگام تعمیر جاروشارژی توسط خودتان حواستان باشد که اگر  .  دی کن  یرا بررس  یخود، گارانت  جاروشارژی قبل از شروع کار با  

 کار اشتباهی انجام دهید ممکن است گارانتی را باطل کنید! 

د،  موار  ن ی. در اردی( قرار گ ACLتحت پوشش قانون مصرف کننده )  دی با  ای تحت ضمانت سازنده باشد    د یاست، با  د یدستگاه شما نسبتاً جد  اگر

به   دیپس از خر  یمدت زمان معقول   یبرا  دیبا  محصوالت   شما است.  وبیمع  جاروشارژیبازپرداخت    ای  ضیتعو  ر،یسازنده احتماالً مسئول تعم

 . دیبازپرداخت هست  ای ضیتعو ر،یکار را نکردند، شما مستحق تعم   نیکار کنند، و اگر ا یخوب

 اگر نیاز بود با یک متخصص تماس بگیرید

تصور  متخصص    کی که چقدر خودتان را به عنوان    ست یمهم ن  د، ی خودتان آنها را اصالح کن  د یتوان  ی وجود دارد که شما نم  زهایچ  یبرخ

  از یمورد ن  یاحرفه  رات یتعم  وب،یمانند موتور مع  تردهی چیمشکالت پ  یبرا  .ری خ  ا یکردن را دارد    نهیارزش هز  ایکه آ  د یبسنج  دی . اما بادیکن

 .است

  ن یچند  دیخوب با جاروشارژی  ک ی  امااست.  دیجد جاروشارژی ک ی  هیاز ته  ترنهیاحتماالً پرهز ریتعم مت،یارزان ق یهامدل یمتاسفانه، برا

  10تا    4  د یبا  هی اول  نه یبسته به هز  جاروشارژی   طور میانگین یک  ک ی   باشد.   به صرفهتواندیتر م مدل گران  یبرا  رات یو تعم  اورد یسال دوام ب

 . اوردیسال دوام ب

اگر مشکالتی که گفتیم برای شما بی اثر بود می توانید مشکلتان را به متخصصان ما در شرکت ساپتک بگویید و آن ها با راهنمایی های  

 الزم، به شما در تعمیر و نگهداری جاروشارژی کمک می کنند. 



 

 

  بزرگرتین مرکز خدمات پس از فروش تعمریات
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