
 

 

کند، چند کار ساده وجود دارد که    یکامالً کار نم  ایکند    یرا جمع نم   و کرک هارا  است، خاک  بسیار پایین آمدهشما   شارژیاگر مکش جارو

  ی مکش خود را از دست م   شارژیکه جارو  یهنگام به شما در حل این مشکل کمک کند.  که ممکن است    دی در خانه انجام ده  دیتوان  یم

. رفع  مکش  راه  مسدود شدن  ا یمحفظه گرد و غبار  پر شدن    لترها،یف   یشود، از جمله گرفتگ  یمربوط م  جی دهد، معموالً به چند مشکل را

 شما را بهبود بخشد.  جارشارژیکردن  زیقدرت تم   یریتواند فورا و به طور چشمگ  یموارد م  نیا

 برعکس و رو به روی خود قرار دهید: خود را  شارژیسر جارو و دیکن زیرا تمشارژی برس جارو

قرار دارد را    آنکه دور لبه    ییهوا و هر گونه مو  یرهایبرس چرخان ندارد، مس  لهیم  جاروشارژی شمااگر    -برس    لهیم  بدونجاروشارژی  

  کرک یا مویی را مسدود کند. هر گونه    ییکرده و راه هوا  ریگ   مکان   نیتواند در ا  ی اوقات م  ی. مو، کرک و گرد و غبار گاه دیکن  و تمیز  یبررس

 شود.  آن پاکتا راه  دیرا بردار

جذب    زانیم  ی رو  نیشده باشد، ا  دهیپوش  افی برس داشته باشد و با مو و ال  لهیم  ک ی شما  جاروشارژی  اگر    -برس    لهیم جاروشارژی دارای  

منظم مراقب    رارزش آن را دارد که به طو  نی بنابرا  اگر موهای شما بلند است!مخصوصا    گذارد  یم   ریتاث  در خانه  و موها  یفی گرد و غبار، کث

 تا از گرد و غبار و کرک پوشیده نشده باشد. د یآن باش

برس    له یشما م  شارژی اگر جارو  ا ی  د، یاوریب  رونیرا با دستان خود بکرک و موهارا  و    دی برس را با دقت کوتاه کن  له یم   د یبا  ا یبه مدل،    بسته

  سعی کنید جاروشارژی دارای   د یدج  شارژی جارو  د یو سپس موها و کرک ها را جدا کرده. هنگام خر  د یبکش   رونیدارد، آن را ب  یی قابل جابجا

 کند.  یآسان م  ار ی کردن آن را بس زیتم ی ژگیو ن یا رایز را انتخاب کنید،  یی برس قابل جابجا ی ها لهیم

 ! دیکن زیخود را تم شارژیجارو یلترهایف

 وجود دارد:  لتریدو ف شارژی ایدر هر جارو  باًیاست. تقر  لترهایف  یقطع شدن متناوب موتور، گرفتگ   ا یکاهش مکش    لیدال   نیتر  جی از را  یکی

 دستگاه که هوا خارج می شود.   معموالً در پشت -موتور   لتریف 

 تر است.  ک ی نزد گرد و غبار  سه یمعموالً به ک  -آلرژن   لتریف 

 عبارتند از: این فیلترها . انواع متداولدیکن زیبار در ماه تم کی را به طور مرتب و معموالً حداقل  لتریدو ف نیا دیبا شما

 پاک شود.  لترهایف   نیاز ا یتا آلودگ  دیصفحه را بچرخان  ک ی  یبه سادگ  د یمعموالً با - شونده  ز یخود تم لتریف 

لباسشویی هم می توانید   ن یاگر توسط سازنده مجاز است، با ماش ای  ،تمیز کنیدو  نگهدارید آب  ریش  ریرا در ز لترها یف   -قابل شستشو   لتر یف 

باید آنرا کنار بگذاریم    ساعت  24  یبرا  عادیخشک شود، در حالت    دیبگذار  د،ی قرار ده  یدوباره آن را در جاروبرق   نکهی . قبل از اآنرا تمیز کنید

 تا به طور کامل خشک شود. 

 شوند تا عملکرد دستگاه شما حفظ شود.  ضی تعو یبه طور دوره ا د یبا لترهای از ف  ی برخ -  ضیقابل تعو  لتریف 

 

 

 

 



 

 

   !دی کن یا خالی  ضیرا تعو و مخزن زباله سهیبه طور مرتب ک

  ظرف پر از گرد و غبار است، مکش   ا ی  سهی که ک  یهنگام .  گذارد  یم   ریتأث  یکنندگ  زیشما پر از گرد و غبار است، بر قدرت تم   شارژیاگر جارو

 که این موضوع می تواند بر روی موتور آن تاثیر منفی بگذارد.  ابدی  یکاهش م درصد  30جاروشارژی تا 

 سه یبدون ک جاروشارژی های 

پر    چشمگیری شما به طور  جاروشارژی گرد و غبار    کیسه که    ی هنگام  کنید.  ی خود را خال  ی پس از هر بار استفاده، جاروبرق   ،عادیحالت    در

 و باید زودتر به خالی کردن آن اقدام کنید.  شده است هیتخل  ریبه طور قطع د باً یرسد، تقر یبه نظر م

 ی ا سهی کهای  جاروشارژی 

موضوع   شاید با توجه به هزینه های باالی کیسه های تخلیه جاروشارژی به این فکر بیوفتید که آنرا دیرتر تعویض کنید، پس با توجه به این

تواند به    ی م  دی نمونه جد  ک ی آن به    ضی. اگر پر است، تعودیکن   ی را بررس  سهیکه سطح مکش در حال کاهش است، ک  دی اگر متوجه شد

 . مکش کمک کند ع یسر یابیباز

 ! دیکن ی را بررس جاروشارژی کننده زیلوله تم

هر گونه انسداد    یرا برا  جاروشارژی  کننده   زی شما را بهبود نداده است، ارزش دارد که لوله تم  یاز موارد فوق عملکرد جاروبرق   ک ی   چیه  اگر

کرده    ریگ   ییدر جا  و شده    دهیممکن است به طور ناخواسته مک   ی درب بطر  ای مو و کرک    ی. جوراب ها، توده هادی کن  یبه طور کامل بررس

  ا یآ  د ینی تا بب  د یجدا کن   وشارژی بدنه جار  ازو در صورت امکان آن را    د ینگاه کردن به داخل لوله استفاده کن   یبرا  چراغ قوه  ک ی   از   باشند.

 چیزی مشاهده کنید یا نه. دیتوانیم

 شکسته جاروشارژیتسمه  رینحوه تعم

  ی برس را در برخ  لهی)که م  جاروشارژیممکن است تسمه  و    از کار افتاده است  آن  برس چرخان  لهیو م  دیدار   ایستاده  جاروشارژی  ک یاگر  

 تسمه نسبتا آسان است: ضیاست که تعو نیخبر خوب ا ، آورد( شکسته باشد یمدل ها به حرکت در م 

 خودرا با توجه به مدل آن سفارش دهید و خریداری کنید.  جاروشارژی تسمه

 برس جدا شود. له یتا م دی را باز کن  کف جاروشارژی   ین ییپا قسمت 

 .دی قرار دارد خارج کن جاروشارژی   عقب   یچرخ ها یک یبرس و قرقره محرک که در نزد لهیم یرا از رو ی می قد  جاروشارژی تسمه

 خود بماند. یتا نوار برس در جا بچرخانیدو پانل را دوباره  د یخود قرار ده ی را در جا  دیجد  تسمه

 رید می توانید با کارشناسان ما در بخش تعمیرات جاروشارژی تماس بگیرید.اگر در خرید ویا نصب تسمه جاروشارژی سوالی دا

 ! دیخود باش جاروشارژی ومیوک  یها یمراقب باتر

  از دارند و اگر    یکم   ت یعموماً ظرف   این باتری ها برخوردار است.    یشتریب  تی روزانه از اهم   ی و نگهدار  ریتعم  د، ی داشته باش  ی جارو شارژ  اگر

  اورد، ی شما دوام ب جاروشارژی  د یخواه ی شوند. اگر م خراب د به سرعت نتوان  ی م  د، یکن ی برس خوددار یلترهایکردن ف  زیو تم  کیسه   هیتخل

  ی ها  ی با باتر  یمتفاوت   اریبس  ی ها  ی ژگ یکنند که و  ی استفاده م  ی ونی  وم یتیل   یها   یاز باتر  ی شارژ  ی . اکثر جاروهادی باش  زین  ی اترمراقب ب  دیبا

مهم است که از    نیبنابرا  کنند، یم   ن یسال تضم  ک ی   یرا فقط برا  م یس یمحصوالت ب  ی باتر  دکنندگانیاز تول  ی اریدارند. بس   یم یسبک قد

 کار کند.  د یهمانطور که با تانیجارو شارژ تا د یخود مراقبت کن  یباتر



 

 

 : شما آورده شده است یجارو شارژ یمراقبت از باتر ی چند نکته مهم برا نجایدر ا

به خصوص    د، ی مدت نور خورش  یاز تابش طوالن  نیتواند مضر باشد، بنابرا  ی گرم م   ی . دمادیکن  یخنک نگهدار   یجا   در باتری را   .1

 .دی کن  یشارژ است، خوددار درحال   که  یزمان

به    ی خود را وقت  یونی  ومیتی ل  جاروشارژی   ستی الزم ن  تر،یم یقد   کلی ن  یهای. برخالف باتردیآن را در شارژ بگذار  دیتوان  ی م  شما  .2

 .کندیمصرف نم   یانرژ  گریدر شارژ کامل است و د یکه چه زمان  داندیم   یونی  ومیت یل یباتر  کی.  دی از برق بکش  د،ی درصد رس  100

به طور کامل خال  یباتر  د یکن   یسع .3 را  باتردینکن  ی خود  برخالف  قد   ی های.  تخل  یم یسبک  از  بهره   ق یعم  ه یکه  و شارژ مجدد 

شرکت  دارند.    یشتریب  یدگ یدبیشوند، در واقع احتمال آس  هیاگر به طور منظم به طور کامل تخل  یونی  ومیت یل  یهایباتر  بردند،یم

از    یباتر  دیاجازه ندهکه  کند    یم   شنهادیسامسونگ پ  ا  20شما کمتر  ا  یم  نهایدرصد شارژ شود.  باعث    یترک ها  جادیتوانند 

 آن را کاهش دهند.  یی شوند و کارا ی کوچک در باتر

 !دیخود باش جاروشارژیمراقب 

بار آن را از جعبه    نیاول  یکه برا  یزمان  نینگه داشتن آن و همچن   زیو تم  جاروشارژی در    بیاز بروز هرگونه ع  یریجلوگ  یراه برا  نیبهتر

 منظم است.  ی و نگهدار ر یتعم د، یخارج کرد

 کند:   یم  جادیشما ا یجاروبرق  یی در طول عمر و کارا یسه کار تفاوت بزرگ  ن یا تیرعا

 .. دیکن  ز یرا مرتباً تم  لترهایف    

 د یاز حد پر نکن  شیظرف گرد و غبار را ب ای  سهیک      

 .دی نگه دارتمیز برس را  نوار    

 

 

 

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