
 

 

 هنگام خرید جاروشارژی به نکات زیر توجه کنید! 

همچون مکان استفاده و  مقدار کارکرد    یبه نکات   دیهنگام خر  دیباشد چرا که با  یمهم م   یاز انتخاب ها   یک یهمواره    یجاروشارژ   دیخر

ما در اینجا به شما مهم ترین مالک های یک خرید خوب و مطمئن را می گوییم که به شما در خرید یک جاروشارژی    توجه نمود.

 بسیار کمک می کند.

 وزن

  جاروشارژیکه وزن    دیدان  یم  ،جاروشارژی خانه خودرا به طور کامل تمیز کرده اید و آنرا از جایی به جای دیگر برده اید  با  تا به حال   اگر

.  حرکت دادن و یا جا به جایی یک جاروشارژی سنگین ممکن است برای برخی افراد کمی مشکل باشدمهم است.  یک عامل  شما  

  ن یاول یبرا . این وسیله ها دارند جاروبرقینسبت به  یاند که وزن کمترشده یطراح یابه گونه جاروشارژی هااز  یاریخوشبختانه، بس

ای تمیز کردن بخش کوچکی از خانه کاربرد داشت ولی امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی جایگزین مناسبی  بر ش یدهه پ ن یبار چند

 برای جاروبرقی های بزرگ شده است.

دارند.   ترگرد و غبار بزرگ ی هاسهی و ک  تریقو  یتر، موتورهاپهن یحال، سرها ن یوزن را دارند. با ا نیشتر ی ب ایستاده ی ها جاروشارژی 

ا م   جاروشارژی نوع    نیاگر  انتخاب  ب  د،ی کن  یرا  آن  و    کیلوگرم  10تا    5  نیوزن  دارند.    شتری ب  ایاز مدل ها وزن کمتر    یبرخ است 

  معموالًها    کیلوگرم می باشد. جاروشارژی  3به طوری که وزن آنها غالبا تا  متفاوت است.    ار ی از نظر وزن بس  یقوط  جاروشارژی های 

 . اندکوچک در نظر گرفته شده  یکردن فضاها ز یتم یموجود هستند. برا ی ها یجاروبرق نیسبک تر

 هر جاروشارژی مناسب محیط خاص خود است 

برا  جاروشارژی هااز    ی. برخدی از آن استفاده کن  دیخواه  یکه کجا م  جاروشارژی این نکته را در نظر بگیرید  دیقبل از خر   ی صرفاً 

  ن یو همچن  شیشه  ،یکاش   یبرا  سری قوی تر  ک ی   دارای  گرید  یکه برخ  یدر حال   شوند،یاستفاده م  یا پارکت چوب    بر روی   استفاده

چه نوع   یکند که برا  ن ییممکن است تع   جاروشارژی  یرول برس رو  ک ی عدم وجود    ا ی  ود. وجمی باشد  و پر پرزکم پرز    یهافرش

سفت رول برس   افیال   رایمناسب هستند، ز  ی پوش کاشکف  ا ی  یچوب  یها کف  یبدون رول برس برا  جاروشارژیمناسب است.    یکفپوش 

 .دهدممکن است سطح کفپوش شما را خراش 

 لتر یف نوع

این فیلتر باعث می شود که گرد و غبار از سیستم موتور جاروشارژی    هستند که  یونیلتراسیف   ستمیها مجهز به س  شارژی از جارو  ی اریبس

  لترها یف   نیا  که بسیار مقرون به صرفه هستند.قابل شستشو هستند    لترهایاز ف   یبرخ  خارج نشود و داخل مخزن یا کیسه زباله بماند.

 ی از نظر ظاهر  لترهایف  ر یشود. سا  ی ک مبه سرعت خش  و شسته شده    ی شوند که به راحت  یساخته م   یمعموالً از مواد اسفنج مانند

 .شوند ضی( تعوشتری ب ایماه  6)معموالً هر  هر چند وقت یکبار دی کاغذ هستند و با  هیشب

 

 

 

 

 



 

 

 وجود لوازم جانبی بیشتر 

  دارد. تمیز کردن انواع سطوح را    یمناسب برا  یلوازم جانب   دارایکه    دیمطمئن شو  د،یخود را انتخاب کرد  جاروشارژیکه    یهنگام

لوازم جانب  یگاه اما  را هنگام خرید دریافت می کنید   جاروشارژی  یاوقات  را جداگانه    بعضی وقت ها،  آنها  باشد  ممکن است الزم 

میله و    ،سری های مختلف برای انواع سطوحشما باشد    جاروشارژیکه ممکن است همراه    ی جیرا  یاز ابزارها  ی. برخدیکن   یداریخر

 این موارد هنگام تمیز کردن خانه به شما کمک می کنند.همه هستند که  دسته اضافی 

  ز، یدندانه ر  ی موارد شانه ها  ن یهستند. ا  ی خانگ  وانات یکردن ح  ز یتم  مخصوص  ابزار   ،جاروشارژیمحبوب    ی از لوازم نظافت  گرید  یبرخ

صاحب    راست. اگ  گریمبلمان، پرده ها و موارد د  یلوازم داخل   ایاز اثاثه    یخانگ  واناتیح  یآوردن موها  رونیب  یسفت برا  یبرس ها  ای

با  د، ی هست  ی خانگ  وانیح لوازم جانبی مخصوص   ک ی به دنبال    د یمطمئناً  با  کمک    تواند   یم   رایز  د،ی باش  ی خانگ  وانیح  جاروشارژی 

 چشمگیری در تمیز کردن آنها کند. 

 چقدر است؟  جاروشارژیطول عمر 

در حفظ طول عمر دستگاه خود در    د یکه با  ی حال، عامل مهم  ن یآورند. با ا  می  دوام سال  هشت ها به طور متوسط    جاروشارژی  شتریب

  ، یبرق معمول  یبه جا  یاستفاده از باتر  ل یاست، به دل  میس   یشما ب  جاروشارژیاست. به عنوان مثال، اگر    جاروشارژینوع    د،یرینظر بگ

 خواهد داشت. یطول عمر کمتر

که ممکن است دوام    ی شما تا زمان  جاروشارژی که    د یحاصل کن   نانیتا اطم  دی انجام ده  د یتوان  یوجود دارد که م   ی ادیز   یاکنون، کارها 

شما کمک    جاروشارژیکه به افزایش عمر  هستند که    ییراه ها   هر چند وقت یکبار  لتریکردن منظم ف   زی و تم  سه یکردن ک  ی. خال بیاورد

 .می افزاید

 دهد؟   ی مکش خود را از دست م  شارژیجارو چرا

  سدود هوا را م ان یشود، جر پر از گرد و غبار در دستگاه شما  لترها یاست. اگر ف  لوله آن  ی گرفتگ ، علت از دست دادن مکش ن یتر عیشا

  مکش   که قدرت   د یشو  ی و مطمئن م  دی ده  ی م   ش یخود از خاک و زباله، طول عمر آن را افزا  جاروشارژیکردن منظم    زیکند. با تم   یم

دفترچه    ی از دستورالعمل ها  ی رویبا پ  دی توان  ی م. شما  مهم است  ز ین  جاروشارژی  ی ها  ه تسم  ی بررس  ن،ی. عالوه بر ا رود  ی آن  از دست نم 

 خود تسمه را تعویض یا تعمیر کنید.  جاروشارژی  ی راهنما

 از کجا بدانیم چه نوع جاروشارژی خریداری کنیم؟ 

اندازه خانه شما، نوع   دیریدر نظر بگ  دیکه با   یی فاکتورها  نیشود. مهم تر  یم   ن ییخانه شما تع  ی ها  تیبر اساس اولو   جاروشارژی خرید  

  جاروشارژی   یحت   ا ی  م یس  ی ب  جاروشارژی  کیکوچکتر،    یخانواده ها  یاست. برا  ر یخ  ای   دی دار  ی خانگ  واناتیح   ایآ  نکه ی و ا  نقشه ساختمان

 های ایستاده استفاده کنید.  جاروشارژی بهتر است از بزرگتر،  یخانه خانوادگ کی ی. اما، براشمارا راه بیندازدممکن است کار  ی دست

  ینوع سطوح طراح  نیا  یکه به طور خاص برا  رندیرا در نظر بگ  ای  جاروشارژی  دی سخت دارند با  یچوب   یهاپوشکه کف  ییهاخانه

 شده است 

 د؟ یکن زیرا تم وشارژیجار دیبا کباری چند وقت  هر

به تعداد دفعات استفاده از    ی بستگ  نی. همچندیکن   ز یماه تم  18تا    12و قطعات آن را حداقل هر    جاروشارژی  د یشما با  ، یطور کل  به

خواهد بود. به عنوان مثال،    تردیمفبهتر و  آن    شتری کردن ب  زیتم   د،یروزانه از آن استفاده کن  ا ی  یدستگاه خود دارد. اگر به صورت هفتگ 



 

 

بار در    کی حداقل    د یشوند، با  ی دو بار در هفته استفاده م  ای   ک ی قابل شستشو که    یلترهایبا ف   یا مخزن  سهیبدون ک   ی ها  جاروشارژی 

 خودرا مطالعه و از زمان دقیق آن مطلع شوید. جاروشارژی شما می توانید برای اطالعات دقیق تر دفترچه راهنمای شوند.  ز یماه تم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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