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را  راهنما  دستورات اين   جاروبرقيلطفاً قبل از نصب و استفاده از : توجه

 .با دقت بخوانيد



  

  

   

      
    

  ليست قطعات   
  سيم برق -1

  خاموش / كليد روشن -2

  كليد سيم جمع كن  -3

  كليد كنترل سرعت  -4

  محفظه لوازم جانبي  -5

  نمايشگر پرشدگي كيسه  -6

  محل نصب لوله جارو برقي  -7

  درب اصلي جارو برقي  -8

  گيره  -9

  دسته  -10

  چرخ بزرگ  -11

  لوله جارو  -12

  ) كفه جارو(برس جارو  -13

  سر لوله  -14

  لوله انعطاف پذير  -15

  

  طريقه استفاده  -2

  . لوله جانبي را بطريق زير نصب نماييد -1

مبدل هاي موجود در دو طرف لوله را فشار داده و آنرا در محل نصب لوله قرار 

  . دهيد

  .ي  لوله وصل نماييديتهالوله پالستيكي را به قسمت ان -2

سر لوله هاي مختلف را جهت انجام كار هاي متفاوت به لوله مربوطه وصل  -3

،گوشه ها، كف ، پرده،  حانواع مختلف سر لوله ها جهت تميز كردن سطو. نماييد

  . و جاهاي خالي در مبلمان ها مورد استفاده قرار ميگيرد مبلمان

  :جارو برقي را روشن نماييد - 4

اخه را در دست نگهداريد و سيم را بطرف بيرون بكشيد، سپس دوشاخه را دوش
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روشن را بزنيد  /كليد خاموش. با توجه به توان خروجي به پريز برق وصل نماييد

حال جهت انتخاب سرعت  انجام كار با استفاده از . تا دستگاه شروع به كار نمايد

  . مختلف انتخاب نماييد صفحه كنترل ، سرعت مورد نياز خود را براي كارهاي

  :جارو برقي را خاموش نماييد - 5

روشن و يا  با استفاده از پدال / پس از انجام كار با استفاده از كليد خاموش 

را از برق بكشيد و آنگاه با فشار دادن پدال دوشاخه  دستگاه را خاموش نماييد

  .مربوطه ، اجازه دهيد سيم به داخل جارو كشيده شود

بجا كردن دستگاه از محلي به محل ديگرپس از كشيدن آن از برق از جهت جا  - 6

دستگاه استفاده  ن هرگز براي اينكار از سيم جهت كشيد.دستگيره استفاده نماييد

  . ننماييد

  

   نگهداري دستگاه - 3

، عالمت قرمز رنگ را نشان مربوط به پر شدگي دستگاه  نمايشگرهنگاميكه  -1

براي انجام اينكار لطفأ . يسه را تميز و يا تعويض نماييد، زمان آن رسيده كه ك دهد

  .دستور العمل زير را بدقت انجام دهيد

)a  (در پوش را با فشار دادن قفل هاي اطراف باز نماييد .  

)b  (كيسه مربوطه رابا بيرون كشيدن نگهدارنده كيسه خارج نماييد.  

)c  (ر گرفته در انتهاي كيسه را جهت كيسه هاي پارچه اي ميتوانيد ميله فلزي قرا

خارج نموده و سپس آنرا تخليه نمايد و آنگاه براي استفاده مجدد در محل خود 

  . قرار دهيد

)d  ( جهت كيسه هاي كاغذي ميتوانيد گردو خاك موجود را تخليه ويا اينكه آنرا

  . كيسه كاغذي نو جايگزين نماييد و دور بيندازيد "كامال

)e  ( در پوش جلويي را ببنديد .  

   

  : توجه 

در پوش جلويي بسته نخواهد شد مگر اينكه كيسه در محل صحيح خود قرار  -1

  . گرفته  باشد

شستشو گرديده و  شده ،  صافي محافظ موتور بايستي سالي دو بار خارج -2

  . تميز شود،و يا هر زمان كه سوراخ هاي آن گرفته شده باشد

جهت انجام اين : بايستي به موقع تميز شود     HEPAو يا فيلتر فيلتر تخليه -3

كار گيره هاي شبكه  را باز نموده ، فيلتر يا صافي را خارج نموده و محل تجمع 

گرد و خاك را كامأل تكان داده وسپس آنرا در محل خود قرار داده و گيره ها را 

  .    مجددأ ببنديد

  

  :اخطار 
يرات و نگهداري بايستي ابتدا دوشاخه از برق كشيده قبل از انجام هر گونه تعم

  .  شود

  :دستورالعمل هاي ايمني
قبل استفاده براي اولين بار ، دستورالعمل را كامأل مطالعه نموده و آنرا در  -1

  .محل مناسبي جهت مراجعات بعدي نگهداري نماييد

حل خود قبل از استفاده اطمينان حاصل نماييد كه كيسه بطور صحيح در م -2

  .نصب شده باشد

اطمينان حاصل نماييد كه ولتاژ خروجي با ولتاژ ذكر شده بر روي برچسب  -3

  .نصب شده روي دستگاه همخواني داشته باشد

  . از جارو كردن آب و اشياء اشتعال زا خود داري نماييد - 4

  . از جارو كردن اجسام در حال سوخت و خاكستر خود داري نماييد - 5

  . فيلتر حفاظ موتور از جارو برقي استفاده ننماييدبدون نصب  - 6

  .پس از پر شدن كيسه آنرا تميز نماييد -7

در صورت  مسدود شدن لوله، برس و يا لوله خرطومي بايستي قبل از  -8
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  . برطرف گردد  استفاده مجدد هر گونه گرفتگي

  . در صورت آسيب ديدگي كيسه بايستي با يك كيسه نو تعويض گردد -9

از قرار دادن يا نگهداري دستگاه در مكان هايي با درجه حرارت باال خود  -10

  . داري نماييد

  .اجازه ندهيد كودكان از دستگاه استفاده نمايند -11

در صورت مشاهده هر گونه شكستكي و يا شنيدن سرو صداي غير معمول  -12

كشيده شود و يا استشمام بو ي سوختگي بايستي دستگاه ابتدا خاموش و از برق 

نسبت به تعمير دستگاه توسط . و سپس به نزديكترين مركز تعميرات ارسال گردد

  .خودتان خود داري نماييد

نرا تنها توسط آر دستگاه  ودر صورت آسيب ديدگي سيم برق ،كليد و موت – 13

  .افراد متخصص تعمير يا جايگزين نماييد

  . جارو برقي را روي سيم آن حركت ندهيد - 14
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