
  

  

  
  يجاروبرق يراهنما 
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 ٠٢١ - ٥٥١٥٨٩٣١ : تلفن -ران -رانيلتون در ايمرکز خدمات پس از فروش هام
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VACUMM CLEANER  

MODEL: VH-7025 
  يجاروبرقاستفاده از  يراهنما

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 



  

  

                                                                                         : يجاروبرق اجزاء قطعات و يعرفم 

                                                          
 يبينازل ترک  -۷                                   م جمع کنيد سيکل -۱
 يلوله تلسکوپ  -۸                            روشن و خاموشکليد  -۲
                                                                               يلوله خرطوم  -۹                           کنترل قدرت مکشکليد  -۳
                   ييپارو -۱۰                                             ره  يدستگ -۴
                                           چرخ عقب -۱۱                                    بدنه ييقاب جلو -۵

                                                                           م برقيس -۱۲                                           ن يريبدنه ز -۶
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

ن يو ساخته شده است. از ا يطراح يمصارف خانگ يفقط برا ين جاروبرقيا

فقط از د. يين دفترچه استفاده نمايدستگاه فقط طبق دستورالعمل استفاده در ا

لتون) يس (هميد شده توسط خدمات پس از فروش حام سروييتا يلوازم جانب

  د. يياستفاده نما

و بدون  يجسم يانبا ناتو يا افرادياستفاده کودکان و  ين دستگاه برايا

  باشد. يمراقبت مناسب نم

  

  يايمن نکات
سه گرد يکح يفتن صحن بار، از قرار گرياول ين دستگاه برايقبل از استفاده از ا

  د. يخود مطمئن شو يو خاک در جا

ده يکش يگر به داخل جاروبرقيعات ديا مايد که آب و يد اجازه دهيهرگز نبا*  

ده شود، يکش يداغ به داخل جاروبرقگار يسد که خاکستر يشود. هرگز اجازه نده

  مگر آنکه خاکستر، خاموش و سرد شده باشد. 

شه يا شيو  فلز يشه، تراشه هايزا، ش د تا مواد آتشيد اجازه دهيهرگز نبا * 

جارو کردن سطوح  ين هرگز برايهمچن ده شود.يکش ين جاروبرقيبه داخل ا

استفاده  ين جاروبرقيا آرد از ايمان، خرده سنگ و يک، سيده شده با پالستيپوش

  د. ييننما

سبب مسدود ممکن است  يبه داخل جاروبرق ز و نرم يگرد و خاک ر مکش * 

ان يگردد و سبب مسدود شدن عبور هوا از مسه گرد و خاک يز کيمنافذ رشدن 

اگر  يض گردد حتيد تعويسه گرد و خاک بايصورت ، کنياسه خواهد شد. دريک

  هنوز پر نشده باشد. 

لتر محافظ موتور از ياجتناب از صدمه به دستگاه، هرگز بدون ف يبرا * 

  د. ييدستگاه استفاده ننما
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 ،کنديخراب شده و کار نم يا به هر علتيشکسته  يبرقجاروکه بدنه  يهنگام *  

ر کشور لتون) در سراسيس (هميبا مراکز خدمات پس از فروش حام سرو عاًيسر

  د. يير ننمايد و هرگز شخصاً اقدام به تعميريتماس بگ

ا آتش ي ياز برق گرفتگ يريجلوگ يم برق دستگاه، برايس يدرصورت خراب * 

لتون) در سراسر کشور يس (هميز فروش حام سرومراکز خدمات پس ا با  يسوز

ض يهرگز شخصاً اقدام به تعو ض آن اقدام گردد.يد تا نسبت به تعويريتماس بگ

  د. ييم برق دستگاه ننمايس

  

  طرز استفاده از دستگاه
بدنه جارو متصل  يرا به قست ورود يلوله خرطوم :ينصب لوله خرطوم

  د. يينما

را فشار  يدو طرف سر لوله خرطوم يدهاي: کلاز بدنه يجدا کردن لوله خرطوم

  د.يرون بکشيب يد و سپس آن را از بدنه جاروبرقيده

  د.ييمتصل نما يلوله را به دسته جاروبرق

  د. ييم نمايرا تنظ ييمتناسب با نوع  سطح کفپوش، برس پارو

  د.ييدستگاه را روشن نما

  د.ييم نمايمکش دستگاه را تنظ

  د.يياستفاده نما يره جاروبرقياز دستگ ييحمل و جابه جا يبرا

  

  مکش کمعلت 
  د.يينما ير را بررسيدرصورت کم شدن مکش دستگاه، لطفاً موارد ز  

  سه گردوخاکيپر بودن ک *  

  يا لوله خرطومي ي، لوله تلسکوپييمسدود بودن پارو * 

برعکس  يان هوايجرد تا ي، اجازه دهيجاروبرق يرفع انسداد لوله ها يبرا *

   ابد.يان يجر يخرطوم يو لوله ها ييدر پارو

  

  يلوازم جانب

رون آورده يشکل) را ب Tو برس  يبينازل ترک (شامل يجاروبرق يلوازم جانب

  د.ييوصل نما يا لوله تلسکوپي يو به دسته لوله خرطوم

  

  ينگهدار
  د.ييدستگاه را خاموش نما

  د. يبکشرون يز برق بيدوشاخه دستگاه را از پر

    را به داخل دستگاه جمع  يم برق جاروبرقيم جمع کن، سيبا فشار دادن پدال س

  د.يکن

  تعويض کيسه گرد و خاک 
  د.ييض نمايد آن را تعويسه گرد و خاک ، بايدرصورت پر شدن ک

  د.ييدرپوش را باز نما

  د.يسه گردوخاک را جدا سازينگهدارنده ک

  د.يسه گردوخاک پر شده را برداريک

  د.يسه گردوخاک قرار دهيد را داخل نگهدارنده کيسه گردوخاک جديک

  د.ين قرار دهيريسه گردوخاک را درون بدنه زيهدارنده کنگ

  د.يده شود، ببنديک شنيکل يکه صدا يدرپوش را به نحو

  سه گردوخاک داخل دستگاه يکه ک يد هنگاميتوجه داشته باش

   بستن درپوش دستگاه وجود ندارد.ست، امکان  ين

   

3page 3       4  page 4        



  

  

د يتوانيهوا را م يلتر خروجيمحافظ موتور و ف يلترهايگردوخاک، ف يسه هايک

ه يلتون) در سراسر کشور تهيس (همياز مراکز خدمات پس از فروش حام سرو

با آنها  يلوازم جانبه يدر هنگام تهمدل دستگاه خود د يتوجه داشته باشد. يينما

  مطابقت داشته باشد.

د، به يکنيآن استفاده م ياز نوع پارچه ا يکاغذسه گردوخاک يک ياگر به جا

     د.يينموده و دوباره استفاده نما يخال آن راطور مرتب 

ست يکاف يسه گردوخاک پارچه ايدوباره کنصب برداشتن و  يبرا

  د.ييرا اجرا نما يسه گردوخاک کاغذيض کيتعودستورالعمل 

  د:يينماه يتخلر يد به روش زيتوانيرا م يسه گردوخاک پارچه ايک
سه را يک ييسطل زباله گرفته و نگهدارنده کشو يسه گردوخاک را بااليک

  سه باز شود. يد تا دو لبه ته کيبکش

  د.ييه نمايداخل سطل زباله تخل به سهيک با تکاندنسه را يگردوخاک داخل ک

ک کرده و لبه ها را يآن را به هم نزد ييسه، دو لبه انتهايک شدن يپس از خال

سه يره رفته و کيکامالً به داخل گد تا يد و بکشيقرار ده ييشوره کيداخل گ

  بسته شود. يپارچه ا

لتر يگردد ف يه ميد، توصيکن ياستفاده م يسه پارچه ايکه از ک يدرصورت

د تا يد و اجازه دهيشستشو دهکبار با آب ولرم يمحافظ موتور را هر سال 

د، يمطمئن شدلتر يکامال خشک شود. پس از آنکه از خشک شدن کامل ف

  د.يقرار ده يد آن را دوباره در قسمت عقب جاروبرقيتوانيم

  

  لتر محافظ موتور يف ضيتعو
لتر يف د ويياستفاده نماد را يجد سه گردوخاک يچند وقت استفاده ، از کهر

  د.ييض نمايتور را تعومحافظ مو

  

  لتر خروج هوايض فيتعو
  

  د.يرون آوريبلتر خروج هوا را ينگهدارنده ف

  د.ينگهدارنده قرار ده يارهايدرون ش يد را به درستيلتر جديف ينييبه پال

د. مطمئن يقرار داده و فشار ده يخود به آرام يقسمت نگهدارنده را در سر جا

  و کامالً  درون قسمت نگهدارنده قرار گرفته باشد. يلتر به درستيد تا فيشو
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