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.استفاده از این دستگاه دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نماییدخواهشمند است قبل از 
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          Aبدنه اصلی  --

Bدکمه خاموش و روشن  --

Cدکمه سیم جمع کن  --

Dنشانگر مخزن/کیسه --

Eضامن درب مخزن/کیسه  --

 Fدرب مخزن/کیسه  --

Gدستگیره لوله خرطومی  --

 Hدستگیره محصول  --

         I1مخزن گرد و خاک   --

I2 کیسه گرد و خاک --

 Jلوله تلسکوپی  --

Kدرپوش تنظیم هوا  --

Lلوله خرطومی   --

Mبرس فرش و سطوح  --

 Nپدال انتخاب نوع سطح  --

 Oفیلتر خروجی  --

 Pفیلتر جلوی موتور --

Qaنازل گوشه  --

      Qbنازل مبلمان  --

Rبرس پارکت  --

 Sبرس حیوانات   --

Tبرس ضد آلرژی -

 Uبرس بزرگ توربو  --

محصوللیست لوازم 
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.یداین وسیله را تنها جهت مصارف خانگی و مواردی که در این دفترچه ذکر شده استفاده نمای   

ه هرگز جاروبرقی را در هنگام اتصال آن به پریز برق رها نکنید. ابتدا جارو برقیی را خیاموش کیرد

  شاخه آن را از پریز برق بکشید. سپس دو 

 ل دارای معلولیت حسی و یا ذهنی ، کم توان جسمی ، معلو افرادکودکان و استفاده  جهتاین وسیله

 شد،می بانایمن  و یا عقب مانده ذهنی بجز زمانیکه تحت نظارت بوده و با رعایت نکات دستور العمل 

 ا بسرویس کار جهت جلوگیری از بروز صدمات احتمالی ، الزامی است تعویض کابل برق صرفاً توسط

 .جام گرددان فروشندهتجربه شرکت 

 ید.جاروبرقی اجتناب کنو مو به برس زمین  رویرها شده  یلباس ها پا ، دست و نمودناز نزدیک

را برای این وسیله استفاده کنید. کندیتنها متعلقات ساخته شده توسط شرکت 

.از این جاروبرقی در خارج از منزل و یا سطوح خیس استفاده نکنید 

 کبریت ، خاکستر داغ ، ته مانده سیگار و یا موارد مشابه سختکردن اشیای تیز واز جارو ، 

 بپرهیزید.

 استفاده نکنیدهرگز از جاروبرقی جهت مکش مواد اشتعال زا و شیمیایی ، گازها و بخارات. 

 یز از سیم برق جهت کشیدن دوشاخه از پرهرگز در هنگام استفاده سیم برق را از پریز نکشید و

اده نکنید.استف

درصورتیکه متوجه شدید عملکرد دستگاه حالت عادی ندارد ، فورا آن را خاموش نمایید.

جاز با مراکز ماز عملکرد مستمر و ایمن جاروبرقی توصیه می گردد جهت دریافت  برای اطمینان

 خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمایید.

.مراقب باشید که کابل برق حین استفاده از جاروبرقی دور دست و پایتان تابیده نشود

خدمات پس از فروش 

ایمنینکات     

الکتریسیته ساکن
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 نمایید.حیوانات استفاده  کردنجهت تمیز مخصوص  برساز

.هنگام تمیز کردن پله ها دستگاه را طوری قرار ندهید که باالی سرتان قرار گیرد      

.کلیه متعلقات را از بسته بندی خارج نماییدابتدا 

برای تصال صحیح آن مطمئن شوید.لوله خرطومی را به بدنه اصلی جاروبرقی متصل نمایید و از ا -1

لوله از بدنه ، ضامن را به آرامی فشار دهید و آن را به سمت بیرون بکشید   کردنجدا 

 دستگیره را به لوله تلسکوپی متصل نمایید. -2

( 4الی  2) تصاویر  .ماییدننازل کف را به انتهای لوله تلسکوپی متصل  -3

 .بیرون نکشیدبه دوشاخه وصل کنید.کابل را بیشتر از عالمت قرمز رنگ آن  کابل برق را .1

(  8الی  5)تصاویر به اندازه مناسب تنظیم نمایید.  ارتفاع لوله تلسکوپی را .2

 ، نوع سطحی را که قصد تمیز کردن آن را دارید انتخاب کنیداز پدال برس کفبا استفاده  .3

در حالت پائین قرار دهید.پدال را  ،زبر روی سطوح   استفاده  برای-

قرار دهید. باالپدال را در حالت ، فرش برای استفاده بر روی سطوح نرم مثل -

( 8) تصویر استفاده نمایید.  on/offجهت روشن کردن جاروبرقی از کلید  -4

(8الی  5) تصاویر   .جهت تنظیم قدرت مکش جاروبرقی از کلید تعبیه شده استفاده نمایید -5

( 9) تصویر . نمودمکش را تنظیم  میزانمکش روی دسته ، سوپاپبا استفاده از میتوان  -6

دا فاده کنید.دو شاخه را جاست on/offپس از اتمام کار جهت خاموش کردن جاروبرقی از کلید  -7

ن تبرای نگه داشرا جمع کنید. ، کابل برق جاروبرقی  سیم برقتوسط پدال جمع کننده کرده و

( 11) تصویر ه آن در پشت و جلوی دستگاه استفاده نمائید. لوله و خرطومی از گیره نگهدارند

 اشتن. برای نگه داگر قصد استفاده مجدد دارید،  لوله جاروبرقی را در حالت موقت قرار دهید -1

(11)تصویرت و جلوی دستگاه استفاده نمائید.لوله و خرطومی از گیره نگهدارنده آن در پش

نحوه جمع نمودن دستگاه

نحوه استفاده از دستگاهراه اندازی و 

نحوه نصب قطعات جانبی
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(11)تصویر.جمع آوری نمودکمجا بصورت توان ندارید،کلیه قطعات را میرا قصد این چه چنان -2

  خالی کردن مخزن گرد و خاک-
نمایید. خلیهرا ت مخزن لطفا ، رنگ قرمز را نشان می دهد مخزن در صورتیکه نشانگر پرشدن  

خرطومی را از دستگاه جدا نمائید.لوله  ابتدا -1

. ت باال بکشیدسممخزن را از دستگیره آن گرفته و به را باز کنید و  مخزندرب محفظه سپس  -2

( 13)تصویر خش شدن گرد و خاک در محیط ببندید.را برای جلوگیری از پ مخزندرب 

(17الی  14مخزن را طبق تصویر تخلیه نمائید ) تصویر  -3

(24و23کیسه دائمی یا بکیار مصرف نیز بجای مخزن استفاده نمائید)تصویر زضمنا می توانید ا -4

در نظر داشته باشید ممکن است رنگ نشانگر پر بودن بعلت مسدود شدن قرمز شده باشد. برای 

 آگاهی از رفع این مشکل بخش رفع گرفتگی جاروبرقی را مطالعه فرمایید.

-تمیز کردن فیلتر-

ر پشت کیسه ، لطفا برای کارایی مطلوب و استفاده بهینه از دستگاه فیلتهر بار تعویض پس از 

 جاروبرقی را بشویید. کانال خروجیموتور و فیلتر 

میز کردن فیلترپشت موتورتنحوه -
نمائید.جهت بازکردن درب کیسه چفت درب را بلند  -1

(12)تصویر کیسه  را خارج کنید. ابتدا  رج کردن فیلتر پشت موتورجهت خا -2

( 19)تصویر مطابق تصویر فیلتر را از قاب نگهدارنده جدا کنید. -3

(21و  20)تصویر .صبر کنید تا بصورت کامل خشک شود. و فیلتر را با آب ولرم بشویید -4

سپس فیلتر را دوباره سر جای خود نصب نمایید 

کانال خروجینحوه تمیز کردن فیلتر -
( 18ویر)تص را باز کرده و فیلتر پنجره ای را خارج نمایید. مخزنبرای خارج کردن فیلتر ، درب  -1

سر صبر کنید تا بصورت کامل خشک شود  سپس فیلتر را دوباره .فیلتر را با آب ولرم بشویید -2

.جای خود نصب نمایید 

نگهداری از دستگاه
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:در نظر داشته باشید -

.نشودلطفا برای شستن فیلتر از آب داغ و یا انواع شوینده ها استفاده  -1

روشن کردن دستگاه بدون فیلتر جدا خودداری فرمایید.از  -2

)فقط در بعضی از مدل ها( نحوه تمیزکردن کیسه دائمی-

 تخلیها رکه آن  هر باررا  مخزنبرای کارایی مطلوب و استفاده بهینه از دستگاه پیشنهاد میشود که 

 .آن را نصب نماییدمجدداً و آنرا کامال خشک نمایید سپس  شسته زیر آب ولرم  ، نموده اید

چگونگی رفع گرفتگی جاروبرقی-
:شودکیسه قرمز مخزن یا  وضعیت  چنانچه نشانگر

مراجعه فرمایید.مخزن کیسه پرشده باشد به بخش تعویض مخزن یا بررسی نمایید اگر  -1

کیسه پر نشده بود موارد زیر را بررسی نمایید.مخزن یا اگر  -2

بود لطفا به بخش شستن فیلتر مراجعه کنید.آیا فیلتر بایستی شسته شود؟ اگر چنین -

د بررسی نمایید تا هیچ کدام از قسمت های دیگر جاروبرقی مسدود نشده باشد. می توانی-

له برای رفع گرفتگی لوله خرطومی و لوله تلسکوپی از لوله پالستیکی و یا شیلنگ یا می

هایی که نوک تیز نباشند استفاده نمایید.

: هشدار  △      

ثیفی کقطعات مکشی یا کیسه ، انسداد در مخزن یا پر بودن زمان ، نشانگرتوجه داشته باشید ، 

 .درخواهد آمدقرمز  رنگ ه بها فیلتر

گاه برای دقیقه از جاروبرقی استفاده گردد، جریان الکتریکی دست 10اگر در این شرایط و بیش از 

ق جلوگیری از داغ شدن بیش از اندازه بصورت خودکار قطع خواهد شد. لطفا پس از این اتفا

رفع  دستگاه را خاموش و از برق جدا نمایید.سپس ایراد پیش آمده را برطرف نمایید.)به قسمت

تگی جاروبرقی مراجعه کنید.( در غیر این صورت به محض روشن کردن دستگاه مجددا گرف

 د.انقطع می گردرا جریان برق 
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متعلقات و نازل ها-

است.تمامی  ( تعبیه شدهQ)تصویر  رس مخصوص مبل و برس گردشکل ، ب لوله ایباریک نازل 

متعلقات این جاروبرقی قابلیت نصب برروی دستگیره و انتهای لوله تلسکوپی را دارد. 

 (24)تصویر .کاربرد داردمحدود دسترسی با نقاط زاویه دار و نظافت : برای گوشه نازل

رب و برس گرد و غبار: برای غبارزدایی از قفسه های کتاب ، صفحه کلید کامپیوتر، چهارچوب د

 (25)تصویر  .ه و موارد مشابه کاربرد داردپنجر

تصویر .نازل مخصوص سطوح سفت : برای سطوح پارکت شده و مشابه آن کاربرد دارد(R )

 ارچه ق پاز نازل کوچک توربینی جهت پله ها ، عم توربینی برای موی حیوانات خانگی و نازلاز

 ( S)تصویرو جاهایی که بسختی جاروزده میشوند استفاده نمایید. 

 .تصویرنازل توربینی بزرگ: از این نازل جهت جاروکردن عمق فرش ها استفاده کنید(T )

چک لیست خریدار-

کات ناگر برای استفاده از دستگاه دچار مشکل شده اید لطفا قبل از تماس با واحد خدمات به 

 ذیل توجه فرمایید.

 مراقبت از دستگاه رامطالعهکیسه پیش از اندازه پرشده است؟ لطفا بخش مخزن یا آیا -

کنید.

نی آیا لوله خرطومی یا نازل جاروبرقی بیش از اندازه داغ کرده است ؟ در اینصورت زما-

دقیقه طول خواهد کشید تا دستگاه بصورت خودکار روشن گردد. 30حدود 

نکات مهم-
 قطعات یدکی و مصرفی 

دمات خاستفاده نمایید.برای تهیه این قطعات لطفا با  کندیاز قطعات اصلی و مورد تایید  فقط

.پس از فروش تماس بگیرید
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 کیفیت-
ساخته شده است. ISO 9001این محصول بر اساس استاندارد جهانی  

- محیط زیست-

نمادی که برروی دستگاه درج شده است نشانه گر این مطلب است که این دستگاه 

یافت ت و تجهیزات الکتریکی بازابلکه بایستی به عنوان قطعنباید زباله خانگی تلقی شود 

شود. بازیافت صحیح دستگاه موجب جلوگیری از ایجاد آثار منفی و مخرب برروی سالمت 

انسان و محیط زیست می شود.

-گارانتی-

در کشور  کندیشرایط گارانتی این محصول همان طوری می باشد که توسط نماینده شرکت 

جویا شوید.  کندیشرح داده شده است میتوانید جزئیات این شرایط را از نماینده 

 برای هرگونه شکایت بایستی رسید خرید ارائه گردد.
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