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مكسنة كهربائية إرشادات التشغيل العربية

جاروبرقی دستورالعمل استفاده از دستگاه فارسی
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لطفًا دستورالعمل های ايمنی را قبل از استفاده از جاروبرقی مطالعه کنيد (صفحه ٣).

 احتياط
قبل از تميز کردن يا مراقبت از دستگاه، دوشاخه را حتمًا از پريز برق بکشيد. ●
برای خشک کردن فيلترها از هوای داغ يا سطح داغ استفاده نکنيد. آن را در دمای اتاق به مدت ٢۴ ساعت خشک کنيد. ●
مهم: قبل از نصب مجدد فيلترهای قابل شستشو، برای جلوگيری از ُآسيب ديدگی دستگاه، مطمئن شويد که کامًال خشک شده اند. ●
ميله تلسکوپی  را هنگام استفاده از عملکرد دمنده استفاده نکنيد. ميله داغ خواهد شد. ●

فشار دهيد

نوع سطح تنظيم کنيد٢ نازل را متناسب با
لوله

دوشاخه

سيم برق
کيسه زباله پارچه ای (در داخل بدنه)

نازل مخصوص زمين
(نازل EZ سه بعدی)

فرش

پارکت / زمين 
ساده

پدال را آزاد کنيد.

نازل های جايگزين
نازل مخصوص درز و شکاف:

نازل مخصوص شکاف های پهن و غيره.
برس مخصوص گردگيری:

برای مبلمان، پنجره کر کره، غيره.

درپوش گرد و خاک

پدال سوئيچ خاموش/
روشن کردن

برای افزايش يا کاهش قدرت، کليد کنترل 
قدرت متغير را حرکت دهيد.

کنترل قدرت متغير

عالمت  را فشار دهيد نه 
لبه پدال.

دمنده

پدال را آزاد کنيد.

قدرت تميز کردن 
را تغيير دهيد.

EZ مخصوص درز و شکاف
نازل مخصوص شکاف های پهن و غيره.

EZ مخصوص مبل يا پرده
(برای مبل و غيره.)

چگونگی استفاده از دمنده
برای مکان هايی که نازل وارد نمی شود، لوله را به دمنده وصل کنيد تا گرد و خاک با دميدن تميز 

شود.
قدم ١

گام اول  دستگاه را خاموش 
کرده، لوله اتصال را از قسمت 

مکنده جدا کنيد. لوله را به 
دمنده وصل کنيد.

قدم ٢
گام دوم  دستگاه را روشن 

کرده، گرد و غبار را بيرون 
برانيد.

قدم ٣
گام سوم  دستگاه را خاموش 

کرده، لوله اتصال را به قسمت 
مکنده وصل کنيد. سپس، 

دستگاه را روشن کرده، گرد و 
غبار را تميز کنيد.

ورودی لولهلوله اتصال

فارسی

ابتدا، قطعات را بهم وصل کنيد.
(لوله، ميله تلسکوپی، نازل مخصوص زمين)

قطعات را طوری وصل کنيد که مطمئن شويد کامًال بهم متصل شده اند.
لبه لوله و انتهای بااليی ميله تلسکوپی را با وارد کردن يکی در ديگری 

و پيچاندن آنها به هم وصل کنيد.
در حاليکه بخش برجسته را با سوراخ هم تراز نگه داشته ايد، نازل 

مخصوص زمين را به انتهای ديگر وصل کنيد.
(هنگاميکه آنها را بيرون می آوريد، زبانه را هنگام کشيدن ميله 

تلسکوپی پايين بکشيد.)

١ شروع عمليات

رگالتور مکش
زمانی از رگالتور مکش استفاده می شود 
که در اثر قدرت مکش زياد نازل به زمين 

بچسبد و مانع حرکت شود.

ميله تلسکوپی
طول آن قابل تنظيم است.

نشانگر گرد و خاک
کليد کنترل قدرت را به تنظيم حداکثر قدرت حرکت دهيد و نازل 

مخصوص را از سطح زمين بلند کنيد. 
اگر نشانگر گرد و خاک قرمز شود، کيسه زباله پر شده است و 

نياز به تعويض دارد.

پدال بازکردن سيم برق
عالمت  را فشار دهيد نه 

لبه پدال.

چگونگی استفاده از نازل EZ  سه بعدی
نازل مخصوص زمين را با فشار دادن پدال آزاد کردن آن بيرون 
 EZ آوريد و شما می توانيد در هر زمان که بخواهيد براحتی از

مخصوص درز و شکاف يا EZ مخصوص مبل يا پرده استفاده کنيد.
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