
دفترچه راهنمای استفاده از جارو برقی صنعتی  

توجه:
لطفا قبل ازاستفاده ازدستگاه دفترچه راهنما را با دقت مطالعه فرمایید.

حاوی ضمانتنامه

تلفن خدمات: 66744963 021

توجه: این شامره تلفن فقط جوابگوی راهنامیی استفاده از دستگاه و خدمات پس از فروش می باشد.
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بخش 1: مشخصات فنی دستگاه و ضمانتنامه

شناسنامه محصول

 •   شرایط ضمانتنامه

1. در حفظ و نگهداری این کارت دقت فرمائید، المثنی صادر نمی گردد.
2. ارائــه ایــن کارت جهــت انجــام تعمیــرات الزامــی اســت، در غیــر ایــن صــورت کلیــه هزینــه هــا نقــدا 

ــردد. ــت می گ دریاف
3. در صورت مراجعه حضوری هزینه ایاب و ذهاب سرویس کار جداگانه محاسبه می گردد.

4. هزینه ارسال به تعمیرگاه و بالعکس به عهده خریدار می باشد.
5. هرگونه خط خوردگی متن ضمانت نامه و یا مخدوش بودن باعث ابطال آن خواهد شد.

6. مدت زمان گارانتی از تاریخ تولید محاسبه می شود.
7. این ضمانت نامه شامل موارد زیر نمی باشد:

آســیب ناشــی از ســوانح طبیعــی، ضربــه، آب خوردگــی، آتــش ســوزی، نوســانات بــرق، اســتفاده ناصحیــح 
و دســتکاری

افراد یا تعمیرکاران غیر مسئول.
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•   نقشه انفجاری و کد قطعات جاروبرقی
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1- کابل برق با دوشاخه
2- کابل گیر

3- بست کابل
4- دستگیره روی قاب

5- درب کلیدخور
6- کلید پهن چراغ دار

7- قاب روی موتور
8- روبند موتور

9- الستیک آببندی
10- موتور 2 پروانه آب و خاک

11- الستیک زیر موتور
12- سوپاپ

13- کاسه موتور
14- درپوش فیلتر

15- فلوتر
16- سبد فلوتر

17- فیلتر حلقه ای
18- سطل استیل
19- بست صنعتی

20- کوبل بدنه پاکت خور
21- دستگیره سطل

22- شلنگ تخلیه
22/1- واشر آب بندی تخلیه

22/2- مهره تخلیه
23- گیره شلنگ تخلیه

24- دسته کالسکه
25- مقر لوله

26- قطعه سطل برگردان
27- پیچ فلکه ای

U 28- دسته
29- فریم کالسکه

30- چرخ جلو فریم پالستیکی
31- چرخ عقب فریم پالستیکی

32- شفت چرخ عقب

بخش 2: هشدار های ایمنی

ــداری  ــن کتابچــه نگه ــد ای ــتفاده مینمایی ــوق اس ــتگاه ف ــه از دس ــی ک ــردد مادام پیشــنهاد میگ
ــل دســترس باشــد. وقاب

عالئــم هشــدار دهنــده بــر روی دســتگاه جهــت هوشــیاری و توجــه اپراتــور دســتگاه میباشــد و 
عــدم توجــه بــه آنــان باعــث آســیب بــه اپراتــور دســتگاه و دیگــر افــراد میگــردد کــه در بعضــی 

شــرایط بســیار خطرنــاک و منجــر بــه مــرگ میشــود.
بعــالوه انجــام کارهــای خــالف عالئــم هشــدار دهنــده باعــث لطمــه بــه سیســتم مکــش دســتگاه 

. میگردد
هشدار:

** ایــن وســیله بــرای اســتفاده توســط افــراد )از جملــه کــودکان( بــا ناتوانــی فیزیکــی، حســی 
یــا عقلــی، یــا افــراد بــی تجربــه و نــاآگاه نیســت مگــر اینکــه بــا حضــور سرپرســت مســئول در 

قبــال ایمنــی آنهــا و بــا نظــارت یــا دادن دســتورالعمل اســتفاده از وســیله باشــد.
ــازی  ــایل ب ــا وس ــان حاصــل شــود ب ــا اطمین ــوند ت ــد سرپرســتی و نظــارت ش ــودکان بای ** ک

ــد. نمیکنن
-تجهیــزات جانبــی و وســایل همــراه دســتگاه نیــز میتوانندخطرآفریــن باشــد لــذا میبایســتی دور 

از دســترس کــودکان و افــرادی کــه نیــاز بــه مراقبــت دارنــد نگهــداری شــود.
-هــر نــوع اســتفاده خــارج از ضوابــط اعــالم شــده میتوانــد خطــر آفریــن باشــد لــذا میبایســتی 

از آن دوری کــرد.
• نکات ایمنی که میبایستی مورد توجه قرار گیرند:

ــرا  ــور دســتگاه میبایســتی قبــل از اســتفاده از آن، نحــوه اســتفاده از دســتگاه را ف ــه: اپرات توجـ

ــه باشــد. گرفت
توجــه: در زمــان انبــار نمــودن ایــن دســتگاه حتمــا وزن آن لحــاظ گــردد و در مــکان صــاف و 

ــت نگهــداری گــردد. ــدون رطوب سرپوشــیده و ترجیحــا ب
توجـه: موقع راه اندازی دستگاه کلیدهای دستگاه روی حالت خاموش باشند.
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توجـــه: هیچــگاه لولــه جــارو برقــی را در شــرایطی کــه موتــور آن روشــن اســت مقابــل اعضــای 
بــدن بــه خصــوص چشــم و گــوش قــرار ندهیــد چــرا کــه در غیــر اینصــورت میتوانــد خطــر آفرین 

باشــد.
ــای  ــرس ه ــراه دســتگاه میباشــند اســتفاده شــود ب ــه هم ــه ب ــی ک ــرس های ــط از ب ــه: فق توجـ

ــود.  ــتگاه ش ــه دس ــیب ب ــث آس ــد باع ــی توان ــه م متفرق
توجـــه: هرگــز دســتگاه روشــن را بحــال خــود رهــا نکنیــد و همــواره در صــورت اتمــام کار و یــا 
عــدم نیــاز ، آن را از بــرق جــدا نمــوده و دور از دســترس کــودکان و افــراد نیازمنــد بــه مراقبــت، 

نگهــداری نماییــد.
ــوش  ــورا خام ــتگاه آن را ف ــه دس ــف از بدن ــا ک ــروج آب و ی ــاهده خ ــورت مش ــه: در ص ** توج

ــد. نمایی
ــرق شــهری جــدا کــرده و ســپس  ــدا آن را از ب ــه: در صــورت واژگــون شــدن دســتگاه ابت توجـ

ــد. ــه جــا نمایی دســتگاه را جاب
ــرار  ــد نظــر ق ــاز، م ــورد نی ــرق م ــط مشــخصات ب ــتفاده از دســتگاه فق ــان اس ** توجــه: در زم
گرفتــه و از کــم و زیــاد نمــودن بــرق ورودی دســتگاه جــدا خــودداری فرماییــد و مطمئــن شــوید 

بــرق ورودی دســتگاه مطابــق بــا مشــخصات درج شــده بــر روی دســتگاه باشــد .
ــن  ــذا از ای ــده اســت ل ــاک طراحــی نگردی ــار خطرن ــرای جمــع آوری غب ــن دســتگاه ب توجــه: ای
ــزان  ــر می ــد. حداکث ــتفاده ننمایی ــاک اس ــتعال زا و خطرن ــواد اش ــع آوری م ــرای جم ــتگاه ب دس

ــن دســتگاه 40 درجــه اســت. ــط ای ــای محی گرم
•   موارد ایمنی  جهت استفاده از دستگاه:

•   از روشن گذاشتن بی مورد دستگاه خودداری کنید.
•   از استفاده دستگاه بدون فیلتر خودداری نمایید.
•   از شستن بدنه باالی دستگاه خودداری نمایید.

-کلیه تجهیزات این دستگاه بایستی به درستی نصب و سپس از دستگاه استفاده گردد.                                                             
فیلتر دستگاه نیز میبایستی به درستی در جای خود نصب گردد.

ــه  ــه ای ک ــا مجموع ــد مخصــوص ی ــا بن ــد ب ــد بای ــه ببین ــه صدم ــد تغذی ــا بن ــل ی ــر کاب **  اگ

ــود. ــن ش ــود جایگزی ــی ش ــل م ــاز آن تحوی ــرکار مج ــازنده یاتعمی ــط س توس
ــدون  ــن دســتگاه میبایســتی در جــای صــاف و مســطح و ب ــر ای ــا تعمی •   جهــت کار، نصــب ی

شــیب قــرار داشــته باشــد.
ــا وان  ــر، ســینک ظرفشــویی، و ی ــای داخــل کانتین ــع آوری آب ه ــرای جم ــتگاه ب ــن دس •   ای

حمــام، طراحــی نشــده اســت.
•   این دستگاه برای جمع آوری مایعات خطرناک و اسیدی طراحی نگردیده است.

ــرای جمــع آوری مــوادی همچــون خاکســتر روشــن، تــه ســیگار روشــن،  •   از ایــن دســتگاه ب
مــواد آتــش زا و همچنیــن اجســام تیــز کــه منجــر بــه پارگــی فیلتــر میشــود اســتفاده ننماییــد.

•   هیچگاه برای بلند کردن و یا کشیدن دستگاه از سیم برق آن استفاده ننمایید.
•   برای تعویض کیسه و انجام تعمیرات ابتدا آن را از برق جدا نمایید.

•   همــواره کابــل دســتگاه را بررســی نمــوده تــا از پارگــی و یــا فرســودگی احتمالــی آن بــا خبــر 
شــوید و در صــورت مشــاهده حتمــا تعویــض نماییــد.

ــا  ــه ب ــل اضاف ــوید کاب ــن ش ــتگاه مطمئ ــل دس ــول کاب ــه ط ــزودن ب ــه اف ــاز ب ــورت نی •   در ص
مشــخصات دســتگاه تطبیــق داشــته و همچنیــن در تمــاس بــا آب و یــا ســطوح نامســاعد نباشــد.

•   وظیفــه شــناور داخــل مخــزن قطــع عملیــات مکــش در صــورت پــر شــدن مخــزن از مایــع 
میباشــد لــذا همــواره آن را بررســی وتمیــز نمــوده ودر صــورت نیــاز تعویــض نماییــد.

•   در صــورت مکــش مایعــات هنگامــی کــه مخــزن دســتگاه پــر شــود شــناور دســتگاه عملکــرده 
و مکــش دســتگاه قطــع مــی شــود. درایــن مواقــع دســتگاه بایــد ســریعا خامــوش گــردد. 

ــراد متخصــص انجــام شــود و در  ــد توســط اف •   تعمیــر و تعویــض قطعــات دســتگاه حتمــا بای
صــورت نیــاز بــه تعویــض قطعــه حتمــا بایســتی از نــوع اصــل )ســفارش شــده توســط ســازنده( 

اســتفاده شــود.
توجــه: هرگونــه تغییــری در ســاختار دســتگاه میتوانــد خطرســاز بــوده و لــذا مجــاز بــه ایــن کار 

نمیباشــید. در صــورت انجــام تغییــرات، دســتگاه از حالــت گارانتــی خــارج میشــود.
ــی تولیــد کننــده و نمایندگــی آن درصــورت مشــاهده مــواردی کــه نشــان دهنــده عــدم  کمپان
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بخش 4

•   نحوه اتصال قطعات و چگونگی کارکرد جارو برقی

              

ــه  ــروز حادث ــرد. در صــورت ب ــی پذی ــه مســئولیتی را نم ــچ گون ــد هی ــوق باش ــوارد ف ــت م رعای
ــدار مــی باشــد. ــر عهــده خری مســئولیت آن ب

بخش 3

•   کاربرد های جاروبرقی

ــده اســت و ضمــن دارا  ــر و خشــک طراحــی گردی ــواد ت ــرای جمــع آوری م ــن دســتگاه ب •   ای
ــودن تجهیــزات  ــه لحــاظ دارا ب ــوده و ب ــل اســتفاده ب ــه راحتــی قاب ــاال ب ــودن قــدرت مکــش ب ب
جانبــی متنــوع جوابگــوی هــر نــوع نیــاز بــوده و بــرای هــر یــک از نیازهــا تجهیــزات خــاص آن 

ــد. را دارا میباش
**  ایــن جــارو برقــی قابــل بکارگیــری در هتــل هــا، کارواش، مســاجد، مراکــز علمــی، کارگاه 

هــا، کارخانجــات، بیمارســتان هــا و مجتمــع هــای تجــاری و اداری و ... اســت.

 2 عــدد قطعــه موئــی اضافــه در داخــل کارتــن جهــت اســتفاده کــف هایــی بــا پوشــش ســنگ، 
ســرامیک، پارکــت، اپوکســی و ... میباشــد کــه میتــوان بــا قطعــات زیــر یکــی از بــرس هــا تعویض 

گــردد. )قطعــه شــماره 10(
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1- کوبل سرخرطومی                                  
2- خرطومی

PVC 3- کوبل
4- لوله استیل
5- گوشه پاکن

6- مبل پاکن
7- برس مخصوص شستشو

8- برس مخصوص فرش و موکت
9- برس الستیکی مخصوص مکش مایعات

10- موئی جهت نظافت سطوح



بخش 5

• تعمیر، نگهداری و تمیز کردن

ــث  ــل باع ــن عم ــع ای ــه موق ــام ب ــر دارد.انج ــت فیلت ــزن ونظاف ــه مخ ــه تخلی ــاز ب ــتگاه نی ــن دس •   ای
جلوگیــری از افــت مکــش واســتهالک دســتگاه شــده و عمــر مفیــد دســتگاه را بــاال خواهــد برد.همچنیــن 
عــدم انجــام ایــن کار باعــث مســدود شــدن منافــذ فیلتــر شــده والکتــرو موتورهــای دســتگاه تحــت فشــار 

ــرد. ــاال خواهــد ب کار کــرده و احتمــال ســوختگی و خرابــی را ب
•   جهــت تخلیــه مخــزن مــی توانیــد بــا جــدا کــردن قســمت بدنــه بــاالی دســتگاه و برداشــتن فیلتــر 

اقــدام بــه تخلیــه نماییــد. )تصویــر(
•   برای شستشوی فیلتر از اب سرد و بدون مواد شوینده استفاده نمایید.

•   ایــن دســتگاه قابلیــت اســتفاده از پاکــت یکبــار مصــرف و کیســه دائــم را نیــز دارد و در صــورت نیــاز 
ــوم شــده داخــل مخــزن  ــواد وکی ــادی م ــت ع ــد در حال ــداری نمایی ــه خری ــد بصــورت جداگان ــی توانی م

اســتیل جمــع مــی شــود.
ــر را خشــک  ــه مخزن،فیلت ــو گرفتــن بعــد از تخلی •   در صــورت مکــش مایعــات جهــت جلوگیــری از ب

نماییــد.
•   در موقــع افــت مکــش ابتــدا خرطومــی و اتصــاالت جــارو برقــی را بازبینــی نماییــد ســپس بــه تخلیــه 

مخــزن و تمیــز کــردن فیلتــر اقــدام نماییــد.
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