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 VC5 PREMIUM دفترچه راهنمای جاروبرقی کارشر مدل

 

 

                   مشتری گرامی :

 .لطفا پیش از استفاده اولیه از لوازم خانگی خود این دستور العمل را بخوانید و مطابق آن عمل کنید 

  استفاده مناسب

شی از این جاروبرقی تنها برای استفاده در منزل طراحی شده است . شرکت سازنده مسئولیتی در قبال آسیب های نا

 استفاده نادرست ندارد . از جاروبرقی با تجهیزات اصلی زیر استفاده کنید : 

  ) کیسه فیلتر اصلی ) اورجینال 

  قطعات یدکی و لوازم جانبی اصل 

 ر استفاده نکنید :از جارو برقی در موارد زی

  ) جهت پاک کردن بدن انسان یا حیوانات ) گرد و خاک یا حشرات داخل موی حیوانات 

  ، جارو و  مکش حشرات ریز مثل عنکبوت ، پشه و ... ، موادی که برای سالمتی انسان خطرناک هستند

 .مواد داغ یا مشتعل ، مواد مرطوب ، اجسام دارای لبه ی تیز 

  تحفاظت از محیط زیس

 

 . مواد بسته بندی قابلیت بازیافت را دارند . لطفا بسته بندی را درون زباله های عادی قرار ندهید
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دستگاه های قدیمی حاوی مواد ارزشمندی است که قابل بازیافت است . لطفا لوازم قدیمی را جهت  

اجزایی هستند که اگر  یبازیافت جمع  آوری کرده و  تحویل دهید . دستگاه های الکتریکی اغلب دارا

محیط زیست آسیب می رساند . اجزایی که با این شود به سالمت انسان ومی وم یا دفع به اشتباه معد

 عالمت مشخص شده اند نباید همراه با زباله های معمولی دفع شوند . 

 

  دفع فیلتر ها و کیسه ها ی فیلتر

   فیلترها و کیسه های فیلتر از مواد بازیافتی تشکیل شده اند . می توان آن ها را با زباله های معمولی خانگی

 بیرون ریخت . ) در صورت مکش و جاروی موادی که با زباله های خانگی دفع نمی شود آن را جدا کنید ( 

 گارانتی 

تنها از قطعات و تجهیزات اورجینال ) اصل (استفاده  شرایط گارانتی این محصول در هر کشوری قابل اجرا است  .

کنید . خرابی و آسیب های درونی و بالقوه دستگاه شما که به دلیل مواد نامرغوب یا نقص در تولید ایجاد شده است ، 

به صورت رایگان تعمیر خواهد شد . در صورت درخواست و استفاده از گارانتی لطفا با دفتر خدمات مشتریان تماس 

 بگیرید . 
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  معرفی دستگاه

 . دستگیره  1

 لوله مکش قابل تنظیم تلسکوپی.  2

 . کنترل مکش  3

 . دکمه روشن/ خاموش 4

 . فیلتر خروجی  5

 . کاور فیلتر خروجی  6

 . دکمه تغییر  7

 سری سطوح.  8

 پارویی . محل قرارگیری 9

 پارویی. قفل  10

 . قالب کابل  11

 . گیره ی کابل  12

 . سیم برق با دوشاخه  13

 . دهانه ی لوله ی مکش تلسکوپی  14

 . قفل اصلی فیلتر  15

 . جعبه ی فیلتر  16

 همراه با قفل با دوام . فیلتر  17

 اثاث و لوازم  ) پرده (  سری.  18

 درز و شیار  سری.  19

 .  برس مبلمان 20
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  نصب و راه اندازی دستگاه

 متصل کنید .  پاروییبدنه ی دستگاه را برروی  ابتدا 

 . هر دو قالب کابل می توانند برداشته شوند 

  قالب کابل پایین ترجهت برداشتن سریع کابل می تواند به سمت باال

 چرخانده شود .

 

 

 

 

 

 تنظیم لوله مکش تلسکوپی 

  اگر دستگاه در حالت توقف و ایستاده است ، ابتدا آن را از این حالت

 خارج کنید . 

  را با پای خود نگه دارید و دستگاه را کمی  پارووییبه این منظور

 به حالت عقب بکشید .

  پایین را نگه داشته و لوله  را به طول مورد نظر خود تنظیم دکمه

 .کنید 

 تنظیم عملکرد دستگاه 

  قدرت مکش مورد نظر را خود را از طریق کنترل قدرت مکش می توانید تنظیم

 کنید . 

  مکش کم ( : جهت جمع آوری مواد حساس و پاک کردن ، مبلمان ،  2و  1سطح (

 پرده ، فرش ، قالیچه ، کوسن و ... 

  مکش متوسط ( : جهت جاروی روزانه سطوح پاک و فرش های کمتر  3سطح (

 .کثیف شده 

  مکش زیاد ( : جهت تمیز کردن سطوح و کف پوش های سخت و فرش  4سطح (

 های بسیار کثیف . 
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ت *نکته مهم : دستگاه ممکن است در زمان عملیات به صورت خودکار خاموش شود . به سرعت دستگاه را روی حال

صورت  ده باشد . درخاموش قرار داده و دو شاخه را از پریز جدا کنید و مطمئن شوید دهانک و لوله ها مسدود نش

ستفاده انیاز فیلترها را تعویض کنید و به مدت یک ساعت به دستگاه استراحت دهید تا خنک شود ، سپس آن را برای 

 مجدد روشن کنید .

 پاروییتنظیم 

     جهت فرش و کفپوش 

 

                                جهت سطوح سخت 

 

 استفاده از لوازم جانبی 

 اثاث و لوازم  : جهت تمیز کردن مبلمان ، پرده ، تشک و  سری

... 

  برس مبلمان : جهت تمیز کردن مبلمان ، گرد گیری کتابخانه ، پاک

 کردن تهویه هوای اتومبیل و ... 

 درز و شیار : جهت تمیز کردن لبه ها ، شیار ها  سری 

 

 پایان عملیات 

  / دستگاه را در حالت خاموشOFF  . قرار دهید 

  . دو شاخه را از پریز جدا کنید 

 

 

 

 

 

 



6 
 

  حمل و نگهداری

  . کابل را جمع کنید 

  . دستگاه را در حالت توقف ) پارکینگ ( قرار دهید 

  دستگاه را می توانید در حالت افقی در کمد یا قفسه

 نگهداری کنید . 

  . دستگاه را دریک اتاق  خشک قرار دهید 

  تخلیه فیلتر

  . پیشنهاد می شود فیلتر اصلی را پس از هربار استفاده تخلیه کنید 

  . هنگامی که آن را باز می کنید ، فیلتر به صورت خودکار تمیز می شود 

 

 

 

  فیلتر طویل مدت را حداقل هر سه ماه خارج کرده و تمیز کنید و در

جای خود قرار دهید . برای گرد و غبار سبک تر نیاز به تخلیه زودتر 

 دارد . 

  جهت اطمینان از عمل فیلتراسیون خوب ، بهتر است هر دو سال یک

 بار فیلتر طویل مدت تعویض شود . 

  فیلتر طویل مدت را با توجه به عالمت گذاری مجددا در جای

خود قرار دهید و آن را بطور کامل بچرخانید تا نشانگر قرمز 

 دیگر قابل مشاهده نباشد . 

  اگر میله اهرمی قرمز رنگ هنوز دیده می شود ، جعبه فیلتر

 را نمی توان داخل دستگاه قرار داد .

 گاه نصب کنید . فیلتر طویل مدت خشک را داخل دست 
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 تعویض فیلتر خارجی

جهت اطمینان ازعمل فیلتراسیون خوب ، بهتر است یک 

 باردر سال  فیلتر خارجی تعویض شود .

  کاور فیلتر خارجی را به سمت باال تا لبه ی دستگاه

 بکشید . 

  . دو طرف فیلتر را فشار داده و خارج کنید 

 جای خود محکم کنید .  رفیلتر جدید را جایگزین کرده و د 

  . کاور فیلتر را در جای خود قرار داده و به سمت پایین فشار دهید 

  عیب یابی دستگاه

 شد . با استفاده کاهش مکندگی دستگاه می تواند در اثر انسداد لوازم جانبی با

 ، گرفتگی و انسداد را رفع کنید .  از یک ابزار باریک 

  کاور روی دستگیره را با استفاده از در صورت انسداد لوله مکش تلسکوپی ،

یک پیچ گوشتی باز کرده و با استفاده از یک ابزار باریک گرفتگی را رفع 

 . کنید . فیلتر ها را بررسی کنید تا آسیب ندیده باشند 
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  مشخصات فنی

 V 240 - 220 ولتاژ 

 Hz 60-50 نوع متداول

 A 10 فیوز اصلی

  II ردیف حغاظتی

وزن بدون ابزار جانبی و همراه با دهانک 

 kg 3,2 کف

   شعاع عمل

VC 5 8,5 m 

VC 5 Premium 10,0 m 

 x mm 182 0 ابعاد

 

 دستگاه در موقعیت پارکینگ

 

261 x 621 

 

 

 

 mm 35 عرض صوری ، لوام جانبی

 666/2013 طراحی محیط زیست

انرژیدرجه بهره وری   A  

 kWh/a 20 تعادل انرژی ساالنه

  C رتبه ی تمیز کردن فرش

  A رتبه تمیز کردن سطوح سخت

  A رتبه خارج کردن گرد و غبار

 LWA 77 dB(A)سطح قدرت صدا 

 W 500 برق ) قدرت ( ورودی


