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 یجارو شارژ ریتعم

تر و است تا کارهای داخل منزل را برای ما آسانهای اخیر تولید و روانه بازار شدههای برقی زیادی در سالدستگاه

ها است که هر خانه بدون شک به آن نیاز دارد. امروزه نوع دیگری از تر کند. جارو برقی یکی از این دستگاهراحت

گیرند که کاربرد زیادی دارند. اگرچه این نوع جاروها نیز به نوعی با برق استفاده قرار میجاروها در منازل مورد 

کنند ولی به علت تعبیه شدن یک باتری پرقدرت بر روی آن انرژی برق تنها نقش شارژ آن را بر عهده دارد، کار می

 توان به عنوان یک جاروی سیار استفاده کرد.بنابراین از آن می

 

 جارو شارژیکاربرد 

 شود:معموال از جاروی شارژی برای مصارف زیر استفاده می

 . نظافت داخل خودروها.1

 . نظافت نقاط محدود در منزل.2

 . مکش آب در سطح نسبتا کم )در برخی از انواع جاروهای شارژی قابلیت مکش آب نیز وجود دارد(.3
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 مزایای استفاده از جارو شارژی

 و خالی کردن راحت آن. جدا شدن راحت مخزن تخلیه -

 دقیقه. 20الی  15تسریع در شارژ و استفاده مجدد از آنها به مدت  -

 اشغال فضای کم در منزل. -

 کند.تر میدر برخی از انواع آن به دلیل وجود دسته بلند خم شدن و جاروکشیدن را راحت -

ات، به راحتی محیط در برخی از انواع آن با ایجاد قابلیت گردش در سری جاروی شارژی در همه جه -

 کند.اطراف خود را تمیز می

 کند.در برخی از انواع آن وجود یک چراغ به دید بهتر در هنگام نظافت کمک زیادی می -

 

 نکات مهم و پراهمیت برای نگهداری جارو شارژی

درست در زمان  ها برای افزایش طول عمر آن نیاز به نگهداری صحیح و استفادهاین دستگاه نیز مانند سایر دستگاه

پردازیم تا بتوانید جارو شارژی خود را سالیان سال به کارگیری آن دارد. در زیر به مهمترین موارد در این زمینه می

 به شکل درست و سالم نگهداری کرده و از آن استفاده کنید.
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رایی بهتری را فیلتر جارو شارژی را هر چند وقت یک بار شستشو دهید تا منافذ آن باز شود و دستگاه کا -

 از خود نشان دهد.

های کوتاه خالی کنید تا به دستگاه فشار کمتری کیسه یا محفظه جارو شارژی را به طور منظم و در زمان -

 وارد شود.

همیشه قبل از استفاده از جارو شارژی ورودی و دهانه آن را نگاه کنید که مسیر آن توسط گرد و خاک و  -

 کرک مسدود نشده باشد.

 شود دقت کنید که شارژ جارو شارژی کامل شود و سپس اقدام به استفاده از آن بکنید.که می تا جایی -

 هنگامی که شارژ جارو شارژی خالی نشده است، آن را به برق متصل نکنید. -

 در زمان شارژ دستگاه از آن استفاده نکنید. -

چند دقیقه از آن استفاده نکنید اگر در زمان استفاده دستگاه با وجود داشتن شارژ دستگاه خاموش شد،  -

 تا کمی خنک شود.

 جارو شارژی را هیچ وقت در کنار وسایل گرمایشی قرار ندهید. -

 شود جارو شارژی خود را در محیطی خشک و به دور از رطوبت بگقرار دهید.تا آنجا که می -

بهتر و خرابی  جارو شارژی خود را از تابش مستقیم نور خورشید دور کنید. این مسئله روی عملکرد -

 دیرهنگام آن تاثیر زیادی دارد.

 از جارو کردن خاکستر زغال و اشیا داغ و همچنین اشیا تیز و برنده با جارو شارژی بپرهیزید. -

ناپذیری از ایجاد ضربه به جارو شارژی اجتناب کنید، چون این کار ممکن است باعث بروز صدمات جبران -

 به دستگاه شود.

ی حتما از شارژر مخصوص خودش استاده کنید، چون میزان ولتاژ و آمپر برای هر برای شارژ جارو شارژ -

تواند به باتری و خود دستگاه دستگاه متفاوت است و عدم استفاده صحیح از شارژر مخصوص دستگاه می

 آسیب برساند.

نی بلد در صورت بروز عیب و نقص اساسی در دستگاه، جارو شارژی خود را به متخصصان ماهر و زبده ف -

 بسپارید.

 ایرادات متداول در هنگام استفاده از جارو شارژی و نحوه رفع آنها

تواند جارو شارژی نیز مانند همه لوازم برقی دیگر منزل ممکن است دچار ایراداتی شود که برخی از این ایرادات می

ا و چگونگی آزمایش و رفع آن گونه جاروهتوسط خودتان رفع گردد. بنابراین آشنایی با ایرادات متداول در این

تواند به شما در رفع ایرادات کوچک جارو شارژی و همچنین نگهداری بهتر جهت استفاده طوالنی مدت از آنها می

 کمک کند. در ادامه گروه فنی بلد به مواردی که معموال ممکن است برای شما اتفاق بیفتد اشاره خواهد کرد.
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 شود.پایه شارژ نمی جارو شارژی در زمان قرارگیری روی -

ها عدم شارژ آنها است. اولین موردی که باید در این زمان به آن ترین مشکالت جارو شارژییکی از متداول

دقت کنید، پایه قسمت شارژ دستگاه است. قرارگیری درست جارو شارژی روی پایه شارژ و اتصال درست 

ی رفع این مشکل باشد. همچنین خاموش بودن پایه تواند اولین اقدام شما برابخش شارژ آن با دستگاه می

تواند این مشکل را ایجاد شارژ به دالیلی مانند قطع بودن سیم اتصال یا شکستگی و خوب عمل نکردن آن می

کند. یک نکته مهم را هم در نظر داشته باشید. اگر جارو شارژی خود را به تازگی خریداری کردید، باید برای 

ت صبر کنید تا جارو شارژی به خوبی شارژ شده و سپس از آن استفاده کنید. این شارژ ساع 12شارژ اولیه 

تواند کمک زیادی به بهبود عملکرد و جلوگیری از فرسودگی سریع جارو شارژی کند. اگر همه این اولیه می

گونه جاروها این هایموارد درست بودند، باید نسبت به تعویض باتری جارو شارژی اقدام کنید، زیرا عمر باتری

 رسند.پس از مدتی استفاده به سر می

 کند.غلتک موجود در زیر سری جارو شارژی به خوبی حرکت نمی -

چرخد، در ابتدا اگر در زمان استفاده از غلتک موجود در زیر سری جارو شارژی متوجه شدید که به خوبی نمی

شد یا به علل مختلف تسمه معیوب شده و کش باید تسمه آن بخش را آزمایش کنید. اگر تسمه پاره شده با

تواند یکی آمده و طول آن از حالت استاندارد خارج شده باشد، باید آن را تعویض کنید. در رفتن تسمه نیز می

توانید این مشکل را برطرف کنید. به یاد های این مسئله باشد که با جا انداختن صحیح آن میدیگر از علت

دهد، اصطحکاک زیاد ز مهمترین دالیلی که این اتفاق برای تسمه جارو شارژی رخ میداشته باشید که یکی ا

آن در هنگام کار است. در ادامه اگر این بخش مشکلی نداشت، بهتر است موتور قسمت برس را بررسی کنید، 

 زیرا باید اتصالی درست با سری موجود در جارو شارژی داشته باشد.

 ی ایراد در بخش مکش جارو شارژ -

ها مکش ضعیف آنها است. برای باال بردن قدرت مکش و بهتر کردن ترین علت خرابی در جارو شارژیاز رایج

تواند پر بودن توان اقدامات زیر را در منزل انجام داد. مهمترین دالیل این مسئله میعملکرد جارو شارژی می

کردن مستمر محتویات داخل محفظه مکش جارو توانید به راحتی با خالی محفظه جارو شارژی باشد. شما می

های زیرین آنها را بررسی کنید تا شارژی خود را افزایش دهید. همچنین قبل از استفاده از جارو شارژی برس

تجمع آلودگی در بخش برس آن رخ نداده باشد. در صورتی که این مسئله وجود داشت، آن را تمیز کرده تا 

ها باید به راحتی بچرخند، تر عمل کند. همچنین غلتک مربوط به جاروشارژینهجاروی شارژی شما بهتر و بهی

 اگر این اتفاق نیفتد باید با توجه به موارد ذکر شده در سوال قبل آن را برطرف کنید.
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 روشن نشدن جارو شارژی -

خوبی بررسی کنید در صورتی که جارو شارژی اصال روشن نشد، در ابتدا باید تمام اتصاالت جارو شارژی را به 

تا تمامی قطعات به درستی سرجای خود قرار گرفته باشند. اگر این مورد درست بود، باید بخش برقی آن را 

دهد، ایراد در کلیدهای ترین موضوعاتی که در این زمان رخ میبررسی کنید تا قطعی را بیابید. یکی از متداول

د قابل درست کردن نباشد، باید آن را تعویض کنید. روشن و خاموش شدن جارو شارژی است. اگر این کلی

شود حتما اگر این موارد نیز ایراد کار نبود، باید سری به موتور یا برد دستگاه بزنید که برای این کار توصیه می

های الزم را کسب کنید، چون تعمیر این بخش یک کار با کارشناسان فنی بلد تماس گرفته و از آنها مشاوره

ای و زبده فنی بلد دارد تا از آسیب رسیدن بیشتر به خصصی است و نیاز به حضور تعمیرکاران حرفهکامال ت

 دستگاه شما جلوگیری شود.

 ایجاد بوی سوختگی در جارو شارژی -

ها مربوط به تسمه جارو شارژی است. به محض اینکه بوی ترین علل بوی سوختگی در این دستگاهرایج

د حس کردید، اولین اقدام بررسی تسمه آن است. در واقع تسمه جارو شارژی سوختگی از جارو شارژی خو

وظیفه انتقال نیروی محرکه به غلتک برس جارو شارژی را برعهده دارد که با در رفتن یا خراب شدن آن 

تواند این مسئله را به وجود آورد. همچنین با توجه به اینکه این تسمه از جنس پالستیک است، احتمال می
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تواند تسمه جارو شارژی های اصلی ایجاد بوی سوختگی میوختن آن نیز وجود دارد. به همین دلیل از علتس

کند، باشد. حال اگر پس از بررسی متوجه شدید تسمه مربوطه کامال صحیح و سالم است و به درستی کار می

و مداوم اشاره کرد. اگر متوجه  توان به استفاده زیاداحتمال دوم موتور جارو شارژی است که از علل آن می

شدید که این مسئله به موتور ارتباط دارد بهتر است کار را به متخصصان فنی بلد بسپارید تا در صورت امکان 

موتور را تعمیر کرده و به شما تحویل دهند یا در صورتی که موتور قابل تعمیر نبود با تعویض موتور جارو 

یت دستگاه شما را مثل روز اول با قدرت و عملکرد مناسب به شما تحویل شارژی و استفاده از قطعات باکیف

 دهند.

 شود.جارو شارژی پس از روشن شدن درجا خاموش می -

جارو شارژی برای کارکرد مناسب نیاز به گردش ثابت هوا در خود دارد. پر بودن محفظه یکی از این دالیل 

و خاموش شود. اگر این موضوع نبود، باید بخش لوله و  شود دستگاه روشن نشدهتواند باشد که باعث میمی

پارویی جارو شارژی را بررسی کنید تا تجمع آلودگی موجب بسته شدن منافذ آن نشده باشد. همچنین بررسی 

فیلتر هوا و تمیز بودن آن یکی دیگر از مواردی است که باید در هنگام بروز این مشکل آن را بررسی کنید، 

تواند روی عملکرد جارو شارژی تاثیر بسیار زیادی بگذارد. به یاد داشته باشید د در فیلتر میزیرا آلودگی زیا

که فیلتر جارو شارژی را هر ماه بازدید کنید و اگر این فیلتر دیگر قابل تمیز کردن نبود، حتما آن را تعویض 

 نمایید.

 گرم شدن بیش از حد جارو شارژی در هنگام استفاده از آن  -

کند. برای جلوگیری از بروز اشکال در این مواقع زمان زیادی از جارو شارژی استفاده کنید، دستگاه داغ میاگر 

بهتر است دستگاه را دقایقی خاموش کنید و سپس مجددا از آن استفاده نمایید. اگر این مسئله در زمان 

ا بررسی کنید تا آلودگی و گرد و غبار های اتصالی رکوتاهی اتفاق افتاد، باید مخزن دستگاه، فیلترها و لوله

سوز شدن جارو شارژی شما مسیر آنها را مسدود نکرده باشد. به یاد داشته باشید که پر بودن مخزن باعث نیم

رود خواهد شد، بنابراین خالی کردن مستمر این محفظه امر مهمی در نگهداری صحیح این دستگاه به شمار می

 شود.می و انجام زود هنگام آن توصیه

 ایجاد صدای غیرطبیعی در زمان استفاده -

تواند از مسدود بودن مسیر مکش جارو شارژی باشد. به همین دلیل مانند مواردی قبلی این مسئله نیز می

های مختلف جارو شارژی و همچنین خالی کردن محفظه آن از ضروریات اولیه بررسی عدم مسدودی در بخش

ا انجام این موارد مشکل حل نشد، باید سری به بلبرینگ جارو شارژی بزنید، برای حل این مشکل است. اگر ب
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چون ممکن است بلبرینگ آن شکسته شده و صدای ناهنجار به این دلیل اتفاق افتاده باشد. برای رفع آن نیز 

 س بگیرید.باید بلبرینگ مربوطه را تعویض کرد. اگر این کار از عهده شما بر نیامد با کارشناسان فنی بلد تما

 

 تعمیر کلیه برندهای جارو شارژی در فنی بلد

ها را در اسرع وقت و با تواند این دستگاهبرخی از برندهای جارو شارژی که تیم فنی بلد باتجربه و دانش الزم می

مربوط کیفیت باال تعمیر و به شما تحویل دهد، در اینجا آورده شده است. الزم به ذکر است که کلیه قطعات یدکی 

به هر یک از این برندها را گروه فنی بلد در اختیار دارد و در صورت نیاز آنها را به راحتی تهیه و برای تعمیر جاروی 

 کند.شارژی شما از آنها استفاده می

 Black & Deckerدکر  اند بلک یجارو شارژ -

 Boschبوش  یشارژ جارو -

 Pars Khazarخزر پارس یشارژ جارو -

 Tefalتفال  یشارژ جارو -

 delmonti یدلمونت یشارژ جارو -

 saporساپر  یشارژ جارو -

 Saya ایسا یشارژ جارو -

 Philips پسیلیف یشارژ جارو -

 Karcherکرشر  یشارژ جارو -

 Kenwoodکنوود  یشارژ جارو -

 Magic کیمج یشارژ جارو -

 Moulinex نکسیمول یشارژ جارو -
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 Hardstone هاردستون یشارژ جارو -

 و غیره -

 را به کاردان بسپاریدهمیشه کار 

ای در امر تعمیر کلیه لوازم خانگی از جمله تعمیر گروه متخصص فنی بلد با داشتن تعمیرکاران باتجربه و حرفه

تواند کلیه خدمات مربوط به تعمیر این لوازم را در اسرع وقت انجام داده و دستگاه معیوب شما را جارو شارژی می

ترین قطعات یدکی موجود برای هر برند کارگیری بهترین و مرغوبفنی بلد با به باکیفیت باال به شما تحویل دهد.

آورد تا دستگاه تعمیر شده شما مثل روز اول به خوبی و باکیفیت باال قابل این امکان را برای شما به وجود می

ب اطالعات بیشتر از نحوه استفاده بوده و طول عمر باالیی را در ادامه کار داشته باشد. برای دریافت مشاوره و کس

 تعمیر جارو شارژی منزل یا محل کار خود با ما تماس بگیرید.

 

 


