
  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

1 
 

 یجاروبرق ریتعم

شود امروزه در هر مکانی، از خانه گرفته تا محل کار، جاروبرقی یک وسیله مهم و کاربردی برای همگان محسوب می

توان گفت میزان پاکیزگی و تمیزی منزل و پاکیزگی و تمیزی این اماکن بدون این ابزار دور از ذهن خواهد بود. می

مناسب جاروبرقی شما بستگی دارد. مسلما به دلیل استفاده زیاد و مداوم از یا محل کار شما به میزان عملکرد 

جاروبرقی، بروز مشکل و ایراد در آن دور از انتظار نیست. جاروبرقی نیز مانند سایر ابزارها ممکن است دچار ایراد 

کنیم که امیدواریم عالم میو خرابی شده و نیاز به تعمیر پیدا کند. ما در این مطلب نکات مهم و اساسی را به شما ا

با تکیه بر این نکات بتوانید ایرادات و اشکاالت جاروبرقی خود را رفع کرده و دیگر نیاز به ارایه آن به تعمیرگاه را 

توانید از طریق های ارایه شده نتوانستید جاروبرقی خود را تعمیر کنید، مینداشته باشید. در صورتی که با راهنمایی

ناسان فنی بلد تعمیر کلیه لوازم خانگی خود را از جمله جاروبرقی بر عهده تعمیرکاران زبده و تماس با کارش

 ای فنی بلد بگذارید تا در اسرع وقت و با باالترین کیفیت جاروبرقی شما را تعمیر و به شما تحویل دهند.حرفه

 

 نکات کلیدی برای تعمیر و نگهداری جاروبرقی

ما به کاربرد آن برای شما، امکانات تعبیه شده، حجم سطوح مورد نیاز برای ن خرید جاروبرقی حتدر زما -

جاروبرقی انتخابی  بهتر این مسئله در کارایی و عملکرد ، زیراوات جاروبرقی توجه کنید نو میزا جاروکشی

 بسیار مهم خواهد بود. درآینده شما

رق منزل و پریزی است که دارید از آن شود، اولین اقدام بررسی بزمانی که جاروبرقی ناگهان خاموش می -

 کنید. تا این مسئله را بررسی نکردید از باز کردن جاروبرقی بپرهیزید.استفاده می
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تواند بسیاری از مشکالت رایج را به حداقل برساند. به همین دلیل شما ای جاروبرقی میسرویس دوره -

ای با کارشناسان فنی بلد تماس بگیرید تا شما را در این امر راهنمایی تواند برای سرویس سالیانه و دورهمی

 کنند. 

شود جاروبرقی راهمیتی است که باعث میتعویض مرتب کیسه جاروبرقی یا خالی کردن آن از موارد مهم و پ -

های گاه نگذارید کیسهشما بهتر کار کرده و طول عمر بیشتری را داشته باشد. به یاد داشته باشید که هیچ

جاروبرقی شما کامال پر شود و سپس به تخلیه یا تعویض آن اقدام کنید، بلکه حداکثر این میزان را دو 

 بگیرید. سوم ظرفیت کیسه جاروبرقی در نظر

از مواردی که باید به خوبی و درستی به آن دقت شود، چگونگی جا زدن درست کیسه جاروبرقی در جای  -

 خود است. دقت در این مسئله باعث بهبود در عملکرد و کاهش خرابی در جاروبرقی شما خواهد شد.

مچون مو و کرک به آن هر از چند گاهی رول برس جاروبرقی را حتما تمیز کنید، زیرا به مرور مواردی ه -

توانند برس را خراب کرده یا از چرخش آن جلوگیری کنند. این مسئله باعث وارد آمدن چسبیده و می

ای این بخش از ضروریات نگهداری صحیح فشار به جارو برقی خواهد شد، به همین دلیل وارسی دوره

 باشد.جاروبرقی می

ای وارسی و تمیز شوند تا به عملکرد اید به صورت دورههایی که دارای فیلتر هستند، حتما بجاروبرقی -

ای امکان شستشو وجود دارد، ولی فیلترهای بهتر جاروبرقی کمک کنند. برای فیلترهای پالستیکی و پارچه

 بار تعویض نمود. کاغذی را باید هر چند وقت یک

خرابی در جاروبرقی را دوچندان حواستان باشد در زمان جاروکشی سیم جاروبرقی را نکشید، این امر امکان  -

 خواهد کرد.

 ای گیر نکرده باشد.در زمان جمع کردن اتوماتیک کابل برق جاروبرقی دقت داشته باشید تا کابل به نقطه -

بار مصرف هستند، باید پس از هر بار پر شدن های یکهایی که دارای کیسهبه یاد داشته باشید جاروبرقی -

ان استفاده مجدد از آنها وجود نخواهد داشت. پس برای اینکه جاروبرقی شما دور انداخته شوند، زیرا امک

 سالم بماند بهتر است آنها را تعویض کنید.

سعی شود جاروبرقی را در زمان طوالنی روشن نگذارید. اگر قصد دارید زمان زیادی از جاروبرقی استفاده  -

 یقه به جارو برقی استراحت دهید.کنید، بهتر است پس از هر مدت زمان معین و کوتاه، چند دق

در صورت ایجاد صداهای ناهنجار به سرعت به فکر رفع عیب دستگاه باشید، زیرا عدم توجه به آن ممکن  -

 است باعث خسارات بیشتر به جاروبرقی شما شود.

ند توانید به وسیله ابزاری بلند مانزمانی که چیزی در لوله خرطومی جاروبرقی گیر کرده باشد، شما می -

 سیخ، شی گیر کرده را از لوله خرطومی جاروبرقی خارج کنید.
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نکات یاد  از جارو برقی و رعایت توانید با نگهداری درستسال است که شما می 8عمر متوسط جاروبرقی  -

 شده، عمر آن را بیشتر کنید.

 

 مهم برای تعمیر جاروبرقی در منزل متداول و سواالت

 شودجارو برقی ناگهان خاموش می -

اگر هنگامی که شما مشغول جارو کشیدن در منزل یا محل کار بودید و در حین کار جارو برقی شما خاموش شد، 

مجددا کلید جاروبرقی را بزنید. اگر جاروبرقی روشن نشد، در اولین قدم پریز برق و دوشاخه جاروبرقی را بررسی 

یر پریز مشکل حل نشد، به دوشاخه جاروبرقی دقت کنید. گاهی اوقات ممکن است اشکال در پریز باشد. اگر با تغی

کنید که قطعی یا ایراد دیگری نداشته باشد. اگر از درستی این موارد مطمئن شدید، به احتمال زیاد ایراد از موتور 

سوز شده یا به طور کل سوخته است. برای جاروبرقی شما است. معموال در این جور مواقع موتور جاروبرقی یا نیم

های الزم را به شما ارایه ان از این مسئله بهتر است با کارشناسان ما در فتی بلد تماس گرفته تا راهنماییاطمین

 دهند.

 چرخدبرس جاروبرقی در زمان استفاده اصال نمی -

چرخد، باید سریعتر اگر متوجه شدید که در زمان استفاده از جاروبرقی برس تعبیه شده در سری جاروبرقی نمی

شود به موتور جاروبرقی فشار بیشتری وارد شود. برای رفع این رفع آن کنید، زیرا این مسئله باعث میاقدام به 

توانید به وسیله قیچی یا چاقو پرزهای گیر کرده در انتهای برس را از برس حدا کنید تا برس به مشکل معموال می

ها مقدور ی بهتر به برس با باز کردن پیچها دسترسراحتی حرکت دورانی خود را داشته باشد. در بعضی از مدل

 است پس این کار را به آرامی انجام دهید تا برس نشکند.

 کندجاروبرقی سر و صدای زیادی از خود ساطع می -

گاهی ممکن است پس از مدتی استفاده از جاروبرقی صدای ناهنجار و زیادی را بشنوید که برای شما آزار دهنده 

ددی برای زیاد بودن صدای جاروبرقی یا ایجاد صدای ناهنجار در جاروبرقی وجود دارد. باشد. معموال دالیل متع
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ها، پروانه جاروبرقی، گیر کردن شی در کیسه جاروبرقی یا عوامل دیگر ایجاد شود. تواند از بلبرینگاین عوامل می

شی خارجی در آن گیر کرده برای رفع این مشکل سعی کنید در ابتدا به سراغ کیسه جاروبرقی بروید و ببینید 

است یا خیر. همچنین در صورتی که مشاهده کردید کیسه پر شده است، آن را خالی کنید. اگر با این مسئله 

کنیم به دلیل مشکل برطرف نشد، احتماال ایراد در بلبرینگ یا پروانه موتور جاروبرقی خواهد بود که توصیه می

 فنی بلد بسپارید. تخصصی بودن آن، این کار را به متخصصان

 

 کندجارو برقی پس از استفاده زیاد داغ می -

های کوتاه استفاده کنید. اگر سطح مورد نیاز برای جارو در نظر داشته باشید که جاروبرقی را باید در زمان

کشیدن شما زیاد است، باید به جاروبرقی در فواصل مختلف کمی استراحت دهید تا خنک شود. استفاده مداوم 

دی را به جاروبرقی تحمیل کند و تواند مشکالت زیاهای طوالنی از جاروبرقی میو پشت سر هم در زمان

موتورش را دچار آسیب نماید. به همین دلیل است که توصیه شده در زمان خریداری جاروبرقی به میزان 

خواهید بکشید توجه داشته باشید و برای اماکن بزرگتر با سطوح بیشتر و تعداد دفعات کاری که از آن می

های ساختمانی یا تری خریداری کنید. در نظر داشته باشید که نخالهتر و با وات باالهای قویباالتر، جاروبرقی
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شود با جاروبرقی جارو نکنید. این کار باعث داغ شدن موتور و ایجاد خرابی های خیس را تا آنجا که میزباله

 شود.در آن می

سوز کرده یا کال نیمهمچنین الزم به ذکر است که استفاده مداوم از جاروبرقی ممکن است موتور جاروبرقی را 

های کوتاه استفاده کرده یا در شود که جاروبرقی را در زمانآن را بسوزاند. به همین دلیل توصیه اکید  می

 میان کار و فعالیت خود به آن مدتی استراحت دهید تا موتور جاروبرقی خنک شود.

ا فیلتر جاروبرقی را بررسی و آن را کند، بهتر است در ابتداگر جاروبرقی شما در مدت زمان کوتاهی داغ می

تمیز کنید. با این کار شاید مشکل داغ شدن جاروبرقی شما رفع یا حداقل کم شود. اگر این مشکل با این 

مسئله حل نشد، احتمال خرابی در فن جارو برقی نیز ممکن است یکی دیگر از دالیل داغ شدن سریع آن 

وانید کار خاصی را انجام دهید. ولی با گرفتن تماس با تعمیرکاران تباشد. برای این قسمت متاسفانه شما نمی

 ای بسپارید.توانید مراحل انجام تعمیر جاروبرقی را به این گروه حرفهفنی بلد می

 

 کندضعیف عمل می  و جاروبرقی مکش مناسبی ندارد -

اشته و در این امر گاهی ممکن است متوجه شوید که در زمان جاروکشی جاروبرقی شما مکش مناسبی ند

توان به پر بودن کیسه جاروبرقی و گیر کردن زباله در کند. از دالیل عمده این مشکل میضعیف عمل می
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توانید با خالی کردن کیسه یا تعویض آن این مشکل را حل کنید. اگر خرطومی جاروبرقی اشاره کرد. شما می

روبرقی را بررسی کنید، زیرا ممکن است شی یا متوجه شدید که مشکل از کیسه جاروبرقی نیست، لوله جا

ای داخل آن گیر کرده باشد. برای درآوردن شی یا زباله گیر کرده از داخل لوله خرطومی جاروبرقی کافی زباله

 است به وسیله یک ابزار باریک و بلند این کار را انجام دهید تا گرفتگی لوله باز شود.

 شود، ولی گاهی بدون مشکل روشن میشودجارو برقی گاهی اوقات روشن نمی -

باشد. اگر از پریز برق منزل خود دلیل عمده این مسئله خرابی در کلیدهای خاموش و روشن جاروبرقی می

پیچ آن جستجو کرد. مطمئن هستید، احتمال ایراد و خرابی را باید در کلید روشن و خاموش جاروبرقی یا سیم

 حتما با کارشناسان باتجربه فنی بلد تماس بگیرید.برای مشاوره بیشتر در این رابطه 

 ایجاد بوی سوختگی در جاروبرقی -

در زمان استفاده از جاروبرقی اگر متوجه بوی نامطبوعی مثل سوختگی شدید، احتمال خرابی در بلبرینگ 

ید، زیرا ترین حالت است. برای تعمیر یا تعویض آن باید از تعمیرکاران متخصص بهره بگیرجارو برقی محتمل

 پذیر نخواهد بود.این کار توسط شما انجام

 شلنگ جاروبرقی تمیز هست ولی مکش مناسبی ندارد -

دانید عدم مکش مناسب جاروبرقی به دلیل جریان نداشتن هوا است. برای این کار بهتر است طور که میهمان

نگرفته باشد. معموال با بررسی و فیلتر، پاکت و سری جاروبرقی را بررسی کنید تا چیزی جلوی جریان هوا را 

 شود.اصالح موارد یاد شده این مشکل برطرف می

 ستفاده لرزش دارداجاروبرقی هنگام  -

کنید، به احتمال زیاد این مشکل به اگر در هنگام استفاده از جاروبرقی لرزشی در جاروبرقی احساس می

های الستیکی شل های مداوم این نگهدارندهادهگردد. معموال پس از استفهای الستیکی موتور برمینگهدارنده

ها شده و نیاز است تا مجددا سفت شوند یا در جای مناسب خود قرار گیرند. اگر به هر دلیل این نگهدارنده

 پاره یا خراب شده باشند، بهتر است آنها را تعویض کنید.
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 هزینه تعمیر جاروبرقی

مختلفی مانند نوع ایراد و استفاده از قطعات یدکی بستگی دارد که مطمئنا مسلما هزینه تعمیر جاروبرقی به عوامل 

قیمت قطعه یدکی استفاده شده تاثیر مستقیمی بر روی قیمت تمام شده تعمیر جاروبرقی خواهد گذاشت. البته 

ر باشد ای فنی بلد تا آنجا که مقدوشایان ذکر است که اصال جای نگرانی در این رابطه نیست. چون گروه حرفه

رساند. همچنین در صورتی که قطعه نیاز به قطعات معیوب را تعمیر کرده و نیاز به تعویض آنها را به حداقل می

ترین قطعات را از هر برند در اختیار تعویض داشته باشد، شرکت فنی بلد با حداقل قیمت موجود در بازار و باکیفیت

ترین قیمت انجام خواهد داد. برای اثبات این موضوع کافی نازل داشته و تعویض قطعه معیوب جاروبرقی شما را با

 است یک بار با ما همراه باشید تا مشتری همیشگی ما شوید.

 نگران تعمیر جاروبرقی خود نباشید

کنند به خوبی، با دقت دانند و سعی میای و باتجربه فنی بلد ارزش و کاربرد مهم لوازم خانگی شما را میتیم حرفه

های شما را در و با استفاده از قطعات اصل و با کیفیت، کلیه لوازم خانگی موجود در بازار از جمله جاروبرقیباال 

ای فنی بلد با دانش و برندهای مختلف به بهترین نحو تعمیر کرده و به شما تحویل دهند. گروه تعمیرکاران حرفه

توانند شما با در اختیار داشتن بهترین قطعات یدکی میهای خانگی و فروشگاهی و آگاهی از تعمیر انواع جاروبرقی

را در این مسیر یاری کنند. در ذیل به تعدادی از برندهای مطرحی که تعمیرکاران فنی بلد با آنها به خوبی آشنایی 

 کنیم.داشته و قطعات یدکی آنها را در اختیار دارند، اشاره می
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 یجال یجاروبرق ریتعم 

 الکترولوکس یجاروبرق ریتعم 

 آاگ یجاروبرق ریتعم 

 بکو یجاروبرق ریتعم 

 بلک اندیر یجاروبرق ریتعم 

 بلومبرگ یجاروبرق ریتعم 

 بوش یجاروبرق ریتعم 

 بیم یجاروبرق ریتعم 

 کیپاناسون یجاروبرق ریتعم 

 تفال یجاروبرق ریتعم 

 دوو یجاروبرق ریتعم 

 منسیز یجاروبرق ریتعم 

 سامسونگ یجاروبرق ریتعم 

 فیلیپس یجاروبرق ریتعم 

 کنوود یجاروبرق ریتعم 

 لهیم یجاروبرق ریتعم 

 ناسیونال یجاروبرق ریتعم 

 هاردستون یجاروبرق ریتعم 

 هیتاچی یجاروبرق ریتعم 

 

 


