
 

  جاروبـرقي از اسـتفاده راهـنماي

 

 

 

 

 



 :گرامي کننده مصرف

توسط  محصول این که رساند می اطالع به شما انتخاب حسن از تشکر ضمن

 اولیه، مواد ترین مرغوب ازترین مهندسین طراحی و تولید شده و مجرب

 شده تـولید شما اطمینان حصـول جهت مناسب ساختـار و مطلوب رنگ

 دوار فیلتـر و مختلف کاربـردهای جهت مختـلف های برس به مجهز و است

 لذا. باشدمی آسانتـر استفاده جهت ای مجهز به این امکان(هدر مدل)

 هایآسیب و صدمات از جلوگیری و بهـینه استـفاده جهت است خواهشـمند

 اندازی راه از قبل باشدمی صحیح استفاده عدم از ناشی که دستگاه به وارده

 .نماییـد مطالعه دقت به را دستورالعمل این دستگاه

 

 

 

 

 تشـکر با                                                         

 گروه صنعتی بازرگانی برتینو                                                         

 

 



 :اصلي هايقسمت معرفي

 

 کف برس .1

 استیل( -تکه دو) لوله. 2

 مکش قدرت کننده تنظیم. 3

 زانویی. 4

 خرطومی لوله. 5

 خرطومی کوپل. 6

 بدنه کوپل. 7

 کن جمع سیم. 8

 جارو دسته. 9

 خاموش, روشن کلید. 10

 کابل. 11

 کناری گیره. 12

 مخزن. 13

 کفی. 14

 جلو چرخ. 15

 عقب چرخ. 16

 گیر گوشه. 17

کن پاک مبل. 18

 



 :نمایید دقت زیر موارد به ایمني حفظ منظور به

 

 را کابل پریز، از شاخه دو کردن خارج جهت دستگاه، با کار پایان هنگام -

 (1. )نکشید

 (2. )نکنید رد کابل روی از را آن دستگاه، از استفاده هنگام -

 (3. )کنید خودداری جاروبرقی به سیگار ته یا مشتعل قطعات ورود از -

 جـارو به.... و شیشـه سـوزن، میخ،: مانند برنده و تیز اشـیاء ورود از -

 (4. )کنید خودداری برقی

 (5. )کنید خودداری دستگاه این توسط نمناک سطوح نمودن جارو از -

 از همچـنین ندهید، قـرار گرمازا وسایل مقابل در را جـاروبرقـی -

 (6. )نمایید خودداری مرطوب های محیط در آن نگـهـداری

 

 



 :اســـتفاده روش

 :ســـازي آمـــاده-1

 های عقربه جهت در چرخش و فشار کمی با را خرطومی لوله کوپل -

 (1. )نمایید وصل بدنه کوپل به ساعت

 به را تکـه دو لـوله سپـس کنید، متصل تکـه دو لـوله به را برس -

 (2. )نمایید وصل خرطـومی زانــویی

 :دسـتگاه از استفـاده-2

های مجهز به در مدل) بکشیـد، بیرون مناســب میزان به را کابـل -

 عالمت محل از بیشـتر را کابـل که کنیـد دقـتسیم جمع کن( 

 از پریز به شاخه دو زدن از قبل نکشید بیرون آن روی شده گذاری

، روشن کلید از استفاده با شوید، مطمـئن دستگـاه بودن خاموش

 استفاده دستگاه از زیاد و کم سرعت دو در توانیدمی خامـوش

 .نمایید

 زیاد مکـش قدرت به نیاز چون مبل، یا پـرده کردن جـارو هنگـام -

 لوله روی کننده تنظیم است بهتر باشد،نمـی

 شود کاسته مکش میزان از تا بچرخانید را زانویی

  .کند کار کمتری شتاب با جـاروبرقی موتور و

     



 :جانبي قطعـات از استـفاده-3

 هایمحل یا و سقف ،ها و دیوارکناره توانیدمی گیرگوشه از استفاده با -

 .نمایید جارو را ندارد حرکت امکان جاروبرقی برس که

 .نمایید جارو را هاپرده و مبل توانیدمی برس گرد از استفاده با -

 :مخزن تخلیه نحوه

 .نمایید خارج پریز از را دستگاه شاخه دو -

 طرف دو های گیره سپس و کنید جدا دستگاه از را خرطومی لوله -

 و شـود آزاد مــوتور قسمت تا بکشـید باال طرف بهزیر  از را جاروبرقی

 (1. )کنید خارج خود جـای از آرامی به را آن

 بگذارید، کنار و آورده بیرون مخـزن از ای پارچه کیسـه همراه را سبد -

 (2. )نمایید تمیز و خالی را مخزن سپس

 



 :تـوجــه

 به بسته) یکبار وقت چند هر برقی جارو مکش قدرت افزایش منظور به -

 سرد آب با را سبد به متصل ای پارچه کیسه( جاروبرقی از استفاده میزان

 .نمایید خشک سایه در و بشویید شوینده مواد از استفاده بدون و

 هایکیسه از توانیدمی برقی جـارو مخزن تخلیه در سهولت جهت -

 .نمایید استفاده هم مصرف یکـبار کاغـذی

 :ایمني نکـات

 مناسب آگاه نا و تجربهبی افراد کودکان، استفاده برای دستگاه ینا -

 .باشدنمی

 کرد پیدا کاهـش برقی جارو مکـش قدرت ناگـهانی طور به چنانچه -

 بازدید را برس و رابط های لـوله داخل و نموده خاموش را آن بالفاصله

 دستگاه از مجددا   و نموده خارج بود کرده گیر آن داخل شیئی اگر کنید،

 .نمایید استفاده

 .نمایید جلوگیری خرطومی لوله شدن له و شدن تا از -

 .نباشد روشن دقیقه 8 از بیش شرایطی هیچ در جاروبرقی کنید دقت -

 موتور تا کنید خاموش را دستگاه کوتاهی مدت طوالنی هایزمان برای)

 (شود خنک

 در امکان حد تا و بـرق نوسـانـات هنگامجهت طول عمر بیشتر موتور  -

 .نمایید خودداری برقی جارو با کردن کار از شـب

 

 



 را آن مخـزن دستگاه، از استفاده بار هر از پس برقی، جارو بیشتر عمر جهت -

 .دارید نگه تمیز همیشه را موتور زیر فیلتر و ایپارچه کیسه و کنید تخـلیه

 شدن خشک از اطمینان از بعد ایپارچه کیسه یا و سطل شستن صورت در) 

 از حاصل رطوبت زیرا کنید، متصل مخزن روی را باالیـی قسمت کامل،

 (شودمی موتور به رساندن آسیب باعث کیسه و مخزن

 آب داخـل نمــودن تمـیز جهت را( برقی جارو باالی) برقی قسمت هـرگـز -

 .نمایید تمیز را آن دستمال با فقط و نبرید، فـرو

 قطـعات خصوص به جاروبرقی، قطعات تعمیر یا و دستکاری گونه هر از -

 .نمایید خودداری آن الکـتریکی

 خطر از جلوگیـری برای ببیند، آســیب دستگـاه کـابـل که صورتی در _

 .شود تعویض مجاز سرویسـکار توسط بایـد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :جاروبرقي به دوار فیلتر اتصال نحوه

 .کنید نصب برقی جارو بلند لوله و خرطومی لوله بین ما را دوار فیلتر. 1

 طور به را ها واسطـه باشد، واسطه از استفـاده به نیاز که صورتی در. 2

 و جاروبرقی بلند لوله و فیلتر، و خرطومی لوله بین ما خود جای در مناسـب

 .دهید قرار فیلتر

 

 

 

 

 

 

 :دوار فیلتر تخلیه نحوه

 زیر روش به را فیلتر رسید نشانگر خط اولین تا فیلتر درون غبار و گرد وقتی

 :نمایید تخلیه

 .نمایید جدا برقی جارو دسته از را دوار فیلتر. 1

 و بچرخـانید است شده گذارینشـانه آن روی که جهتی در را آن مخزن. 2

 .بکشید بیرون را آن

 درونسپس  .نمایید تمیز را فیلتر اصلی قسمت در شده جمع هایزباله. 3

 .نمایید خشک کامال  و بشویید را آنکنید و  تخلیه را مخزن

 

 

 



 :احتـمالـي عیوب رفع

 

 حل راه علت اشکاالت

 کندنمی کار موتور
 متصل برق به کامال  شاخه دو

 .باشدنمی

 چک را پریز و شاخه دو

 کنید

 مکش ضعیف است

 کنید تمیز را فیلتر است شده کثیف فیلتر

 نمایید تخلیه را کیسه باشد می پر زباله کیسه

 کنید تمیز را فیلتر باشدمی کثیف خروجی فیلتر

 برس، مانند هوا عبور هایراه

 مسدود خرطومی و تکه دو لوله

 است شده

 و تکه دو لوله برس،

 و کنید چک را خرطومی

 نمایید طرف بر را اشکال

 عمل کن جمع سیم

 کندنمی

 گیر کنجمع سیم درون کابل

 است کرده

 و بکشید بیرون را آن

 کنید جمع مجددا 

 باشدمی نرمال گرما، کمی است شده گرم دستگاه
 دقیقه 8 از بیش دستگاه

 نکند کار

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز خدمات مشتریان تینو سرویس

95026765 (031) 

 



 .است اعتبار فاقد ضمانتنامه زیر شرایط تحت

 اتصاالت و برس خرطومی، لوله تکه، دو لوله به مربوط اشکاالت. 1

 و ضمـانتنـامه متن دستکاری همچنیـن و بودن ناخوانـا شدن، مخدوش. 2

 تولید تاریخ

 رعایت و صحیح استفاده عدم از ناشی که محصـول به شـده وارد اشکـاالت. 3

 نکـردن

 آمده وجود به دستگاه همراه شده ارائه العمل دستور در شده عنوان نکات

 .است

 دستـکاری و برق نوسـانات زدگی، زنگ نقل، و حمل از ناشی صدمـات. 4

 .مجاز غیرسرویس کار  افراد توسط

 

 : محترم کـارسرویس

 فرم دارد، تعویض به نیاز و است دیده آسیب دستگاه موتور که صورتی در 

 ارسال شرکت به موتور همراه و نموده جدا را ضمانت برگه و تکمیل را زیر

 .نمایید

 ........................................................ :سرویسکارنام 

 ........................................................ :مشتــری نام

 

 .........................................................: شهرستان

................................................. :مراجعه تاریخ

 ........................................................................................................................................................ :دستگـاه عیب

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 



 ضمـانتنـامــه

 برتینو برقي جارو: محصول مشخصه

 :فروشگاه امضای و مهر                     ...................................... :تولـید تاریخ

 ...................................... :فروش تاریخ

 

 ضمانتنامـه شرایط

 خدمات ماه 180و موتور ضمانت ماه 36 مدت به ضمانتنامه این اعتبار. 1

 .باشدمی تولید تاریخ از فروش از پس

 عادی استفاده حین در که باشدمی اشکاالتی شامل فقط ضمانتنامه این. 2

 .باشد آمده وجود به قطعات برخی خرابی اثر در یا و

 ضمانت کارت دارای که گیردمی تعلق محصوالتی به فقط گارانتی خدمات. 3

 .باشند

 به ضمانتنـامه اعتبار زمان مدت در دستگاه، در رفته بکار قطعات هزینه. 4

 باشد رسیده پایان به ضمـانتنـامه اعتبار چنانچه و باشدمی شرکت عهده

 .گرددمی دریافت خریدار از مربوطه هزینه

 خریدار عهده به شرایطی هر تحت کارسرویس اجرت و ذهاب و ایاب هزینه. 5

 .باشد می

 

 

 

 

 



 :گرامي کننده مصرف

 نمایید: اقدام ذیل طرق از گارانتی دریافت و دستگاه نامه ضمانت ثبت جهت

 به را خود خانوادگی نام و نام و دستگاه سریال شماره -

 نمایید. پیامک 5000144410شماره

 تینو قسمت در مربوطه فرم تکمیل www.bertino.ir  سایت به مراجعه -

 سرویس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 روه صنعتی بازرگانی برتینو

مجتمع اداری تجاری الماس بلورین  -خیابان صابونیان  -خیابان فدائیان اسالم  -تهران 

 (021) 55336317تلفن:                                       924/926واحد  -طبقه سوم  -

 

 ساختمان اداری تجاری برتینو -کوچه ششم  -خیابان هاتف  -علی میدان امام -اصفهان

 (031) 95026762 -4تلفن:                                                    15/1پالک  -

 

 www.bertino.irوب سایت: 

http://www.bertino.ir/

