
جاروبرقی بدون کیسه

وي سی-آ610



1- تنظیم کننده جریان مکشی

2- رابط خمیده

3- لوله خرطومی

4- لوله تلسکوپی

5- برس کف

6- اهرم تنظیم براي سطوح مختلف

7- محفظه آشغال

8- دکمه جداکننده محفظه آشغال از بدنه

9- پدال سیم جمعکن

10- پدال کلید روشن / خاموش

11- صفحه خروج هوا



10- اگر سیم برق آسیب دیده است، دستگاه را به مراکز مجاز خدمات پس از فروش 

ببرید تا آن را تعویض کنند.

13- مراقب کودکان باشید تا با دستگاه بازي نکنند.

7- قبل از جدا کردن دستگاه از برق، آن را خاموش کنید.

11- اگر دستگاه آسیب دیده است، از آن استفاده نکنید، دستگاه را جهت 

تعمیر به مراکز مجاز خدمات پس از فروش ببرید.

14- براي جدا کردن دستگاه از برق، سیم برق یا خود دستگاه را نکشید.

9- اجازه ندهید کودکان از این دستگاه استفاده کنند.

12- افرادي که از نظر فیزیکی کم توان هستند یا از مشکالت ذهنی و حسی 

رنج می برند، و یا اطالعات و تجربه کافی را ندارند (مانند کودکان) نباید از 

این دستگاه استفاده کنند مگر آن که تحت نظر فردي باشند که بر عملکرد 

آنان نظارت کند.

8- پس از استفاده از دستگاه، آن را خاموش کنید.

1- بررسی کنید که ولتاژ برق با ولتاژ دستگاه سازگار باشد.

5- براي جمع کردن وسایلی که قابلیت اشتعال دارند (مانند سیگار یا خاکستر) 

از این دستگاه استفاده نکنید.

4- از لمس کردن سیم برق با دستان خیس خودداري نمائید.

6- مسیرهاي عبور هوا را باز نگه دارید و از مسدود شدن آن ها توسط مو یا 

تکه هاي پارچه جلوگیري کنید.

3- از دستگاه برروي سطوح خیس استفاده نکنید.

2- از دستگاه در فضاي باز استفاده نکنید.



15- هنگام استفاده از دستگاه، آن را از روي سیم برق عبور ندهید.

16- مراقب باشید که سیگار روشن یا خاکستر داغ وارد دستگاه شود.

17- دستگاه را براي نظافت سطوح خیس بکار نبرید.

19-  براي جمع آوري سوزن، میخ یا وسایل تیز دیگر از این جاروبرقی استفاده 

نکنید.

18- دستگاه را درکنار شعله یا منابع حرارتی قرار ندهید.



سر هم کردن جاروبرقی

    براي نصب لوله ها و تجهیزات جانبی، یک سر لوله تلسکوپی را به رابط خمیده 

وصل نمائید و سر دیگر آن را به برس کف و یا برس درزگیر و مبلمان متصل نمائید. 

با فشردن اهرم روي لوله تلسکوپی می توانید ارتفاع آن را تنظیم نمائید.

دستورالعمل استفاده

نصب لوله خرطومی

    لوله خرطومی را وارد درگاه ورودي کنید. براي این کار رابط اتصال را که در انتهاي 

لوله خرطومی قرار دارد داخل محل اتصال لوله خرطومی قرار داده و به سمت 

داخل فشار دهید تا صداي کلیک شنیده شود.

    براي جداسازي، کافی است آن ها را به آرامی در جهت مخالف هم بکشید.

1- قبل از استفاده از دستگاه، سیم را به مقدار الزم باز کنید، دستگاه را به برق وصل 

کنید. نشان زردرنگ روي سیم مقدار ایده آل خارج کردن سیم از دستگاه بوده و 

نشان قرمزرنگ، حداکثر مقدار. براي بازگرداندن کابل، پدال سیم جمع کن را 

همواره قبل از وصل کردن یا جداکردن قطعات دستگاه، آن را از برق جدا کنید.

دستگاه را از برق جدا کنید، براي جدا کردن لوله خرطومی از دستگاه، دو اهرم   
فشاري در کناره هاي رابط اتصال را فشار دهید و آن را به طرف بیرون بکشید تا از 

دستگاه جدا گردد.

نصب لوله ها و تجهیزات جانبی

جدا کردن لوله خرطومی

جداسازي لوله ها و تجهیزات جانبی

.

.

.

.



.

4- فیلتر هپا را جدا کنید، ظرف را تمیز کنید، فیلتر هپا را تمیز کنید.

5- براي جاگذاري دوباره محفظه، مراحل باال را بطور به نوبت ولی برعکس 

انجام دهید.

3- براي تخلیه محفظه آشغال، دکمه اي را که در قسمت پائین و پشت محفظه 

آشغال قرار دارد فشار دهید تا کف محفظه باز شود و آشغال درون آن تخلیه گردد.

فشار دهید و قسمت آزاد سیم را با دست به نحوي هدایت کنید که هنگام جمع 

شدن سیم از حرکت شالقی سیم به اطراف و یا گره خوردن سیم جلوگیري شود. 

اگر سیم برق کامًال جمع نشد، آن را کشیده و دوباره کلید سیم جمع کن را فشار دهید. 

این فرآیند را تا جایی ادامه دهید که سیم برق کامال جمع شود.

2-  کلید روشن/خاموش را فشار دهید تا دستگاه شروع به کار کند.

1- پس از جدا کردن لوله، دکمه رهاسازي محفظه را فشار دهید.

نحوه تمیز کردن محفظه آشغال

2- وقتی دکمه را فشار دهید، محفظه جدا می شود.

دکمه جداکننده 

ظرف گرد و غبار
دکمه بازکننده درب پائین 

محفظه آشغال



 

برس دوکاره درزگیر و مبلمان

    براي پاك کردن پرده ، قفسه ها، کتاب ها، المپ و سایر وسایل حساس از قسمت 

مویی برس دوکاره استفاده نمائید.

   هشدار: براي نظافت بهتر، برس پارویی را به طور مرتب تمیز کنید.

2- براي فرش و موکت و سطوح نرم، اهرم تنظیم سطوح را به طرف عقب 

فشار دهید به نحوي که برس مویی داخل برس پارویی به داخل رود.

    براي پاك کردن رادیاتورها، کنج ها، لبه کشو، میز، مبلمان و... از قسمت باریک 

برس دوکاره، استفاده نمائید.

تجهیزات جانبی

.

استفاده از تجهیزات پاك کننده

1- براي سطوح سخت، اهرم تنظیم سطوح را به طرف جلو فشار داده تا برس 

مویی داخل پارویی از لبه هاي آن بیرون بیاید.

برس پارویی دوگانه فرش/سطوح

.



.

..

   مراقب باشید تا دستگاه از بلندي به پائین نیافتد؛ زیرا باعث آسیب خواهد شد...

   از نگهداشتن طوالنی مدت مواد و مایعات در پارچ مخلوط کن خودداري کنید.

   مطمئن شوید که پارچ به پایه مخلوط کن متصل است و از متصل کردن پارچ به 

پایه آسیاب خودداري کنید.

1- مواد را داخل پارچ بریزید.

2- درب پارچ را بگذارید. (مطمئن شوید دریچه میانی نیز بسته است)

   از قراردادن گوشت، ماهی، مواد سفت (مانند دانه هاي سویاي خشک شده، 

مواد منجمد، زردچوبه، دارچین و ... )، مواد چسبان (مانند کره بادام زمینی)، موادي 

که آب کمی دارند (مانند سیب زمینی له شده) در مخلوط کن خودداري کنید.

3- پس از آن که مطمئن شدید دستگاه خاموش است، با تطابق مثل هاي 

نشانگر محل صحیح اتصال پارچ به بدنه مخلوط کن، نسبت به نصب پارچ 

(A شکل) .روي بدنه اقدام نمائید

4- پارچ را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید تا صداي کلیکی بشنوید. 

(شکل B روي بدنه و پایه دیده شود)

6- دستگاه را با سرعت مورد نظر روشن کنید.

   تا وقتی دستگاه کامال متوقف نشده است، مخلوط کن را جدا نکنید.

5- دستگاه را به برق وصل کنید.

7- پس از پایان کار، دکمه  0  را بزنید.

10- مواد موجود در پارچ را خالی کنید. مراقب باشید زیرا مخلوط ممکن است بپاشد.

9- پارچ را در خالف جهت حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانید و آن را از بدنه 

جدا کنید.

8- دستگاه را از برق جدا کنید.

عملکرد دمنده (عملکرد اضافی)

    می توانید با وصل کردن لوله خرطومی به خروجی هواي پشت دستگاه، به 

جاي عمل مکش هوا، از دستگاه به عنوان دمنده استفاده نمائید. (صفحه مشبک 

خروجی هوا را بردارید)

    این عملکرد براي جمع آوري اقالم سبک پراکنده مانند برگ، خرده کاغذ 

.. کاربرد دارد. و .

این عملکرد فقط به عنوان یک عملکرد مازاد است، استاندارد نبوده و عملکرد 

اصلی این دستگاه نیست؛ بنابراین به شما توصیه می کنیم که از این عملکرد 

به صورت موقت، سریع و در بازه زمانی کوتاه استفاده کنید. لوله خرطومی و 

دسته دستگاه می تواند بر اثر این عملکرد داغ شوند، اگر اینگونه شد استفاده 

از دستگاه را متوقف کرده و پس از چند دقیقه مجددا به کار خود ادامه دهید.

توجه

پس از استفاده

پس از استفاده از دستگاه می توانید مجموعه برس پارویی و لوله هاي فلزي و 

خرطومی را در کشویی مخصوص قرار دهید تا به صورت عمودي بر روي دستگاه 

قرار گیرد.

.

.
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نحوه دورریزي صحیح

این نشان، عالمت این است که دستگاه را نباید با سایر اقالم خانگی دور بیاندازید 

(استاندارد اتحادیه اروپا). براي جلوگیري از آسیب به محیط زیست و سالمت افراد 

به دلیل دفع زباله بصورت کنترل نشده، دستگاه را بازیافت کنید تا مواد قابل استفاده 

آن هدر نرود. براي دور ریخت دستگاه کارکرده خود، به جاهایی که وسایل بازیافتی 

تحویل می گیرند، فروشنده دستگاه یا تولیدکننده آن مراجعه کنید تا به وسیله 

بازیافت آن حداقل آسیب به محیط وارد شود.
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حداکثر

متعلقات
لوله خرطومی کامل

رابط خمیده

لوله فلزي تلسکوپی

برس پارویی اصلی

برس دوکاره درزگیر و گردگیر


