
دستورالعمل های ایمنی

سی
فار

مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به برند میگل امیدواریم 
از کار با این دستگاه لذت ببرید.

GVC 242

را  ابتدا دفترچه راهنما  بار، توصیه می شود  اولین  برای  از دستگاه  استفاده  1. هنگام 
در  همچنین  نگهدارید.  را  آن  مناسب  جایی  در  آینده  استفاده های  برای  و  بخوانید 

صورتی که دستگاه را به فرد دیگری می دهید دفترچه راهنما را در آن قرار دهید .
بدنی، حّسی  ناتوانیهای  با  کودکان(  )از جمله  افراد  برای  دستگاه  این  از  استفاده   .2
یا ذهنی یا افراد ناآگاه یا بی تجربه در نظر گرفته نشده است. مگر توسط افرادی که 
مسئولیت ایمنی آنها را به عهده دارند تحت نظارت و آموزش استفاده از دستگاه قرار 

بگیرند.
3. از جارو برقی فقط برای تمیز کردن سطوح سفت ، پرده ، قالیچه و موکت استفاده 

کنید .
4. این دستگاه به منظور مصارف خانگی تهیه گردیده و مناسب مصارف تجاری نمی 

باشد .
5. از کشیدن جارو بر روی مو ، انگشتان و سایر اعضای بدن اجتناب کنید. به دلیل 

مکش به داخل جارو ، امکان آسیب دیدگی به آن وجود دارد  . 
6. از کشیدن جارو بر روی لباس های کوچک )از قبیل جوراب ، بند کفش و ... ( 
اجتناب کنید . به دلیل مکش به داخل جارو ، امکان آسیب دیدگی به آن وجود دارد  . 
7. از استفاده جارو برقی روی آب و دیگر مایعات  به خصوص رطوبت ناشی از مواد 
تمیز کننده فرش که امکان مکش توسط دستگاه وجود دارد و سبب اتصالی برق خواهد 

خواهد شد، خودداری نمایید.
8. از استفاده جارو برقی برای پاک کردن غبار جوهر )در پرینتر های لیزری ، دستگاه 
کپی و ...(، خاکستر داغ ، سیگار و یا کبریت به دلیل امکان خطر آتش سوزی و انفجار 

اجتناب کنید. 
9. از جارو کردن اشیاء تیز مثل خرده شیشه ، ناخن و ... توسط دستگاه به دلیل اینکه 
میشود،  دستگاه  خرابی  همچنین  و  دیگر  قطعات  یا  و  خاکروبه  کیسه  پارگی  1باعث 



خودداری نمایید.
10. از جارو کردن گچ ، سیمان ، غبار ناشی از مته کاری ، لوازم آرایش و ... توسط 
دستگاه که باعث پر شدن و مسدود شدن فیلتر و نهایتا آسیب به دستگاه خواهد شد 

اجتناب کنید.
11. استفاده از دستگاه نزدیک مواد اشتغال زا و منفجره، خطر انفجار و یا آتش سوزی 

را به همراه دارد .
جهت  خاک  و  باران  نفوذ  دلیل  به  خارجی  های  محیط  در  دستگاه  استفاده  از   .12

جلوگیری از خرابی دستگاه خودداری نمایید.
13. چسبیدن اشیاء چسبنده به ورودی دستگاه باعث داغ شدن دستگاه می گردد . 

اتصال برق
1. هرگز دو شاخه دستگاه را با دست خیس لمس نکنید. 

2. اگر خواستید دستگاه را از برق خارج کنید همیشه دستگاه را مستقیما از دوشاخه 
گرفته و سپس  به بیرون بکشید و هرگز با کشیدن سیم دستگاه آن را از پریز خارج 

نکنید زیرا ممکن است موجب پاره شدن سیم گردد.
و  نباشد  فشار  تحت  و  پیچ خورده   ، خمیده  دستگاه  برق  سیم  که  باشید  مراقب   .3

همچنین با اجسام داغ در تماس نباشد .
4. در صورتی نیاز به استفاده از سیم رابط ، استاندارد های مورد نیاز دستگاه را رعایت 

نمایید. 
5. هرگز دستگاه را در آب و یا مایعات دیگر فرو نکنید . 

غیر  در  باشد  داشته  مطابقت  دستگاه  اصلی  ولتاژ  با  مصرفی  ولتاژ  باشید  مراقب   .6
اینصورت باعث تخریب دستگاه خواهد شد .

7. اگر سیم برق دستگاه آسیب دیده باشد به منظور جلوگیری از آسیب میبایست توسط 
خدمات پس از فروش مجموعه سنجه کیش تعمیر گردد . 

در صورت وجود نقص در دستگاه 
در صورت بروز عیب در دستگاه و یا خرابی سیم برق از آن استفاده نکنید ، در این 
حالت احتمال باالی صدمه و آسیب وجود دارد دستگاه معیوب را به نمایندگی مجاز 

خدمات پس از فروش مجموعه سنجه کیش تحویل دهید
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باز کردن و بستن دستگاه

باز کردن
• دستگاه و همه متعلقاتش را از بسته بندی خارج کنید . 

• محتوای دستگاه را بررسی کنید . 
توجه

برای اجتناب از آسیب رسیدن به دستگاه همیشه آن را در بسته بندی اصلی انتقال دهید 
و بسته بندی دستگاه را نگه دارید .

اگر در زمان جابجایی و انتقال برای دستگاه مشکلی ایجاد شد با واحد امور مشتریان 
شرکت سنجه کیش تماس بگیرید. 

بستن دستگاه
هشدار

دستگاه را فقط زمانی سر هم کنید که به 
است  ممکن  که  چرا  نباشد  متصل  برق 

ناگهان دستگاه روشن شود .
داخل  به  را  )خرطومی(  مکنده  لوله   .1
زمانی  تا  کرده  وارد  جارو  ورودی  دهانه 

که با صدای کلیک جا بیفتد . )عکس 1(
2. دسته ) عکس 2/1( را به انتهای باالیی 

لوله تلسکوپی وصل کنید .) عکس2/2(
3. پارویی )عکس2/3( را به انتهای پایینی 

لوله تلسکوپی وصل کنید .
کمی  آنرا  پارویی  نصب  هنگام   : نکته 

فشار دهید 
و  کنید  تنظیم  را  تلسکوپی  لوله  طول   .4
دهید  فشار  پایین  به  را  کننده  رها  چفت 
به  را  تلسکوپی  لوله  سپس   )3 )عکس 
اندازه دلخواهتان بکشید تا طویل تر شود .

عکس 3

عکس 1

1

2

3

عکس 2
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استفاده از دیگر متعلقات و لوازم 
 ، کردید  اضافه  که  پارویی  سری  کنار  در 
شما می توانید عملکرد جارو برقی تان را 
با سری های دیگر دستگاه افزایش دهید . 
در زمان عدم استفاده از این دو سری می 
قرار  مخصوص  جایگاه  در  را  آنها  توانید 

دهید . )عکس 4(
 )  ۵/1 ) عکس   1 در   2 دار  شانه  برس 
: برای پا ک کردن گرد و غبار از سطوح 
ها  قفسه  یا  و  میز  مثل  ظریف  اجسام  و 

استفاده گردد . 

عکس 4

عکس 5

1 2

سری گوشه گیر ) عکس ۵/2(: از این سری جهت پاک کردن غبار از درزها و شکاف 
ها که دسترسی به آنها سخت می باشد استفاده می شود 

هشدار: 
زمان اضافه کردن سری ها جارو به برق متصل نباشد، زیرا امکان روشن شدن تصادفی 

دستگاه وجود دارد
توجه: 

استفاده از جارو بدون سری، احتمال مکش تصادفی اشیا را به داخل جارو افزایش می دهد .
در صورت امکان سری های غیر قابل استفاده را در جعبه لوازم جانبی نگهداری کنید . 

عملکرد 

جارو کردن 
هشدار:

قبل از استفاده از دستگاه ، جارو و سیم برق را بررسی کنید ، استفاده از دستگاه آسیب 
دیده خطرناک می باشد . 

توجه: 
دستگاه را با تمامی فیلترها که باید خشک و تمیز باشند،استفاده نمایید. و از مسدود 
نبودن دهانه جارو اطمینان حاصل فرمایید ، در غیر اینصورت دستگاه آسیب می بیند . 
جاروبرقی شما یک سنسور ایمنی دارد، که در صورت بیش از حد داغ شدن موتور به 
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صورت اتوماتیک جریان برق را قطع می کند. در این هنگام جارو را خاموش و از برق 
خارج کنید ،  سپس فیلتر ها و کیسه خاک را چک کنید که مسدود و یا پر نشده باشد. 
در صورتی که فیلتر ها و کیسه ایرادی نداشت حدود 45 دقیقه صبر کنید تا دستگاه 

خنک شود، سپس می توانید از دستگاه استفاده نمایید . 
هشدار

اگر نشانگر قرمز روی سیم برق مشخص 
برق  سیم  کننده  جمع  دکمه  توسط   ، شد 
تا نشان زرد رنگ روی آن جمع کنید  را 
است  ممکن  سیم  صورت  این  غیر  در   ،
قطع شود و خطر برق گرفتگی را به همراه 

داشته باشد)عکس 6(
روشن/خاموش دکمه  با  را   جارو 

)ON/OFF( روشن کنید )عکس 7(
که  محلی  با  مناسب  را  سری  کلید 
نمایید  تنظیم  کنید  تمیز  خواهید   می 

)عکس1 /8(
برای   :) )عکس8/الف  سخت  سطوح 

کاشی ، موزاییک و ...
فرش و موکت )عکس8/ب( : برای فرش 

و موکت
هنگام کار کردن با دستگاه جهت نقل و انتقال 
آن را مانند سورتمه به دنبال خود کشیده و به 

توصیه های گفته شده عمل کنید .
به کمک دریچه های مکانیکی )عکس 9/1( 
 ، داد  کاهش  توان  می  را  مکندگی  قدرت 
همچنین می توان برای آزاد کردن اشیایی که 
تصادفی مکیده شده اند از آن استفاده کرد .

عکس 6

عکس 7

عکس 8

عکس 9

1
نشانگر قرمز

On/Off

1

الف

ب

1

نشانگر زرد
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تنظیمات قدرت مکش 
را  دستگاه  مکش  قدرت  توانید  می  شما 
مناسب با سطحی که می خواهید تمیز کنید 
روی صفحه  های  نشانه  از  و  نمایید  تنظیم 
. نمایید  استفاده  راهنما  عنوان  به   نمایش 

عکس 10) عکس 10(

       مخصوص پرده و منسوجات )کمترین مکش(
       مخصوص مبل و کاناپه و بالش

       مخصوص تخت خواب
       مخصوص فرش و قالی های پُرز دار

       مخصوص موکت 
       مخصوص سطوح سخت با بیشترین مکش)سرامیک، پارکت و ...(

ولوم )+ ، -( باعث افزایش و کاهش قدرت مکندگی می شود . )عکس 10/1(

1

خاموش کردن و جمع کردن سیم برق 
جارو را با دکمه خاموش / روشن، خاموش 
برق  از  را  دوشاخه  و   )11/1 )عکس  کنید 
اصلی بیرون بکشید . دوشاخه را در دست 
نگه دارید و سپس دکمه جمع کننده سیم را 

فشار دهید )عکس 11/2(
هشدار: 

 ، سیم  کردن  جمع  هنگام  در  باشید  مراقب 
ممکن است سیم گره بخورد و یا اجسام را 

سرنگون کند و یا به صورت مانع در آید .
سیم  دکمه  دستگاه  سیم  کردن  جمع  جهت 

جمع کن را فشار دهید  )عکس 11/2(

عکس 11

2
1
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انتقال و جابجایی
برای جابجایی جاروبرقی می توانید آن را 

از دسته گرفته و جابجا کنید . 
جهت قرار دادن دستگاه در جای ثابت 

)هنگام کار نکردن با دستگاه( می توانید 
لوله را با استفاده از قسمت چنگک شکل 

که پشت پارویی قرار دارد )عکس 12/1( به 
قسمت پرانتزی شکل که درپشت دستگاه 

قرار دارد  )عکس 12/2(  چفت کنید . 
جهت قرار دادن دستگاه در جای ثابت 
بصورت ایستاده )هنگام کار نکردن با 

دستگاه( لوله را می توانید با استفاده از شی 
چنگکی شکلی که در پشت پارویی قرار

2

2

1

1

  دارد  )عکس 13/1(  به قسمت تو رفتگی که در زیر دستگاه قرار دارد 
)عکس 13/2(  چفت کنید . 

توجه: 
هرگز دستگاه را نزدیک منابع گرمایشی )اجاق و رادیاتور و ...(قرار ندهید ، همچنین از 

قرار دادن دستگاه در معرض نور خورشید به دلیل احتمال آسیب به دستگاه اجتناب کنید . 
در صورت عدم استفاده طوالنی مدت از دستگاه ، کیسه فیلتر گرد و غبار را از آن 

خارج و فیلترها را تمیز کنید . 

عکس 12

عکس 13 



نگهداری

تعویض کیسه خاکروبه 
هنگام قرمز رنگ شدن نشانگر پر شدن کیسه 
کیسه  مکش  قدرت  کاهش  یا  و  خاکروبه 

خاکروبه را تعویض نمایید.
1. در پوش محل قرار گیری کیسه خاکروبه 

را با دکمه PULL باز نمایید. )عکس 14(
2. در پوشش محل قرار گیری کیسه خاکروبه 
را تا انتها باز نمایید تا در جای خود قفل شود.
3. کیسه خاکروبه را روبه باال بکشید و آن را 

از مقر خود جدا کنید. )عکس 15(
هشدار: مراقب باشید در زمان جابجایی کیسه 
خاکروبه، غبار و زباله ها از آن بیرون نریزد.

4. کیسه خاکروبه جدید را در مقر خود قرار 

داده و در پوش دستگاه را ببندید.
تذکر: در صورت نبودن کیسه خاکروبه، در 

پوش بسته نخواهد شد.

عکس 14

عکس 15

نکته : شما می توانید کیسه خاکروبه کهنه را در سطل زباله تان قرار دهید ) در صورتی 
که در محل زندگی شما همچین ماده ای در زباله ها برای دور انداختن ممنوع نباشد . 

تعویض فیلتر 
فیلتر حفاظتی موتور )فیلتر ورودی موتور(: 

در زمانی که کیسه خاکروبه معیوب باشد از ورود 
زباله به موتور دستگاه جلوگیری میکند. )منظور از 
کهنگی  یا  و  پارگی  به  میتوان  کیسه  بودن  معیوب 
تعویض  زمان  در  میشود  کرد(پیشنهاد  اشاره  کیسه 

کیسه خاکروبه این فیلتر تمیز کاری شود. 
فیلتر ورودی حفاظتی موتور قابل شستشو میباشد. 
کامال  فیلتر  کنید  صبر  حتما  شستن  صورت  در 

عکس 16

8



خشک شده سپس در جای خود قرار دهید.در صورت کهنگی فیلتر حفاظتی موتور 
برای جلوگیری از آسیب نرسیدن به موتور حتما آن را تعویض نمایید .

تعویض فیلتر حفاظتی موتور
کیسه  و  کنید  خارج  برق  از  را  برقی  جارو   .1
خاکروبه را همانطور که توضیح داده شد خارج 

کنید.
2. قفل فیلتر را مطابق عکس 17 باز کرده و به 
آرامی فیلتر را حرکت داده و به سمت باال و بیرون 

عکس 17بکشید. 
3. فیلتر جدید ورودی را در محل آن قرار داده و به آرامی به سمت پایین فشار دهید تا در نگه 

دارنده قفل شود . 
4. کیسه خاکروبه را جایگزین کرده و در پوش محفظه قرار گیری کیسه را ببندید . درپوش با 
صدای کلیک در جای درست قرار می گیرد ، ضمنا از قرار گرفتن صحیح فیلتر ورودی در محل 
خود اطمینان حاصل فرمایید در غیر اینصورت هوای ورودی به موتور مناسب فیلتر نمی شود.

تمیزکاری 

هشدار: 
قبل از تمیز کردن دستگاه ، دستگاه را خاموش و دوشاخه را از برق خارج نموده و سیم دستگاه 

را جمع کنید . 
توجه:

برای تمیز کردن دستگاه از مواد پاک کننده و یا الکل استفاده نکنید زیرا ممکن است به دستگاه 
9آسیب واردشود . جهت تمیز کردن دستگاه از یک دستمال نمدار استفاده کرده و به آرامی 

تعویض فیلتر خروجی)هپا(
 )H12+( در این دستگاه از فیلتر هپا 12 پالس
استفاده شده است.برای تعویض با فشار دادن دکمه 
PUSH که در قسمت پشت دستگاه قرار دارد 
درب محافظ فیلتر باز شده و میتوان فیلتر را بیرون 

عکس 18کشید و تعویض کرد. )عکس 18(

درب فیلتر 
هپا

تذکر: این فیلتر قابل شستشو نیست و در صورت کثیف شدن و خرابی باید تعویض شود.



عیب یابی 

در صورت بروز اشکال در کارکرد دستگاه قبل از اینکه دستگاه را به خدمات پس از فروش 
منتقل نمایید آن را بررسی کنید ، چرا که ممکن است خود بتوانید با کمک جدول زیر عیب 

یابی نمایید . 

راه حلدلیل احتمالمشکل
دستگاه روشن 

نمی شود
دوشاخه دستگاه را در پریز برق دوشاخه در پریز نمی باشد

زده و دستگاه را روشن کنید

پریز نمی تواند جریان برق 
را عبور دهد

جارو برقی را با یک پریز دیگر 
امتحان کنید تا از انتقال جریان 

برق مطمئن شوید
با خدمات پس از فروش تماس سیم برق آسیب دیده

بگیرید
نتیجه کارایی 

دستگاه رضایت 
بخش نیست

کیسه فیلتر خاکروبه پر و یا 
مسدود می باشد

کیسه فیلتر خاکروبه را خارج کرده 
و آن را خالی و تمیز نمایید

سری یا لوله تلسکوپی یا 
پارویی مسدود شده است

جسم مسدود شده را بردارید ، در 
صورت نیاز از یک شاخه چوبی 

بلند برای این کار استفاده کنید
قدرت دستگاه مناسب با 

سطحی که میخواهید جارو 
بکشید نیست

قدرت دستگاه را مناسب با سطح 
مورد نظر تنظیم کنید

ولوم مکش به صورت 
صحیح تنظیم نشده است

ولوم تنظیم مکش را روی درجه 
درست نسبت به سطح مورد نظر 
که می خواهید جارو بکشید قرار 

دهید
سری مورد استفاده مناسب 

با سطح مورد نظر نمی 
باشد

سری مناسب را به دستگاه وصل 
کنید

فیلتر مورد نظر را خارج و فیلتر فیلتر کثیف است
جدید را جاگزین کنید 10

دستگاه را تمیز نمایید . 



دستگاه صدای 
غیر عادی تولید 

می کند

درب یه درستی بسته نشده 
و یا فیلتر ها به خوبی در 
جای خود قرار نگرفته اند.

درب به صورت کامل بسته و 
فیلتر ها را به درستی در جای 

خود قرار دهید.

11




