
 راهنمای استفاده از دریل با اتصاالت فرچه مبل شویی

 از سالم بودن دریل و فرچه اطمینان حاصل شود. -1

 )ابتدا پیچ داخل دریل باز شود( سه نظام دریل در حالت برعکس عقربه های ساعت جدا شود.  -2

متحرک فرچه هم خوانی داشته باشد در حالت  فرچه با چرخش مغزیحالت چرخش دریل باید راست گرد قرار داد در موقع مصرف با  -3

 برعکس فرچه ، فرچه از مرکز خود جدا می شود. 

 اگر دریل شما رونیکس می باشد حالت کار باید چکشی و ضربه ای نباشد.  -4

می خورد بعد پیچ دو طرف  تدا مطمئن شوید شفت فرچه به دریلی که اتصال سه نظام آن جدا شدهبرای اتصال فرچه مبل شوبه دریل اب -5

که یک پیچ برنجی رزهد دار است را جای سردریلی گر سه نظام آن جدا شده قرار دهید با فرچه را آزاد کنید قسمت داخل فرچه 

 حرکت و چرخاندن مغزی متحرک فرچه شفت به داخل رفته و پیچهای دو طرف فرچه را در انتها سفت کنید .

خد قسمت بیرونی فرچه ثابت می ماند تنها برای پخش نشدن کف موقع کار به اطراف عمل می فقط قسمت متحرک فرچه باید بچر -6

 کند .

 توجه : پیچ تکی بر روی فرچه را سفت نکنید و در حالت آزاد بماند تا مانع از قفل شدن مغزی متحرک فرچه نگردد. 

 می باشد.  مغزی متحرک فرچه قابل تعویض -7

ت مصرف نشدن و زبر بودن آن الزم است ابتدا بر روی سطحی کشیده شود تا نوک فرچه ها مقداری قبل از اولین مصرف فرچه به عل -8

 نرم شود می توان از پشت فرش استفاده کرد برای نرمی اولیه فرچه . 

مواد شستشو بصورت قطره قطره در سطح داخلی فرچه پخش می شود. اگر کف حامل بعد از کار مقداری زیاد شد شیری در کنار  -9

این نکته برای دستگاه های  – فرچه برای تنظیم مقدار مواد و کف قرار داده شده است برای کم یا زیاد تا قطع کردن مواد شستشو

 )در صورتی که سمپاش از آذین صنعت خریداری کرده باشید دارای شیر فشاری است(.  است Green 703cabاتوماتیک 

برای کارایی بهتر دریل با اتصال فرچه مبل شو موقع مصرف نیازی به فشار زیاد از باال بر روی سطح نمی باشد. باید تنها برای حفظ  -10

حتما بایستی سطل خیس شده باشد )با اسپری( و یا آب و مواد شوینده   ندلی باشد. تعادل فرچه و کار منظم آن بر روی سطح مبل یا ص

 روی فرچه رسیده باشد. فرچه بایستی روی مواد شوینده کار کند که آسیب نرساند.

توجه : فشار بیش از حد بر دریل با اتصال فرچه مبل شو باعث آسیب رساندن سطح پارچه ای مبل یا صندلی میگردد و باعث ریش 

ریش یا شل شدن پارچه آن هم بخاطر کشیده شدن از دوخت میگردد، لذا از فشار بی مورد بر روی فرچه جدا خودداری شود ، استفاده 

ر نوع پارچه یا روکش مبل و صندلی نیاز به تجربه مصرف کننده دارد کاربا فرچه در مورد های غیر ضروری از فرچه بر روی ه

 خودداری شود. 

استفاده نامناسب و مواد مبل شویی غیر استاندارد با کف زیاد و تمیز کننده ای کم باعث آسیب رساندن غیر مستقیم به موتور مبل شو  -11

 ود برای نظافت و تمیز کردن بهتر با کف کم باید از مواد مناسب استفاده شود. بعد از مکش کف های زیاد می ش

 نباید دریل را در حالتی قرار دهید که کف حاصل از کار با فرچه به داخل دریل نفوذ کند و باعث آسیب رساندن به دریل شود.  -12

 


