
GREEN جـاروبـرقـی آب خاک
با سیستم فرش شوی و مبل شوی

راهنمای کاربری



خریدار گرام 

با تشـکر از انتخـاب محصـول ما ؛ ان دستـگاه با تکنـولوژی  

روز دنیا در ترکیه تولید شده و توسط مجموعه آذن صنعت 

مونتاژ میشود . 

انتظار مرود هتریـن پیشنهاد رای نظـافت باشد، 

لطفا راهنمای کارری قبل از استفاده بخوانید و رای دفعات 

بعدی آن را نزد خود نگهدارید. بعدی آن را نزد خود نگهدارید. 



فهرست مطالب 

اقدامات ایمن 

مشخصات فن 

متعلقات 

کاررد ها 

   - مکنده خاک 

   - مکش آب و مایعات 

   - مبل و فرش شوی با شامو    - مبل و فرش شوی با شامو 

نکات و مالحضات 

نظافت و نگهداری دستگاه 



اقدامات ایمن 

لطفا قبل از استفاده از دستگاه مطالب زر را بخوانید! 

- ان دستگاه رای مصارف خانگ/نیمه صنعت ساخته شده است. 

- نیازی به اتصال به زمن نیست زرا دستگاه شما کامالً عاق است و م توانید با خیال راحت از آن در سوکت رق اٍرث دار استفاده کنید. 

ب، دستـگاه خود را کار نکنید  - قبل از کار با دستگاه، مطمئن شوید که دستگاه یا سیم رق آسـیب ندیده باشد. در صـورت وجود هر گونـه آس

و با نزدیکترن خدمات مجاز خود تماس بگرید. 

- وقت دستگاه در حال استـفاده نیست، آن را از رق جـدا کنید. قبل از جـدا کردن ؛ دستگاه خود را خاموش کنید. هنگـام جداکردن ، رز را با - وقت دستگاه در حال استـفاده نیست، آن را از رق جـدا کنید. قبل از جـدا کردن ؛ دستگاه خود را خاموش کنید. هنگـام جداکردن ، رز را با 

دست نگهدارید . 

- دستگاه شما مجهز به مکانزم سیم جمع کن خودکار است. کابل را به فشار وارد نکنید، ی مورد از آن استفاده نکنیـ د و اجازه ندهید کودکان 

از آن به عنوان اسباب بازی استفاده کنند. 

- دستگاه را با سیم رق آن نکشید یا حمل نکنید. اجازه ندهید کابل به درب گر کند. کابل رق را دور از لبه های تز و سطوح داغ قرار دهید. 

- ذغال ؛ ته مانده خاکستر ؛ سیگار روشن و اشیاع داغ را با ان دستگاه جمع آوری ننمایید. 

، سوخت استفاده نکنید.  - هرگز از دستگاه خود رای تمز کردن مایعات قابل اشتعال مانند بنزن، ال

- هرگز از دستگاه خود رای تمز کردن روغن، دوده، ودر سرامیک گرد و غبار دودکش، گرد و غبار گچ آهک استفاده نکنید. - هرگز از دستگاه خود رای تمز کردن روغن، دوده، ودر سرامیک گرد و غبار دودکش، گرد و غبار گچ آهک استفاده نکنید. 

- همیشه قبل از شروع تعمر و نگهداری و تمز کردن دستگاه خود را از رق بکشید. 

- هرگز از دستگاه خود رای تمز کردن مواد فرار و سم یا شیه ان مواد استفاده نکنید 

- تمز کردن و نگهداری از کارر نباید بدون نظارت ؛ توسط کودکان انجام شود. • اجازه ندهید که کودکان از دستگاه شما به عنوان اسباب بازی 

استفاده کنند. 

- پس از خرای یا هر موقعیت دیگری که ممکن است به آن مشکوک باشید، سع نکنید دستـگاه را تعمر کنید، لطفا با خـدمات مجاز تماس 

بگرید. 



اطالعات فن دستگاه  

مدل 

مکش آب و خاک 

سیستم شستشو 

قدرت موتور (حداکثر) 

مکش 

ولثاژ 

جریان هوا جریان هوا 

دی مکش آب 

حجم مخزن آب تمز 

حجم مخزن آب کثیف 

وزن  



1 - پاروی نظافت عموم   2 - رس بیض (گرد گر )   3 - گوشه گر   4 - خرطوم مکش    5 - لوله تلسکوی 

6 - فیلتر کاغذی کارتیج    7 - پاکت زباله     8 - نگهدارنده فیلتر کاغذی    9 - پاروی شسشتشو زرگ 

10 - السیک سطوح سخت     11 - پاروی شستشوی کوچک     12 - شلنگ اسری کننده آب      13 - فیلتر اسفنج 

  (QVAC فقط) 14 - مخزن آب تمز    15 - نگهدارنده شلنگ     16 - نازل اسری کننده     17 - مخزن آب کثیف

18 - شلنگ مکش     19 - قطعه دمنده  

متعلقات 
جارو و شستشو 



1 - در زمان مکش خاک(جارو کردن) نباید دکمه پمپ روشن شود و در صورت کار کردن پمپ بدون آب باعث 
خرای پمپ میشود. فقط از دکمه پمپ در زمان استفاده در حالت شستشو مبل و یا فرش میباشد.  

 2 - توصیه میشود تمام فیلتر ها بعد از هر بار استفاده تمز شوند  .  

اتصال زانوی به 
لوله تلسکوی 

اتصال خرطوم  
به محل مورد نظر 

قرار دادن کلگ 
و بستن کلیپس ها 

کابل را کشیده و 
به رز متصل نمایید 

دکمه سز را فشار داهید 
اگر دستگاه روشن باشد 
چراغ LED روشن میشود 

حاال دستگاه شما آماده  
جارو کردن است (مکش خاک) 

ــم  مـــه

پاروی عموم را به  
لوله تسکوی متصل 

 نمایید 

قرار دادن فیلتر کارتریج 
و گذاشتن دروش  
با چرخاندان ساعتگرد 

کارردها  
مکش خاک  

کیسه های ما مجهز به لوازم جانی چند منظوره هسند و با طراح اقتصادی رای جارو کردن  طراح شده اند. 

باز کردن کلگ  
با آزاد کردن 

کلیپس های دو طرف 

بلند کردن کلگ 
و جدا کردن مخزن 

اتصال کیسه خاک  
در محل مخصوص 



االن دستگاه شما رای مکش مایعات آماده است 

هشدار 

کلگ جارورق را  
با بازکردن بست ها؛ 

جدا کنید 

دروش فیلتر را به 
جهت ساعتگرد در 
محل خود قرار داده 

مکش از روی فرش و موکت : 
پاروی شستشوی 
 زرگ را به لوله 

 تلسکوی متصل نموده 

مکش از روی سطوح سخت: 
 لبه السیک را ر روی  
پاروی زرگ متصل نمایید 

سیم رق را کشیده 
و به رز متصل نمایید 

دکمه موتور را 
روشن نموده  

(چراغ روشن شود) 

در زمان مکش آب در صورت که مقدار بیش از اندازه در مخزن جمع شود ؛ صدای موتور افزایش م یابد 
در ان زمان دستگاه را از رق جدا نموده و مخزن آب کثیف را تخلیه نمایید 

خرطوم مکش را  
به بدنه متصل نموده 

زانوی خرطوم 
را به لوله تلسکوی 
متصل نموده 

کلگ را در سرجای 
خود قرار داده و بستها 

را بندید 

پاکت خاک دستگاه را 
جدا نموده 

فیلتر کارتریج را 
با رداشتن دروش  
جدا نموده 

فیلتر اسفنج را در 
جایگزن فیلتر کارتریج 

نموده 

با دنبال کردن مراحل زر دستگاه را از جارو به مکنده آب تبدیل کنید 

از دستگاه خود رای جارو کشیدن مایعات خطرناک مانند مایعات قابل اشتعال، مواد خورنده، اسیدها، مایعات 

 مبن ر روغن و غره استفاده نکنید. 

مکش آب و مایعات 
در زمان نشت مایعات و یا ریختن آب ر روی سطح میتوانید از دستگاه استفاده کنید. از ان دستگاه رای مکش آب با حجم 

زیاد مانند استخر ؛ حوض و ... استفاده نکنید 

هشدار  



خرطوم مکش را  
به بدنه متصل نموده 

زانوی خرطوم 
را به لوله تلسکوی 
متصل نموده 

پاروی شستشوی 
 زرگ را به لوله 

 تلسکوی متصل نموده 

مخزن مواد شوینده را 
در قسمت پشت 
دستگاه قرار دهید 

طرف آزاد شلنگ مواد شوینده را به پاروی زرگ و 
یا کوچک متصل نموده و با حرکت چرخش قفل کنید  

دروش مخزن را گذاشته 
و شلنگ را به کلگ 
متصل نمایید 

نازل پاشنده را  
در زر زانوی خرطوم 
متصل نمایید 

مقدار الزم از شامو 
مخصوص دستگاه 
را در مخزن رزید 

انتهای شلنگ مواد شوینده 
را به قسمت نشان داده  
شده متصل نمایید 

با استفاده از سه عدد 
نگهدارنده ؛ شلنگ مواد 
شوینده را به خرطوم 

وصل کنید 

کلگ را در سرجای 
خود قرار داده و بستها 

را بندید 

کلگ را در سرجای 
خود قرار داده و بستها 

را بندید 

فیلتر اسفنج را در 
جایگزن فیلتر کارتریج 

نموده 

رای راه اندازی دستگاه خود رای شستشوی فرش یا مبلمان از مراحل زر استفاده کنید. 

پاکت خاک دستگاه را 
رداشته 

شستن فرش و موکت با شامو 

فرش یا مبلمان خود را تمز کنید تا آنها را از آلرژی های مضر را دور نگه دارید، عالوه ر آن لکه های سرسخت را رای خانه ای 
ن رید.   تمز،  از 

مطمئن باشید که؛ موادی که باید شسته شوند، ابتدا باید کامالً جارو شوند مهم: 



شلنگ مواد شوینده  
را توسط نگهدارنده ها 

به لوله تلسکوی متصل نمایید 

قسمت آزاد شلنگ را به پاروی موکت شوی  
متصل کنید 

- رای اتصال لوله را در محل مخصوص فشار داده  
و به سمت عقربه های ساعت بچرخانید 

- رای جداکردن به سمت خالف عقربه های ساعت 
چرخانده و به سمت رون بکشید 

ابتدا دکمه سز را فشارداده  
اگر دستگاه روشن شود ؛ چراغ 

LED روشن میشود 
سپس دکمه قرمز را روشن  

کرده ؛ پمپ آماده استفاده است 

اکنون دستگاه شما رای شستشوی فرش و موکت آماده است 

دمنده 

هنگام که آب در مخزن آب تمز وجود ندارد پمپ را روشن نکنید و از آب گرم یا جوش استفاده نکنید 

به منظور استفاده از وژگ دمیدن؛ 
 وشش و فیلتر اسفنج مجرای خروج 
 هوای عقب دستگاه خود را ردارید و 
 (Accessori 20) قطعه دمنده را وصل کنید 
با اتصال لوله خرطوم به قطعه ، 
جارورق را روشن کنید. 
 اکنون دمنده قابل استفاده است  اکنون دمنده قابل استفاده است 

نکات و مالحضات 
ص دستـگاه مبل شوی استفاده نمـایید (کف کنتـرل شده) در صـورت نیاز با خدمات پس از فروش  - از مواد شوینده مخصـو

تماس بگرید. 
- مواد شوینده متفرقه و یا ودر های شستشو در صورت که در دستگاه استفاده شود ؛ مقدار زیادی کف (فوم) تولید میکند 

و باعث میشود آب به داخل موتور دستگاه نفوذ نموده و موجب خرای موتور مکنده گردد. 
- در صورت که در حال کار ، آب داخل مخزن مواد شوینده تمام شد ؛ پمپ را خاموش نمایید. کارکردن پمپ بدون آب باعث 

 خرای میشود 
- سطوح تازه شسته شده را حدود دو ساعت در معرض تهویه مناسب قرار داده تا خشک شود. در ان مدت از آنها استفاده - سطوح تازه شسته شده را حدود دو ساعت در معرض تهویه مناسب قرار داده تا خشک شود. در ان مدت از آنها استفاده 

 نکنید. 
- رای فرش ها یا مبلمان بسیار کثیف چند بار فرآیند تمز کردن را تکرار کنید. 



قبل از سرویس و نگهداری حتما سیم رق را رز جدا نمایید  

نظافت و نگهداری دستگاه 

بعد از جارو کردن 

بعد از شستشوی موکت/مبل و یا مکش آب و مایعات 

هشدار  

دستگاه GREEN شما سال ها خدمات رجسته ای را به شما ارائه م دهد. شما نقش مهم در افزایش عمر دستگاه خود 
 دارید.   رای اطمینان از اینکه دستگاه شما به ارائه خدمات عال به شما و خانواده تان با خانه تمزتری رای زندگ ادامه 

 دهد، ان دستورالعمل های ساده ای را دنبال کنید. 

دکمه خاموش دستگاه را فشار داده و آن را از رق جداکنید 
اتصاالت مانند خرطوم را دستگاه جدانموده 
با باز کردن بست ها , کلگ را از بدنه جدانموده 

کیسه گرد و خاک را به صورت کشوی جدا نموده و در صورت که ر شده باشد با کیسه نو تعویض گردد. 

- دکمه خاموش دستگاه را فشار داده و آن را از رق جداکنید 
- اتصاالت مانند خرطوم را دستگاه جدانموده 

- مخزن جمع آوری آب کثیف را تخلیه نموده و قبل از انبارش توسط آب آن را شسته و خشک نمایید. 
- فیلتر اسفنج را جدا نموده و توسط آب آن را شسته و خشک نمایید 

- لوله خرطوم ؛ اتصاالت و پاروی ها را جدانموده ؛ با آب شسته و قبل از انبارش خشک نمایید 
- مهم فیلتر کارتریج (استوانه ای) را نباید در مبل شوی استفاده نمود و شستن آن با آب باعث خرای 

 فیلتر میشود.  فیلتر میشود. 
- قبل از انبارش تمام قطعات را خشک نمایید تا رای استفاده مجدد وی بدی ندهد 

تعمر و نگهداری باید توسط یک تکنسن خدمات مجاز انجام شود 

توجه : رای تمز کردن فیلتر کارتریج (استوانه ای) از فرچه نرم استفاده کنید . از آب و هر گونه  
مایعات رای تمز کردن خودداری کنید. 
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فرچه سر دریل AZINBRUSH  (در رخ مدلها) 

ان محصول به عنوان هدیه در محصول قرار دارد و میتوان با قرار دادن آن ر روی دریل شارژی و یا رق میتوانید  
مناسب جهت شستشوی مبل ؛ صندل خودرو ، سقف خودرو ، موکت ، فرش و .... 

ــم  مـــه

ضمانت نامه 

در هنگام کار رای اینکه آب به اطراف پاشیده نشود حداکثر دور دریل 1500 باشد. 
استفاده از دریل رق مراقب ریخته شده آب ر روی دریل باشید که موجوب رق گرفتگ نشود. 

طرز کار  
ایتدا سطح مورد نظر مانند مبل را حالت پاشش ؛ مواد شوینده را اسری نموده و سپس با  AZINBRUSH  سطح مورد نظر 
را کامال فرچه زده و در ان مرحله با روشن کردن موتور مکنده و توسط پاروی مبل شوی همزمان مواد شوینده را پاشیده 
و عمل مکش آب کثیف را انجام داده ؛ در صورت که سطح کثیف زیادی داشته باشد ؛ ان عمل را مججد تکرار نمایید 

نام خریدار 

شماره تماس 

ان ضمانت نامه از تارخ       /       /    14 به مدت                   ماه ، قطعات موتوری شامل ضمانت میباشد .   

نکات : 

هزینه حمل تا محل سرویس و خدمات پس از فروش ر عهده خریدار میباشد 

خسارت وارده در اثر حمل و نقل،نوسانات رق،اشکاالت در اثر ضربه،آب خوردگ،استفاده نا صحح ر خالف شرایط کارردی  دستگاه، باز نمودن،  

دستکاری و تعمرات خارج از مراکز خدمات پس از فروش شرکت شامل گارانت نم باشد. دستکاری و تعمرات خارج از مراکز خدمات پس از فروش شرکت شامل گارانت نم باشد. 

مهم:  استفاده از مواد شوینده ر کف در ان محصول ممنوع میباشد و پیشنهاد میشود مواد شوینده توصیه شده توسط شرکت را استفاده نمایید 

 امضا و مهر فروشگاه   


