دفترچه راهنمای استفاده از جاروبرقی ناسا الکتریک مدل NS-9094
مشتری گرامی از حسن سلیقە و اعتماد شما بە برند ناسا الکتریک سپاسگزاریم.
این دفترچه راهنما جهت استفادهی صحیح ،ایمن و همچنین نگهداری بهتر دستگاه تهیه
ً
لطفا قبل از استفاده از دستگاه ،دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای
شده است.
استفادههای بعدی نگهدارید.
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هشدارهای مهم ایمنی

ً
لطفــا قبــل از اســتفاده از دســتگاه ،هشــدارهای
مهــم ایمنــی ،راهنمــای نصــب قطعــات و راهنمــای
اســتفاده از دســتگاه را مطالعــه کنیــد.
 .1قب ــل از اس ــتفاده از دس ــتگاه بررس ــی کنی ــد ک ــه
ولت ــاژ ب ــرق منطق ــه ش ــما ب ــا ولت ــاژ ب ــرق نوش ــته
ش ــده ب ــر روی دس ــتگاه مطابق ــت داش ــته باش ــد.
 .2ای ــن وس ــیله بــرای اس ــتفاده توس ــط افــراد (از
جمل ــه ک ــودکان) ب ــا ناتوان ــی فیزیک ــی ،حس ــی و
عقلـــی یـــا افـــراد بیتجربـــه و نـــاآگاه طراحـــی
نش ــده اس ــت ،مگ ــر اینک ــه ب ــا حض ــور سرپرس ــت
مســـئول در قبـــال ایمنـــی آنهـــا و نظـــارت یـــا
دســـتورالعمل اســـتفاده از وســـیله باشـــد.
 .3کـــودکان بایـــد سرپرســـتی و نظـــارت شـــوند
ت ــا اطمین ــان حاص ــل ش ــود ک ــه ب ــا وس ــیله ب ــازی
نمیکننـــد.
 .4ای ــن وس ــیله ب ــرای مص ــارف خانگ ــی و م ــوارد
مش ــابه زی ــر در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت:
• آبدارخانــهی فروشــگاهها ،ادارات و ســایر محیطهــای
کاری
• خانه باغها
• هتلها ،متلها و هتل آپارتمانها
• مکانهایـــی کـــه امکانـــات آن در حـــد محـــل
خـــواب و صـــرف صبحانـــه اســـت.
 .5دس ــتگاه را در حالیک ــه ب ــه پری ــز ب ــرق وص ــل
اســـت بالاســـتفاده رهـــا نکنیـــد .در صـــورت عـــدم
اســـتفاده از دســـتگاه یـــا قبـــل از ســـرویس ،آن
را خامـــوش کـــرده و دوشـــاخه را از پریـــز بـــرق
بیـــرون آوریـــد.
 .6در صــورت بــروز هــر گونــه مشــکل و خرابــی در
هــر یــک از اج ـزای دســتگاه اعــم از کابــل تغذیــه،
و دوشـــاخه هرگـــز از دســـتگاه اســـتفاده نکـــرده و
فـــور ًا بـــا یکـــی از نزدیکتریـــن مراکـــز خدمـــات
پ ــس از ف ــروش ناس ــا الکتری ــک تم ــاس گرفت ــه
ی ــا دس ــتگاه را ب ــه مرک ــز ارس ــال نمایی ــد.
 .7در صورتـــی کـــه کابـــل یـــا بنـــد تغذیـــه صدمـــه
ببینـــد ،جهـــت جلوگیـــری از خطـــر میبایســـت
توس ــط ش ــرکت ل ــوازم خانگ ــی ناس ــا الکتری ــک ی ــا
نماینــدهی خدمــات پــس از فــروش ایــن شــرکت
تعویـــض گـــردد( .لطفــ ً
ـا جهـــت کســـب اطالعـــات
بیش ــتر ب ــا ش ــماره  02145114تم ــاس بگیری ــد).
• بـرای تعمیــر و تهیــه قطعــات یدکــی بــا نمایندگــی
مجــاز خدمــات پــس از فــروش تمــاس بگیریــد.
4

 .8مراقـــب باشـــید کـــه کـــودکان بـــه دســـتگاه
نزدیـــک نشـــوند.
 .9اس ــیدها ،اس ــتونها و حالله ــا موجـ ــب صدم ــه
و پوســـیدگی یـــا زنگزدگـــی قســـمتهای مختلـــف
ً
لطفـــا بـــرای تمیـــز کـــردن
دســـتگاه میشـــوند.
دس ــتگاه از ای ــن گون ــه م ــواد اس ــتفاده ننمایی ــد.
 .10هرگـــز از دســتگاه بـرای تمـــیز کــردن حاللهای
قابل اشتــــعال و اشـیــــاء آغـشــتـــه بـــه چنــین
حـــالهایی ،ذرات قابـــل احـــتراق ،مایـعاتـی مانند
گاز ،نفــت ،الــکل ،تینــر و اشــیاء داغتــر از  60درجــهی
س ــانتیگراد اس ــتفاده ننمایی ــد .در ص ــورت اس ــتفاده
از ایـــن گونـــه مـــواد ،خطـــر انفجـــار و آتشســـوزی
وجـــود دارد.
 .11مج ـرای ورودی دســتگاه را بــه طــرف اف ـراد یــا
حیوان ــات نگیری ــد .هرگ ــز از دس ــتگاه بــرای تمی ــز
کـــردن اشخـــاص و حیوانــات اســتفاده ننمایید.
 .12اج ــازه ندهی ــد هی ــچ ش ــیئی موج ــب انس ــداد
دهان ــه دس ــتگاه ش ــود .در ص ــورت مس ــدود ب ــودن
دهانـــه ،از دســـتگاه اســـتفاده ننماییـــد .دهانـــهی
جاروبرقـــی را از گـــرد و خـــاک ،پـــرز ،مـــو و هـــر
چیـــزی کـــه موجـــب کاهـــش قـــدرت مکـــش
میشـــود پـــاک کنیـــد.
 .13هن ــگام جم ــع ک ــردن کاب ــل ،دوش ــاخه را نگ ــه
داری ــد .مراق ــب باش ــید ک ــه دوش ــاخه ب ــا ضرب ــهی
ش ــدید ب ــه دس ــتگاه برخ ــورد نکن ــد.
 .14قب ــل از وص ــل ک ــردن دس ــتگاه ،دوش ــاخه را از
پری ــز ب ــرق بی ــرون آوری ــد.
 .15اشـــیاء در حـــال ســـوختن و دود کـــردن از
جملـــه ســـیگار ،کبریـــت یـــا خاکســـتر داغ را بـــا
جـــارو جمـــع نکنیـــد.
 .16از دس ــتگاه ب ــدون قــرار دادن کیس ــهی گ ــرد و
خ ــاک و فیلت ــر ،اس ــتفاده نکنی ــد.
 .17کاب ــل را ب ــه آرام ــی بکش ــید ،از آن ب ــه عن ــوان
دســـتگیره اســـتفاده نکنیـــد؛ آن را دور از لبههـــا
و گوشـــههای تیـــز قـــرار دهیـــد .دســـتگاه را روی
کابـــل قـــرار ندهیـــد .همچنیـــن کابـــل را دور از
ســـطوح داغ قـــرار دهیـــد.
 .18هن ــگام بی ــرون آوردن دوش ــاخه از پری ــز ب ــرق،
کاب ــل را نکش ــید بلک ــه خ ــود دوش ــاخه را بگیری ــد
و بکش ــید.
 .19هرگ ــز از دس ــتگاه بــرای تمی ــز ک ــردن س ــطوح
خیـــس و جمـــع کـــردن مایعـــات اســـتفاده
ننماییـــد.

 .20هنـــگام تمیـــز کـــردن پلههـــا کامـــ ً
ا مراقـــب آســـیب دیدگـــی باشـــد.
باش ــید.
 .22ب ــه منظ ــور کاه ــش خط ــر ش ــوک الکتریک ــی،
 .21در صـــورت اســـتفاده از ســـهراهـــی بـــرق ،از دســـتگاه در محیطهـــای خارجـــی یـــا روی
مطمئ ــن ش ــوید ک ــه س ــه راه ــی ،س ــالم و ب ــدون ســـطوح خیـــس اســـتفاده ننماییـــد.
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 .Aاجزای دستگاه

راهنمای استفـاده از دستـگاه

دسـتگاه شـامل :موتـور ،درپـوش باالیـی ،کلیـد  .1درب مخـزن جاروبرقـی را با کشـیدن قفل درب
روشـن/خاموش ،کابل برق ،کیسـهی گـرد و خاک به سـمت باال بـاز کنید( .مطابـق تصویر )1-1
 .2بررسـی کنید که کیسـهی گـرد و خاک و فیلتر
و دیگـر قسـمتهای عملیاتـی میباشـد.
محافـظ موتـور در جایـگاه خود قرار گرفته باشـند،
 .A1کیسهی گرد و خاک
سـپس درب مخـزن را ببندیـد( .مطابـق تصویـر
 .A2نگهدارندهی کیسه
)1-2
 .A3نگهدارندهی فیلتر محافظ موتور
 .3کوبـل خرطومـی را بـر روی دهانـهی مکـش
 .A4فیلتر محافظ موتور
قـرار دهیـد و کمـی بـه سـمت پایین فشـار دهید
 .A5فیلتر HEPA
تـا صـدای تیـک شـنیده شـود و لولـه خرطومـی
هوا
خروجی
 .A6فیلتر
در جـای خـود قـرار بگیـرد( .مطابق تصویـر )1-3
 .A7درب فیلتر HEPA
 .4لولهی تلسـکوپی را به دسـتهی عصایی متصل
 .A8گیرهی قفل درب
کنید ،ضامن لولهی تلسـکوپی را به سـمت پایین
فشـار دهیـد و ارتفـاع آن را تنظیـم کنیـد .سـپس
 .A9دهانهی مکش
دسـت خـود را از روی ضامـن برداریـد تـا لولـهی
 .A10درب مخزن
تلسـکوپی در ارتفاع مشـخص قفل شـود(.مطابق
 .A11دستگیرهی حمل
تصویر )1-4
 .A12نشانگر پر بودن کیسه
 .5بـرس مـورد نظر را به انتهای لولهی تلسـکوپی
 .A13کلید کاهش سرعت
وصل کنید(.مطابق تصویر )1-5
 .A14کلید روشن/خاموش
 .6کابـل بـرق را بـه انـدازهی مـورد نیـاز بیـرون
 .A15جایگاه نگهدارندهی مجموعه لوله و برس
بکشـید و دوشـاخه را بـه پریـز بـرق وصـل کنیـد.
 .A16جایگاه فیلتر محافظ موتور
 .7کلیـد روشـن/خاموش را فشـار دهیـد ،تـا
 .A17کلید افزایش سرعت
دسـتگاه روشـن شـود و بـا کمـک کلیـد افزیش/
 .A18چرخها
کاهـش سـرعت ( -و  )+و بـا توجـه بـه راهنمای
اصلی
 .A19بدنهی
کنتـرل پنـل قدرت مکش را تنظیـم کنید( .مطابق
تصویـر )1-6
 .Bمحفظه و مجموعهی لولههای رابط دستگاه
• نگهدارنـدهی برسهـای جانبـی بـرای نگهداری
 .B1لولهی خرطومی
بـرس مبلمـان ،بـرس گردگیـر و ابـزار شـکاف
 .B2دستهی عصایی
طراحـی شـده اسـت.
 .B3کوبل خرطومی
• نگهدارنـدهی برسهـای جانبـی قابلیـت اتصال
 .B4لوله تلسکوپی
به دسـتهی عصایـی و لولهی تلسـکوپی را دارد.
 .B5ضامن لوله تلسکوپی
• زمـان کارکـرد توصیـه شـده بـرای دسـتگاه
 .Cمجموعهی لوازم جانبی
حداکثـر  7دقیقـه اسـت .پس از آن برای شـروع
جانبی
 .C1نگهدارندهی برسهای
کار مجـدد ،دسـتگاه بایـد حداقـل  5دقیقـه
پدال
 .C2برس اصلی همراه با
خامـوش باشـد.
 .C3برس مبلمان
• طـول کابـل بـرق دسـتگاه " "5.5متر میباشـد
 .C4برس گردگیر
و حداکثـر صـدای دسـتگاه برابـر با " "70دسـیبل
 .C5ابزار شکاف
ا ست .
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کنترل پنل

1-2
E
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 .Aنشانگر پُ ر بودن کیسه
 .Bسـرعت ( 1پـرده ،منسـوجات و )...پایینتریـن
مکش
 .Cسرعت ( 2مبل ،پشتی ،کاناپه و)...
 .D 1-3سرعت ( 3فرش ،قالیچه ،گلیم و)...
 .Eسـرعت ( 4پارکـت ،سـرامیک و )...باالتریـن
مکش

راهنمای استفـاده از سریها

1-5

1-4

1-6

 .1بـرس اصلـی دارای پدالی اسـت که متناسـب با
سـطح تنظیم میشـود( .مطابـق تصویر )2-1
• در صورتـی کـه سـطح فـرش ،قالیچـه یـا گلیم را
جـارو میکشـید ،بـرای بـاال رفتـن بـرس ،پـدال را
بـه سـمت پاییـن فشـار دهید.
•در صورتـی کـه سـطوحی ماننـد پارکـت ،کاشـی،
سـرامیک و ...را جـارو میکشـید ،بـرای پاییـن
آمـدن بـرس ،پـدال را بـه سـمت باال فشـار دهید.
 .2ابـزار شـکاف برای تمیز کردن نقـاط زاویهدار و با
دسترسـی محدود ماننـد رادیاتور ،کشـو ،کنج دیوار
و ...کاربرد دارد.
 .3لولـهی تلسـکوپی بـرای جـارو زدن خـرده نان،
مـو و غیـره بدون نصب هیـچ قطعهای بـه روی آن
مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
 .4از بـرس گردگیـر بـرای پـاک کردن گـرد و خاک
روی پردههـا ،قفسـه ،کتابخانـه ،المـپ ،لباسهـا،
لوازم برقی و ....اسـتفاده میشـود .آن را به انتهای
دهانـهی لوله تلسـکوپی وصـل کنید.
 .5بـرس کوچـک بـرای تمیـز کردن بالش ،تشـک
و صندلـی مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
 .6بـا گرفتـن دوشـاخه ،کابـل بـرق را بـه انـدازهی
مـورد نیاز بیرون بکشـید و دوشـاخه را بـه پریز برق
وصـل کنید.
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 .7دستگـــاه را بـا فشـــار دادن کلید""ON/OFF
روشــن/خامـوش کنـید.
 .8قـدرت مکندگـی را بـا اسـتفاده از کلیدهـای روی
دسـتگاه افزایش/کاهش دهید(.مطابق تصویر )2-2
2-1

2-2

جـدا کنیـد.
 .3درب مخزن دسـتگاه را با کشـیدن قفل جلویی
به سـمت باال ،بـاز کنید.
 .4نگهدارنـدهی کیسـهی گـرد و خـاک را بیـرون
آورید .دسـتگیرهی پالسـتیکی کیسـه را گرفته و آن
را بـه سـمت بیـرون بکشـید(.مطابق تصویر )4
 .5کیسـهی جدیـد هایژنیک را داخـل نگهدارندهی
کیسـه قـرار دهیـد و آن را در جـای خـود (داخـل
محفظـهی جاروبرقـی) بگذاریـد .سـپس درب
جاروبرقـی را ببندیـد و مطمئن شـوید کـه این کار را
بـه درسـتی انجـام دادهاید.
• کیسـههای جدیـد هایژنیـک را از نمایندگیهـای
مجـاز ناسـا الکتریک تهیـه نمایید.
ً
لطفـا جهـت عملکرد بهتـر و کارایـی مطلوب پس
•
از هـر بـار تعویـض کیسـه ،فیلتـر محافـظ موتـور و
فیلتـر خروجـی هوا را نیز بررسـی کرده و بشـویید.

هشـدار!

پس از اتمام کار با دستگاه

 .1دسـتگاه را خامـوش کنیـد و دوشـاخه را از پریز درب دسـتگاه بـدون قـرار گرفتـن کیسـهی گـرد و
ً
لطفا از فشـار
خاک در جای خود ،بسـته نمیشـود،
برق بیـرون آورید.
 .2بـرای جمـع کـردن کابل بـرق ،کافی اسـت کابل دادن آن خـودداری کنیـد و کیسـه را در جـای خـود
را گرفتـه و کمـی بکشـید تا به صورت خـودکار جمع قـرار دهیـد سـپس درب را ببندید.
شود.
4
• هنـگام جمـع کـردن کابـل دسـتگاه ،جهـت
جلوگیـری از برخـورد دوشـاخه بـا بدنهی دسـتگاه
و جهـت جلوگیـری از آسـیب بـه بدنهی دسـتگاه،
دوشـاخه را بـا دسـت نگـه داریـد تـا بـه صـورت
کامـل کابـل جمـع شـود(.مطابق تصویـر )3
3

راهنمای تعویض کیسهی گرد و خاک

• اگـر نشـانگر پـر بـودن کیسـه ،بـه صـورت ثابـت
رنـگ قرمـز را نشـان دهـد ،یعنـی کیسـهی گـرد و
خـاک پـر شـده و بایـد تعویـض گـردد.
 .1دسـتگاه را خامـوش کنیـد و دوشـاخه را از پریز
بـرق بیـرون آورید.
 .2کوبـل خرطومـی دسـتگاه را بـا فشـار دادن
ضامنهـای کنـاری روی آن از دهانـهی مکـش
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توصیهی فنی

ً
لطفـا جاروبرقـی را در سـاعات اوج مصـرف بـرق
مث ً
لا ابتـدای شـب روشـن نکنیـد ،صـــرف نـظــر
از پـرداخـــت هـزینــههای مـضاعــف ،نوسـانات
جریـان بـرق در ایـن سـاعات باعـث صدمـه بـه
ً
خصوصـا موتور و
سیسـتمهای الکتریکـی دسـتگاه
ً
اکیـدا توصیـه میشـود حتی
بُـرد خواهـد شـد لـذا
االمـکان عملیـات نظافـت را در صبـح ،عصـر یا آخر
شـب انجـام دهیـد.

راهنمای تعویض و تمیز کردن فیلتر هپا

 .1گیـرهی درپـوش فیلتـر را بـه سـمت بـاال ببریـد تـا
درپـوش فیلتر " "HEPAباز شـود( .مطابق تصویر )5-1
* فیلتر " "HEPAرا بردارید( .مطابق تصویر )5-2
* فیلتر خروجی هوا را از درپوش فیلتر جدا کنید.
 .2فیلترها را در جای خود قرار دهید.
• فیلتـر " "HEPAرا هـر  3مـاه یـک بـار فقـط بـا آب
کام ً
ال شسـته و خشـک نماییـد ،این کار باعـث افزایش
طـول عمـر موتور و جلوگیـری از خروج هـوای کثیف به
داخـل محیط خواهد شـد.
• فیلتـر هپـا و فیلتـر خروجـی هـوا را بشـویید و
آنهـا را کام ً
لا خشـک کنید بـه صورتی کـه رطوبت
آنهـا از بیـن برود.
• بـرای شسـتن فیلتـر هپـا از آب سـرد اسـتفاده
کنیـد و بـه هیچ عنـوان از آب گرم و مواد شـوینده
اسـتفاده نکنید.
• قبـل از قـرار دادن فیلترها در دسـتگاه از خشـک
شـدن کامـل آنها مطمئن شـوید.
• از روشـن کردن دسـتگاه بدون فیلتر ً
جدا خودداری
کنید.
• در صـورت خرابـی و پارگـی فیلتـر از آن اسـتفاده
ننماییـد و آن را تعویـض کنیـد .فیلتـر جدیـد را
میتوانیـد از مراکـز خدمـات پـس از فـروش ناسـا
ً
(لطفا با شـمارهی 02145114
الکتریـک تهیه کنیـد.
تمـاس حاصـل فرماییـد).
• فیلتـر " "HEPAو فیلتـر خروجـی هـــوا حداقل هر
شـش مـاه یکبـار بایـد عوض شـوند.

 .2درب مخـزن را بـا کشـیدن قفل درب به سـمت
باال بـاز کنید.
 .3نگهدارنـدهی کیسـه بـه همـراه کیسـهی گـرد و
خـاک را برداریـد.
 .4نگهدارنـدهی فیلتـر محافـظ موتـور را برداریـد.
(مطابـق تصویـر )6-1
 .5فیلتـر محافـظ موتور را از داخـل نگهدارندهی آن
بیرون آوریـد( .مطابق تصویر )6-2
 .6فیلتـر را بـا آب سـرد بشـویید و اجـازه دهیـد
خشـک شـود .فیلتـر را داخـل نگهدارنـدهی فیلتـر
قـرار دهیـد و در جـای خـود نصـب کنیـد.
• بـه هیـچ وجـه فیلتـر خیـس را داخـل دسـتگاه
قـرار ندهید.
• فیلترهـا را از نمایندگیهـای مجـاز خدمـات پس
از فـروش ناسـا الکتریک تهیـه نمایید.
• هرگـز از جاروبرقـی بـدون فیلتـر موتـور اسـتفاده
ننما یید .
6-1

6-2

5-1

5-2

راهنمای تمیز کردن فیلتر موتور

 .1دسـتگاه را خامـــوش کنید و دوشـاخه را از پریز
بـرق بیـرون آورید.

حالت پارک جاروبرقی

• زمانـی کـه میخواهید جاروبرقـی در حالت افقی
باشـد از گیرهی نگهدارنده واقع در قسـمت پشـتی
دسـتگاه استفاده میشـود(.مطابق تصویر )7-1
• گیـرهی نگهدارنده برای نگهداشـتن لوله ،خرطومی
و بـرس اصلـی بـرای مواقعـی کـه جاروبرقـی در
حالـت افقـی قـرار دارد ،اسـتفاده میشـود( .مطابق
تصویـر )7-2
• در صـورت عـدم اسـتفاده از جاروبرقی و نگهداری
آن در حالـت ایسـتاده از حالـت پـارک دسـتگاه
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اسـتفاده کنید .بـرای این منظور قلاب برس اصلی
را داخـل شـیار واقـع در پشـت بدنـه دسـتگاه قـرار
داده و بـه سـمت پاییـن فشـار دهیـد تـا در جـای
مشـخص شـدهی خود ثابت شـود( .مطابق تصویر
)7-3
7-1

7-2

7-3

راهنمای تمیز کردن و نگهداری دستگاه

 .1همیشـه قبـل از تمیـز کـردن و انبـار کـردن
دسـتگاه ،دسـتگاه را خاموش کنید و دوشـاخه را از
پریـز بـرق بیـرون آوریـد.

عیبیابی
عیب

 .2همیشـه پـس از اسـتفاده از دسـتگاه ،محفظـه،
لولههـا ،فیلتـر موتور و قطعات دسـتگاه را تمیز کنید.
 .3جهـت افزایـش طـول عمـر دسـتگاه و کارکـرد
مفیدتـر ،بهتر اسـت دسـتگاه همیشـه تمیز باشـد.
• پـس از اتمـام کار میتوانیـد جاروبرقـی را بـه
صـورت عمـودی جابجـا کنیـد یـا نگهداریـد .کافـی
اسـت قلاب متصل به بـرس اصلی را داخل شـیار
زیـر بدنـهی جاروبرقی قـرار داده و به سـمت پایین
فشـار داده تـا در جـای خـود محکم شـود.
 .4سـطح دسـتگاه ،لولههـا و قطعـات دسـتگاه را
بـا پارچـهای مرطـوب تمیز و سـپس خشـک کنید.
 .5پـس از اسـتفاده ،قطعـات جانبـی دسـتگاه را
داخـل جایـگاه خـود قرار دهیـد .قبـل از جمع کردن
کابـل برق ،دقت کنید که کابل آسـیب ندیده باشـد.
 .6جهـت عملکـرد بهتر دسـتگاه ،طول عمر بیشـتر
آن و اسـتفاده از خدمـات پـس از فـروش ،فقط از
لـوازم جانبـی و قطعـات اصلـی دسـتگاه اسـتفاده
کنید .
قطعـات و لوازم جانبی دسـتگاه را از نمایندگیهای
مجـاز ناسـا الکتریـک یـا بـا مراجعـه بـه سـایت
 www.nasaservice.comتهیـه کنیـد.
 .7بـرای تمیز کردن لوله خرطومی ،لوله تلسـکوپی
و بـرس اصلـی هرگـز از آب اسـتفاده ننماییـد .این
کار ممکن اسـت موجب پوسـیدگی ،زنـگ زدگی و
آسـیب به آنها شـود.

علت احتمالی

برق قطع است
دستگاه روشن نمیشود .دمای موتور از حد مجاز باالتر رفته
است.

راه حل
کابل ،دوشاخه و پریز برق را چک کنید.
منتظر بمانید موتور دستگاه خنک شود.

قدرت مکش به مرور
کاهش مییابد.

کیسهی گرد و خاک پر شده
است.
برس تمیز کننده ،لولههای
خرطومی و تلسکوپی مسدود
شدهاند.

کیسهی گرد و خاک را تخلیه کنید.
برس تمیز کننده ،لولههای خرطومی
و تلسکوپی را بررسی کنید در صورت
گرفتگی علت انسداد را برطرف کنید.

قدرت مکش کم و یا در
حال کم شدن است.

فیلتر با گرد و خاک مسدود شده
است.

فیلتر را از نظر میزان جذب گرد و خاک
بررسی کرده و در صورت نیاز تعویض
کنید یا آن را بشویید.
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انبار کردن و نگهداری از دستگاه

• قبـل از بسـتهبندی مجـدد محصـول ،از خشـک
بـودن قطعـات و بدنـهی دسـتگاه اطمینان حاصل
نما یید .
ً
ً
مجـددا
لطفـا پـس از اتمـام کار بـا دسـتگاه ،آن را
•
بسـتهبندی کنیـد و در جـای خشـک و بـه دور از
رطوبـت قـرار دهیـد.

مشخصات فـنی دستگاه
توان

 2600وات

فرکانس

 50هرتز

ولتاژ

 220تا  240ولت

گارانتی و خدمات پس از فروش

این محصول دارای  18ماه گارانتی و  5سـال خدمات
پـس از فـروش میباشـد .جهـت اطالعـات بیشـتر
در مـورد نحـوهی فعالسـازی گارانتـی بـه برگـهی
ضمانتنامـه در انتهـای ایـن دفترچـه مراجعـه کنیـد
یـا بـا شـمارهی  02145114تمـاس حاصـل فرماییـد.

Product storage & maintanence

• Before repackaging the product make sure
thats the parts & the body of the device are
dry.
• Please repack the device after finishing work
and place it in a dry place away from wet.

Technical specifications

2600 W

Power

50 Hz

Frequency

220 - 240 V

Voltage

Guarantee and after sales service

This device has 18 month guarantee and 5
years after sales service, for more information about guarantee and after sales
service condition please read the guarantee sheet in the end of this user manual or
call +982145114.

9/11

NS-9094
Vacuum Cleaner
6-1

Clean and maintenance guide
1. Always turn off and unplug the appliance

6-2

Vacuum cleaner park mode

• when you want the vacuum cleaner to be
in the horizontal position, use the holding
clip located on the back of the device. (As
shown in Figure 7-1)
• Holding clamp is used to hold the tube,
flexible tube and main brush when the vacuum cleaner is in the horizontal position. (As
shown in Figure 7-2)
• If you do not use the vacuum cleaner and
keep it standing, use the park mode. To do
this, insert the main brush hook into the groove
on the back of the device body and press down
to secure it in place. (As shown in Figure 7-3)
7-1

7-2

7-3

Troubleshooting
Problem

before cleaning and storing it.
2. Always clean the chamber, tubes, motor
filter and parts of the device after use.
3. To increase the life of the device and more
useful operation, it is better to always keep
the device clean.
• After finishing work, you can move or hold
the vacuum cleaner vertically. Simply insert
the hook attached to the main brush into the
groove under the body of the vacuum cleaner
and press down to secure it in place.
4. Clean the surface of the device, tubes and
parts with a damp cloth and then dry.
5. After use, place the accessories of the device in its place. Before assembling the power
cord, make sure that the cord is not damaged.
6. For better performance of the device, to
increase the life it and use of after-sales service, use only the accessories and main parts
of the device.
Obtain parts and accessories from certified
NASA Electric center or by visiting www.nasaservice.com.
7. Never use water to clean the flexible tube,
telescopic tube and main brush. This can
cause them to rot, rust and damage.

Possible cause

Solution

Device does not
turn on.

Power is off.
Motor temperature has
exceeded the allowable
limit.

Check the power cord, plug and
socket.
Wait for the motor to cool down.

Motor power
decreases overtime.

Dust bag is filled.
Cleaning brush, flexible or
telescopic tube is blocked.

Empty the dust bag.
Check flexible or telescopic tubes
and brush and remove the blockage
it. if it is blocked.

Suction power is low
or decreasing.

Filter is clogged with dust.

Check the filter for soil adsorption
and replace or wash if necessary.
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4. Remove the dust bag holder. Grasp the • Rinse and dry the “HEPA” filter only once
plastic handle of the bag and pull it out (as
shown in Figure 4).
5. Insert the new hygienic bag into the bag
holder and place it in its place (inside the
vacuum cleaner parts). Then close the lid of
the vacuum cleaner and make sure you have
done it correctly.
• Get new hygienic bags from certified NASA
Electric after sales service.
• For better performance and optimal performance, please check and wash the motor
protection filter and air outlet filter after each
bag change.
Alert!
The lid of the device will not close without putting the dust bag in place, please do not push
it and put the bag in place, then close the lid.
4

Tecnichal a device

It is recommended that you do not turn on
the vacuum cleaner at peak hours of power consumption, such as at the beginning of
the night, Regardless of the double costs of
these hours, fluctuations in electricity will
damage to the electrical systems of the device, especially the motor and the board;
Therefore, it is strongly recommended that
you do as much cleaning as possible in the
morning, evening or at midnight.

Replacing & cleaning the HEPA filter guide

1. Pull the filter cover clamp up to open the

“HEPA” filter cover. (As shown in Figure 1-5)
* Remove the “HEPA” filter. (As shown in
Figure 2-5)
* Remove the air outlet filter from the filter
cover.
2. Put the filters in place.
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every 3 months with water only, this will increase the life of the motor and prevent dirty
air from entering the environment.
• Wash the HEPA filter and the air outlet filter
and dry them thoroughly to remove moisture.
• Use cold water to wash the HEPA filter and
do not use hot water or detergent at all.
• Make sure the filters are completely dry
before placing them in the device.
• Avoid turning on the device without a filter.
• Do not use the filter if it breaks and replace
it. You can get the new filter from NASA
Electric after-sales service centers. (Please
call +982145114.)
• The “HEPA” filter and the air outlet filter
must be replaced at least once every six
months.
5-1

5-2

Motor Filter Cleaning Guide
1. Turn off the appliance and unplug it.
2. Open the tank lid by pulling the lid lock

to upwards.
3. Remove the bag holder along with the
dust bag.
4. Remove the motor protection filter holder.
(As shown in Figure 1-6)
5. Remove the motor protection filter from
the holder. (As shown in Figure 2-6)
6. Rinse the filter with cold water and allow
to dry. Insert the filter into the filter holder
and install it in place.
• Do not insert the wet filter into the device
under any circumstances.
• Obtain filters from certified NASA Electric
after-sales service center.
• Never use a vacuum cleaner without a motor filter.

NS-9094
Vacuum Cleaner
1-4

tains, shelves, bookshelves, lamps, clothes,
appliances, etc. Attach it to the end of the
telescopic tube opening.
5. A small brush is used to clean pillows, mattresses and chairs.
6. Taking the plug, unplug the power cord as
needed and plug it into the power outlet.
7. Turn the device on/off by pressing the “ON/
OFF” button.
8. Increase/decrease the suction power by
using the buttons on the device (as shown in
Figure 2-2)

1-5

1-6

2-1

Control panel
2-2

A

B

C

D

E

After finishing work with the device
1. Turn off the appliance and unplug it.
2. To collect the power cord in this model, just

A. Indicates that bag is full
B. Speed 1 (curtains, textiles, etc.) lowest grab the cord and pull it slightly to collect it ausuction
C. Speed 2 (sofa, backrest, sofa, etc.)
D. Speed 3 (carpets, rugs, kilims, etc.)
E. Speed 4 (parquet, ceramic, etc.) highest
suction

Using the series guide
1. The main brush has a pedal that adjusts ac-

cording to the level. (as shown in Figure 2-1)
• If the sweeping area is carpet, rug or kilim,
press the pedal down to raise the brush.
• If the place for sweeping is surfaces such as
parquet, tiles, ceramics, etc., press the pedal
upwards to lower the brush.
2. The corner tool is used to clean angled
and limited access points such as radiators,
drawers and wall corners, etc.
3. Telescopic tube is used for sweeping
bread crumbs, hair, etc. without installing any
parts on it.
4. Dust brush is used to remove dust on cur-

tomatically.
• When assembling the device cable, hold the
plug by hand to prevent the plug from colliding with the body of the device and to prevent
damage to the body of the device (as shown
in Figure 3).
3

Dust bag replacement guide
• If the bag full indicator indicates a constant
red color, it means that the dust bag is full
and needs to be replaced.
1. Turn off the appliance and unplug it.
2. Disconnect the flexible coupling from the
suction port by pressing the side latches on it.
3. Unlock the device tank by pulling the front
lock upwards.
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A. Device parts

Please read important safety warnings,
install the device parts guide or using the
device guide.
A1. Dust bag
A2. Bag holder
A3. Motor protection filter holder
A4. Motor protective filter
A5. HEPA filter
A6. Air outlet filter
A7. HEPA filter door
A8. Lid lock clip
A9. Suction mouth
A10. Tank lid
A11. Carrying handle
A12. Indicates that the bag is full
A13. Reduce speed button
A14. On/Off button
A15. Tube and brush holder
A16. Motor protective filter housing
A17. Increasing speed button
A18. wheels
A19. Main body

B. Enclosure and assembly of device interface tubes
B1. Flexible tube
B2. Cane handle
B3. Flexible coupling
B4. Telescopic tube
B5. Telescopic tube latch

3. Place the flexible coupling on the suction port and press down slightly until a tick
is heard and the flexible tube. (As shown in
Figure 1-3)
4. Attach the telescopic tube to the cane
handle, push the telescopic tube latch down,
and adjust the height. Then lift your hand off
the latch to lock the telescopic tube to a certain height. (as shown in Figure 1-4)
5. Attach the brush to the end of the telescopic tube. (as shown in Figure 1-5)
6. Unplug the power cord as needed and plug
it into an electrical outlet.
7. Press the on/off button to turn on the device and adjust the suction power using the
increase/ decrease button (- & +) and according to the control panel guide. (As shown
in Figures 1-6)
• Side brush holder Designed to hold furniture
brushes, dusting brushes and corner tools.
• The side brush holder can be connected to
a cane handle and a telescopic tube.
• The recommended operating time for the
device is a maximum of 7 minutes. The device must then be switched off for at least 5
minutes to restart.
• The length of the power cable of device is
“5.5” meters and the maximum sound of the
device is equal to “70” decibels.
1-1

C. A set of accessories

C1. Side brush holder
C2. Main brush with pedal
C3. Furniture brush
C4. Dust brush
C5. Corner tool

1-2

Using the device guide
1. Open the lid of the vacuum cleaner tank 1-3
by pulling the lid lock upwards. (As shown in
Figure 1-1)
2. Check that the dust bag and motor protection filter are in place, then close the tank lid.
(As shown in Figure 1-2)
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B2
A1
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B4
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B5
B1

A9
A2
A 10
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A 11

A 18

A 12
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A 17

A 13

A 14
A 15

A 16
A5

A6

A7
C1

C2

C3

C4

C5
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Important safety warnings
Please read the important safety warnings,
parts installation guide and user manual before using the device.
1. before using the device, make sure that the
voltage of your area matches the voltage of
the device.
2. This appliance is not intended for use by
person (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a
person responsible for their safety.
3. Children should be supervised and restricted to ensure that they do not play with
the device.
4. this appliance is intended home use and
the following:
• stores, offices and other workplaces
• garden houses
• hotels and motels
• places where bed and breakfast facilities
are available
5. Do not leave the appliance unused while
it is plugged in. If you do not use the device
or before service, turn it off and unplug it.
6. In case of any problems and breakdowns
in any of the components of the device, including power cord and plug, never use the
device and immediately contact one of the
nearest NASA Electric after-sales service
centers or send the device to the center.
7. In case of failure of a component of an
arbitrary device, do not replace it with similar
parts and be sure to contact NASA Electric
after-sales service. (Please call +982145114
for more information.)
• Contact an certified after-sales service representative to repair and supply spare parts.

3

8.Becarefulthatchildrendonotclosethedevice.
9. Acids, acetones and solvents cause damage and rot or rust to various parts of the
device. Please do not use such materials to
clean the device.
10. Never use the device to clean flammable
solvents and objects impregnated with such
solvents, flammable particles, liquids such as
gas, oil, alcohol, thinner and objects hotter
than 60 degrees Celsius. If such materials
are used, there is a risk of explosion and fire.
11. Do not point or inlet of the device at people or animals. Never use the appliance to
clean people or animals.
12. Do not insert anything into the openings
of the device. Do not use the vacuum cleaner
if it is blocked. Clean the mouth of the vacuum cleaner from dust, lint, hair and anything
that reduces airflow.
13. Hold the plug when winding the cable. Be careful not to hit the plug too hard.
14. Unplug the appliance before plugging it in.
15. Do not vacuum burning objects, such
as cigarettes, matches, or hot ashes.
16. Do not use the device without inserting a
dust bag and filter.
17. Gently pull the cable, do not use it as a
handle; Keep it away from sharp edges and
corners. Do not place the device on the cable.
Also keep the cable away from hot surfaces.
18. When unplugging, do not unplug the cable, but grab and unplug it.
19. Never use the device to clean wet surfaces and collect liquids.
20. Be very careful when cleaning stairs.
21. If you use an electric three-way, make
sure the three-way is safe and undamaged.
22. Do not use the device outdoors or on wet
surfaces to reduce the risk of electric shock.
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NASA electric Vacuum Cleaner NS-9094 User manual
Thank you for your tact and trust in the NASA electric brand.
This user manual has been prepared for suitable use as well as better
maintenance of device. Please read carefully before using the appliance and keep it well for next uses.

