
 

با پیشرفت علم و تکنولوژی کارواش های خانگی به بازار آمد و باعث شدند بتوانیم بدون رفتن به کارواش و صرف هزینه و وقت ماشین 

را بشوییم. در واقع کاری که کارواش ها انجام می دهند این است که آب را با فشار باال به ماشین پاشیده و با مواد شوینده آن را تمیز 

عملکرد بهترین کارواش های خانگی به این صورت است که با فشار بسیار کم آب را دریافت میکنند، به وسیله موتوری که کنند. می

دارند آب را با فشار زیاد به سمت مورد نظر پرتاب می کنند و با مخزن شوینده ای که دارند با پاشش کف کثیفی های سطح ماشین 

محصول فوق العاده برای شستشو و تمیزی خودرو، موتورسیکلت ها و مواردی مانند حیاط،  یک کارواش خانگی. را از بین می برند

 .کندپارکینگ، نمای ساختمان، راه پله آپارتمان ها است و بسیاری از مکانهای که شستشو را راحت و سریع می

 

 

 چگونه کارواش خانگی بهتری بخریم؟

 مدنظر قرار دهیمنکاتی که در انتخاب بهترین کارواش خانگی باید 

 :وزن مناسب

اولین مساله ای که در هنگام خرید باید به آن توجه شود ابعاد کارواش است. فراموش نکنید کارواش وزن مناسبی داشته باشد و هم 

 .اندازه و طرحی داشته باشد که برای استفاده راحت باشد

 

 :طول کابل

د. دستگاه هایی که کابل بلند دارند سبب راحتی بیشتر در هنگام استفاده تقریبا تمام دستگاه ها با برق مستقیم شهر کار میکنن

 میشوند. کابل برق بلند مشکل دور بودن از پریز برق را در بعضی از مکان ها تا حد زیادی حل میکند

 

 :موتور مناسب

موتور عملکرد ضعیفی داشته باشد بهتر است هنگام خرید این دستگاه حتما به توان موتور و قدرت پاشش آب آن توجه کنید. اگر 

باید چندین بار یک محیط را شستشو دهید. ضعیف بودن موتور باعث میشود زمان زیادی صرف شود در نتیجه انرژی زیادی تلف 

 خواهد شد

 



 :مخزن مواد شوینده

شستشوی خودرو و یا یک وسیله کارواش های خانگی مدل های مختلفی دارند که یک نوع آن با مخزن مواد شوینده است. در هنگام 

 .کثیف متوجه این مزیت در برخی از کارواش ها خواهید شد

 

 :برخورداری لوازم جانبی شستشو

برخی از کارواش ها حالتهای مختلفی از پاشش آب و مواد شوینده مخزن را دارند. انواع پاشش مستقیم و غیر مستقیم که این قابلیت 

ان قابل توجه باشد. از جمله لوازم جانبی که دستگاه ها میتوانند داشته باشند میتوان به انواع براش می تواند برای اکثر مصرف کنندگ

برای سطوح مختلف، براش مخصوص شست و شوی ماشین، لنس مخصوص، نازل توربو، جت نازل، محلول های تمیز کننده و 

 .خرطومی مخصوص اشاره کرد

 

 :نوع کاربری کارواش خانگی

شوند. اگر برای تمیز کردن کثیفی های سفت و سخت به آب گرم نیاز دارید دو دسته آب گرم و آب معمولی تقسیم می ها بهکارواش

کارواشی انتخاب کنید که قابلیت استفاده از آب گرم را داشته باشد. اگر برای تمیز کردن دوچرخه، کثیفی های معمولی که ماندگاری 

بار نیاز شما را تامین میکند. این کارواشها در رده کارواش کم قدرت قرار می گیرد. کارواش  100باال ندارند مدلی با فشار حدود 

بار برای کارهای تخصصی تر مانند نظافت پاسیو و ماشین استفاده میشوند. کارواش های قدرتمند فشار  110های رده میانی با فشار 

 .میون استفاده می شودبار به باال برای کارهای سنگین مانند نظافت جاده، کا 120

 

 :قیمت کارواش خانگی

قیمت کارواش خانگی با توجه به امکاناتی که دارد و توان موتور و همچنین مسائل ظاهری مانند: اندازه، طراحی، رنگ، وزن و غیره 

ز می باشند. میلیون تومان نی 20هزار تومان شروع شده و بعضی از مدل ها حتی تا  700قیمت آن از ” مشخص میشود، معموال

توجه داشته باشید منظور کارواش خانگی است نه صنعتی. اما نکته مهم این است که گران ترین کارواش بهترین کارواش برای شما 

 .نیست

 

 :مراحل شستشو با کارواش خانگی



 :شستشوی ابتدایی

در ابتدا گرد و خاک سطح ماشین را بشویید. برای این منظور از نازل متغیر استفاده کنید. آن را در زاویه عریض تنظیم کنید که 

 به نیاز شکننده قدرت کافی برای شستشوی خودرو بدون آسیب دیدن رنگ بدنه را دارد. و برای شیشه ها، چراغ ها و قسمت های 

 .باشد می آب فشار رکمت قدرت و تر عریض زاویه یک

 

 :شوینده مواد از استفاده

نازل کارواش خانگی را بر روی عریض ترین حالت ممکن و قدرت فشار آب را در کمترین حالت ممکن قرار دهید و سپس بر روی 

شوینده مدت طوالنی بدنه خودرو مواد شوینده پاشش کنید. بگذارید مواد شوینده برای دقایقی بر روی خودرو باقی بماند. نباید مواد 

 .بر روی خودرو بماند ممکن است لکه باقی بگذارد و به سختی شسته شود

 

 :شستشوی آلودگی ها و لکه های سخت

بعد از زدن مواد شوینده بر روی ماشین برای لکه های سخت از یک برس یا اسفنج برای شستشو استفاده کنید. اگر از این اسفنج یا 

 با است ممکن ستفاده می کنید بهتر است این کار را پس از شستشوی بدنه و شیشه ها انجام دهید. برس برای شستشوی الستیک ا

 .کند خش و خط دچار را خودرو باشد چسبیده اسفنج به ریزه سنگ ها چرخ نظافت

 

 :شستشوی نهایی با فشار آب مناسب

متغیر و قابل تنظیم در دسترس نبود سعی کنید در فاصله  از فشار کمتری برای شستشوی شیشه ها استفاده کنید و اگر نازل با زاویه

 .دورتری از خودرو قرار بگیرید تا بدنه خودرو صدمه نبیند

 

 :امکانات کارواش خانگی

متر بیشتر باشد تا به  ۵در خرید کارواش خانگی به اینکه شیلنگ بلندی داشته باشد هم توجه کنید. بهتر است طول شیلنگ از 

رو حرکت کند. همچنین بهتر است کارواش چرخ دار باشد تا حمل و نقل آسان و راحتی داشته باشد. بهترین راحتی اطراف خود

 .کارواش خانگی باید قابلیت نصب نازل متغیر و قابل تنظیم را داشته باشد تا بتوان با آن بدنه خودرو را بدون آسیب نظافت کرد

 



 

 : نکات مهم شستشو با کارواش

 است از نازل دوار استفاده نشود این نازل قدرتمند بوده به رنگ خودرو آسیب وارد می کند برای شستشوی بهتر. 

  مراقب فشار آب اولیه بعد از روشن کردن دستگاه باشید. این فشار بسیار باال است و سعی کنید نوک نازل به سمت

 .زمین باشد

 سطوح سنگی استفاده نکنید. سنگ ریزه ها  سعی کنید خودرو را بر روی سطح سفت بشویید و به هیچ وجه بر روی

 .به خاطر برخورد با فشار زیاد آب پرتاب نشوند

 قسمت هایی که رنگ از بین رفته است از آب پر فشار استفاده نکنید ممکن است رنگ بیشتری از بین برود. 

 نفجار الستیک شوداز پاشش پر فشار آب بر روی الستیک هایی که قدیمی هستند اجتناب کنید ممکن است باعث ا. 

  هرگز از پاشش آب پر فشار برای شستن موتور خودرو استفاده نکنید. همچنین قبل از استفاده از کارواش خانگی از

 .بسته بودن پنجره ها و دربهای ماشین مطمئن شوید

  استهرگز به مدت طوالنی از آب پر فشار بر روی دریچه هوای جلوی کاپوت استفاده نکنید این قسمت حساس. 

 کارواش خانگی خود را در مکانی نگهداری کنید که خشک و دارای تهویه باشد 

 زدگی و ترکیدگی آن جلوگیری شوددر فصل زمستان آب باقی مانده داخل پمپ را خالی کنید تا از یخ. 
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