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 از قطعاتقبل از شروع آموزش و نحوه نصب بهتر است کمی با قطعات و کاربرد آنها آشنا بشویم. برای همین در ادامه توضیح مختصری در مورد هر کدام 
 :مه پاش خانگی در خدمت شما هستیم

شود و از داخل آب به صورت پودر شده آب بیرون دهد. درواقع آب وارد این قطعه میاین قطعه مهمترین بخش مه پاش را انجام می   نازل مه پاش:
قرمز رنگ داخل  پالستیکیآید. این قطعه ممکن است بعد از مدتی استفاده رسوب بگیرد. برای شست و شو قسمت طوسی رنگ را با دست باز کنید و قطعه می
ها پاک شود. به عیچ عنوان وسیله نوک تیز مانند ساعد داخل سرکه یا وایتکس یا جوهرنمک بخوابانید تا رسوب 24را به همراه سر نازلی طوسی به مدت آن 

 سوزن، سنجاق یا سیم مفتول وارد سوراخ مه پاش نکنید.

شود و بخش زیرین مه پاش میستفاده نشود. این قطعه از یک طرف وارد این قطعه شبیه به سه راهی است، لطفًا اشتباه ا پایه نازل بین راهی مه پاش:
 شود.از دو طرف به لوله مه پاشی که در داخل این جعبه قرار گرفته متصل می

شود. لوله به گیرد و به صورت خشابی )بخش بدنه آن( را اگر پایین بکشید دوباره از سرشلنگی جدا میاین قطعه اول لوله مه پاش قرار می بست ابتدای:
 شود.سر باریک این قطعه متصل می

½  شود. اگر سایز شیر آب شما این قطعه دو بخش دارد، بخش سبز رنگ آن و بخش اصلی آن که بر روی شیر آب متصل می اینچ: 1.2سرشلنگی با تبدیل 
 اینچ متصل شود.¾ به سرشلنگی سایز  ، در غیر این صورت آن را باز کنید تااست تبدیل سبز رنگ را بزارید سر جای خودش بماند

از این قطعه فقط در صورتی استفاده کنید که آب منطقه شما دارای امالح یا ناخالصی باشد، چرا که اگر آب شما تمیز باشد و از این قطعه  فیلتر تصفیه آب:
 استفاده کنید باعث کاهش فشار آب و در نتیجه افت پاشش مه پاش خواهد شد.

ها باشد و برای برش آن حتمًا از یک قیچی استفاده کنید و حتمًا مراقب باشید که برشمیلیمتر است. جنس آن نرم می 6: این لوله سایز لوله مه پاش
 صاف و عمود بریده شده باشند. جهت نصب نازل مه پاش بر روی لوله با قیچی لوله را ببرید و لوله مه پاش را به آن متصل کنید.

 خواهد لوله مه پاش را در دو مسیر مجزا لوله کشی کنید می توانید از این قطعه استفاده کنید.اگر می سه راهی:

ها نیاز به توانید از زانویی استفاده کنید. هرچند لوله مه پاش منعطف است و خیلی وقتاگر لوله از کنج دیوار عبور خواهد کرد برای زیبایی کار می زانوئی:
 زانوئی نخواهد شد.

 در انتهای لوله این قطعه را قرار بدهید تا آب بیرون نریزد.های مه پاش را نصب کردید زمانی که لوله مه پاش و نازل بند:ته 

 چند نکته مهم برای نصب: 

 داشته باشد تا فقط باد و نسیم مه پاش شما را خنک کند. متر از محل نشستن شما فاصله  2الی  1.5خواهید استفاده کنید حتمًا اگر مه پاش را برای خنک کردن محیط استراحت خودتان می
 اگر نازل مه پاش دقیقًا باالی سر شما نصب شود ممکن است بعد از مدتی کارکرد میز، صندلی یا سایر وسایل را مرطوب یا خیس کنند.

 باالی گیاهان قرار دهید تا رطوبت به گیاه برسد. خواهید نازل را دقیقاً اگر مه پاش را برای گلخانه، فضای سبز، سالن زعفران یا کشت قارچ می 
 کند شود و به صورت اتوماتیک مه پاش را روشن و خاموش میدر کنار این سیستم استفاده کنید. این قطعه به شیر آب شهری متصل می )تایمر مه پاش( کاتوماتیاز سیستم  کنمپیشنهاد می

 بخش تجهیزات مه پاش مراجعه کنید. SmartBeen.comش خواهد یافت. جهت تهیه تایمر مه پاش به وبسایت و هوا بهتر خنک خواهد شد و مصرف آب به شدت کاه
  بین بار فشار آب نیاز دارد. اگر فشار آب کمتر یا بیشتر از این حد باشد مه پاش به درستی عمل نخواهد کرد. محدوده فشار آب شهری معموال 6.0الی  2.5این مه پاش برای کارکرد صحیح به 

 ای نخواهید داشت.درصد مواقع نیاز به قطعه جداگانه90همین مقدار است و در 
 هیچ عنوان وسیله نوک تیز وارد سوراخ مه ها رسوب بگیرند، برای شست و شو آنها بخش طوسی رنگ را باز کنید و آنها را با وایتکس یا سرکه بشورید، به ممکن است بعد از مدتی استفاده نازل

 د.پاش نکنی
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کنید. دقت کنید که نازل ها روی پایه نازل قرار خواهند گرفت و ما فقط برای نشان دادن پکیج مه پاش آگرو را مشاهده میدر عکس فوق شماتیک نصب 

قیچی معمولی صاف و عمود  گیرند و سپس لوله را با یکنصب آنها را در شماتیک فوق دور از پایه نازل قرار دادیم. نازل ها روی پایه نازل قرار می فرایند
( سپس لوله را وارد پایه نازل کنید و در انتهای خط از کور کن استفاده کنید. اگر خواستید جایی حتمًا صاف ببرید، دندونه دار یا کج بریده نشود برید ) می

درجه داشت از زانویی استفاده کنید. البته  90زاویه ز به از مسیر دو ردیف لوله مه پاش قرار بدهید از سه راهی استفاده کنید و اگر جایی از لوله کشی نیا
 توانید از دو عدد زانویی داخل پکیج استفاده کنید.لوله داخل پکیج آنقدری نرم است که به راحتی کنج دیوارها خمیده شود، ولی برای زیبایی کار می

 قدم سوم: :قدم دوم :قدم اول

   
صاف و عمود  لوله را با قیچی برش بزنید )حتما

فاصله و تعداد این برش بسته به محل  باشد(
قرار گیری نازل مه پاش و بر اساس سلیقه شما 

 تواند متقیر باشد.می

و پایه نازل را روی لوله و بین برش قرار دهید. 
. این کنید پایه نازللوله را محکم و تا انتها وارد 

قسمت نیاز به چسپ یا نوار تفلن ندارد. فقط 
 ا روی سه راهی فیکس کنید.لوله ر

پایه نازل قرار دهید و نازل مه پاش را بر روی 
تکرار های مه پاش این کار را برای بقیه نازل

 کنید.

 قدم ششم )اختیاری( :پنجمقدم  :چهارمقدم 

 
  

انتهای مسیر را با چند سانت لوله از پایه نازل 
انشعاب بگیرید و سپس به کور کن متصل کنید. 

 شودکن به صورت فیتینگی وارد لوله میکور 

قطعه سبز رنگ را به شیر آب متصل کنید و از 
میلیمتر متصل  6بخش زیرین آن به لوله سایز 

شلنگی داشت آن را . اگر شیر آب شما سرکنید
باز کنید و قطعه ای که همراه پکیج وجود دارد 

 را نصب کنید.

ای که مه پاش را به آن متصل اگر آب منطقه
اید ناخالصی یا امالح دارد از فیلتر استفاده کرده

کنید، در غیر این صورت فیلتر را نصب نکنید، 
 گیرد.که جلو فشار آب را می چرا

بندید لوله مه پاش زیر الچیق یا زیر تابلو یا غیره متصل کنید. فقط مراقب باشید اگر دارید با میخ آنتنی آن را به میای به دیوار، دور آتوانید با هر وسیلهلوله مه پاش را می

 افتد و مه پاش به درستی کار نخواهد کرد.میخ له نشود، در این صورت افت فشار در لوله اتفاق می


