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 نکات مهم: شماتیک نصب مه پاش چهار طرفه سبز

 

  بار 2.5مه پاش برای کارکرد صحیح نیاز به حداقل 

آب شهری معموالً بیشتر از این فشار دارد. فشار 

بایست مقدار است، ولی اگر کمتر از این مقدار بود می

 حتما از پمپ استفاده کنید.

 ها مسدود شدند، اگر در اثر رسوب یا ناخالصی نازل

داخل آن یک قطعه بخش سبز رنگ را باز کنید، 

ی طوسی رنگ قرار دارد، هر دو قطعه سبز و طوس

 .رنگ را داخل سرکه بخوابانید تا رسوبات کنده شود

 !به هیچ عنوان وسیله نوک تیز وارد مه پاش نکنید 

  این مه پاش بیشتر برای گلخانه طراحی شده، اگر

خواهید شما آن را برای خنک شدن خودتان می

متری از  3الی  1.5استفاده کنید با فاصله حداقل 

قرار دهید تا فقط باد گرم از البه  یصندل یا محل میز

الی مه پاش عبور کند و نسیم خنک به شما برسد، 

در غیر این صورت رطوبت آن ممکن است وسایل 

  شما را مرطوب یا خیس کند.

 مه پاش چهار طرفه عددی 8پکیج  راهنمای نصب

 قدم چهارم قدم سوم قدم دوم قدم اول

 
  

 

 

 5الی  3عدد لوله به طول تقریبی   7 ابتدا

ها . دقت بفرمائید لولهسانتی متر برش بزنید

)کج و دندونه دار  صاف و عمود بریده شود

ها ، حتماً از یک قیچی برای براش لولهنبرید(

 استفاده کنید. 

ها را بر روی نازل مه پاش قرار دهید. این ایه نازلپ

. یک طرف  نازل مه پاش تکرار کنید 8برای  کار را

ر آن بدون دندونه دار است و طرف دیگاین قطعه 

محل اتصال لوله  دندونه است. بخش دندانه دار آن

 است، طرف دیگه را وارد نازل کنید.

های ید نازلخواهلوله را با فاصله دلخواه که می

و وسط  مه پاش را به آن متصل کنید برش بزنید

ه از ابتدای لوله: تکن. آن را سه راهی قرار دهید

 را در نظر بگیرید که از شیر آب با مقداری لوله

خواهید لوله بکشید فاصله داشته محلی که می

  باشد

های برش خورده قرار خشر بسه راهی را د

 3های دهید و از وسط سه راهی )ناف( لوله

اید را روی آن قرار سانتی که برش داده 5یا 

طرف دیگر را به نازل متصل کنید. دهید و 

تکرار کنید. به ها این کار را برای بقیه نازل

وارد پایه نازل سقیما به جز نازل آخر به م

 شودمی

 (ای شنیفیلتر دو مرحله) :اختیاری )تهیه کردن تایمر مه پاش( :اختیاری قدم ششم قدم پنجم

    

بر روی قطعه بست ابتدایی یک بخش مهره 

مانندی قرار داد آن را باز کنید، لوله را از داخل 

خار بست  لوله را روی بخش ید، آن عبور ده

ابتدایی تا انتها فشار دهید، بست ابتدایی را به 

بوشن متصل کنید. )این قسمت نیاز به نوار 

 تفلن دارد(

وشن تبدیلی و بست ابتدایی را به شیر آب شهری ب

متصل کنید و شیر آب را تا انتها باز کنید تا آب با 

فشار وارد لوله شود. هرچه فشار آب بیشتر باشد 

تر خواهد بود. اگر آب از کارکرد مه پاش مناسب

 نازل خوب بیرون نیامد یعنی فشار آب پایین است!

شود مه پاش در فواصل این قطعه باعث می

کنید روشن و خص میمشمنظمی که شما 

باشد و داخل پک نمی خاموش شود. این قطعه

بایست با مراجعه به فروشگاه اسمارت بین آن می

 را تهیه کنید.

های مکن است به دلیل رسوب یا ناخالصیم

های مه پاش مسدود شود، خل آب نازلدا

ابل شست و شو هستند ها قهرچند نازل

شدن آنها  ولی برای جلوگیری از مسدود

ای تهیه توانید فیلتر شنی دو مرحلهمی

 کنید.
 


