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 احتیاط ها و هشدارها :



ابتدا باید همه جوانب کار قبل از استفاده از دستگاه درست است و واشر های کل اتصاالتبطور درست  -1

 بسته شده باشد :

( را حرکت دهید و اسپری کنید ، تمامی Rockآب را به میزان متوسط به مخزن اضافه کنید، راک ) (1

چک کنید و چک کنید که کدام سوییچ سالم و انعطاف پذیر است و اسپری بطور مداوم و نشتی ها را 

 درست کار می کند.

بعد از اضافه کردن بطری کل مخزن را با کاور محکم بپیچید به طوریکه از تکان خوردن شدید آن  (2

 جلوگیری شود.

 هنگام استفاده باید به موارد زیر توجه کنید : -2

مخزن دیگر محرک باشد و به مشکالت واکنش دهنده توجه کنید . زمانیکه واکنش دهنده باید در  (1

واکنش دهنده را به جعبه اضافه میکنید نمی توانید فیلتر درون مخزن را خارج کنید و زمانیکه واکنش 

 دهنده نشتی دارد میتوانید سوییچ را قطع کنید.

 هنگامیکه مخزن نشتی دارد به اندازه کافی پر نمیشود. (2

 اویه بین را بر طبق هرطور که راحت هستید تنظیم کنید.باید ز (3

مرتبه اهرم را فشار دهید و فشار را زیاد کنید ، سوییچ را روشن کنید و سری اسپری را که  8تا  6برای  (4

 قابلیت تنظیم دارد.

اسپری که مورد نیاز است میتوانید تنظیمات قسمت باالیی لوله اسپری یا فن لوله اسپری را بر طبق  (5

 تغییر دهید.

 شما حتی در زمان بارندگی میتونید از اسپری استفاده نکنید فقط ماسک و دستکش فراموش نشود. (6

 در حالت اسپری کردن سیگار کشیدن و استفاده از مشروبات الکلی ممنوع است.

 ید.بعد از اتمام کار ، حتما بدن و دستهایتان را که با اسپری در تماس بودند را با آب و صابون بشوی (7

 .استفاده از دستگاه هنگام خستگی ، هیجان یا بی حوصلگی ، کودکان و خردساالن اکیدا ممنوع میباشد (8

 

 

 

 حفاظت و نگهداری



 

بعد از هر استفاده روزانه ، باید مخزن را با آب بشویید و سپس آنرا با آب تمیز کنید و دسته را حرکت دهید، 

ا اسپری کنید تا درون لوله ها هم تمیز شود. باید اسپری را به سوییچ را روشن کنید و برای چند دقیقه آب ر

 دقت بشویید.

 

 

 لیتری جدید  16نمودار ساختار سم پاش پالستیکی 

 مشخصات ساختاری

 خروجی 3 مهره میله اسپری 2 میله اسپری 1

 لوله الستیکی 6 حلقه الستیکی 5 حلقه الستیکی 4

 قفل کننده کمربند 9 الستیکیهسته لوله  8 کالهک الستیکی لوله 7

  12 خار رینگی 11 قالب بند 10

 پیچ 15 پمپ 14 قفل کننده کمربند 13

 کمربند سوییچ 18 کالهک الستیکی 17 دریچه 16

 محفظه هوا 21 اهرم  20 بند 19

 پوشش اهرم 24 واشر  23 مخزن اصلی 22

 گیره دسته 27 فیلتر 26 تنظیم کننده فشار هوا 25

 مهره اسپری کننده 30 کاور 29 نگهدارندهپین  28

 

 

 


