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َم چىان کٍ قسمت الستیکی تاالی آتپاش را دراوتُای سمت راست وگٍ داضتٍ ایذ ، ترای  -4

افسایص قطاع پاضص آچار را درجُت عقرتٍ َای ساعت ي ترای کاَص آن ، آچار را در خالف 

 درجٍ افسایص یا 90 درجٍ چرخص ، قطاع را 360َر . جُت عقرتٍ َای ساعت تچرخاویذ 

 .کاَص می دَذ 

 . درجٍ قاتل تىظیم است 360 تا 40قطاع پاضص تیه  -5

 

 

 .  آتپاش َای مخفی ضًوذٌ َاوتر تایذ َم سطح زمیه وصة ضًوذ 

 

 تنظیم قطاع پاضص 

 .           تًصیٍ می ضًد قثل از وصة آتپاش قطاع پاضص آن تىظیم گردد 

تا کف دست خًد قسمت الستیکی تاالی آتپاش را در جُت خالف عقرتٍ َای ساعت تٍ  -1

 .سمت چپ تا تًقف کامل تچرخاویذ 

قسمت الستیکی تاالی آتپاش را در جُت عقرتٍ َای ساعت تٍ سمت راست تا تًقف کامل  -2

ترای تىظیم قطاع پاضص قسمت الستیکی تاالی آتپاش تایذ در ایه مًقعیت . تچرخاویذ 

  .تاضذ

 

  ( 4 ي3ضکل  ). اوتُای پالستیکی آچار مخصًظ َاوتر را ريی قسمت تىظیم قرار دَیذ  -3
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 تنظیم ضدت ریزش 

ترای .  دروًاحی خیلی خطک یا مرطًب می تًاویذ تا تعًیض وازل ضذت ریسش را تغییر دَیذ 

ترای وصة وازل مراحل زیر . وًاحی خطک وازل تسرگتر ي ترای وًاحی مرطًب وازل کًچکتر وصة کىیذ 

 : اجرا می ضًوذ 

رایسر .  درجٍ تچرخاویذ 90اوتُای پالستیکی آچار را ريی پیچ تاال آيروذٌ قرار دَیذ ي  -1

  (8ضکل  ). را تٍ سمت تاال تکطیذ تا پیچ تعًیض وازل ومایان گردد 

تا اوتُای فلسی آچار ، قسمت تىظیم پیچ ضعاع را در خالف جُت عقرتٍ َای ساعت  -2

وازل مًجًد را می تًان تا تاال کطیذن پیچ ي تٍ جریان اوذاخته آب ي یا تٍ . تچرخاویذ 

 .يسیلٍ اوثردست وًک تاریک از طریق گًضٍ َای وازل خارج کرد 

سپس پیچ تىظیم ضعاع را تٍ سمت پاییه .وازل دلخًاٌ را در محل آن قرار دَیذ  -3

  (7ضکل  ).  درجٍ است 25تًجٍ داضتٍ تاضیذ کٍ زايیٍ تراجکتًری وازل . تچرخاویذ 

 

 

 تنظیم ضعاع پاضص 

 ترای تىظیم ضعاع پاضص آتپاش ، اوتُای فلسی آچار را ريی قسمت تىظیم پیچ ضعاع قرار 

ترای افسایص ضعاع ، پیچ را در خالف جُت عقرتٍ َای ساعت ي ترای کاَص آن پیچ را در جُت . دَیذ 

  (6ضکل  ).   درصذ کاَص یاتذ 25ضعاع پاضص وازل می تًاوذ تا . عقرتٍ َای ساعت تچرخاویذ 

 در جُت عقرتٍ َای ساعت آن را از کار می اوذازد  (چرخص کامل) تار 5 چرخاوذن پیچ  تیص از. 
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 انتهای پالستیکی

 انتهای فلزی
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