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مشخصات فنی

RH-4260B مدل

برق مستقیم 12 ولت )فندک خودرو( منبع تغذیه 

PSI 160 ماکزیمم فشار

400 لیتر بر دقیقه حجم باد خروجی بلوور 

80 سانتی متر طول نازل باد 

48 سانتی متر طول خرطومی بلوور 

3 متر طول سیم تغذیه فندکی 

1.6 کیلوگرم وزن 
1 عدد نازل باد توپ، 1 عدد مبدل باد تایر،

1 عدد مبدل باد تشک بادی متعلقات 

اجزا و قطعات دستگاه

کلید 2کلید 1

کلید 3
کلید 5کلید 4

.روشن کردن دستگاه
بعد از اتصال سری به فندک خودرو، با فشردن کلید )3(، دستگاه روشن شده و آماده به کار می 
باشد. با فشردن مجدد کلید )3( واحد های نمایشگر به بار )BAR( و نیز کیلوپاسکال )KPA( تغییر 

خواهد کرد. دقت شود واحد نمایشگر دستگاه به صورت پیش فرض PSI می باشد. 

.تنظیم فشار عملکرد تلمبه
این دستگاه دارای سنسور سنجش فشار می باشد. این ویژگی باعث می شود که عملکرد دستگاه 
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پس از رسیدن به فشار مدنظر،  متوقف شود. این امر مانع باال رفتن فشار در محفظه نگه دارنده 
فشار )مانند تایر(، می گردد.

جهت تنظیم فشار مطلوب از کلید های مثبت و منفی )کلید های 2 و 4( استفاده نمایید. بدیهی 
است با فشردن کلید منفی )2( فشار عملکرد کمتر و با فشردن کلید مثبت )4( فشار عملکرد قطع 

کن بیشتر خواهد شد.

توجه!
در صورتی که نمایشگر عدد صفر را نمایش دهد، به این معناست که سیستم قطع کن کار نمی کند 

و عملکرد قطع کن تلمبه غیر فعال می باشد.

.راه اندازی تلمبه
ابتدا نازل باد را به ورودی باد وسیله مد نظر متصل کنید. سپس برای راه اندازی دستگاه در حالت 
تلمبه، کلید سه حالته ) I  O  II ( )کلید 5( را در وضعیت I قرار دهید. در این حالت تلمبه دستگاه 
شروع به کار می کند و فشار باد وارد محفظه می شود. نمایشگر دستگاه نیز همزمان، افزایش فشار 

محفظه را نمایش می دهد. پس از اتمام کار، کلید 5 را به وضعیت صفر )O( تغییر دهید. 

.راه اندازی دمنده )بلوور(
مراحل باال را که مربوط به روشن کردن دستگاه می باشد، را مجدد تکرار می کنیم. در ادامه، برای 
استفاده در حالت بلوور، کلید 5 را در حالت II قرار داده و در نتیجه دمنده دستگاه روشن خواهد 

شد.
قبل از این امر بهتر است خرطومی روی دستگاه را به خروجی باد پشت آن متصل نموده و سپس 

اقدام به روشن کردن دستگاه نمایید.
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.خاموش کردن دستگاه
و  دستگاه خاموش شده  نمایش  ثانیه، صفحه   4 مدت  به   3 کلید  داشتن  نگه  فشرده  در صورت 

عمکلرد های دستگاه به غیر از چراغ قوه آن غیر قابل دسترس می شود.

.استفاده از چراغ قوه
بعد از اتصال دستگاه به منبع تغذیه، با تغییر حالت کلید 1 بر روی  حالت عالمت چراغ ، چراغ قوه 

دستگاه روشن خواهد شد.
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