
پکیج ایران رادیاتور ۰۴ ۰۴ ۰۴خطای   

  

ایران رادیاتور می پردازیم 04 04 04در این متن به بررسی دقیق ارور   

است  مربوط به فن یا پرشر فن  این خطا به طور کلی  . 

این متن را  04 04 04اگر شما به دفترچه راهنمای ایران رادیاتور مراجعه کنید در توضیح ارور 

 . خواهید دید

 .فن خاموش است اما پرشرسوئیچ هوا در وضعیت وصل می باشد

  

 

یگر بروز این ارور زمانی است که پرشر فن قبل از کارکردن فن متصل می شود .به عبارت د

هنوز برد برق را به فن نرسانده برای چرخش اما پرشر فن پیغام چرخیدن فن را به برد اعالم 

بروز میکند 04 04 04میکند در نتیجه برد احساس خطر کرده و ارور   . 

 : علت اول بروز ارور 07 07 07 پکیج ایران رادیاتور

لم این مشکل برطرف خواهد شدسا  خرابی پرشر فن میباشد که با جایگزینی آن با یک پرشر فن . 

  : علت دوم ارور 07 07 07 ایران رادیاتور

می شود پکیج ایران رادیاتور ۰۴ ۰۴ ۰۴خرابی برد دستگاه که دلیل بروز خطای   . 

موارد دیگر به ندرت اتفاق می افتند  هستند و 04 04 04دو مورد باال دالیل اصلی ارور   

 : دلیل سوم  ارور 07 07 07

سر راه ونتوری یا شلنگ پرشر یا مانع بر سر پره های فن که در اینصورت شلنگ را از  مانع بر

 روی فن باز کرده و با دهان میدمید در اینصورت باید دستگاه روشن شود



  

پکیج ایران رادیاتور و مشاهده کارکرد صحیح فن در  ۰۴ ۰۴ ۰۴در صورت مواجه شدن با خطای 

حل میشود . پس از ان محتمل ترین مورد برد پکیج   فن مسئلهدرصد موارد با تعویض سنسور  04

و در غیر اینصورت حتما سراغ   می باشد که باید برای تعمیر یا تعویض اقدام کنید  دیواری

 .گرفتگی شیلنگ پرشر و ونتوری فن رفته و از عدم گرفتگی آنها اطمینان حاصل نمایید

ه برد متصل است پیشنهاد میشود پرشر را دو ضمنا در صورتی که پرشر هوا با یک شلنگ ب .

پکیج ایران رادیاتور برطرف گردد 04 04 04شلنگه کرده تا عملکرد پرشر بهتر شود .و ارور   

  در تصویر زیر طریقه دوشلنگه کردن پرشر اموزش داده شده است



 

پکیج ایران رادیاتور 04 04 04ارور   رفع پکیج دیواری و  روش دو شیلنگه کردن پرشرفن  
 

https://iranradyator.ir/%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1-40-60-70-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/

