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    ما در تمام مناطق زیر فعالیت میکنیم

خیابان پرستار   بلوار ابوذر  خیابان نبرد   خیابان شکوفه صد دستگاه نیرو هوایی  میدان شهدا

 ....خیابان مقداد و

  

  

چناچه شما دستگاه پکیج دیواری ایران رادیاتور دارید حتما نوشته زیر را با دقت 

 .  بخوانید و نکات مهمی را که نوشته ام را راعایت کنید

گی ایران رادیاتور خیابان پیروزیبا تشکر : نمایند  

 :تنظیم حرارت رادیاتور ها 

و نه با شیر   تنظیم دمای محیط را از روی پکیج انجام دهید  استفاده از دستگاه پکیج همیشه هنگام

رادیاتورها به عبارت دیگر زمانی که خانه شما گرم می شود به هیج وجه شیر رادیاتور را نبندید و 

همیشه کامال باز باشد .به عنوان مثال در پکیج ایران   بلکه شیرهای رادیاتورها حتی نصفه هم نکنید

در  (نمایندگی ایران رادیاتور پیروزی ). رادیاتور همانطور که در تصویر زیر میبینید

سری آنالوگ دو ولوم برای تنظیم دما وجود دارد ولوم سمت راستی برای تنظیم دمای ابگرم و ولوم 



سمت چپی برای تنظیم دمای اب رادیاتورها هست زمانی که ولوم سمت چپی بر روی صفر قرار 

گیرد شوفاژها قطع میشود .و دیگر ابگرمی به سمت شوفاژ ها نمیرود. برای توضیحات بیشتر در 

  ورد نحوه کارکرد پکیج بر روی لینک زیر کلیک کنید . شرق تهرانم

 نحوه کار با پکیج ایران رادیاتور

 
بعضی از دارندگان پکیج هم فقط عادت کردند در صورت خرابی  :شیر پرکن همه چیز نیست 

 . پکیج و یا هر مشکلی فورا شیر پرکن را باز کنند و انتظار دارند پکیج درست شود

 

  :بستن شیرپرکن پکیج 

همیشه وقتی با شیر پرکن فشار بار پکیج را تنظیم کردید بعد از ان حتما شیر پرکن پکیج را 

ببندید.نبستن شیر پرکن چه از لحاظ بهداشتی و چه از لحاظ فنی اشتباه است . اگر با شیر پرکن اشنا 

 کلیک کنید . نمایندگی ایران رادیاتور پیروزی  (شیرپرکن ) نیستید اینجا

مشاهده میفرماییدتصویر شیرپرکن را در زیر  . 

  

  :پایین اوردن فشار پکیج 

اگر پکیج شما در بالکن نصب شده باید در هنگام مسافرت اگر سرما شدید است اب پکیج را تخلیه 

 کنید. و بعد پکیج رو خاموش کنید.)پیروزی(

 . روش تخلیه اب را هم در زیر بخوانید

 روش تخلیه اب پکیج یا پایین اوردن فشار پکیج 

  

 :دقت به عالئم خرابی پکیج ) نمایندگی ایران رادیاتور در پیروزی ( 

همیشه دقت کنید پکیج شما در مواردی که خراب میشه چه عالئمی دارد مطمئنا شما هم مثل من 

 . قبول دارید که پکیج توانایی حرف زدن نداره تا به ما سرویسکارا بگوید چه ایرادی داره

 همچنین دقت کنید پکیج مواقعی که ارور میده. دقیقا چه اروری می دهد

ها چشمک زن می شوند و شما باید دقیقا عدد چراغها رو به سرویسکارها در بعضی پکیجها چراغ

http://pakage.blog.ir/tag/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1
http://pakage.blog.ir/post/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC
https://iranradyator.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac/


 . بگویید. در واقع اون چراغها نشون دهنده ارور دستگاه هستند

 e2 یا e1 ارور به صورت در بعضی دستگاه ها که دیجیتال هستند مثل نمایندگی پکیج گلدیران

 .یا ….نشون داده میشه پکیج گلدیران e3 ارور  و

ارور  و در بعضی مدلهای پکیج مثل بوتان نوع چشمک زدن و رنگ چراغ چشمک زن نشونه

 دستگاه هست

خالصه کالم تمام عالیم ظاهری و باطنی رو به دقت نگاه کنید تا سرویسکار در تشخیص ایراد 

 دقیق عمل کنه

  : ریست کردن پکیج

در پکیجهای انالوگ یک دکمه ریز در سمت چپ روی برد وجود دارد که با فشار دادن ان دستگاه 

ثانیه روی 2ت چپی که چهار حالت دارد را به مدت دیجیتال هم ولوم سم  در دستگاه .ریست میشود  

R قرار می دهیم و سپس ولوم را به حالت اولیه برمیگردانیم . 

 

از سرویسکاران پکیج توقع معجزه نداشته  :سرویسکاران  گاهی هم نیاز به ازمایش خطا دارند 

اگرچه یک   رسندباشید. انها هم با عالیمی ک پکیج بروز میده و گزارشات شما به نتیجه می

سرویسکار با تجربه معموال کار را در یک مرحله به بهترین نحو انجام میدهندولی گاهی نیاز به 

 . ازمایش و خطا هست و شاید کار در چند مرحله انجام شود

  

 هم چیز با راهنمایی حل نمیشود 

 : خرابی ها ی پکیج معموال حضوری حل می شوند و نه با راهنمایی پشت تلفن

کثر مشکالتی ک در پکیج بروز میکنه با راهنمایی حل نمیشه و باید سرویسکار بازدید کنها  . 

 نمایندگی ایران رادیاتور پیروزی
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