ﺑرق را وﺻل ﻛﻧﯾد
 .1دوﺷﺎﺧﮫ اﺻﻠﯽ را ﺑﮫ ﭘرﯾز ﺑرق دارای ﺳﯾم زﻣﯾن وﺻل ﻛﻧﯾد.
 .2در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ﺛﺎﺑت ،ﻟطﻔﺎ ً دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﺑﺧش اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺑرق را
دﻧﯾﺎل ﻛﻧﯾد.
اﺗﺻﺎل ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش
 :ﺧطر ﺑروز ﺟراﺣت!
ﻗطﻌﺎت داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﻟﺑﮫھﺎی ﺑرﻧده ﺑﺎﺷﻧد .از دﺳﺗﮑش ﻣﺣﺎﻓظ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .1ﻗﻼبھﺎی ﺗﺛﺑﯾت ﺑرای ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش را ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد) .ﺷﮑل (4a
 .2ﻻﯾﮫ ﻣﺣﺎﻓظ را از روی ھر دو ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش ﺑردارﯾد.
 .3ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش ﺑﺎﻻﯾﯽ را وﺻل ﮐﻧﯾد) .ﺷﮑل (4b
دو ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺎری را ﮐﻣﯽ از ھم دور ﮐﻧﯾد ،آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻗﻼبھﺎی ﺗﺛﺑﯾت در ﺳﻣت ﭼپ
و راﺳت وﺻل ﮐﻧﯾد.
ﺗوﺟﮫ :در ﺣﺎﻟت ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا ،ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ در ﺟﺎی ﺧود ﺑﮕذارﯾد ﮐﮫ
ﺷﯾﺎرھﺎ رو ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﺷﻧد.
 .4ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﮫ ﮐﻧﺎرهھﺎی دو ﻗﻼب ﺗﺛﺑﯾت ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد.
 .5ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ را وﺻل ﮐﻧﯾد) .ﺷﮑل (4c
دو ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺎری را ﮐﻣﯽ از ھم دور ﮐﻧﯾد ،آﻧﮭﺎ را ﭘﺷت ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺑﯾﺎﻧدازﯾد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮑدﯾﮕر ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺗوﺟﮫ :ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧط اﻓﺗﺎدﮔﯽ ،ﺑرروی ﻟﺑﮫھﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ﮐﺎﻏذ ﻗرار
دھﯾد ﺗﺎ از ﺳطﺢ ﻣﺣﺎﻓظت ﺷود.
 .6ﮐﺎﻧﺎلھﺎی دودﮐش را روی دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار دھﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﮐﻧﺎرهھﺎی ﻗﻼب ﺗﺛﺑﯾت
ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد.
ﺑرداﺷﺗن دﺳﺗﮕﺎه
 .1ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش را ﺟدا ﮐﻧﯾد.
 .2دوﺷﺎﺧﮫ دﺳﺗﮕﺎه را از ﭘرﯾز ﺟدا ﮐﻧﯾد.
 .3ﻟوﻟﮫھﺎی ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا را ﺟدا ﮐﻧﯾد.
 .4ﭘﯾﭻھﺎی ﻣﮭﺎرﮐﻧﻧده را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
 .5دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎز ﻛﻧﯾد.
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طول ﮐﺎﺑل :ﺣدود  1.30ﻣﺗر
اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﻘررات اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ در ﺧﺻوص ﺣذف ﺗداﺧل ﻣطﺎﺑﻘت دارد.
اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘرﯾزی وﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ اﺗﺻﺎل زﻣﯾن ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺟﮭز ﺑﺎﺷد.
ﭘرﯾز ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اﺗﺻﺎل زﻣﯾن را ﺗرﺟﯾﺣﺎ ً داﺧل ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
■ ﭘرﯾز ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اﺗﺻﺎل زﻣﯾن ﺑﺎﯾد از طرﯾﻖ ﻣدار ﺧود وﺻل ﺷود.
■ اﮔر ﭘس از ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ﭘرﯾز ﻣﺟﮭز ﺑﮫ اﺗﺻﺎل زﻣﯾن دﯾﮕر در دﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد،
ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻗطﻊ ﮐﻧﻧده ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺗﺻﺎل داﺋﻣﯽ ﻧﺻب ﺷود.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ اﺗﺻﺎل داﺋﻣﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ ﻗطﻊ ﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎم
ﻗطبھﺎ )ﮐﻠﯾد ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ،ﻓﯾوز و ﮐﻧﺗﺎﮐﺗور( ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ﺑﯾن
دو اﻧﺗﮭﺎی ﺳﯾم ﺣداﻗل  3ﻣﯾﻠﯽﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﺎﻧدازد .اﺗﺻﺎل داﺋﻣﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮏ
ﺑرﻗﮑﺎر ﻧﺻب ﺷود.

ﺧطر آﺗشﺳوزی!
رﺳوبھﺎی ﭼرﺑﯽ روی ﻓﯾﻠﺗر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺷﺗﻌل ﺷوﻧد .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از اﻧﺑﺎﺷت
ﺣرارت ،ﻓواﺻل اﯾﻣﻧﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﮔردﻧد .ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه
ﭘﺧت ﺧود را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ اﺟﺎقھﺎی ﮔﺎزی و ﺑرﻗﯽ
ھمزﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺣداﮐﺛر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑﺎﯾد رﻋﺎﯾت ﺷود.
ﻓﻘط ﯾﮏ طرف دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯽﺗواﻧد در ﮐﻧﺎر ﮐﺎﺑﯾﻧت اﯾﺳﺗﺎده ﯾﺎ دﯾوار ﻗرار ﮔﯾرد .ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﺑﯾن دﺳﺗﮕﺎه و دﯾوار ﯾﺎ ﮐﺎﺑﯾﻧت اﯾﺳﺗﺎده ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل  50ﻣﯾﻠﯽﻣﺗر ﺑﺎﺷد.
ﺧطر ﺑروز ﺟراﺣت!
■ ﻗﻄﻌﺎت داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دارای ﻟﺒﮫھﺎی ﺑﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .از دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺖ!

■

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺳﻘﻮط ﮐﻨﺪ .ﮐﻠﯿﮫ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﮑﻢ و اﯾﻤﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺑﻌﺎد دﺳﺗﮕﺎه و ﻓﺎﺻﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ
■

ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺖ!

■

دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮕﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﺎﺑﮫﺟﺎ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﮫ دو ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ از
اﺑﺰارھﺎ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

■

ﺧطر ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ!
ﻗطﻌﺎت داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﻟﺑﮫھﺎی ﺑرﻧده ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻗطﻌﺎت ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺑرق آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﻧد .در ھﻧﮕﺎم ﻧﺻب ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﺎﺑل ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻗرار ﻧﮕﯾرد ﯾﺎ ﺧم ﻧﺷود.

آﻣﺎدهﺳﺎزی ﺑرای ﻧﺻب
اﺣﺗﯾﺎط!
ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد در ﻣﺣل اﯾﺟﺎد ﺳوراخھﺎ ،ﮐﺎﺑل ﺑرق و ﻟوﻟﮫ ﮔﺎز ﯾﺎ آب وﺟود ﻧدارد.
 .1ﯾﮏ ﺧط ﻋﻣودی ﻣرﮐزی از زﯾر ﺳﻘف ﺗﺎ ﻟﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾﻧﯽ ھود ،روی دﯾوار رﺳم ﮐﻧﯾد.
)ﺷﮑل (1
 .2ﺳوراخھﺎی ﻗﻼبھﺎی ﺗﺛﺑﯾت دودﮐش را ﻋﻼﻣت ﺑﮕذارﯾد .ﻣرﮐز ﻗﻼبھﺎی ﺗﺛﺑﯾت ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺷﯾﺎر ﻋﻼﻣﺗﮕذاری ﺷده اﺳت .ﻗﻼبھﺎی ﺗﺛﺑﯾت را روی ﻣرﮐز ﻣﺣور ﻣﯾﺎﻧﯽ
ﻗرار دھﯾد ،آﻧﮭﺎ را در ﺟﮭت اﻓﻘﯽ ھمراﺳﺗﺎ ﮐﻧﯾد و ﻣوﻗﻌﯾت ﺳوراخھﺎ را
ﻋﻼﻣتﮔذاری ﻧﻣﺎﯾﯾد) .ﺷﮑل (1a
 .3ﺳوراخھﺎی ﻗﻼبھﺎی اﺳﺗﻘرار و ﻣﮭﺎر دﺳﺗﮕﺎه را ﻋﻼﻣت ﺑﮕذارﯾد) .ﺷﮑل (1b
 .4ﺳوراخھﺎ را ﻣﺗﮫ ﮐﻧﯾد.
 .5رول ﭘﻼکھﺎ را وارد دﯾوار ﻛﻧﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دﯾوار ھم ﺗراز ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺧطر ﺧﻔﮕﯽ!
ﻟوازم ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺧطرﻧﺎک ھﺳﺗﻧد .ھرﮔز اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﻟوازم
ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد.

اطﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ
ﺣﺎﻟت ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا
ﺗوﺟﮫ :ھﻮای ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ داﺧﻞ دودﮐﺶ در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﺨﻠﯿﮫ دود ﯾﺎ
ﮔﺎزھﺎی اﺣﺘﺮاق ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﮭﻮﯾﮫ اﺗﺎقھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ ھﺪاﯾﺖ ﺷﻮد.
■ ﻗﺑل از ھداﯾت ھوای ﺧروﺟﯽ ﺑﮫ داﺧل دودﮐش ﺑدون اﺳﺗﻔﺎده در ﻣﻧزل ،ﻣواﻓﻘت
ﻣﺳؤول ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
■ در ﺻورت ھداﯾت ھوای ﺧروﺟﯽ از طرﯾﻖ دﯾوار ،ﯾﮏ درﯾﭼﮫ ﺗﮭوﯾﮫ ﺑﺎ ﻟوﻟﮫ
ﺗﻠﺳﻛوﭘﯽ ﺑﺎﯾد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.

ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه
ﺟﺎﮔذاری ﻗﻼب دﯾواری
 .1ﭘﺎﯾﮫ ﻧﮕﮭدارﻧده ﮐﺎﻧﺎل دودﮐش را ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد) .ﺷﮑل (1a
 .2ﻗﻼبھﺎی اﺳﺗﻘرار دﺳﺗﮕﺎه را ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد) .ﺷﮑل (1b

ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺧﻠﯾﮫ

اﺗﺻﺎل و ﺗراز ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه

ﺗوﺟﮫ :ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺪازه ﻟﻮﻟﮫھﺎ را ﻣﺸﻤﻮل ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﮫ
ﻧﻤﯽداﻧﺪ.
■ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﮭﯾﻧﮫ دﺳﺗﮕﺎه از طرﯾﻖ ﯾﮏ ﻟوﻟﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﮐوﺗﺎه ،ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﺑﺎ ﻗطر ﺗﺎ ﺣد ﻣﻣﮑن
ﺑزرگ ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود.
■ اﮔر ﻟوﻟﮫھﺎی ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺑﻠﻧد و دارای زاﻧوھﺎﯾﯽ ﻣﺗﻌدد ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻗطر آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر از
 150ﻣﯾﻠﯽﻣﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺣداﮐﺛر ﻗدرت ﻣﮑش دﺳﺗﮕﺎه ﺣﺎﺻل ﻧﺷده و ﺻدای ﻓن
اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﺑد.
■ ﻟوﻟﮫھﺎی ﺳﺧت ﯾﺎ اﻧﻌطﺎفﭘذﯾر ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا ﺑﺎﯾد از ﺟﻧس ﻧﺳوز ﺑﺎﺷﻧد.
ﻟوﻟﮫھﺎی ﮔرد
ﻟوﻟﮫ ﺑﺎ ﻗطر داﺧﻠﯽ  150ﻣﯾﻠﯽﻣﺗر ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ ﻗطر ﻟوﻟﮫ ﻧﺑﺎﯾد از
 120ﻣﯾﻠﯽﻣﺗر ﮐﻣﺗر ﺑﺎﺷد.
ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﺗﺧت
ﻣﻘطﻊ داﺧﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺎﯾد ﻣﻌﺎدل ﻗطر ﻟوﻟﮫھﺎی ﮔرد ﺑﺎﺷد.
ﻗطر  150 mmﺣدود 177 cm2
ﻗطر  120 mmﺣدود 113 cm2
■ ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﻣﺳطﺢ ﻧﺑﺎﯾد دارای ھﯾﭻﮔوﻧﮫ زاﻧوﯾﯽ ﺗﯾز ﺑﺎﺷﻧد.
■ ﺑرای ﻟوﻟﮫھﺎی ﺑﺎ ﻗطر ﻣﺗﻔﺎوت از ﻧوار درزﮔﯾر اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

 :ﺧطر ﺑروز ﺟراﺣت!
ﻗطﻌﺎت داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﻟﺑﮫھﺎی ﺑرﻧده ﺑﺎﺷﻧد .از دﺳﺗﮑش ﻣﺣﺎﻓظ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
 .1ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را ﺑردارﯾد؛ ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
 .2اول ﻻﯾﮫ ﻣﺣﺎﻓظ را از ﭘﺷت دﺳﺗﮕﺎه ﺑردارﯾد و ﺑﻌد از ﺗﻣﺎم ﺷدن ﻣراﺣل ﻧﺻب آﻧرا
ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺑردارﯾد.
 .3ھﻧﮕﺎم ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه ،ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﺎﻣﻼً در ﭘﺎﯾﮫھﺎ درﮔﯾر ﺷود) .ﺷﮑل (2
 .4ﺑرای ﺗراز ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه در ﺟﮭت اﻓﻘﯽ ،ﭘﯾﭻھﺎی روی ﻗﻼبھﺎی اﺳﺗﻘرار را
ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد .ﭘﯾﭻھﺎ از داﺧل دﺳﺗﮕﺎه در دﺳﺗرس ھﺳﺗﻧد .در ﺻورت ﻧﯾﺎز ،دﺳﺗﮕﺎه
ﻣﯽﺗواﻧد ﮐﻣﯽ ﺑﮫ راﺳت ﯾﺎ ﭼپ ﺣرﮐت داده ﺷود) .ﺷﮑل (2a
ﻣﮭﺎر ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه
 .1ﭘﯾﭻھﺎی ﻣﮭﺎر داﺧل دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺑﻧدﯾد) .ﺷﮑل (2b
 .2ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را در ﺟﺎی ﺧود ﺑﮕذارﯾد؛ ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
وﺻل ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه )ﺷﮑل (3
ﺗوﺟﮫ
■ ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا ﺑﺎﯾد ﯾﮏ درﯾﭼﮫ ﺑرﮔﺷت ﺟرﯾﺎن ﻧﺻب ﺷود .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
درﯾﭼﮫ ﺑرﮔﺷت ﺟرﯾﺎن ھﻣراه دﺳﺗﮕﺎه اراﺋﮫ ﻧﺷده اﺳت ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد آن را از
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
■ در ﺻورت ھداﯾت ھوای ﺧروﺟﯽ از طرﯾﻖ دﯾوار ،ﯾﮏ درﯾﭼﮫ ﺗﮭوﯾﮫ ﺑﺎ ﻟوﻟﮫ
ﺗﻠﺳﻛوﭘﯽ ﺑﺎﯾد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد.

ﺑررﺳﯽ دﯾوار
■
■

■

■

ﺑﮫ اﺑﻌﺎد دﺳﺗﮕﺎه ﺗوﺟﮫ ﻛﻧﯾد) .ﺷﮑل (A
ﻓﺎﺻﻠﮫھﺎی اﯾﻣﻧﯽ را رﻋﺎﯾت ﻛﻧﯾد) .ﺷﮑل (B

دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﻮار ،ﻋﻤﻮدی و از ﺗﺤﻤﻞ وزن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻣﻖ ﺳوراخھﺎی ﻣﺣل ﺑﺳﺗن ﭘﯾﭻھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ طول ﭘﯾﭻھﺎ ﺑراﺑر ﺑﺎﺷد .رولﭘﻼکھﺎ
ﺑﺎﯾد در ﻣﺣل ﺧود ﺛﺎﺑت ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘﯾﭻھﺎ و رولﭘﻼکھﺎی اراﺋﮫ ﺷده ﺑرای دﯾوارھﺎی آﺟری اﺳت .ﺑرای ﺳﺎﯾر ﻣﺻﺎﻟﺢ
)ﻣﺎﻧﻧد ﮔﭻ ﭘﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺳﯾﻣﺎن ﻣﺗﺧﻠﺧل ،آﺟر ﺳﻔﺎﻟﯽ( ﺑﺎﯾد از ﺗﺟﮭﯾزات ﻧﺻب
ﻣﻧﺎﺳب ﺷود.
ﺣداﮐﺛر وزن ھود ﻣﻌﺎدل  40ﮐﯾﻠوﮔرم اﺳت.

اﺗﺻﺎل ھود
ﺗوﺟﮫ :در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﮫ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ،ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل را ﻗﺒﻼً ﺻﺎف
و ھﻤﻮار ﮐﻨﯿﺪ.
 .1ھود را ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ اﺗﺻﺎل ﻟوﻟﮫ ھوا وﺻل ﮐﻧﯾد.
 .2اﺗﺻﺎل ﺑﮫ درﯾﭼﮫ ھود
 .3اﺗﺻﺎلھﺎ را ﺑﮫ ﺷﮑل ﻣﻧﺎﺳب درزﺑﻧدی ﮐﻧﯾد.

اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺑرق
 :ﺧطر ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ!
ﻗطﻌﺎت داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﻟﺑﮫھﺎی ﺑرﻧده ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﻗطﻌﺎت ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﮫ
ﮐﺎﺑل ﺑرق آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧﻧد .در ھﻧﮕﺎم ﻧﺻب ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﺎﺑل ﺑرق ﻓﺷﺎر ﺗﺣت ﻓﺷﺎر
ﻗرار ﻧﮕﯾرد ﯾﺎ ﺧم ﻧﺷود.
اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺗﺻﺎل دﺳﺗﮕﺎه را ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرروی ﺑرﭼﺳب ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ
داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﺑﯾﺎﺑﯾد؛ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ،ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را ﺑردارﯾد.
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وﻗﺗﯽ ھود آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ در ﺣﺎل ﮐﺎر اﺳت ،ﻣﻘداری از ھوای آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و اﺗﺎقھﺎی
ﻣﺟﺎور را ﺑﮫ ﺑﯾرون ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد  -در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھوای ﺗﺎزه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﺣﯾط وارد
ﻧﺷود ﯾﮏ ﺧﻼء ﻧﺳﺑﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾد .ﮔﺎزھﺎی ﺳﻣﯽ از داﺧل دودﮐش ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﺧﻠﯾﮫ
ﺑﮫ داﺧل ﻓﺿﺎی ﻣﻧزل ﻣﮑﯾده ﻣﯽﺷوﻧد.
■ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ ھﻮای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ وارد ﻣﯽﺷﻮد.
■ درﯾﭽﮫ ﺗﮭﻮﯾﮫ ھﻮا ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﻣﺠﺎز را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
ﻋﻣﻠﮑرد ﻣطﻣﺋن زﻣﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر اﺳت ﮐﮫ ﺧﻼء ﻧﺳﺑﯽ در ﻣﺣل ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه
ﮔرﻣﺎﯾش ﺑﯾﺷﺗر از  4ﭘﺎﺳﮑﺎل ) 0.04ﻣﯾﻠﯽ ﺑﺎر( ﻧﺑﺎﺷد .اﯾن ﺷراﯾط زﻣﺎﻧﯽ ﻓراھم
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ھوای ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺣﺗراق ﺑﺗواﻧد از طرﯾﻖ دھﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ وارد ﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﺑل
ﻣﺳدود ﺷدن ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺑرروی دربھﺎ ،ﭘﻧﺟرهھﺎ ،درﯾﭼﮫھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ھوا ﯾﺎ
دﯾﮕر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻧﯽ.

fa
Ú

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ

 :اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم اﯾﻣﻧﯽ
اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ را ﺑﺎ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾﻖ اﯾن راھﻧﻣﺎ،
ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﮭره ﺑرداری ﺻﺣﯾﺢ و اﯾﻣن از دﺳﺗﮕﺎه ﺧود ﺧواھﯾد ﺑود .دﻓﺗرﭼﮫھﺎی
راھﻧﻣﺎی اﺳﺗﻔﺎده و ﻧﺻب را ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی آﺗﯽ ﯾﺎ ﺑرای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻌدی ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی اﯾﻣﻧﯽ ﻧﺻب ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﯽﺗواﻧد
در اﯾﻣﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﻣﺳؤوﻟﯾت ﻛﺎرﻛرد ﺻﺣﯾﺢ دﺳﺗﮕﺎه ﺑﻌد از ﻧﺻب
ﺑرﻋﮭده ﻧﺻﺎب اﺳت.
ﭘﮭﻧﺎی ھود ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ﺑراﺑر ﭘﮭﻧﺎی ﺻﻔﺣﮫ اﺟﺎق ﺑﺎﺷد.
ﺑرای ﻧﺻب ،ﻣﻘررات ﻣﻌﺗﺑر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻘررات ﺷرﮐت ﺑرق و ﮔﺎز ﻣﺣﻠﯽ را
رﻋﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺧطر ﻣرگ!
ﺑرﮔﺷت ﮔﺎزھﺎی ﺣﺎﺻل از اﺣﺗراق ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺷود.
در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده ھمزﻣﺎن از دﺳﺗﮕﺎه در ﺣﺎﻟت ﻣﮑش ھوا و دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺣرارﺗﯽ
واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھوای ﻣﺣﯾط ،ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ھوارﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود.

در ھر ﺻورت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﻧﺻب دودﮐش ﻣﺷورت ﮐﻧﯾد .وی ﻗﺎدر اﺳت ﮐل
ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﻧزل را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣوده و ﻣﻧﺎﺳبﺗرﯾن روش را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد دھد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط از ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﯾﯽ ھوای ھود اﺳﺗﻔﺎده ﺷود ،ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻣﺣدودﯾﺗﯽ
ﺑرای ﻋﻣﻠﮑرد آن وﺟود ﻧدارد.
ﺧطر ﻣرگ!
ﺑرﮔﺷت ﮔﺎزھﺎی ﺣﺎﺻل از اﺣﺗراق ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﺷود .در ﺻورت
ﻧﺻب ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ در ﻣﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺣرارﺗﯽ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ دودﮐش در آن وﺟود دارد،
اﺗﺻﺎل ﺑرق دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد دارای ﺳوﺋﯾﭻ اﯾﻣﻧﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎﺷد.

دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺣرارﺗﯽ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ھوای ﻣﺣﯾط )ﺑرای ﻣﺛﺎل ،ﺑﺧﺎریھﺎی ﮔﺎزی ،ھﯾزﻣﯽ،
ﻧﻔﺗﯽ ﯾﺎ زﻏﺎﻟﯽ ،آﺑﮕرﻣﮑنھﺎی دﯾواری ﯾﺎ ﻣﺧزن دار( ھوای ﻻزم ﺑرای اﺣﺗراق را از
ﻣﺣﯾطﯽ ﮐﮫ در آن ﻧﺻب ﺷدهاﻧد ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﮔﺎزھﺎی ﺣﺎﺻل از ﺳوﺧت را از
طرﯾﻖ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺧﻠﯾﮫ دود )ﺑرای ﻣﺛﺎل دودﮐش( ﺑﮫ ﺑﯾرون ھداﯾت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
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 راھﻧﻣﺎی ﻧﺻبfa
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