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رﻓﻊ ﻋﯾب
ﻋﻠل ﻋدم ﮐﺎرﮐرد ﺻﺣﯾﺢ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻌﻣوﻻً ﺳﺎده ھﺳﺗﻧد .ﻟطﻔﺎ ﻗﺑل از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣرﮐز
ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ،ﻧﮑﺎت زﯾر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾﯾد.

ﺟدول اﯾرادات

 :ﺧطر ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ!
ﺗﻌﻣﯾرات ﻏﯾر ﻣﺟﺎز و ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﺗﻌﻣﯾرات ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از
ﺗﮑﻧﯾﺳﯾنھﺎی آﻣوزش دﯾده ﺷﺑﮑﮫ ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﻣﺎ ﺻورت ﮔﯾرد .در
ﺻورت ﻣﻌﯾوب ﺑودن دﺳﺗﮕﺎه ،دوﺷﺎﺧﮫ آﻧرا از ﭘرﯾز ﺑرق ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﻗطﻊ
ﺟرﯾﺎن ﻣوﺟود در ﺟﻌﺑﮫ ﻓﯾوز ﻣﻧزل را در ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش ﻗرار دھﯾد .ﺑﺎ ﻣرﮐز
ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻧوع اﯾراد

دﺳﺗﮕﺎه ﮐﺎر ﻧﻣﯽ ﮐﻧد دوﺷﺎﺧﮫ ﺑطور ﺻﺣﯾﺢ دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ ﺑرق ﻣﺗﺻل ﮐﻧﯾد
در داﺧل ﭘرﯾز ﻗرار
ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت.
ﻗطﻌﯽ ﺑرق

ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ دﯾﮕر دﺳﺗﮕﺎهھﺎی
آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺧﯾر

اﯾراد ﻓﯾوز

ﺟﻌﺑﮫ ﻓﯾوز را ﺑررﺳﯽ ﮐرده
و ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﮫ ﻓﯾوز دﺳﺗﮕﺎه
درﺳت اﺳت

ﭼراغ ﮐﻠﯾد ﮐﺎر
ﻧﻣﯽﮐﻧد.

واﺣد ﮐﻧﺗرل اﯾراد
دارد.

ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﺗﻣﺎس
ﺑﮕﯾرﯾد.

ﭼراغ ﮐﺎر ﻧﻣﯽﮐﻧد.

ﭼراغھﺎی LED

ﺑﺎ ﺑﺧش ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش
ﺣﺎﺻل ﺑﻔرﻣﺎﯾﯾد .

ﻻﻣپھﺎی LED

ﻻﻣپھﺎی  LEDﻣﻌﯾوب ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗوﺳط ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده ،ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش
آن ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻧﯾﺳﯾن ﻣﺟﺎز )ﺑرﻗﮑﺎر( ﺗﻌوﯾض ﺷوﻧد.

ﻋﻠت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ

راه ﺣل

اﯾراد دارﻧد.

 Hﯾﺎ  yدر ﺻﻔﺣﮫ ﻓﯾﻠﺗر ﭼرﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﯾﻠﺗر
زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل اﺷﺑﺎع
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﭼﺷﻣﮏ
ﺷده اﺳت.
ﻣﯽزﻧﻧد.

ﻓﯾﻠﺗر را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻓﯾﻠﺗر زﻏﺎﻟﯽ

ﻓﻌﺎل را ﺗﻌوﯾض ﮐﻧﯾد؛ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺗﻣﯾز
ﮐردن و ﻧﮕﮭداری ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.

ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌﻣﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﻣﺎ
آﻣﺎده اﺳت .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣراﺟﻌﺎت ﻣﮑرر و ﻏﯾرﺿروری ﺳروﯾﺳﮑﺎر ،ﻣﺎ
ھﻣﯾﺷﮫ راه ﺣل ﺻﺣﯾﺢ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم.
ﻟطﻔﺎ ً ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ،ﺷﻣﺎره ﻣﺣﺻول ) (Eو ﺷﻣﺎره
ﺗوﻟﯾد ) (FDدﺳﺗﮕﺎه را ذﮐر ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اراﺋﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺻﺣﯾﺢ ﺑرای ﻣﺎ ﻓراھم آﯾد.
ﺑرﭼﺳب ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﺣﺎوی اﯾن ﺷﻣﺎرهھﺎ در داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
)ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آن ،ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب را ﺑردارﯾد(.
ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺳرﯾﻊﺗر ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ھﻧﮕﺎم ﻟزوم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺷﻣﺎرهھﺎ را ﺑﮫ ھﻣراه
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش در ﻗﺳﻣت زﯾر ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
ﺷﻣﺎره ﻣﺣﺻول )(E

ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ در دوره ﮔﺎراﻧﺗﯽ ،ﻣراﺟﻌﮫ ﺗﮑﻧﯾﺳﯾن ﺧدﻣﺎت ﺟﮭت رﻓﻊ
اﯾرادھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧطﺎی ﮐﺎرﺑر ،دارای ھزﯾﻧﮫ اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷور را ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻓﮭرﺳت ﻣراﮐز ﺧدﻣﺎت
ﭘﯾوﺳت ﺑﯾﺎﺑﯾد.
ﺑﮫ ﺻﻼﺣﯾت ﺷرﮐت ﺳﺎزﻧده اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻌﻣﯾرات دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﺗوﺳط ﺗﮑﻧﯾﺳﯾنھﺎی آﻣوزش دﯾده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﻗطﻌﺎت ﯾدﮐﯽ اﺻل اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود.

ﺷﻣﺎره ﺗوﻟﯾد )(FD

ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش O

ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھوا
)ﺟزو اﻗﻼم ﺗﺣوﯾل داده ﺷده ﻧﯾﺳت(
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ﺑﺎز ﮐردن ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ

ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ:

 .1روﮐش ﻓﯾﻠﺗر را ﺑﮫ ﺳﻣت ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﮐﻧﯾد.

ﺗوﺟﮫ :ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﯾﮏ ﺣﻼل ﭼرﺑﯽ ﻣﺧﺻوص ﺟرمھﺎی ﺷدﯾد اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد .اﯾن
ﻣﺣﺻول از ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻗﺎﺑل ﺗﮭﯾﮫ اﺳت.

ﺗوﺟﮫ
■

زاوﯾﮫ ﺑﺎز روﮐش ﻓﯾﻠﺗر ﺗﻘرﯾﺑﺎ روی  80درﺟﮫ ﻣﺣدود ﺷده اﺳت .روﮐش ﻓﯾﻠﺗر
را ﺑﯾش از اﯾن ﺑﺎز ﻧﮑﻧﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻟوﻻھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧﻧد.

■

روﮐش ﻓﯾﻠﺗر در ھر ﻣوﻗﻌﯾت دﻟﺧواھﯽ ﻗﻔل ﻣﯽ ﺷود.

■

ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را در ﻣﺣﻠول آب ﮔرم و ﻣﺎده ﺷوﯾﻧده ﺧﯾس ﮐﻧﯾد.

■

ﻓﯾﻠﺗرھﺎ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺑرس ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﮐﺎﻣﻼً آﺑﮑﺷﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

■

ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را رھﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧﺷﮏ ﺷوﻧد.

در ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ:
ﺗوﺟﮫ :در ﺻورت ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ در داﺧل ﻣﺎﺷﯾن
ظرﻓﺷوﯾﯽ ،ﻣﻣﮑن اﺳت در آﻧﮭﺎ ﺗﻐﯾﯾر رﻧﮓ ﺟزﺋﯽ ﺑﮫ وﺟود ﺑﯾﺎﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑر
ﻋﻣﻠﮑرد ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ ﺗﺄﺛﯾری ﻧدارد.

 .2دو ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را از زﯾر روﮐش ﻓﯾﻠﺗر ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد.
ﻗﻔل را ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺗﺎ ﮐﻧﯾد ،ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑﮫ ﺳﻣت ﻗﻔل
ﺑﮑﺷﯾد و آن را از ﻣﺣﻔظﮫ ﻧﮕﮭدارﻧده ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد.
ﺗوﺟﮫ :ﭼرﺑﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﭘﺎﯾﯾن ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ ﺟﻣﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد.
ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را ﺻﺎف ﻧﮕﮫ دارﯾد ﺗﺎ از رﯾﺧﺗن ﭼرﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﯾرون
ﺟﻠوﮔﯾری ﺷود.

■

ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺧﯾﻠﯽ ﮐﺛﯾف را ﺑﺎ ظروف دﯾﮕر در ﻣﺎﺷﯾن ﻗرار ﻧدھﯾد.

■

ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را طوری در ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ ﻗرار دھﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ
ﭼﯾزی در ﺗﻣﺎس ﻧﺑﺎﺷﻧد .ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻼً آزاد ﺑﺎﺷﻧد.

ﻧﺻب ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ
 .1دو ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را زﯾر روﮐش ﻓﯾﻠﺗر وارد ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﻗﻔل رو
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯾن ﺑﺎﺷد.
ﻗﻔل را ﺑﮫ ﺳﻣت ﭘﺎﯾﯾن ﺗﺎ ﮐﻧﯾد ،ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را ﺑﮫ ﺳﻣت داﺧل ﺗﺎ
ﮐﻧﯾد و ﻗﻔل را درﮔﯾر ﮐﻧﯾد.
 .2ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را وارد ﻗﺳﻣت زﯾرﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﮐﻧﯾد.
 .3روﮐش ﻓﯾﻠﺗر را ﺑﺑﻧدﯾد.
 .4دﮐﻣﮫ  Hرا ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮭدارﯾد.
ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺷﺑﺎع ﺷدن ﻓﯾﻠﺗر ﺻﻔر ﺷده اﺳت.

ﺗﻌوﯾض ﻓﯾﻠﺗر زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل )ﻓﻘط در ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھوا(
ﺑرای آﻧﮑﮫ ﺑوھﺎ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ از ﺑﯾن ﺑرده ﺷوﻧد ،ﻓﯾﻠﺗر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺳروﯾس ﺷود.
ﻓﯾﻠﺗرھﺎی زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﯾد ﺣداﻗل ھر  4ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر ﺗﻌوﯾض ﺷوﻧد.
 .3ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را از ﻗﺳﻣت زﯾرﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد.

ﺗوﺟﮫ
■ ﻓﯾﻠﺗرھﺎی زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺟزو اﻗﻼم ﺗﺣوﯾﻠﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﻓﯾﻠﺗرھﺎی زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل را
ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ،ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﯾﺎ ﻓروﺷﮕﺎه
اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﻣﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
■

ﻓﯾﻠﺗرھﺎی زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺗﻣﯾز ﯾﺎ ﺳروﯾس ﺷوﻧد.

 .1ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را ﺑﺎز ﻛﻧﯾد.
 .2ﻓﯾﻠﺗرھﺎی زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﻗدﯾﻣﯽ را ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد و از ﻣﺣﻔظﮫ ﻧﮕﮭدارﻧده ﺑﯾرون
ﺑﮑﺷﯾد¨ .
 .4ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
 .5ﭘس از ﺑﯾرون آوردن ﻓﯾﻠﺗرھﺎ ،ﻗﺳﻣت داﺧل دﺳﺗﮕﺎه را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

 .3ﻓﯾﻠﺗرھﺎی زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﻧورا وارد ﻣﺣﻔظﮫ ﻧﮕﮭدارﻧده ﮐﻧﯾد و ﺑﭼرﺧﺎﻧﯾد© .

%

$

 .6روﮐش ﻓﯾﻠﺗر را ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ
اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺑرای اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗوﺻﯾف ﺷده ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻧﺷود.
 :ﺧطر آﺗشﺳوزی!
رﺳوبھﺎی ﭼرﺑﯽ روی ﻓﯾﻠﺗر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺷﺗﻌل ﺷوﻧد.
ﻓﯾﻠﺗر ﭼرﺑﯽ را ﺣداﻗل ھر دو ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه را ھرﮔز ﺑدون ﻓﯾﻠﺗر ﭼرﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯾﺎﻧدازﯾد.
ﺗوﺟﮫ
■ از ﻣواد ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﺧورﻧده ،اﺳﯾدی ﯾﺎ ﻗﻠﯾﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
■

ھﻧﮕﺎم ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ ،ﻧﮕﮭدارﻧده ﻓﯾﻠﺗرھﺎ ﺑرروی
دﺳﺗﮕﺎه را ﻧﯾز ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﻧﻣدار ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

■

ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﺎﺷﯾن ظرﻓﺷوﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﯽ ﺗﻣﯾز
ﺷود.
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 .4ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ را ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
 .5ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺷﺑﺎع ﺷدن ﻓﯾﻠﺗر را ﺻﻔر ﮐﻧﯾد؛ ﺑﮫ ﺑﺧش ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺷﺑﺎع ﺷدن ﻓﯾﻠﺗر رﺟوع
ﮐﻧﯾد.

ﻣﺣﺎﻓظت ﺗﻣﯾز ﮐردن

ﺧﺎﻣوش ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه

دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﺣﺎﻓظت ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻣﺟﮭز ﺷده اﺳت .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﻣﻠﮑرد
ﻓﻌﺎل اﺳت ،ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل را ﻣﯽﺗوان ﺗﻣﯾز ﮐرد ﺑﯽ آن ﮐﮫ ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﻧد.

دﮐﻣﮫ  0را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮭدارﯾد ﺗﺎ دﮐﻣﮫھﺎی روی ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل دﯾﮕر ﭼﺷﻣﮏ ﻧزﻧﻧد.
ﺣﺎﻟت ﻣﺣﺎﻓظت ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺧﺎﻣوش ﻣﯽﺷود.

روﺷن ﮐردن
دﮐﻣﮫ  0را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮭدارﯾد.
ﺗﻣﺎم دﮐﻣﮫھﺎی روی ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل ﯾﮑﯽ ﭘس از دﯾﮕری ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽزﻧﻧد .ﺣﺎﻟت
ﻣﺣﺎﻓظت ﺗﻣﯾز ﮐردن روﺷن ﻣﯽﺷود.

ﺗﻣﯾز ﮐردن و ﻧﮕﮫداری
 :ﺧطر ﺳوﺧﺗﮕﯽ!
دﺳﺗﮕﺎه در ھﻧﮕﺎم ﮐﺎر داغ ﻣﯽﺷود .ﻗﺑل از ﺗﻣﯾز ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه ،اﺟﺎزه دھﯾد ﺳرد ﺷود.
 :ﺧطر ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ!
ﻧﻔوذ رطوﺑت ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺷود .دﺳﺗﮕﺎه را ﻓﻘط ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﻣﺎل
ﻧﻣدار ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .ﻗﺑل از ﺗﻣﯾز ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه ،دوﺷﺎﺧﮫ را از ﭘرﯾز ﺑرق ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد
و ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ﻣوﺟود در ﺟﻌﺑﮫ ﻓﯾوز ﻣﻧزل را در ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش ﻗرار دھﯾد.
 :ﺧطر ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ!
از دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺷﺳﺗﺷوی ﭘر ﻓﺷﺎر ﯾﺎ ﺑﺧﺎر ﺷوی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد ،زﯾرا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث
اﯾﺟﺎد ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﮔردد.
 :ﺧطر ﺑروز ﺟراﺣت!
ﻗطﻌﺎت داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﻟﺑﮫھﺎی ﺑرﻧده ﺑﺎﺷﻧد .از دﺳﺗﮑش ﻣﺣﺎﻓظ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.

ﻣواد ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده
ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از اﯾﻧﮑﮫ ﺳطوح ﻣﺧﺗﻠف ﺑﮫ دﻟﯾل اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎده ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب
آﺳﯾب ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ،اطﻼﻋﺎت ﻣوﺟود در ﺟدول را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .از ﻣواد زﯾر اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد:
■

ﻣﺎده ﭘﺎک ﮐﻧﻧده زﺑر ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻧده،

■

ﻣواد ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﺣﺎوی اﻟﮑل زﯾﺎد،

■

اﺳﻔﻧﺞھﺎ ﯾﺎ ﺳﯾمھﺎی ظرﻓﺷوﯾﯽ زﺑر،

■

دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺷﺳﺗﺷوی ﭘر ﻓﺷﺎر ﯾﺎ ﺑﺧﺎرﺷوی.

اﺳﻔﻧﺞھﺎی ظرﻓﺷوﯾﯽ ﻧو را ﻗﺑل از ﻣﺻرف ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺷوﯾﯾد.
دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ و ھﺷدارھﺎی ﻣﻧدرج ﺑرروی ﻣواد ﭘﺎک ﮐﻧﻧده را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
ﻗﺳﻣت دﺳﺗﮕﺎه

ﻣواد ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده

اﺳﺗﯾل ﺿد زﻧﮓ

آب ﺻﺎﺑون داغ:
ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧرم
ﺧﺷﮏ ﮐﻧﯾد.
ﺳطوح اﺳﺗﯾل ﺿدزﻧﮓ را ﻓﻘط در ﺟﮭت ﺑﺎﻓت ﻓﻠز
ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
ﻣواد ﻣﺧﺻوص ﺗﻣﯾز ﮐردن ﺳطوح اﺳﺗﯾل ﺿد زﻧﮓ
را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش و ﯾﺎ
ﻓروﺷﮕﺎهھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻻﯾﮫای ﺑﺳﯾﺎر
ﻧﺎزک از ﻣﺎده ﭘﺎک ﮐﻧﻧده را ﺑﺎ دﺳﺗﻣﺎل ﻧرم روی
ﺳطﺢ ﺑﻣﺎﻟﯾد.

ﺳطوح رﻧﮓ ﺷده

آب ﺻﺎﺑون داغ:
ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﻧﻣدار ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑﺎ ﯾﮏ
دﺳﺗﻣﺎل/ﺣوﻟﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺧﺷﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
از ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻣﺎده ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده اﺳﺗﯾل ﺿدزﻧﮓ
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.

آﻟوﻣﯾﻧﯾوم و ﭘﻼﺳﺗﯾﮏ

ﺷﯾﺷﮫﺷوی:
ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧرم ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.

ﺷﯾﺷﮫ

ﺷﯾﺷﮫﺷوی:
ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ ﻧرم ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .از ﺗﯾﻐﮫ ﺷﯾﺷﮫ ﭘﺎکﮐن
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.

دﮐﻣﮫھﺎی ﻋﻣﻠﮑردی

آب ﺻﺎﺑون داغ:
ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﻧﻣدار ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑﺎ ﯾﮏ
دﺳﺗﻣﺎل/ﺣوﻟﮫ آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺧﺷﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﺧطر آﺳﯾب رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑر اﺛر
ﻧﻔوذ رطوﺑت .ھرﮔز ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻧﺗرل را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از دﺳﺗﻣﺎل ﺧﯾس ﺗﻣﯾز ﻧﮑﻧﯾد.
از ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻣﺎده ﺗﻣﯾز ﮐﻧﻧده اﺳﺗﯾل ﺿدزﻧﮓ
اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
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راه اﻧدازی دﺳﺗﮕﺎه
اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺑرای اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺗﮕﺎهھﺎ ﻣﻌﺗﺑر اﺳت .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑرﺧﯽ
اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗوﺻﯾف ﺷده ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻧﺷود.

 .2دﮐﻣﮫ  Hﯾﺎ  0را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺣﺎﻟت ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎوب ﺧﺎﻣوش ﻣﯽﺷود.

ﺗوﺟﮫ :ھود را ﺑﺎ ﺷروع آﺷﭘزی روﺷن ﮐﻧﯾد و ﭼﻧد دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﮔرﻓﺗن آن
ﺧﺎﻣوش ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﯾن ﺑﮭﺗرﯾن راه ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن دود و ﺑﺧﺎر داﺧل آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ اﺳت.

زﻣﺎن روﺷن ﺑودن ﻓن

ﺻﻔﺣﮫ ﮐﻧﺗرل

ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﺣﺎﻟت ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷد ،ﺣﺎﻟت ﻋﻣﻠﮑرد ﺗداوﻣﯽ ﻓن ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ
ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.
 .1ﺗﻧظﯾم ﻓن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد.

ﺗوﺿﯾﺢ
0

ﻓن را ﺧﺎﻣوش ﻣﯽﮐﻧد.

1

ﻓن را روی درﺟﮫ  1روﺷن ﻣﯽﮐﻧد

2

ﻓن را روی درﺟﮫ  2روﺷن ﻣﯽﮐﻧد

3

ﻓن را روی درﺟﮫ  3روﺷن ﻣﯽﮐﻧد

 4/Gﻓن را روی درﺟﮫ  4ﯾﺎ درﺟﮫ ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت روﺷن ﻣﯽﮐﻧد

 .2دﮐﻣﮫ  yرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.
دﮐﻣﮫھﺎی  0و  yروﺷن ﻣﯽﺷوﻧد .ﻓن روی اﯾن درﺟﮫ ﺗﺎ  15دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧود
اداﻣﮫ ﻣﯽدھد و ﺳﭘس ﺑﺎ ﺳﭘری ﺷدن اﯾن ﻣدت ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ ﺧﺎﻣوش ﻣﯽﺷود.
اﮔر ﭼراغ روﺷن ﺑﺎﺷد ،آن ﻧﯾز ﺑﺎ ﺳﭘری ﺷدن ﻣدت ﻋﻣﻠﮑرد ﺗداوﻣﯽ ﺧﺎﻣوش
ﻣﯽﺷود.
 .3دﮐﻣﮫ  yﯾﺎ  0را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﻋﻣﻠﮑرد ﺗداوﻣﯽ ﻓن ﭘﯾش از ﺳﭘری ﺷدن ﻣدت زﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده ﻋﻣﻠﮑرد ﺗداوﻣﯽ ﺑﮫ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳد.

ﭼراغ
ﭼراغ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘل از ﺗﮭوﯾﮫ روﺷن و ﺧﺎﻣوش ﺷود.

H

ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎوب را روﺷن ﻣﯽﮐﻧد

دﮐﻣﮫ  Bرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.

y

ﻋﻣﻠﮑرد ﺗداوﻣﯽ ﻓن را روﺷن ﻣﯽﮐﻧد

دﮐﻣﮫ  Bروﺷن ﻣﯽﺷود.

B

ﭼراغ را روﺷن ﻣﯽﮐﻧد

ﺗﻧظﯾم ﺷدت ﻧور

ﺗﻧظﯾم ﻓن

 .1دﮐﻣﮫ  Bرا ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﺑرای  2ﺛﺎﻧﯾﮫ ﻧﮕﮭدارﯾد.
ﺷدت ﻧور ﮐﺎھش ﻣﯽﯾﺎﺑد.

ﺗوﺟﮫ :ھﻣﯾﺷﮫ ﻗدرت ﻓن را ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷراﯾط ﺟﺎری ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺣﺟم زﯾﺎدی از
ﺑﺧﺎر ﯾﺎ دود اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،ﻓن را روی ﺳرﻋت ﺑﺎﻻ ﺗﻧظﯾم ﮐﻧﯾد.

 .2دﮐﻣﮫ  Bرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺣداﮐﺛر ﺷدت ﻧور دوﺑﺎره ﺗﻧظﯾم ﻣﯽﺷود.

روﺷن ﮐردن
 .1دﮐﻣﮫ  1را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﻓن روی درﺟﮫ  1ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
 .2ﺑرای ﺗﻧظﯾم ﻓن روی درﺟﮫ دﯾﮕر ،دﻛﻣﮫ  3 ،2 ،1ﯾﺎ  4/Gرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.
دﮐﻣﮫ  0و دﮐﻣﮫ اﯾن درﺟﮫ روﺷن ﻣﯽﺷوﻧد.
ﺧﺎﻣوش ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه
دﮐﻣﮫ  0را ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت

ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺷﺑﺎع ﺷدن ﻓﯾﻠﺗر
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﯾﻠﺗرھﺎی زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل اﺷﺑﺎع ﺷده ﺑﺎﺷﻧد،
ﻋﻼﻣت ﻣرﺑوط ﺑﮫ آن ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽزﻧد:
■

ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽH :

■

ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ و ﻓﯾﻠﺗر زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎلy :

در ﺻورت ﺑروز اﯾن ﺣﺎﻟت ،در ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ ﯾﺎ
ﺗﻌوﯾض ﻓﯾﻠﺗرھﺎی زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﯾش از اﯾن درﻧﮓ ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﮫ ﺑﺧش ﺗﻣﯾز ﮐردن
و ﻧﮕﮭداری ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.

در ﺻورت وﺟود ﺑو و دود/ﺑﺧﺎر زﯾﺎد ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت ﻓن را اﻧﺗﺧﺎب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺻﻔر ﮐردن ﻧﻣﺎﯾﺷﮕرھﺎی اﺷﺑﺎع ﺷدن ﻓﯾﻠﺗر

 .1زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ روﺷن اﺳت ،دﮐﻣﮫ  4/Gﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮭدارﯾد.
دﮐﻣﮫ  0روﺷن ﻣﯽﺷود و دﮐﻣﮫ  4/Gدر ھر ﺛﺎﻧﯾﮫ ﯾﮏ ﺑﺎر ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽزﻧد.
ﺣﺎﻟت ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت ﻓﻌﺎل ﺷده اﺳت.

 .1ﻣوﺗور و ﭼراغ را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد.

 .2دﮐﻣﮫ  4/Gرا ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮭدارﯾد ﯾﺎ دﮐﻣﮫ  0را ﻓﺷﺎر دھﯾد.
ﺣﺎﻟت ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت ﻏﯾرﻓﻌﺎل ﺷده اﺳت.
ﺗوﺟﮫ :زﻣﺎن ﮐﺎرﮐرد ﺣﺎﻟت ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت  6دﻗﯾﻘﮫ اﺳت .ﭘس از آن ﮐﮫ اﯾن ﻣدت
زﻣﺎن ﺳﭘری ﺷود ،دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ درﺟﮫ ﺗﻧظﯾم ﺷده ﻗﺑﻠﯽ ﺑرﻣﯽﮔردد.

 .2دﮐﻣﮫ  Hرا ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮭدارﯾد.
دﮐﻣﮫ  0ﺳﮫ ﺑﺎر ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽزﻧد .ﻧﺷﺎﻧﮕر اﺷﺑﺎع ﺷدن ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺷﺑﮏ ﺟذب ﭼرﺑﯽ
و ﻓﯾﻠﺗر زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل ﺻﻔر ﺷده اﺳت.
ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھوا
ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھوا ،ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﮐﻧﺗرل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ روش زﯾر ﺗﻐﯾﯾر
داده ﺷود:

ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎوب

 .1ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد ﻛﮫ ھود ﺑﮫ ﺑرق ﻣﺗﺻل و ﺧﺎﻣوش ﺑﺎﺷد.

در ﺣﺎﻟت ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎوب ،ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ ﺑﮫ طور اﺗوﻣﺎﺗﯾﮏ در ھر ﺳﺎﻋت ﺑرای ﻣدت
 10دﻗﯾﻘﮫ روﺷن ﻣﯽﺷود .دﺳﺗﮕﺎه ﺑﻌد از  24ﺳﺎﻋت ﺧﺎﻣوش ﻣﯽﺷود.

 .2دﮐﻣﮫ  3را ﻓﺷﺎر دھﯾد و ﻧﮕﮭدارﯾد ﺗﺎ دﮐﻣﮫ  0دو ﺑﺎر ﭼﺷﻣﮏ ﺑزﻧد.
ﮐﻧﺗرل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﻓت ھوا ﺗﻐﯾﯾر ﻛرده اﺳت.

ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﺣﺎﻟت ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت ﯾﺎ ﻋﻣﻠﮑرد ﺗداوﻣﯽ ﻓن ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻧد ،ﺣﺎﻟت ﺗﮭوﯾﮫ
ﻣﺗﻧﺎوب ﻗﺎﺑل دﺳﺗرﺳﯽ ﻧﻣﯽﺑﺎﺷد.

ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺑرای ﺣﺎﻟت ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا

 .1دﮐﻣﮫ  Hرا ﻓﺷﺎر دھﯾد.
دﮐﻣﮫھﺎی  0و  Hروﺷن ﻣﯽﺷوﻧد .ﺣﺎﻟت ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﺗﻧﺎوب روﺷن ﺷده اﺳت .ﻓن
روی درﺟﮫ  1ﺷروع ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
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 .1ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﯾد ﻛﮫ ھود ﺑﮫ ﺑرق ﻣﺗﺻل و ﺧﺎﻣوش ﺑﺎﺷد.
 .2دﮐﻣﮫ  3را ﻓﺷﺎر دھﯾد ﺗﺎ دﮐﻣﮫ  0ﯾﮏ ﺑﺎر ﭼﺷﻣﮏ ﺑزﻧد.
ﮐﻧﺗرل اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا ﺗﻐﯾﯾر ﻛرده اﺳت.

ﺧطر ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ!
■ دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻌﯾوب ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﺷود.
ھرﮔز اﻗدام ﺑﮫ روﺷن ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻌﯾوب ﻧﻧﻣﺎﯾﯾد.
دوﺷﺎﺧﮫ دﺳﺗﮕﺎه را از ﭘرﯾز ﺑرق ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﻗطﻊ
ﺟرﯾﺎن ﻣوﺟود در ﺟﻌﺑﮫ ﻓﯾوز ﻣﻧزل را در ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش
ﻗرار دھﯾد .ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
■ ﺗﻌﻣﯾرات ﻏﯾر ﻣﺟﺎز و ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﺧطرﻧﺎک اﺳت .ﺗﻌﻣﯾرات
ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻧﯾﺳﯾنھﺎی آﻣوزش دﯾده ﺷﺑﮑﮫ
ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﻣﺎ ﺻورت ﮔﯾرد .در ﺻورت
ﻣﻌﯾوب ﺑودن دﺳﺗﮕﺎه ،دوﺷﺎﺧﮫ آﻧرا از ﭘرﯾز ﺑرق ﺧﺎرج
ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﮐﻠﯾد ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ﻣوﺟود در ﺟﻌﺑﮫ ﻓﯾوز ﻣﻧزل را
در ﺣﺎﻟت ﺧﺎﻣوش ﻗرار دھﯾد .ﺑﺎ ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از
ﻓروش ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
■ از دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﺷﺳﺗﺷوی ﭘر ﻓﺷﺎر ﯾﺎ ﺑﺧﺎر ﺷوی اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﮑﻧﯾد ،زﯾرا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﺑرق ﮔرﻓﺗﮕﯽ ﮔردد.

ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ!

ﻋﻠتھﺎی ﺧراﺑﯽ دﺳﺗﮕﺎه
اﺣﺗﯾﺎط!
ﺧطر آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑر اﺛر زﻧﮓ زدﮔﯽ .ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﻣﯾﻌﺎن ﺑﺧﺎرھﺎ ،ھﻣﯾﺷﮫ
دﺳﺗﮕﺎه را ھﻧﮕﺎم آﺷﭘزی روﺷن ﮐﻧﯾد .آب ﺣﺎﺻل از ﻣﯾﻌﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث زﻧﮓ
زدﮔﯽ ﺷود.
ﺧطر آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑر اﺛر ﻧﻔوذ آب ﺑﮫ ﻣدار اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ .ھرﮔز ﺗﺟﮭﯾزات ﮐﻧﺗرل را
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﻣﺎل ﺧﯾس ﺗﻣﯾز ﻧﮑﻧﯾد.
آﺳﯾب دﯾدن ﺳطوح ﺑر اﺛر ﺗﻣﯾز ﮐردن ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ .ﺳطوح اﺳﺗﯾل ﺿدزﻧﮓ را ﻓﻘط
در ﺟﮭت ﺑﺎﻓت ﻓﻠز ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد .ﻣواد ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده اﺳﺗﯾل ﺿدزﻧﮓ را روی ﺗﺟﮭﯾزات
ﮐﻧﺗرل ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﺑرﯾد.
ﻣواد ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده ﻗوی ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻧده ﺑﮫ ﺳطﺢ آﺳﯾب ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ھرﮔز از ﻣواد ﺗﻣﯾزﮐﻧﻧده
ﺳﺎﯾﻧده و ﻗوی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد.
ﺧطر آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﺑر اﺛر ﺑرﮔﺷت ﻣﺎﯾﻊ ﺣﺎﺻل از ﻣﯾﻌﺎن .ﮐﺎﻧﺎل ﺧروج ھوا را ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺻب ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺷﯾب )ﺷﯾب  1درﺟﮫ( از دﺳﺗﮕﺎه دور ﺷود.

ﺧﻄﺮ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ!

ﺣﻔﺎظت زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
دﺳﺗﮕﺎه ﺟدﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻛم ﻣﺻرف اﺳت .در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺗوﺻﯾﮫھﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص
ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﺻرف اﻧرژی ھﻧﮕﺎم اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه ،و ﭼﮕوﻧﮕﯽ از
رده ﺧﺎرج ﮐردن ﺻﺣﯾﺢ آن اراﺋﮫ ﺷده اﺳت.

ﺻرﻓﮫ ﺟوﯾﯽ در ﻣﺻرف اﻧرژی
■

ﺑرای اﯾﻧﻛﮫ ھود ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﻣؤﺛر و ﺑﺎ ﺻدای ﻛم ﻛﺎر ﻛﻧد ،آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد در
ھﻧﮕﺎم ﭘﺧت ﻏذا از ﺟرﯾﺎن ھوای ﻣﻧﺎﺳب ﺑرﺧودار ﺑﺎﺷد.

■

ﺳرﻋت ﻓن را ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺷدت دود و ﺑﺧﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺧت ﺗﻧظﯾم ﻛﻧﯾد .ﻓﻘط در
ﺻورت ﻟزوم از ﺣﺎﻟت ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت اﺳﺗﻔﺎده ﻛﻧﯾد .ﺳرﻋت ﭘﺎﯾﯾنﺗر ﻓن ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ
ﻣﺻرف اﻧرژی ﻛﻣﺗر اﺳت.

■

در ﺻورت وﺟود دود و ﺑﺧﺎر ﺷدﯾد ﺣﺎﺻل از ﭘﺧت ،ﺳرﻋت ﺑﺎﻻﺗر ﻓن را در
ﻣوﻗﻊ ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺗﺧﺎب ﻛﻧﯾد .اﮔر دود و ﺑﺧﺎر ﺣﺎﺻل از ﭘﺧت در آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﭘﺧش
ﺷده ﺑﺎﺷد ،ھود ﺑﺎﯾد ﻣدت طوﻻﻧﯽﺗری ﻛﺎر ﻛﻧد.

■

وﻗﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ھود ﻧﯾﺎز ﻧدارﯾد ،آﻧرا ﺧﺎﻣوش ﻛﻧﯾد.

■

وﻗﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﭼراغ ﻧﯾﺎز ﻧدارﯾد ،آﻧرا ﺧﺎﻣوش ﻛﻧﯾد.

■

ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﻛﺎرآﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮭوﯾﮫ و ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧطر آﺗش ﺳوزی ،ﺑﮫ
طور ﻣﻧظم ھود را ﺗﻣﯾز ﻛﻧﯾد و در ﺻورت ﻟزوم ﻓﯾﻠﺗر آﻧرا ﺗﻌوﯾض ﻧﻣﺎﯾﯾد.

روش دور اﻧداﺧﺗن دﺳﺗﮕﺎه طﺑﻖ اﺻول زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ
ﻣواد ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی دﺳﺗﮕﺎه را ﺑر اﺳﺎس اﺻول و ﻣوازﯾن زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ دور ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.
اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑراﺳﺎس دﺳﺗوراﻟﻌﻣل  2012/19/EUاﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ
)(waste electrical and electronic equipment - WEEE
در ﺧﺻوص دﺳﺗﮕﺎهھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺗروﻧﯾﮑﯽ ﻣﺳﺗﻌﻣل ﺑرﭼﺳب
ﺧورده اﺳت .اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﭼﮭﺎرﭼوب روش ﭘس ﻓرﺳﺗﺎدن
و ﺑﺎزﯾﺎﻓت دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣل را ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻋﺿو
اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣوده اﺳت.

ﺣﺎﻟتھﺎی ﻋﻣﻠﮑردی
اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺣﺎﻟت ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا ﯾﺎ ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھوا ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﻗرار ﮔﯾرد.

■

ﺣﺎﻟت ﺗﺧﻠﯾﮫ ھوا

ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھوا
ھوای ﻣﮑش ﺷده ﺗوﺳط ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﭼرﺑﯽ ﺗﻣﯾز ﺷده و از
طرﯾﻖ ﺳﯾﺳﺗم ﻟوﻟﮫھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾرون ھداﯾت ﻣﯽﺷود.

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.

ھوای ﻣﮑش ﺷده ﺗوﺳط ﻓﯾﻠﺗرھﺎی ﭼرﺑﯽ و ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺗر زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل
ﺗﺻﻔﯾﮫ ﺷده و ﺑﮫ داﺧل آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎزﮔرداﻧده ﻣﯽﺷود.

ﺗوﺟﮫ :ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن ﺑوھﺎ در ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھوا ،ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﻓﯾﻠﺗر زﻏﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎل
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه در ﺣﺎﻟت ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ھوا را ﻣﯽﺗواﻧﯾد
در ﺑروﺷورھﺎ ﺑﯾﺎﺑﯾد .اﯾن اطﻼﻋﺎت را از ﻣراﮐز ﻓروش ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﯾد درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
ﺗﺟﮭﯾزات ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻣراﮐز ﻓروش ﻣﺟﺎز ،ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از
ﻓروش ﯾﺎ ﻓروﺷﮕﺎه اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺷﻣﺎرهھﺎی ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ را ﻣﯽﺗواﻧﯾد در
اﻧﺗﮭﺎی دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎ ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﺑﯾﺎﺑﯾد.
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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.
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
ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ھوای ﻣورد ﻧﯾﺎز اﺣﺗراق ﺑﺗواﻧد از طرﯾﻖ
دھﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ وارد ﺷود ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﻣﺳدود ﺷدن ﻧﺑﺎﺷﻧد ،ﺑرای
ﻣﺛﺎل ﺑرروی درب ھﺎ ،ﭘﻧﺟره ھﺎ ،درﯾﭼﮫ ھﺎی ﺗﮭوﯾﮫ ھوا ﯾﺎ
دﯾﮕر اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﻧﯽ.

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 آﺗشﺳوزی!
■ رﺳوبھﺎی ﭼرﺑﯽ روی ﻓﯾﻠﺗر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺷﺗﻌل ﺷوﻧد.
ﻓﯾﻠﺗر ﭼرﺑﯽ را ﺣداﻗل ھر دو ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر ﺗﻣﯾز ﮐﻧﯾد.
دﺳﺗﮕﺎه را ھرﮔز ﺑدون ﻓﯾﻠﺗر ﭼرﺑﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻧﯾﺎﻧدازﯾد.
■ رﺳوبھﺎی ﭼرﺑﯽ روی ﻓﯾﻠﺗر ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺷﺗﻌل ﺷوﻧد.
ھرﮔز ﺷﻌﻠﮫ ﺑﺎز را ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻧزدﯾﮏ ﻧﮑﻧﯾد .دﺳﺗﮕﺎه را
ﻧزدﯾﮏ ﯾﮏ ﻣﻧﺑﻊ ﺣرارﺗﯽ ﺑﺎ ﺳوﺧت ﺟﺎﻣد )ﺑرای ﻣﺛﺎل
ﭼوب ﯾﺎ زﻏﺎل( ﻧﺻب ﻧﮑﻧﯾد ،ﻣﮕر آﻧﮑﮫ ﺑﮫ درﭘوش ﺑﺳﺗﮫ
و ﻏﯾر ﻣﺗﺣرک ﻣﺟﮭز ﺑﺎﺷد .اﻣﮑﺎن ﺑﯾرون آﻣدن ھﯾﭻﮔوﻧﮫ
ﺟرﻗﮫای ﻧﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
■ روﻏن و ﭼرﺑﯽ داغ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺳرﻋت ﻣﺷﺗﻌل ﺷود.
ھرﮔز روﻏن و ﭼرﺑﯽ داغ را ﺑدون ﻧظﺎرت رھﺎ ﻧﮑﻧﯾد.
ھرﮔز روی روﻏن ﯾﺎ ﭼرﺑﯽ در ﺣﺎل ﺳوﺧﺗن آب ﻧرﯾزﯾد.
ﺻﻔﺣﮫ ﮔرﻣﺎﯾﯽ را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد .آﺗش را ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺗوﺳط
ﯾﮏ درﭘوش ،ﭘﺗوی ﻣﺧﺻوص اطﻔﺎء ﺣرﯾﻖ ﯾﺎ اﻣﺛﺎل آن
ﺧﺎﻣوش ﮐﻧﯾد.
■ روﺷن ﺑودن ﺷﻌﻠﮫھﺎی ﮔﺎز ﺑدون ﻗرار داﺷﺗن ظرف
ﺑرروی آن ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾﺟﺎد ﺣرارت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﻣﻧﺟر
ﺷود .دﺳﺗﮕﺎه ﺗﮭوﯾﮫ ﻧﺻب ﺷده در ﺑﺎﻻی اﺟﺎق ﻣﯽﺗواﻧد
آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد ﯾﺎ آﺗش ﺑﮕﯾرد .ﺷﻌﻠﮫھﺎی ﮔﺎز را ﻓﻘط ھﻧﮕﺎﻣﯽ
ﮐﮫ ظرف آﺷﭘزی روی آﻧﮭﺎ ﻗرار دارد روﺷن ﮐﻧﯾد.
■ ھﻧﮕﺎم روﺷن ﺑودن ھمزﻣﺎن ﭼﻧد ﺳرﺷﻌﻠﮫ ﮔﺎز دﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود .دﺳﺗﮕﺎه ﺗﮭوﯾﮫ ﻧﺻب ﺷده در ﺑﺎﻻی اﺟﺎق
ﻣﯽﺗواﻧد آﺳﯾب ﺑﺑﯾﻧد ﯾﺎ آﺗش ﺑﮕﯾرد .ھرﮔز دو ﺳرﺷﻌﻠﮫ ﮔﺎز
را ﺑﯾﺷﺗر از  15دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ طور ھمزﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺷﻌﻠﮫ
روﺷن ﻧﮕذارﯾد .ﺗوان ﺣرارﺗﯽ ﯾﮏ ﺳرﺷﻌﻠﮫ ﺑزرگ ﺑﯾﺷﺗر
از  5ﮐﯾﻠووات )ووک( ﻣﻌﺎدل دو ﺳرﺷﻌﻠﮫ ﮔﺎز اﺳت.

ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزی!

ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزی!

ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزی!

ﺧﻄﺮ آﺗﺶﺳﻮزی!

ﺧطر ﺳوﺧﺗﮕﯽ!
ﻗطﻌﺎت ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس در ﺟرﯾﺎن ﻋﻣﻠﮑرد دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺳﯾﺎر داغ
ﻣﯽ ﺷود .ھرﮔز ﻗطﻌﺎت داغ را ﻟﻣس ﻧﮑﻧﯾد .اﺟﺎزه ﻧدھﯾد
ﮐودﮐﺎن ﺑﯾش از ﺣد ﺑﮫ اﺟﺎق ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد.
ﺧطر ﺑروز ﺟراﺣت!
■ ﻗطﻌﺎت داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﻣﻣﮑن اﺳت دارای ﻟﺑﮫھﺎی ﺑرﻧده
ﺑﺎﺷﻧد .از دﺳﺗﮑش ﻣﺣﺎﻓظ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
■ اﺷﯾﺎﺋﯽ ﮐﮫ روی دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار داده ﻣﯽﺷوﻧد ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﺳﻘوط ﮐﻧﻧد .ھﯾﭻ ﺷﺋﯽ را روی دﺳﺗﮕﺎه ﻗرار ﻧدھﯾد.
■ ﻧور ﭼراغھﺎی  LEDﺑﺳﯾﺎر ﺧﯾره ﮐﻧﻧده اﺳت و ﻣﯽﺗواﻧد
ﺑﮫ ﭼﺷم آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد )ﺧطر ﮔروه  .(1ﺑﯾﺷﺗر از
 100ﺛﺎﻧﯾﮫ ﺑﮫ ﭼراغ  LEDروﺷن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻧﯾد.

ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺖ!

ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺖ!
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Produktinfo
اطﻼﻋﺎت ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ در ﺧﺻوص ﻣﺣﺻوﻻت ،ﻟوازم ﺟﺎﻧﺑﯽ ،ﻗطﻌﺎت ﯾدﮐﯽ
و ﺧدﻣﺎت در آدرس اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ  www.bosch-home.comو ﻓروﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾن
 www.bosch-eshop.comدر دﺳﺗرس اﺳت

 :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.
ﮐﺎرﺑری اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻓﻘط ﺑرای ﻣﺻﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ و داﺧل
ﻣﻧزل اﺳت .دﺳﺗﮕﺎه ﺑرای ﻛﺎر ﻛردن در ﻓﺿﺎی آزاد طراﺣﯽ
ﻧﺷده اﺳت .ھرﮔز دﺳﺗﮕﺎه را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ روﺷن اﺳت ﺑدون
ﻣراﻗﺑت رھﺎ ﻧﮑﻧﯾد .ﺳﺎزﻧده ھﯾﭻﮔوﻧﮫ ﻣﺳﺋووﻟﯾﺗﯽ را در ﻗﺑﺎل
ﺧﺳﺎرتھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺻب ﯾﺎ ﻋﻣﻠﻛرد ﻏﯾرﺻﺣﯾﺢ دﺳﺗﮕﺎه
ﻧﻣﯽﭘذﯾرد.
اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣداﮐﺛر  2000ﻣﺗر از
ﺳطﺢ درﯾﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺳط ﮐودﮐﺎن ﺑﺎﻻﺗر
از  8ﺳﺎل و اﻓراد دارای ﻣﺣدودﯾت ﺣرﮐﺗﯽ ،ﺣﺳﯽ ﯾﺎ ذھﻧﯽ
و ﻧﯾز اﻓراد ﻓﺎﻗد ﺗﺟرﺑﮫ ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار
ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺗﺣت ﻧظﺎرت ﻗرار داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ آﻣوزشھﺎی ﻻزم
را در زﻣﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده اﯾﻣن از دﺳﺗﮕﺎه درﯾﺎﻓت ﻧﻣوده
و ﺧطرات ﻧﺎﺷﯽ از آن را درک ﮐرده ﺑﺎﺷﻧد.

ﮐودﮐﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎ دﺳﺗﮕﺎه ﯾﺎ در ﮐﻧﺎر آن ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد .ﺗﻣﯾز ﮐردن
و ﻧﮕﮭداری از دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺑﺎﯾد ﺗوﺳط ﮐودﮐﺎن زﯾر  8ﺳﺎل
و ﺑدون ﻧظﺎرت ﻓرد ﺑﺎﻟﻎ اﻧﺟﺎم ﺷود.
اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﮐودﮐﺎن زﯾر  8ﺳﺎل ﺑﯾش از ﺣد ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه
و ﮐﺎﺑل ﺑرق ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد.
ﭘس از ﺑﺎز ﮐردن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ،دﺳﺗﮕﺎه را از ﻧظر آﺳﯾبھﺎی
اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ دﺳﺗﮕﺎه در ھﻧﮕﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل
آﺳﯾب دﯾده اﺳت ،از اﺗﺻﺎل آن ﺑﮫ ﺑرق ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
اﯾن دﺳﺗﮕﺎه ﺑرای ﮐﺎر ﮐردن ﺑﺎ ﺗﺎﯾﻣر ﻣﺟزا ﯾﺎ رﯾﻣوت ﮐﻧﺗرل
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت.
ﺧطر ﺧﻔﮕﯽ!
ﻟوازم ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﺑرای ﮐودﮐﺎن ﺧطرﻧﺎک ھﺳﺗﻧد .ھرﮔز
اﺟﺎزه ﻧدھﯾد ﮐودﮐﺎن ﺑﺎ ﻟوازم ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﺑﺎزی ﮐﻧﻧد.
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.
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