
 .دننک نیمات ام یارب شخب تذل و کنخ ییاوھ دنناوتیم و دنتسھ ریخا یاھلاس ینتشاد تسود و عوبطم یاھهاگتسد یزاگ یاھرلوک
 یدایز تیمھا یزاگ رلوک تاداریا ماگنھدوز و حیحص صیخشت .دشاب هدننک تحاران دناوتیم تبسن نیمھ ھب زین اھهاگتسد نیا یبارخ
 نئمطم اھنآ تاعطق نیمات و ریمعت زا ھک میریگب تامدخ ییاھهاگریمعت زا امتح یزاگ یاھرلوک تاریمعت یارب تسا رتھب و دراد
 .میتسھ

 

 یج لا یزاگ رلوک هاگتسد درکراک مدع

 چیھ راگنا ،دشاب دناوت یم اھینارگن نیرتگرزب ھلمج زا ،دوشن نشور مینک یراک رھ یلو مینک هدافتسا میھاوخب یھاگتسد رھ زا ھکنیا
 .دوش فرطرب هاگتسد لکشم ھک میھد ماجنا دیاب یراک ھچ اقیقد مینادیمن و دیآیمن رب نامتسد زا طیارش نیا رد یراک

 ار هاگتسد لکشم ندرک فرطرب یاھهار امش ھب ام ،دراد یلح هار یاھلاسم رھ ،دیشابن نارگن ھک تسا نیا امش ھب ام بوخ ربخ ،بخ
 رد یج لا یزاگ رلوک سیورس و تاریمعت یارب ،ام صصختم یاھنیسنکت دینک عفر ار داریا دیتسناوتن رگا تیاھن رد ،تفگ میھاوخ
 .دنتسھ ناترانک

 یج لا یزاگ رلوک ندشن نشور تلع  

 ؟ دنکیمن راک یزاگ رلوک ارچ

 ؟ دوشیمن نشور یزاگ رلوک یلخاد هاگتسد یور یاھغارچ ارچ

 :ددرگ یسررب ریز دراوم تسیابیم صوصخ نیا رد

 نشور نامرف دناوتیمن دشاب ھتشادن یرتاب ھک یتروصرد اتعیبط ؟ریخ ای دراد یرتاب یزاگ رلوک لرتنک تومیر ایآ ھک دوش کچ ادتبا
 .دھدب هاگتسد ھب ندش

 کچ ار لرتنک ،رگید یزاگ رلوک هاگتسد کی اب تسیفاک راک نیا یارب ؟ریخ ای تسا ملاس لرتنک تومیر ھک دییامن لصاح نانیمطا
 ماگنھ رگا .دینک باختنا ار نآ یاھدیلک و دیریگب لیابوم نیبرود یولج ار لرتنک ینعی .دینک تست لیابوم نیبرود قیرط زا ای ،دینک
 .تسا ملاس لرتنک ھک دھدیم ناشن ،دش نشور لرتنک یولج غارچ ،نیبرود ور ھب ور ھمکد ندرشف

  .دشاب ھتشادن یلکشم ھیذغت قرب ھک دینک لصاح نانیمطا و (دشاب ON یروتاینیم زویف ھک دوش کچ) دینک کچ ار هاگتسد ھیذغت قرب

 ؟ریخ ای دوشیم نشور دراد دوجو یلخاد هاگتسد یوررب ھک ON/OFF ھمکد اب هاگتسد ایآ ھک ددرگ یسررب

 نیسنکت یوس زا هاگتسد تسیابیم ،دشن هدینش یلخاد هاگتسد زا قوب یادص ھکیتروص رد .ددرگ لصو و عطق یلصا قرب زویف
 تساوخرد تسا مزال ،دشن نشور زین یلخاد هاگتسد یور ON/OFF ھمکد اب هاگتسد یلو دش هدینش قوب یادص رگا و دوش یسررب
  .دینک تبث ار دوخ تاریمعت

 یاھنیسنکت ات دیراپسب نادراک ھب ار راک ھک تسا زاین ،دشن فرطرب هاگتسد لکشم و دیدرک کچ ار الاب دروم 5 رگا تیاھنرد.
 .دننک ھعجارم امش یج لا یزاگ رلوک تاریمعت تھج ام برجم

 یج لا یزاگ رلوک راکدوخ ندش شوماخ

 لماوع زا دناوتیم تلاح نیا ھک ؛ددرگ فقوتم لیلد نودب دوخ راک نامز رد رلوک ھکنیا ینعی ،یزاگ رلوک یناھگان ندش شوماخ تلع
 :دشاب ریز

 .دش نئمطم رلوک ھب ھیذغت قرب نینچمھ و نامتخاس قرب و یشکلباک تمالس زا یمادقا رھ زا لبق تسیابیم ھک ھیذغت قرب تاداریا
 .ددرگ یزاگ رلوک ندش شوماخ ثعاب زویف رد لاکشا ای و قرب یاھمیس کچوک یلاصتا کی تسا نکمم

 .دشاب ھتشاد لکشم ای و دشاب هدش عطق تسا نکمم ھک یروتاینیم رویف یبارخ

 هراتس لکش لرتنک یور رب تلاح نیا باختنا دیلک .دوشیم شوماخ هاگتسد هدش نییعت میات زا دعب. (SLEEP MODE) تلاح باختنا
 .دشابیم تعاس 7 ات 1 نیب باختنا لباق میات و دشابیم



 .لرتنک تومیر طسوت هاگتسد یشوماخ تعاس و رمیات ندومن لاعف

 شیامرس تلاح رد هاگتسد لنپ ھتبلا.ددرگ شوماخ هاگتسد روسرپمک تسا نکمم ،دسریم یباختنا یامد ھب طیحم یامد ھکنیا زا سپ
 .دنکیم راک نانچمھ

 . دشابن تسارفید و تراتسا تاھ درکلمع ،هاگتسد یشوماخزا روظنم شیامرگ تلاح رد ھک درک ھجوت دیاب

 یج لا یزاگ رلوک فیعض شیامرس ای شیامرس مدع

 ھتشادن بسانم شیامرس هاگتسد تسا نکمم یھاگ .تسا نکمم نامز نیرتمک رد بسانم شیامرس داجیا یزاگ رلوک ھفیظو نیرتیلصا
 تالاوس الومعم دوشیم ھتفرگ سامت بسانمان شیامرس تباب یزاگ رلوک اب طبترم سانشراک اب یتقو .دنک کنخ ار طیحم دناوتن و دشاب
 :دوشیم حرطم نایرتشم یوس زا ریز

 ؟دھدیمن کنخ داب یزاگرلوک ارچ

 ؟تسا هدش مک یزاگ رلوک شیامرس ارچ

 ؟درادن قباطت دیدرک میظنت ھک ییامد اب یزاگرلوک یامرس ارچ

 ؟دھدیمن مرگ داب یزاگرلوک ارچ

 ؟تسیچ تلع .دنکیمن راک هاگتسد یلو تسا نشور یزاگ رلوک یلخاد تینوی یاھغارچ و روتوم نف ارچ

 ؟دنکیم راک زونھ یزاگ رلوک ینوریب هاگتسد یلو ،تسا شوماخ متسیس ارچ

 ؟دنکیمن لمع ھجو جیھ ھب تاتسومرت و تسین کنخ داب شزو ارچ

 یج لا یزاگ رلوک شیامرس مدع

 

 دنترابع لماوع نیا .دوب هاگآ ددرگیم شیامرس مدع ای و فیعض شیامرس ببس ھک یلماوع ھب تسیابیم الاب تالاوس ھب خساپ تھج
 :زا

 اوھ رتلیف

 نایرج ،ددرگ دودسم قلعم تارذ طسوت رگا و دراد ار هاگتسد روتارپاوا ھب اوھ رد قلعم تارذ دورو زا یریگولج یھفیظو اوھ رتلیف
 ادج هاگتسد زا ار اھرتلیف ناوتیم لکشم نیا عفر تھج .دنک کنخ ار طیحم دناوتیمن ھجیتن رد و دنکیم روبع روتارپاوا لیوک زا اوھ
 .دومن نآ یوشتسش ھب مادقا و

 روسنادنک

 رد یلالتخا رگا و ،دشابیم نوریب طیحم ھب روسرپمک زاگ یامرگ لاقتنا و لخاد طیحم زا هدش بذج یامرگ لاقتنا روسنادنک ھفیظو
 .میشاب ھتشادن یلخاد هاگتسد رد یبسانم شیامرس ددرگیم ببس دیآ دوجو ھب روسنادنک متسیس

 روسرپمک یبارخ

 .تشاد دھاوخن یشیامرس یزاگ رلوک ناونع چیھ ھب ،ددرگ یبارخ راچد یتلع رھ ھب رگا و تسا دیربت لکیس بلق روسرپمک عقاو رد

 امد صیخشت روسنس نامھ ای روتسیمرت

 عون کی ھک روتسیمرت ،اھروسنس عاونا دیلوت و ملع تفرشیپ اب یلو  ،دشیم هدافتسا تاتسومرت زا یزاگ رلوک ھب نامرف تھج اقباس
 رلوک راک رد لالتخا ببس ،ددرگ لکشم راچد نآ تمواقم رگا و دراد هدھع رب ار طیحم یامد لرتنک ھفیظو ،تسا یترارح روسنس
 .ددرگیم یزاگ

 یلصا درب



 ھک دوشیم ببس ددرگ بیسآ ای و یبارخ راچد تلع رھ ھب هاگتسد درب رگا .دشابیم درب یهدھع رب یزاگ رلوک رد اھنامرف یمامت
 .دنک راک یتسرد ھب دناوتن یزاگ رلوک

 نزاخ

 دناوتیمن ،ددرگ یبارخ ای و بیسآ راچد نزاخ رگا .دشابیم نزاخ یهدھع رب روسرپمک یزادنا هار تھج ھیلوا رواتشگ داجیا یھفیظو
 .دیامن یزادنا هار ار روسرپمک

 ینوریب نف روتوم

 داریا راچد یلیلد رھ ھب رگا .دراد ار روسنادنک لیوک یامرگ لاقتنا تھج نف ھناورپ ندروآرد تکرح ھب یھفیظو ینوریب نف روتوم
 شیامرس مدع اب ای و درک دھاوخ تفا ای شیامرس ھجیتن رد و ددرگیم روسنادنک لیوک زا یروبع یاوھ نایرج لالتخا ببس ،ددرگ
 .دش میھاوخ وربور

 یلخاد نف روتوم

 داریا راچد یلیلد رھ ھب رگا .دراد ار روتارپاوا ھب طیحم یامرگ لاقتنا تھج نف روولب ندروآ رد تکرح ھب ھفیظو یلخاد نف روتوم
 شیامرس مدع اب ای و درک دھاوخ تفا ای شیامرس ھجیتن رد و ددرگیم روتارپاوا لیوک زا یروبع یاوھ نایرج لالتخا ببس ،ددرگ
 .دش میھاوخ وربور

 روتارپاوا

 ،نآ رد داریا تروص رد .تسا لخاد طیحم زا ترارح بذج نآ یھفیظو و تسا یزاگ رلوک یلصا تمسق راھچ زا یکی روتارپاوا
 .دومن دھاوخ تفا شیامرس ھجیتن رد و تفرگ دھاوخن تروص یترارح بذج

 دربم

 یزاگ رلوک لکیس رد .دنک یم کنخ ار اج نآ و هدش ریخبت دوخ ،طیحم رد ترارح بذج اب ھک تسا یا هدام (Refrigerant) دربم
 دربم هاگتسد رد یلکش رھ ھب لاح .دنکیم عفد و بذج ار ترارح بیترت ھب ،یبوانت ریطقت و ریخبت اب و هدوب لکیس لماع لایس ،دربم
 .میوشیم وربور شیامرس مدع اب دشاب ھتشادن دوجو

 .درک سیورس ھب مادقا یلصا قرب عطق اب ناوتیم روسنادنک لدبم لیوک یفیثک و رتلیف یفیثک زا یشان تاداریا عفر تھج

 نآ ندیرپ تلع و یج لا یزاگ رلوک زویف تالکشم

 ندیرپ تلع ات میراد دصق ام بلاطم ھمادا رد .تسا نآ زویف رد لکشم زورب یزاگ رلوک عاونا ندشن نشور رد عیاش لیالد زا یکی
 :دوش رھاظ ریز دراوم تروص ھب دناوتیم تالکشم نیا .مینک نایب ار نآ یاھلح هار و مینک یسررب ار یزاگ رلوک زویف

 ؟یج لا یزاگ رلوک ندشن نشور ای یروتاینیم زویف ندش عطق

 ؟دوشیم عطق زویف یقیاقد زا سپ یلو دنکیم راک و دوشیم نشور یج لا یزاگ رلوک ایآ

 ؟درپیم زویف ینوریب هاگتسد نتفرگ نامرف زا سپ و دنکیمن راک یج لا یزاگ رلوک عقاوم یضعب رد اھنت ایآ

 ؟تساجک زا لکشم ،درپیم زویف مینکیم نشور ار یزاگ رلوک ھکنیا ضحم ھب

 یج لا یزاگ رلوک ریمعت

  

 :دشاب ریز لماوع زا دناوتیم یج لا یزاگ رلوک یروتاینیم زویف ندیرپ احالطصا ای و ندش عطق

 .ددرگ یفرصم نایرج نتفرالاب ببس تسا نکمم ھک ھیذغت قرب بسانمان ژاتلو

 .یروتاینیم زویف یبارخ



 .یروتاینیم زویف بسانمان زیاس باختنا

 .یزاگ رلوک یشک میس رادم ای و اھلباک رد یلاصتا

 .ددرگ یزادنا هار نایرج نتفرالاب ببس ھک یزاگ رلوک نزاخ یبارخ

 .دشاب ھتشاد یلاصتا تسا نکمم ھک یزاگ رلوک روسرپمک یبارخ

 .یلصا درب ای و نفروتوم ریظن یزاگ رلوک تاعطق رد یلاصتا

 .دشاب رپمآ 30 یفرصم نایرج نازیم یلو دشابیم رپمآ 25 یلصا قرب روتنک لاثم روط ھب .یلصا قرب روتنک تیفرظ ندوب بسانمان

 یزاگرلوک تاریمعت تساوخرد ھک تسا نیا نآ عفر و قیقد داریا ندومن ادیپ تھج بسانم لح هار ،یتالکشم نینچ زورب تروص رد
 .دننک ھعجارم یج لا یزاگ رلوک سیورس تھج ام صصختم یاھ نیسنکت ات دینک تبث ار یج لا

 ؟تسیچ یج لا یزاگرلوک بآ باترپ تلع ای و یج لا یزاگ رلوک زا بآ یتشن ای شزیربآ

 نآ روبع و ،تبوطر زا اوھ عابشا لیلد ھب یزاگ رلوک یلخاد لنپ زا راخب جورخ ھک تفگ دیاب ؟دنکیم ھکچ بآ یزاگرلوک زا ارچ
 و اھهاگشیارآ دننام ییاھاضف رد الومعم تلاح نیا .ددرگیم یزاگ رلوک یلخاد لنپ زا راخب جورخ ببس ،روتارپاوا لیوک درس حطسزا
 ملاس هاگتسد ھک دش رکذتم تسیابیم و ،دتفایم قافتا دریگیم رارق هدافتسا دروم طیحم رد روامس و روخب هاگتسد ھک ییاھناکم
 .دشابیم

 یج لا یزاگ رلوک نیرد یھلول زا بآ ھیلخت مدع -

 زا ھک روتارپاوا زا ھتفرگ تروص ریطقت و تبوطر نازیم ،دوخ یزاگ رلوک درکراک تحص ندومن کچ تھج دارفا عقاوم یخرب رد
 ،دراد اوھ تبوطر نازیم ھب یگتسب ،تبوطر ندش جراخ ھک دوش ھتفگ تسا مزال اما .دنیامن یم یسررب ار ددرگیم جراخ نیرد ھلول
 نیرد ھلول زا ریطقت زا لصاح بآ دیاش و دشاب مک نآ رادقم اھزور زا یضعب رد و دایز نآ رادقم اھزور زا یضعب رد تسا نکمم
 .تسا داریا دقاف هاگتسد تفگ ناوتیم ،دشاب بسانم لنپ زا هدش جراخ یاوھ یامد رگا ھک ددرگن جراخ

 زا )بآ( تبوطر جورخ ،شیامرگ تلاحرد رد دینادب تسا مزال .تسا توافتم فلتخم یاھتیفرظ رد تبوطر بذج رادقم :ھتکن
 ار یتالاوس امش زا بآ یتشن عفر تھج ھعجارم زا لبق برجم یاھنیسنکت یھاگ .دریگیم تروص (out door) ینوریب تینوی
 :زا دنترابع ھک دنسرپیم

 ؟دنکیم ھکچ بآ یج لا تیلپسا زا ایآ

 ؟دیراد یج لا یزاگ رلوک اب راک ماگنھ رد شزیربآ

 ؟دیراد خی باترپ یج لا یزاگ رلوک زا ایآ

 یج لا یزاگ رلوک نیرد ھلول زا بآ ھیلخت مدع

 : دییامن یسررب ار ریز دراوم ،یج لا یزاگ رلوک زا خی جورخ هدھاشم ای و ینوریب تینوی زا شزیربآ تروصرد

 :ناتسمز لصف رد یج لا یزاگ رلوک ینوریب تینوی زا بآ یتشن و یگدز خی

 نآ ھب خی زا یاھیال و ،هدش یگدز خی راچد روسنادنک نامھ ای ینوریب تینوی ھک دیوشیم ھجاوم ھنحص نیا اب ناتسمز رد الومعم
 ریش ای ھھارراھچ ریش مانب یاھعطق ھلیسو ھب ،شیامرگ نامھ ای ھناتسمز تلاح یزاگ رلوک رد دینادیم ھک روطنامھ .تسا هدش هدیبسچ
 ھب .دوشیم دراو ینوریب هاگتسد ھب درس دربم ای زاگ و یلخاد هاگتسد ھب مرگ دربم ای زاگ و دھدیم رییغت ار زاگ نایرج ریسم یقرب
 هاگتسد یدرکلمع هدزاب شھاک ببس تلاح نیا و دراد دوجو روسنادنک یگدز خی ناکما تسا درس زین نوریب یاوھ ھکنیا لیلد
 ریسم ،دوش یگدز خی راچد روسنادنک رگا ھک دناهدومن یحارط یروط ار هاگتسد یلرتنک قطنم یزاگ رلوک ناحارط اذل .ددرگیم
 .دنیوگیم تسارفید لمع نیا ھب ھک ددرگ اھ خی ندش بوذ ببسو دبای رییغت زاگ ای دربم نایرج تھج

 ؟دشابیم ھچ ناتسمز لصف رد یج لا یزاگ رلوک روسنادنک رد خی میخض یاھھیال دوجو تلع ای و هزادنا زا شیب ندز خی تلع -



 یمیخض یاھھیال لماش و هزادنا زا شیب یگدز خی رگا یلو .تسا ناتسمز لصف رد یعیبط یرما )روسنادنک( ینوریب تینوی یگدز خی
 :دشاب ریز لماوع زا دناوتیم دشاب خی زا

 .ددرگیم خی زا یمیخض یاھھیال لیکشت ببس بسانمان دربم نازیم الومعم ،)بسانمان دربم( هاگتسد زاگ بسانمان نازیم

 .نآ ھب طوبرم نزاخ و ینوریب هاگتسد نف روتوم یبارخ

 .روسرپمک درب ھلر یبارخ

 .روسنادنک )یترارح لدبم( لیوک یفیثک

 .روسنادنک )یترارح لدبم( لیوک یلخاد یپیک ای یبارخ

 .نوریب یاوھ دح زا شیب ندوب درس

 ھناتسبات ای شیامرس تلاح رد یج لا یزاگ رلوک ندز خی

 .میزادرپیم یلصا یاھتلع ھب ھمادا رد ھک دشاب یفلتخم لماوع زا دناوتیم ناتسبات لصف رد یزاگ رلوک ندز خی

 ددرگ روسرپمک موادم درکراک ببس تسا نکمم نآ یبارخ ھک یلصا درب ھلر یبارخ

 تلاح نیا رد ھک دراد ھگن نشور هرسکی تروص ھب ار روسرپمک تسا نکمم ،ددرگ یبارخ راچد یزاگ رلوک درب لیلد رھ ھب رگا
 .دباییم شیازفا تدش ھب نآ یلخاد یاھلنپ رد یگدز خی لامتحا

 )لنپ(یلخاد هاگتسد یاھ رتلیف و روتارپاوا لیوک ندوب فیثک

 رد یبسانم ترارح لاقتنا تلاح نیا رد ھک ددرگیم یروبع یاوھ نایرج رد لالتخا ببس ،دشاب فیثک روتارپاوا لیوک ھک یتروص رد
 .ددرگیم روتارپاوا لیوک یگدز خی ببس تیاھن رد و دریگیمن تروص روتارپاوا لیوک

 )لنپ( یلخاد هاگتسد نف روولب ندوب بارخ ای یفیثک

 اب سامت اب ھک ،دوش هدیشک لنپ لخاد ھب مرگ یاوھ دوشیم ثعاب ھک تسا یلخاد روولب نف یزاگ رلوک تاعطق نیرت مھم زا کی
 زا یتحار ھب ار درس یاوھ دناوتن روولب نف رگا .دوشیم هداد تشگزاب طیحم ھب و هدش لیدبت درس یاوھ ھب ،درس روتارپاوا یاھلیوک
 .درک دھاوخ ندز خی ھب عورش یلخاد لنپ امتح ،دنک ھیلخت )روتارپاوا( یلخاد یاھ لیوک یور

 نآ نزاخ و یلخاد هاگتسد نف روتوم ندوب بارخ

 رد ار یگدز خی ھعطق نیا رد داریا ھنوگ رھ تروص رد ھک ،تسا نف روتوم ددرگیم نف روولب ندروآ رد تکرح ھب ببس ھک یاھعطق
 .دوب میھاوخ دھاش روتارپاوا لیوک

 هاگتسد )زاگ( دربم نازیم ندوب بسانمان

 یلخاد لنپ ھجیتن رد رد و ددرگیم شیامرس لکیس رد لالتخا ببس ،ددرگ زاگ دوبمک ای و زاگ یتشن راچد یزاگ رلوک یلیلد رھ ھب رگا
  .درک فرطرب رلوک زاگ ندرک ژراش اب ناوتیم ار ھلئسم نیا ھک دوشیم یگدز خی راچد نآ یاھھلول ای

 یج لا یزاگ رلوک یلخاد هاگتسد زا بآ باترپ تلع

 ھک یماگنھ .تسا یزاگ رلوک زا بآ ندش جراخ ای و بآ باترپ دنوشیم ھجاوم نآ اب یزاگ یاھرلوک ناتسبات لصف رد ھک یتالکشم
 ھک ،درک هراشا شرف ھب و یراوید ذغاک ندش بارخ ،راوید چگ ھب بیسآ دننام یدایز تاراسخ ببس تسا نکمم دھیم خر لکشم نیا
 :دشاب ریز دراوم زا یکی نآ لیلد تسا نکمم

 یلخاد تینوی بصن ندوب زارت مدع

 بآ ھیلخت ھلول یگتسکش ای و ندش نھپ ود

 بآ ھیلخت ھلول ریسم رد بسانم بیش مدع



 دوش ھتسب بآ روبع ریسم دوشیم ببس ھک یرادھگن و سیورس مدع

 بسانمان زیاس اب بآ ھیلخت گنلش زا هدافتسا

 راکوت یشک ھلول ریسم ندوب پیک

  فرظ رد ھیلخت گنلش نتفرگ رارق

 بآ ھیلخت پمپ ندوب بارخ

 یاهرود سیورس ھب تبسن .دشاب هدشن رپ فرظ ھک دیوش نئمطم دشاب ھتشاد رارق بآ فرظ رد ھیلخت گنلش ھک یعقاوم رد :رکذت
 . دییامن مادقا رابکی هام 6 رھ رثکادح یزاگرلوک

 تبث ،لکشم ندش فرطرب و داریا عفر تھج ھک تسا زاین ،دشاب الاب لماوع رطاخب نآ لکشم امش یزاگ رلوک ھک یتروص رد
 .دننک ھعجارم نآ یلوصا ریمعت تھج ام یاھ نیسنکت ات دینک تبث ار یج لا یزاگ رلوک تاریمعت تساوخرد

 یزاگ رلوک یلخاد تینوی یعیبط ریغ یادص

 ؟ دھدیم ادص یج لا تلیپسا ایآ

 ؟ دراد یفراعتم ریغ یادص راک ماگنھ یلو بولطم یج لا یزاگ رلوک یامرس ایآ

 ؟ دھدیم یعیبط ریغ یادص یج لا یزاگرلوک هاگتسد ایآ

 ؟ دراد شزرل و ادص یج لا یزاگ رلوک ایآ

 یلخاد هاگتسد زا هدنھد رازآ و یعیبط ریغ یادص دوجو ،دنوشیم ھجاوم نآ اب ھنازور ناربراک زا یدایز دصرد ھک یتالکشم زا یکی
 : میزادرپیم نآ ھب ریز رد ھک دشاب یفلتخم لماوع زا دناوتیم یزاگ رلوک یعیبط ریغ یادص نیا تلع . دشابیم یزاگ رلوک

 . بصن ماگنھ رد دوخ )یساش( ینیس یور رب )لنپ( یلخاد هاگتسد یریگ رارق مدع

 .دنکیم ادص داجیا و هدش سنالاب زا نآ ندش جراخ ببس ھک نف روولب ندوب فیثک

 تسیابیم تسا هدرک رییغت لبق ھب تبسن رگا اما .تسا یعیبط یدح ات ادص ،دھدیم ادص هاگتسد رپمد ھچنانچ .رتلیف شیپ ندوب فیثک
 ددرگ یسررب

 .ددرگ بارخ تسا نکمم نامز تشذگ رثا رب ھک نفروتوم گنیربلب رت هداس نابز ھب ای نف روولب شوب ندش بارخ

 .دشاب ھتشاد بات یلخاد نف روتوم تفش

 .دشاب هدشن ھتفرگ رارق دوخ یاج رس رد یبوخ ھب لنپ باق

 .دشاب بویعم لنپ نف روتوم

 .نف روولب یاھهرپ یگتسکش

 .سیورس ای و ریمعت ماگنھ رد نف روولب بسانمان میظنت

 .تسا هدشن ھتسب یبوخ ھب سیورس ای و تاریمعت ماگنھ رد لنپ باق یاھچیپ

 راک نیا یارب ھک ،دشابیم پاتسادلگ یاھفرح و هدید هرود یاھنیسنکت یروضح ھعجارم قوف دراوم عفر تھج لح هار نیرتھب 
  .دییامن تبث ار یج لا یزاگ رلوک تاریمعت تساوخرد ،تسیفاک

  

 یج لا یزاگ رلوک شیامرس



 یج لا یزاگ رلوک ینوریب تینوی یعیبط ریغ یادص

 فارطا ناگیاسمھ ای و یزاگ رلوک زا هدننک هدافتسا شمارآ ندرب نیب زا ببس یزاگ رلوک هاگتسد ینوریب تینوی یادص تاقوا یھاگ
 :دشاب ریز لماوع زا دناوتیم ھک ددرگیم ینوریب هاگتسد بصن لحم

 هاگتسد نف ھناورپ یھغیت نتسکش

 هاگتسد ندوبن زارت

 ھندب یاھچیپ ندوب لش

 روسنادنک ھیاپ یاھجیپ ندوب لش

 روسرپمک یکیناکم داریا

 دنتسھ دربم نایرج شدرگ ریسم رد ھک یتاعطق رد داریا

 :ھک دشابیم نیا قوف تالکشم عفر تھج بسانم لح هار 

 دییامن عطق ار هاگتسد قرب

 دییامن تفس ار دنتسھ لش ھک ییاھچیپ

 دییامن یسررب ددرگیم ادص داجیا ببس ھک یاھعطق

  .دینک تبث ار یج لا یزاگ رلوک تاریمعت تساوخرد ،نیسنکت ھعجارم تھج تسابیم تروصنیا ریغ رد

 یج لا تلیپسا رلوک گرزب ھلول ندز خی تلع -

 :دشاب ریز لماوع زا دناوتیم گرزب ھلول نامھ ای یزاگ رلوک شکم ھلول ندز خی

 دربم هزادنا زا شیب قیرزت ای و ژراش

 )لنپ(یلخاد هاگتسد یاھرتلیف و روتارپاوا لیوک ندوب فیثک

 )لنپ( یلخاد هاگتسد نف روولب ندوب بارخ ای یفیثک

 نآ نزاخ و یلخاد هاگتسد نف روتوم ندوب بارخ

 ریغ و یلوصا ریغ ریمعت زا و دینک تبث ار یج لا یزاگ رلوک تاریمت تساوخرد تسیابیم قوف دراوم ندومن فرطرب تھج
  .دینک یراددوخ یاھفرح ریغ دارفا طسوت ،هاگتسد درادناتسا

 دنکیمن راک یج لا یزاگ رلوک لرتنک تومیر

 :ددرگ یسررب ریز بیترت ھب دراوم تسیابیم دنکیمن لمع لرتنک تومیر ھک یتروص رد

 ؟ریخ ای دوشیم نشور دراد رارق لنپ یور رب ھک  power ھمکد اب هاگتسد ایآ ددرگ یسررب

 یاھیرطاب ادتبا .ددرگ کچ تومیر ادتبا رد تسیابیم و دشاب یلصا درب زا دناوتیمن داریا دش نشور هاگتسد رواپ ھمکد اب رگا
 .دییامن ضیوعت ون یاھیرطاب اب ار لرتنک تومیر یاھیرطاب .دوش کچ لرتنک تومیر

 یج لا یزاگرلوک لرتنک

 یزاگ رلوک لرتنک تومیر ندرک تسیر هوحن

 :دومن لمع تسیابیم شور ود ھب لرتنک تومیر ندومن تسیر تھج

 .دییامن تسیر ھب مادقا لرتنک تومیر یور رب هدش صخشم لحم رد زیت کون یئیش ھلیسوب



 .ددرگیم تسیر لرتنک تومیر اھیرطاب ندومن جراخ اب

 رد اھدیلک زا یکی ندرشف ماگنھ رد ندوب ملاس تروص رد لرتنک پمال ؟ریخ ای تسا ملاس لرتنک ایآ ھک دوش کچ لیابوم نیبرود اب
 درک دھاوخ ندز کمشچ ھب عورش یشوگ نیبرود

 رد لرتنک تومیر رگا .دوش کچ هاگتسد زین پمال یشوماخ تلاح رد ،دراد رارق یباتھم و فرصم مک پمال هاگتسد فارطا ھچنانچ
 .دنکیم داجیا لالتخا هاگتسد یمشچ طسوت لانگیس تفایرد رد پمال ھکلب درادن یلکشم هاگتسد ،دنک لمع تلاح نیا

 .ددرگ هاگتسد هدنریگ رد زیون داجیا ببس دناوتیم تسا بسانمان ترا ھیلخت لحم ای و هدشن لصو هاگتسد ترا لباک ھچنانچ

 تومیر زا نامرف رود هار زا هاگتسد یتدم زا سپ یلو دنکیم نشور ار هاگتسد لوا ھلحرم رد لرتنک تومیر عقاوم یخرب رد
 نیا رد .دشابیم یلخاد تینوی ترا ندشن ھیلخت زا طقف داریا نیا ھک دریگیم نامرف )یرتم مین ھلصاف( کیدزن زا یلو دریگیمن

  .دییامن تبث ار یج لا یزاگ رلوک تاریمعت تساوخرد لکشم عفر تھج تروص

 یج لا یزاگ رلوک زاگ  یتشن

 نامھ .دننکیم هدافتسا R22-R410A دننام ینویرف یاھزاگ زا طیحم ندرک کنخ لمع ماجنا یارب یزاگ رلوک یاھهاگتسد یمامتً ابیرقت
 یزاگ رلوک یاھمتسیس رد اھنآ دوبن ای و ،دنوشیم هدناوخ »زاگ« احالطصا ھک هدننک کنخ یاھلایس ای اھدربم نیا دوبمک ھک روط
 دنکیم ھجاوم یدج تالکشم اب ار نآ و ددرگیم دیربت لکیس لالتخا ببس

 ؟دراد نغور یتشن هاگتسد ایآ و دراد زاگ یتشن یزاگرلوک رادم ھک دش ھجوتم ناوتیم اجک زا

 شیامرس ای و شیامرس مدع ،تسازاگ دوبمک ای و )دربم( زاگ دقاف یزاگ رلوک داد صیخشت ناوتیم ھک ییاھشور نیرت یلصا زا یکی
 نف و روسرپمک رگا و دومن یریگ هزادنا ار قاتا یامد و یلخاد لنپ زا یجورخ یاوھ یامد تسیابیم ادتبا ھک ،دشابیم نآ فیعض

 یزاگ رلوک لکیس رد )دربم( زاگ یتشن یاھھناشن زا یکی دناوتیم ،دشاب کیزن رگیدکی ھب امد ود نیا و دنشاب راک لاح رد زین ینوریب
 .دشاب

 .دشابیم )رتگرزب ھلول( تشگرب ھلول ای و ینوریب هاگتسد سیورس ریش یسررب ،زاگ دوبمک ای و یتشن ییاسانش تھج یرگید شور
 خی .دشاب زاگ دوبمک و یتشن یاھھناشن زا یکی دناوتیم ،دنزب خی تفر ھلول ای و دشاب مرگ گرزب سیورس ریش ای و تشگرب ھلول رگا

 زاگ ژراش میظنت ھب تبسن دیاب ھک دشابیم هاگتسد هزادنا زا شیب زاگ ژراش هدنھد ناشن زین شھد ھلول نامھ ای رت کچوک ھلول یگدز
 . دشابیم رھام ناسانشراک ھعجارم ھب زاین داریا عفر تھج دراوم نیا زا مادک رھ هدھاشم تروص رد .دومن مادقا هاگتسد

 ؟دتفایم قافتا ییاھلحم ھچ زا دربم یتشن  

 شوج اھھلول رد ھک ییاھلحم ای و ددرگیم لصتم هاگتسد ھب ھلول ھک ییاھلحم ،دراد دوجو هرھم ھک ییاھلحم رد دربم یتشن الومعم
 . ددرگ یتشن عفر برجم نیسنکت طسوت ددجم زاگ ژراش زا لبق  تسیابیم ھک ،دتفایم قافتا تسا هدش هداد

 :دھدیم خر یزاگ رلوک رد یتشن رثا رد الومعم ھک یتالکشم

 بسانمان شیامرس

 )یفرصم قرب ھنیزھ( یژرنا فرصم ھنیزھ نتفر الاب

 نآ یاھچیپ میس نتخوس ای و روسرپمک یبارخ

 .دیھد ماجنا ار یج لا یزاگ رلوک تاریمعت تساوخرد تبث تسیابیم زاگ ژراش و داریا عفر تھج

 یج لا یزاگ رلوک زاگ رادقم ندوب هزادنا زا شیب تالکشم -

 ھک دوشیم یتالکشم زورب ببس ،زین اھزاگ هزادنا زا شیب ژراش ،ددرگیم هاگتسد رد یتالکشم زورب ببس زاگ دوبمک ھک روطنامھ
 :زا دنترابع

 رتالاب یفرصم نایرج نتفر الاب

 روسرپمک نتخوس



 روسرپمک ررکم یاھدولروا

 رتگرزب ھلول نامھ ای شکم ھلول یگدز خی

 روسرپمک یادص نتفرالاب

 هزادنا رتم یتلوم طسوت یفرصم نایرج و شکم سیورس ریش قیرط زا هاگتسد راشف تسیابیم )زاگ( دربم نازیم صیخشت تھج
 نایرج نازیم و دربم رادقم و  55 ات PSI 70 اب تسا ربارب دارگ یتناس ھجرد35 یامد رد R22 دربم راشف الومعم ددرگ یریگ
 میظنت و داریا عفر تھج اذل دریگ تروص برجم نیسنکت طسوت تسیابیم یریگ هزادنا و دشابیم توافتم هاگتسد رھ تھج یفرصم
 .دینک تبث ار یج لا یزاگ رلوک تاریمعت تساوخرد تسیابیم زاگ

  

 

 یج لا یزاگ رلوک روسرپمک یبارخ لماوع

 ؟تسا بارخ روسرپمک میوش ھجوتم ھک دوشیم ثعاب یلیالد ھچ

 ؟تسا تروص ھچ ھب روسرپمک تمالس تست هوحن

 : دوشیم روسرپمک نتخوس زا یریگولج ببس اھنآ نتسناد ھک ددرگیم روسرپمک یبارخ ببس یددعتم لماوع

 طیحم اب هاگتسد تیفرظ بسانت مدع

 بسانمان ھیذغت قرب

 دربم یتشن

 )یترارح لدبم(روسنادنک لیوک یفیثک

 ینوریب هاگتسد بسانمان بصن لحم

 نزاخ یبارخ

 بسانم یرادھگن مدعو سیورس مدع

 میاهدرک نایب ار یزاگ رلوک رتلیف ندرک زیمت ھقیرط لماک روط ھب ؟مینک زیمت ار یزاگرلوک رتلیف ھنوگچ ھلاقم رد ام

 روسرپمک ندوب ملاس تست هوحن

 .دشابیم اھنآ یکیناکم تاعطق یبارخ ای و روسرپمک یاھچیپ میس نتخوس ،دیآیم دوجو ھب اھروسرپمک رد ھک یتاداریا نیرت عیاش
 اب اھچیپ میس ھک ددرگ تست ای و ددرگ یریگ هزادنا رتم یتلوم طسوت اھچیپ میس تمواقم تسیابیم ،اھچیپ میس ندوب ملاس تست تھج
 ریش نامھ ای کچوک سیورس ریش تسیابیم ھک تسا تروص نیا ھب روسرپمک یکیناکم تست هوحن .دنشاب ھتشادن یلاصتا ھندب

 ھتشاد ار ینوریب هاگتسد رد دربم ندرک عمج ییاناوت روسرپمک رگا ددرگ عمج ینوریب هاگتسد رد زاگ و دوش ھتسب شھد ھلول سیورس
 لکشم عفر یارب .دراد داریا یکیناکم ظاحل زا روسرپمک دنک عمج ینوریب هاگتسد رد ار دربم دناوتن رگا و ،تسا ملاس روسرپمک دشاب
 .دیھد ماجنا ار یج لا یزاگ رلوک تاریمعت تساوخرد تبث دیناوت یم نآ

 یا هرود سیورس

 .دینک یگدیسر اھنآ ھب دیاب ،دینک هدافتسا اھنآ زا رمع کی ،تحار لایخ اب دیناوتب و دینک کمک ناتتالوصحم رمع لوط ھب ھکنیا یارب
 طیارش دوش ماجنا یتسردب و یلوصا ،تبقارم نیا ھکنیا یارب لاح ،دراد یگدیسر و تبقارم ھب زاین ،ناسنا ندب لثم مھ یگناخ مزاول
 .دوشیم میسقت ھتسد ود ھب نآ یرادھگن

 ھب و یفاک تاعالطا اب ،ار تالوصحم زا یرادھگن و تبقارم ناتدوخ مینکیم کمک ،امش ھب زاین دروم بلاطم ھئارا اب ام :لوا ھتسد
 دشاب ھتفرن الاب هزادنا زا شیب یزاگ رلوک قرب فرصم دینک کچ.دیھد ماجنا حیحص تروص



 دینک زیمت ار سرتسد لباق یاھ رتلیف

 دشاب ھتشادن بآ تشن هاگتسد دینک یسررب

 دوشن هدینش هاگتسد درکراک ماگنھ یداع ریغ یادص

 دشاب یداع روط ھب هاگتسد درکلمع دینک کچ

 ماجنا امش روضح رد ،ناریدلگ یاھفرح و صصختم یاھنیسنکت طسوت رابکی هام6 رھ تسا زاین ھک یدراوم و لوصا :مود ھتسد
 .دینک ادیپ رطاخ نانیمطا ،زین نآ رد یتآ لکشم زورب مدع و هاگتسد تمالس زا ،لوصحم ھب یگدیسر نمض ات ،دوش

 نینچ مھ و تشاد دھاوخ یج لا یزاگ رلوک رتھب درکلمع رد یدایز ریثات ناتدوخ طسوت دراوم نیمھ ندرک کچ و نداد ماجنا
 ماجنا یارب  .دینک ھعلاطم ار یزاگ رلوک یاهرود سیورس یارب مھم رایسب ھتکن 7 ھلاقم ،تیاس یاھینتسناد تمسق رد دیناوتیم
 .دیھد ماجنا ار دوخ یاهرود سیورس تساوخرد تبث ،صصختم یاھنیسنکت طسوت سیورس و مود یھتسد

 ؟میشاب نارگن یج لا یزاگ رلوک ریمعت تباب دیابن ارچ -

 تروص ھب ار امش هاگتسد دراوم زا یرایسب رد ناریدلگ ،یتناراگ دیدمت زا هدافتسا اب .دشاب یلدم ھچ امش یزاگ رلوک دنکیمن یقرف
 ھب نورقم مھ پاتسادلگ تسد ھب یج لا یزاگ رلوک سیورس و ریمعت زین رتگرزب یاھیبارخ دروم رد .دنکیم ریمعت ناگیار

 .رتنمیا مھ و تسا رتھفرص

  

 نآ ھب ھلاقم نیا رد ھک یتالکشم نینچ اب ندشن ھجاوم یارب تسا رتھب ،دیتسھ یج لا یزاگ رلوک دیرخ رکف ھب رگا : ھیصوت کی
 فلتخم لیلد نارازھ ھب تسا نکمم یزاگ رلوک رھ .دیرخب یتناراگ اب هارمھ ،ربتعم شورف زکارم زا ار نات یزاگ رلوک میتخادرپ
 دراد اج .تسا رتتحار یلیخ عقاوم نیا رد ناتراک ،دینک تقد لوصحم ربتعم یتناراگ ھب دیرخ ماگنھ رد رگا اما .دوش لاکشا راچد
 رتھناھاگآ ار ناتدیرخ ات دینزب یرس یزاگ رلوک دیرخ ییامنھار نیرت لماک ۀلاقم ھب ،یزاگ رلوک دیرخ زا لبق ھک مینک ھیصوت اجنیا رد
 بصن یارب دیناوت یم دیرخ زا سپ .میاهداد حیضوت ار اھیزاگ رلوک عاونا ،یزاگ رلوک عاونا یاھ ینتسناد ھلاقم رد ام و .دیھد ماجنا
  .دییامن تبث یتحار ھب ار دوخ تساوخرد بصن تمسق رد ناتھاگتسد

  

 یزاگرلوک لایرس

 

 .تسا هدش جرد یلخاد لنپ رانک یزاگ یاھرلوک رد لایرس هرامش و لدم

 ؟تسا تابجاو وزج یزاگ رلوک یاهرود ندرک سیورس ارچ

 لبق ھب تبسن نآ ییاراک تسا نکمم و دریگیم رارق اھیگدولآ ضرعم رد ،هدافتسا یتدم زا دعب یرگید ۀلیسو رھ دننام مھ یزاگ رلوک
 یاج ھب دھاوخیمن ناتلد ھک امش .تسا یزاگ رلوک ریمعت و سیورس  ،امش ھب یصصختم رھ ھیصوت لیلد نیمھ ھب .دنک ادیپ شھاک
 رلوک ھک دیوش نئمطم دیابً امتح سپ !؟دیوش یرگید رلوک دیرخ یارب ھنیزھ تخادرپ ھب روبجم ،رلوک سیورس کدنا ھنیزھ تخادرپ
 :دراد امش یارب یساسا تیزم 4 راک نیا .تسا لاح رس و هدش سیورس یبوخ ھب امش یزاگ

 

 دوشیم ییوجھفرص قرب فرصم رد

 

 دوریم نیب زا امش یزاگ رلوک عوبطمان یوب



 یزاگ رلوک ھک تسا نیا هدنھدناشن ھلاسم نیا .دنک شخپ طیحم رد ار یدب یوب امش یزاگ رلوک ،یتدم زا دعب ھک دیآیم شیپ یھاگ
 .دینکب عوضوم نیا لاح ھب یرکف ھک هدیسر شتقو و دراد زاین سیورس ھب امش

 

 

 یج لا یزاگ رلوک سیورس

 

 ؟مینک ھجوت دیاب یتاکن ھچ ھب یزاگ رلوک سیورس رد

 ناتدای ار تاکن نیا تسین دب ،دیراپسب زاجم ناراکریمعت تسد ھب ار راک نیا دیراد دصق و دیتسین انشآ یزاگ رلوک سیورس اب رگا
 :دشاب

 

 رلوک زاگ رگاً الومعم( دنک مادقا ددجم ژراش یارب دیاب زاین تروص رد طقف راکریمعت و دوش شیامزآ دیاب رلوک تلیپسا زاگ ژراش
 ).تسا یفاک نآ ددجم ژراش یارب راب کی لاس ود رھ ای لاس راب کی ،دشاب ھتشادن یتشن

 .دوش هداد وشتسش دیاب رلوک )روسنادنک( یجراخ لنپ و یلخاد لنپً امتح ،سیورس ماگنھ

 .دش دھاوخ تخس کنخ و فاص یاوھ روبع ،رلوک رتلیف رد اھیگدولآ و رابغ و درگ ندش عمج اب نوچ ؛دوش ضوع دیاب اوھ رتلیف

 یور کاخ و درگ نتسشن لامتحا ،ینوریب طیحم رد روسرپمک هاگتسد نتفرگ رارق ھب ھجوت اب ؛دنوش زیمت دیاب رلوک یاھچیپمیس
 .دربیم الاب ار قرب فرصم و دوشیم اھچیپمیس زا ترارح بذج رد رلوک ییاناوت شھاک بجوم رما نیا .تسا دایز اھچیپمیس

 یج لا یزاگ رلوک

 

 ؟تسا هدیسر امش یزاگ رلوک ریمعت تقو دینکیم رکف

 و سیورس ھنیزھ ھک دینک رواب .دشاب هدرک رتهاگآ یزاگ رلوک ندش سیورس ّتیمھا ھب تبسن ار امش ،دش ھتفگ ھک ھچنآ مراودیما
 رد .تسا رتمک رایسب دیزادرپب دوخ رلوک تالکشم تباب تسا رارق ھک قرب یفاضا یاھھنیزھ اب ھسیاقم رد یزاگ رلوک یرادھگن
 مھم ۀتکن کی اما و .درک دیھاوخ ییوجھفرص یفرصم قرب ھنیزھ رد %25 ات ناتسبات رھ یادتبا رد رلوک تسرد سیورس اب ،عقاو
 رد ام .دریگ ماجنا دامتعا لباق یاھتکرش و ناصصختم تسد ھب تسا رتھب ھک تسا یراک یزاگ رلوک سیورس :دینکن شومارف ار
 میھاوخ زیزع نانطومھ رانک رد لیطعت یاھزور یتح ،هزور ھمھ و مینکیم ھئارا تیفیک نیرتالاب اب ار تامدخ نیا ناریدلگ تکرش
 ای( دھدیم یبیجع یادص ،تسا هدش رتمک لوا زور ھب تبسن نآ تردق ،دنکیم شخپ طیحم رد یدب یوب امش یزاگ رلوک رگا سپ .دوب
 .دیھد عالطا ام ناسانشراک ھب امتح )هدرک ساسح نآ درکراک ھب تبسن ار امش ھک یرگید ھلاسم رھ

 ؟مینک زیمت ار یج لا یزاگرلوک رتلیف ھنوگچ

  

 یج لا یزاگرلوک رتلیف

  

 رتدوز ات میراد ھلجع یھاگ یتح !میراد ار عوبطم و کنخ یاوھ راظتنا ،میدرگ-یمرب ھناخ ھب ھک یماگنھ ،ناتسبات مرگ یاھزور رد
 یزاگ رلوک ریذپلد یامرس ،ایند یاھسح نیرتھب زا یکی دیاش !میشکب یتحار سفن و میوش هدوسآ نوریب مرگ یاوھ زا و میسرب ھناخ ھب
 ینعی ،دوخ یلصا درکلمع رب هوالع اھیزاگرلوک ھک تفگ دیاب یلو .دشاب اسرف تقاط یامرگ زا ندش صالخ را دعب نآ کنخ داب و
 رطع و ،دشاب ھتشاد دوجو رابغ و درگ زین ھناخ یاضف رد تسا نکمم ،ھکنیا لثم .دنراد زین یرگید یاھیگژیو ،کنخ یاوھ داجیا



 زا مھ امش رگا .تسا هدش ھیبعت اھهدنیالآ و اھوب نیا عفر یارب ییاھرتلیف یزاگ یاھرلوک رد الومعم .دسرب ماشم ھب زپ و تخپ و اذغ
 یاوھ ،دوخ یزاگرلوک یاھرتلیف زا هدافتسا اب یتحار ھب دیناوت-یم ،رتعوبطم یاوھ زا هدافتسا رب هوالع ،دینک-یم هدافتسا یزاگرلوک
 .دییامن ھیفصت ار ھناخ

 : دشاب ھتشاد ار ریز یاھرتلیف زا یخرب تسا نکمم ،لدم ھب ھتسب یج لا یزاگ یاھرلوک

 اوھ رتلیف ای یزاگ رلوک رتلیف شیپ

 رزیانویآ رتلیف

 3M رتلیف

 ھناگ-ھس ای وب دض رتلیف

 یژرلآدض رتلیف

 سوریو دض رتلیف

 زا اھرتلیف نیا درکلمع اریز ؛دوشیمن هدافتسا یج لا یاھرلوک رد رگید ھک تسا یلاس دنچ سوریو دض و یژرلآ دض ، وبدض رتلیف
 نآ تشادھگن و هدافتسا شور نینچمھ و 3M رتلیف ،رزیانویآ ،اوھ رتلیف درکلمع ھمادا رد .دوش-یم ینابیتشپ رگید یاھرتلیف قیرط
 :دوش-یم هداد حرش

 اوھ رتلیف ای یزاگ رلوک رتلیف شیپ

 یاوھ ، قیرط نیا زا و دنک-یم شیالاپ ار قاتا یاوھ رد قلعم تارذ و رابغ و درگ ،یزاگ یاھرلوک رتلیف شیپ نامھ ای و اوھ رتلیف
 لیلد ھب ،هاگتسد قرب فرصم شیازفا زا یریگولج روطنیمھ و رتهزیکاپ یاوھ داجیا یارب .دنک-یم ادیپ شدرگ اضف رد یرتهزیکاپ

 یاوھ رتلیف یگداس ھب ،امنھار نیا زا هدافتسا اب دیناوت-یم .دیھد وشتسش ار رتلیف نیا ،راب کی ھتفھ ود رھ تسا مزال ،ییامد لدابت مدع
 .دیربب تذل قاتا ملاس یاوھ زا دیناوتب ات دینک یزاسکاپ ار دوخ یزاگرلوک

 نینچمھ .دراد رارق هاگتسد یالاب اھ لدم یخرب رد و ،یزاگرلوک لنپ باق ریز اھلدم یخرب رد یج لا یاھتیلپسا یاوھ رتلیف
 تمسق رد و هاگتسد یولج باق ریز ،هداتسیا یزاگرلوک یاھهاگتسد رد و لنپ باق ریز ،یاهرجنپ یزاگرلوک یاھهاگتسد رد اھرتلیف
 :دوشیم ماجنا ریز شور ھب و تسا ناسکی اھلدم یمامت رد ،رتلیف یوشتسش شور .تسا ھتفرگ رارق نییاپ

 : یج لا یزاگ رلوک رتلیف یوشتسش یهوحن

 .دیھد وشتسش )جیار ی-هدنیوش داوم( یثنخ هدنیوش داوم یمک و مرلو بآ اب ار اھرتلیف

 .دوش کشخ ات دیھد رارق ھیاس رد ار اھرتلیف سپس

 حرش ... و 2 عون ، 1 عون یدنب میسقت قبط ،ار رلوک عون رھ رد اھرتلیف ددجم نداد رارق و رتلیف ندومن جراخ یهوحن ھمادا رد
 .دییامن عطق ار هاگتسد ھب یدورو قرب و هدومن شوماخ ار هاگتسد ،یزاگرلوک یاوھ رتلیف ندومن جراخ ھب مادقا زا لبق .داد میھاوخ
 .دیھد رارق شوماخ تلاح رد ار زویف .دوش-یم نیمات یروتاینیم زویف کی یھطساو ھب الومعم یزاگ یاھرلوک یدورو قرب

 :( 1 عون) LG یزاگرلوک رتلیف ندومن جراخ

 .دیھدب الاب تمس ھب ار نآ باق ندش دازآ زا سپ و دیشکب ولج تمس ھب ار لنپ باق فرط ود

 :دییامن جراخ ریز شور ھب ار اوھ رتلیف سپس .دراد رارق گنر یرتسکاخ رتلیف ود ،هاگتسد باق ریز

 .دیشکب نوریب تمس ھب ار اھرتلیف ھنابز نیا نتفرگ تسد رد اب دیناوت-یم امش .دراد دوجو ھنابز کی رتلیف ینایم تمسق

 :یج لا یزاگرلوک رد اھرتلیف ددجم نداد رارق

  .دشاب هدش ماجنا تسرد لاصتا ات دییامن یسررب ار ییولج شکور یاھ هرانک و دیھد رارق ییولج شکور رد ار اھرتلیف یاھ بالق



 :(2 عون) LG یزاگرلوک رتلیف ندومن جراخ

 اب ار هاگتسد دیناوت-یم لدم نیا رد .دراد رارق تسار تمس ،رپمد ریز رواپ دیلک.دیروایب نییاپ ار هاگتسد )رپمد( اوھ جورخ ی ھچیرد
 .دیرادرب ار رتلیف سپس و دییامن شوماخ دیلک نیمھ قیرط زا ای و لرتنک

 یزاگ رلوک رواپ دیلک

  

 ندومن جراخ یارب .تسا رتلیف عون زا کبشم کی لماش فقس تمسق عقاو رد .دشاب-یم هاگتسد رتلیف نامھ ،هاگتسد فقس لدم نیا رد
 .دیریگب ار رتلیف ی-ھنابز رتلیف

 یزاگ رلوک رتلیف نروآرد

  

 .دوش جراخ رتلیف ات دیشکب الاب تمس ھب یمارآ ھب ار نآ سپس

  

 یزاگ رلوک رتلیف ندرک جراخ

 :یج لا یزاگرلوک رد اھرتلیف ددجم نداد رارق

 .دوش بصن رتلیف ات دیھد راشف نییاپ تمس ھب ار اھبالق و دیھد رارق طوبرم لحم رد ار اوھ رتلیف بالق

  

 یزاگ رلوک رتلیف ددجم نتشاذگ

 

 یزاگ رلوک رتلیف شورف ،ناریدلگ یبناج مزاول هاگشورف تمسق رد ،تسا هدش لکشم راچد ای هدش ھمرفد امش یزاگ رلوک رتلیف ھچنانچ
 رتلیف .دینک یرادیرخ ار نآ ،دوخ هاگتسد لدم ساسا رب و دینک هدھاشم مھ ار یزاگ رلوک رتلیف سکع دیناوتیم و دوشیم ماجنا
 ماگنھ زاین تروص رد و درادن یرتشم یوس زا ضیوعت ھب یزاین یزاگ رلوک روسرپمک ظفاحم نامھ ای یزاگ رلوک روسرپمک
 .دش دھاوخ یسررب ،نیسنکت فرط زا یزاگ رلوک یا هرود سیورس

  

 : LG یاهرجنپ یزاگرلوک رتلیف ندومن جراخ

 تمسق زا رگید یخرب و ،الاب تمسق زا یا هرجنپ یاھرلوک زا یخرب باق .دینک زاب ار هاگتسد یولج باق ،یاهرجنپ یزاگرلوک رد
 نآ ، رتلیف یوشتسش زا سپ .تسا ھتفرگ رارق باق ریز هاگتسد رتلیف .دراد دوجو زین باق ندرک زاب یارب ھنابز کی .دوشیم زاب نییاپ
 .دیدنبب ار باق و دیھد رارق تمسق نیمھ رد ددجم ار

  

 رتلیف ندرک جراخ

 : یج لا یهداتسیا یزاگرلوک رتلیف ندومن جراخ

 باق ندرک زاب یارب ھنابز کی ،زین اھ هاگتسد نیا رد .دینک زاب ار هاگتسد یولج نییاپ تمسق باق ،یج لا ی-هداتسیا یزاگرلوک رد
 ار نآ ،رتلیف یوشتسش زا سپ .دوش-یم جراخ الاب تمس ھب ییوشک تروص ھب و تسا ھتفرگ رارق باق ریز هاگتسد رتلیف .دراد دوجو
 .دیدنبب ار باق و دیھد رارق تمسق نیمھ رد ددجم



 هداتسیا رلوک رتلیف

  

 یج لا یزاگ رلوک رزیانویآ رتلیف

 تارذ ،نآ زا لصاح شنکاو و نوی راشتنا اب ،رزیانوی رتلیف .دوش-یم یفرعم Plasmaster رتلیف ای امسالپ رتلیف مان اب یھاگ رتلیف نیا
 .درب-یم نایم زا ار اھبورکیم و یرتکاب یخرب و

 

  

  

 یج لا یزاگ رلوک رزیانویآ رتلیف

 

 

 تسار تمس تمسق الومعم رتلیف نیا .دوش-یم عورش یج لا یزاگرلوک لرتنک یور زا طوبرم دیلک باختنا اب رتلیف نیا درکلمع
 .درادن دوجو رتلیف ھب یسرتسد ناکما ،دیدج یاھ لدم رد ھتبلا .دراد رارق لنپ باق ریز و هاگتسد

 

 :دییامن لمع ریز شور ھب دشاب-یم سرتسد لباق رتلیف ھک ییاھ لدم رد ،رزیانوی رتلیف ندومن زیمت یارب

 

 ار رتلیف رابغ و درگ ،نک کاپ شوگ ای و کشخ لامتسد کی اب سپس .دییامن عطق ار هاگتسد یدورو قرب و دینک شوماخ ار رلوک ادتبا
 .دینک زیمت

 

 نآ ھب طوبرم تسار تمس ریوصت .دراد رارق لنپ تسار تمس اھنآ یامسالپ رتلیف ھک تسا ییاھلدم ھب طوبرم پچ تمس ریوصت
 .تسا ھتفرگ رارق لنپ باق ریز اھنآ یامسالپ رتلیف ھک تساھلدم زا ھتسد

 

 

 

 

 LG یزاگرلوک 3M رتلیف

3M  رھ ار رتلیف نیا تسا رتھب .تسا یژرلآ دض و سوریو دض ،رابغ و درگدض رتلیف نیا .دشاب-یم اپھ رتلیف یاھیگژیو اب یرتلیف 
 :دینک زیمت ریز شور ھب ار 3M رتلیف دیناوت-یم .دییامن ضیوعت راب کی هام 6

 .دییامن زیمت یقربوراج ای سرب اب ار رتلیف سپس .دینک عطق ار هاگتسد یدورو قرب و دییامن شوماخ ار رلوک ادتبا

  

  



 یزاگ رلوک ما3 رتلیف

 ھناگ -ھس ای وب دض رتلیف و یژرلآ دض رتلیف

 یارب افطل .تسا گنر ھس ،ھناگ ھس رتلیف .دراد ار اھرتلیف نیا اھلدم زا یخرب و تسا صخشم نآ مان زا رتلیف عون ود نیا درکلمع
 :دینک لمع ریز شور ھب اھرتلیف عون نیا ندرک زیمت

 .دراد رارق اھرتلیف شیپ ریز ،وب دض و یژرلآ دض رتلیف .دینک زاب ار رلوک باق .دینک عطق ار یدورو قرب و هدرک شوماخ ار هاگتسد
 .دیھد ماجنا رابکی هام 3 رھ ار یزاسکاپ .دیھد رارق دیشروخ رون ریز تعاس 2 تدم ھب و دیروایب نوریب ر اھنآ

 

 

 ؟دراد ھنایلاس سیورس ھب زاین تلع ھچ ھب امش یزاگرلوک ھک دینادیم ایآ

 طیحم عوبطم ی-ھیوھت و ھنیھب یهدافتسا یارب راکھار نیا اما ،تسا مزال موادم تروص ھب یزاگرلوک یاھرتلیف یوشتسش دنچرھ
 !تسین یفاک

 یمھم شخب ھک تسا یرورض امش یارب ھتکن نیا زا عالطا .دینکیم سیورس ار هاگتسد ی-هدھاشم لباق شخب اھنت ،شور نیا اب امش
 رد و موادم روط ھب یزاگرلوک یاهرود سیورس ھچنانچ .تشاد دھاوخن یبسانم درکلمع ،رابغ و درگ و یگدولآ لیلد ھب هاگتسد زا

 .دش دیھاوخ لمحتم ار روسنادنک و روسرپمک بسانمان درکراک لیلد ھب قرب فرصم شیازفا یاھھنیزھ امش ،دوشن ماجنا بسانم نامز
 یبلاطم رب هوالع ھمادا رد .میدرک نایب ار قرب رد ییوج ھفرص ھب کمک یاھراکھار قرب ضبق شھاک دنفرت16 ھلاقم رد ام ھتبلا ھک
 زا ھنیھب یهدافتسا و یرادھگن یارب ھنیزگ نیرتھب نیاربانب .دوشیمن نیمات یزاگرلوک یوس زا زین یفاک شیامرس ،دش ھتفگ ھک
 .دیریگب کمک ناریدلگ ناسانشراک زا ،هژیو تامدخ نیا زا هدافتسا یارب دیناوت-یم .دشاب-یم هاگتسد یاهرود سیورس ،یزاگرلوک

 .دینک لصاح سامت ام نیصصختم اب دیناوت یم دیراد دوخ یج لا یزاگ رلوک ریمعت ھب زاین رگا ھچنانچ

 


