
 ،نیباک رد دوجوم تبوطر. دوشیم هدرب راکب فورظ رد دوجوم یلامتحا یاھیرتکاب ھیلک ندرب نیب زا تھج ھمانرب نیا
 اب ینوفع دض ھلحرم ،یج لا ییوشفرظ نیشام نک کشخ ھلحرم نایاپ زا سپ. دشابیم اھیرتکاب دشر تھج یبسانم ناکم

پمال زا هدافتسا  UV دوشیم ماجنا . 

دک ،ھظحل نیارد  ST پمال ،دینکیم زاب ار ییوشفرظ نیشام رد یتقو. دوشیم نایامن شیامن ھحفص رد  UV شوماخ 
دوشیم شوماخ ھقیقد 95 و لاعف ھقیقد 25 تدم ھب و دشکیم لوطب تعاس 4 ات ھمانرب نیا .دوشیم  . 

درکلمع ھک دینک تقد ھتکن نیا ھب  uv دوش باختنا دیاب هاگتسد راک عورش و برد نتسب زا لبق  

دربراک  Delay start ؟تسیچ یج لا ییوشفرظ نیشام رد  

دیلک اب وشتسش ھمانرب باختنا زا دعب .دزادنیب ریخات ھب دناوتیم تعاس 19 ات 1 نیب ار  هاگتسد راک عورش ھمانرب نیا  

delay start  دوشیم مک سوکعم تروص ھب نامز ،دیدنبیم ار هاگتسد برد سپس و هدرک باختنا ار رظن دروم تعاس 
دنکیم راک ھب عورش هاگتسد ،نامز مامتا زا دعب و . 

 هاگتسد ھب دنناوتیم دیلک نیا اب دننکیم روصت ای و دنریگیم هابتشا راک ھب عورش تراتسا دیلک اب ار دیلک نیا دارفا زا یضعب
دنھدب وشتسش نامز . 

 یج لا ییوشفرظ نیشام یاھھمانرب رخآ ھتکن

 دینکیم رکف رگا .دیوش انشآ یج لا ییوشفرظ نیشام یوشتسش یاھ ھمانرب اب یبوخ ھب امش ات میتشاد یعس ھلاقم نیا اب ام
 ار ناتیاھلاوس امتح ،دیراد ام زا یلاوس نآ یهرابرد ای دیاھتفرگن دای بوخ ار یج لا ییوشفرظ نیشام یور تاملک ینعم
دیسیونب ام یارب ھلاقم نیمھ تارظن تمسق رد . 

 .دوب دھاوخ هاگتسد نآ زا تحار هدافتسا رمع کی یارب هار نیرتهداس ،لوصحم ھب یگدیسر و یرادھگن ھک دینکن شومارف
 یدج ناریدلگ صصختم یاھنیسنکت طسوت رابکی هام 6 رھ ار دوخ لوصحم باکچ و یا هرود سیورس لیلد نیمھ ھب
 یارب تصرف نیرتھب ،دنراد ار یتناراگ دیدمت طیارش ھک یتالوصحم یارب ،ناریدلگ یتناراگ دیدمت زا هدافتسا و .دیریگب
دشابیم امش یج لا ییوشفرظ نیشام تاریمعت نامز رد ینارگن زا یریگولج و یرگن هدنیآ . 

 لوا تسا مزال ،دنکیمن راک یتسرد ای ،دراد دوخ یاھھمانرب یارجا رد یلکشم امش یج لا ییوشفرظ نیشام رگا اھتنا رد
 صصختم راکریمعت زا دشن فرطرب لکشم رگا تیاھنرد و دینزب یج لا ییوشفرظ نیشام تاریمعت ھلاقم تمسق ھب یرس
 امش ییوشفرظ نیشام تالکشم لح هدامآ ،الاب صصخت و ھبرجت اب ،ناریدلگ رد ام ناراکمھ .دیھاوخب کمک دمتعم و
دیھد عالطا ام ھب دیناوتیم ریز کنیل قیرط زا رتشیب هرواشم یارب .دنتسھ . 

 کمک امش ھب ات دیسیونب ام یارب تارظن رد ار نآ میوشیم لاحشوخ ،دیتشاد ھطبار نیا رد یلاوس ای لکشم رگا نینچمھ
مینک . 

 

اھروراو اھاطخ  

رورا ای اطخ دک  St درکلمع ندوب لاعف هدنھد ناشن  یج لا ییوشفرظ نیشام رد  UV تسا . 

 یلامتحا یاھ یرتکاب ندرب نیب زا یارب ھمانرب نیا، دوش یم اھ یرتکاب دشر ثعاب نیباکرد دوجوم تبوطر ھک نیا لیلد ھب
دوش یم هدافتسا . 

تسا تعاس 4 درکلمع نیا نامز تدم. دوش یم عورش یج لا ییوشفرظ نیشام راک لماک مامتا زا دعب ھمانرب نیا . 

رورا  St ییوشفرظ نیشام رد  



  

 

رورا  Cd ییوشفرظ نیشام رد  LG 

رورا ای اطخ دک  Cd نک کشخ زا دعب یزاس کنخ هدنھد ناشن  یج لا ییوشفرظ نیشام رد  (Cool dry) دشاب یم  . 

دنام یم یقاب رگشیامن یور تعاس 4 ات  دوش یم نایامن ماغیپ نیا ییوشفرظ نیشام راک لماک مامتا زا دعب . 

دوش یمن بوسحم داریا و دشاب یم ییوشفرظ نیشام رد یعیبط درکلمع کی مایپ نیا . 

 

رورا  FE ییوشفرظ نیشام رد  LG 

رورا تسا لومعم دح زا شیب ییوشفرظ نیشام لخاد هدش دراو بآ دھد صیخشت هاگتسد روسنس ھک ینامز  FE  دھدیم . 

ماغیپ ای رورا زورب تلع  FE رورا ھک یماگنھ .دشابیم درب ای یقرب ریش تاداریا یج لا ییوشفرظ نیشام رد  FE یور 
 ییوشفرظ نیشام ریمعت تھج نیسنکت فرط زا یسررب ھب زاین بیع عفر یارب دوشیم نایامن ییوشفرظ نیشام رگشیامن

دشابیم . 

  

 

رورا  HE ییوشفرظ نیشام رد  LG 

اطخ دک ای رورا  HE دشاب یم بآ یشیامرگ رادم ھب طوبرم یج لا ییوشفرظ نیشام رد . 

ماغیپ ای رورا زورب تلع  HE دشاب یم ... و روتسیمرت ، رتیھ یشک میس ،رتیھ تاداریا ییوشفرظ نیشامرد . 

رورا ھک یماگنھ  HE  زا ییوشفرظ نیشام ریمعت و بیع عفر تھج دیاب دوش یم نایامن ییوشفرظ نیشام رگشیامن یور
دیریگب کمک نیسنکت . 

  

 

رورا  LE ییوشفرظ نیشام رد  LG 

اطخ دک ای رورا   LE دشاب یم روتوم تاداریا ھب طوبرم یج لا ییوشفرظ نیشام رد . 

ماغیپ ای رورا زورب تلع  LE دشاب یم ... و روتور ، روتوم یشک میس تاداریا ییوشفرظ نیشامرد . 

رورا ھک یماگنھ  LE زا دیاب ییوشفرظ نیشام ریمعت و بیع عفر یارب دوش یم نایامن ییوشفرظ نیشام رگشیامن یور 
دیریگب کمک نیسنکت . 

  

 



رورا  tE ییوشفرظ نیشام رد  LG 

اطخ دک ای رورا   tE دشاب یم روتسیمرت تاداریا ھب طوبرم یج لا ییوشفرظ نیشام رد . 

ماغیپ ای رورا زورب تلع  tE دشاب یم ... و روتسیمرت ، یدورو بآ یامد تاداریا ییوشفرظ نیشامرد . 

رورا ھک یماگنھ  tE  یسررب ھب زاین ییوشفرظ ریمعت و بیع عفر یارب  دوش یم نایامن ییوشفرظ نیشام رگشیامن یور
دشاب یم نیسنکت فرط زا . 

  

 

رورا  CE ییوشفرظ نیشام رد  LG 

اطخ دک ای رورا   CE دشاب یم روتوم تاداریا ھب طوبرم یج لا ییوشفرظ نیشام رد . 

ماغیپ ای رورا زورب تلع  CE دشاب یم ... و روتور ، روتوم یشک میس تاداریا ییوشفرظ نیشام رد . 

رورا ھک یماگنھ  CE نیسنکت فرط زا یسررب ھب زاین بیع عفر یارب  دوش یم نایامن ییوشفرظ نیشام رگشیامن یور 
دشاب یم . 

رورا  nE یج لا ییوشفرظ نیشام رد  

یاطخ ماغیپ ای رورا   nE تسا بآ مسقم روتوم رد داریا زورب ھب طوبرم ،یج لا ییوشفرظ نیشام رد . 

رورا ھک یماگنھ  nE سانشراک یوس زا هاگتسد تسا مزال ،دوشیم هداد شیامن یج لا ییوشفرظ نیشام رگشیامن یور 
دوش یسررب رھام . 

اطخ دک ای رورا تلع ھچ ھب  F ؟دوش یم نایامن یج لا ییوشفرظ نیشام رد  

ھمانرب باختنا اب  Auto نیا ، دنھد یم شیامن ار وشتسش نامز  ادتبا زا ھک اھ ھمانرب ریاس فالخرب ییوشفرظ نیشام رد 
تمالع ھمانرب  F دھد یم شیامن ار  . 

  فورظ ندوب برچ نازیم ھب ھجوت اب ار وشتسش بآ یامد و نامز و هدرک راک هاگتسد بآ یزیمت رگ سح تلاح نیا رد
دھد یم صیخشت .  

دربب نامز ھقیقد دنچ درکلمع نیا دراد ناکما : ھتکن  . 

ماغیپ  F دشاب یم یعیبط درکلمع کی یج لا ییوشفرظ نیشام رد . 

رورا  IE ییوشفرظ نیشام رد  LG 

اطخ ای رورا ینامز  IE دوشن هاگتسد دراو یفاک بآ ھک دوش یم نایامن یج لا ییوشفرظ نیشام رد . 

داریا ندمآ دوجو ھب تلع دناوت یم ریز دراوم  IE دوش ییوشفرظ نیشام رد : 

 

لزنم بآ ھب طوبرم تاداریا .1  

بآ یدورو گنلش ھب طوبرم تاداریا .2  



و یتشن چیئوسورکیم و یقربریش رد داریا .3  .. 

 

رورا ای اطخ دک داریا عفر لح هار  IE ؟تسیچ یج لا ییوشفرظ نیشام رد  

دشاب بسانم زین لزنم بآ راشف نینچمھ و دشاب زاب الماک  بآ ریش دییامن یسررب افطل . 

 نیشام لخاد ھب بآ دورو عنام و دشاب ھتشاد یگدروخات ای چیپ دراد ناکما دییامن یسررب ار بآ یدورو گنلش ریسم
دوش ییوشفرظ . 

دشابیم ییوشفرظ تاریمعت و یسررب ھب زاین داریا عفر مدع تروص رد . 

PF-error 

رورا  AE رورا ای  EI ییوشفرظ نیشام رد  LG 

رورا ای اطخ دک  AE ای  EI دوجو ییوشفرظ نیشام فک یتشن روسنس ھک دوشیم نایامن ینامز یج لا ییوشفرظ نیشام رد 
دھد صیخشت ار بآ یتشن کی . 

اطخ ای رورا ندمآ دوجو ھب ثعاب یدراوم ھچ  AE ای  EI ؟دوش یم  

اھ گنلش تالاصتا زا یتشن  

ییوشفرظ لخاد فورظ نامدیچ هوحن  

ییوشفرظ نیشام یلخاد تاعطق زا یتشن  

داریا عفر یارب  AE ای  EI دییامن یسررب ار ریز دراوم یج لا ییوشفرظ نیشام : 

 ھیلخت گنلش زا یتشن ثعاب و دوش بآ لماک ھیلخت عنام و دشاب ھتشاد یگتفرگ ییوشفرظ نیشام ھیلخت لحم تسا نکمم
دوش . 

 تعاس دنچ تسا رتھب تلاح نیا رد ، دییامن هدھاشم ار رورا نیا دراد ناکما دیشاب ھتسش ار ھناخزپشآ فک ھک یتروص رد
دوش کشخ نآ ریز طیحم ات دینک شوماخ ار ییوشفرظ نیشام . . 

 لخاد ار نآ تسا رتھب دشاب ھتشاد دوجو بآ فورظ لخاد رگا دینک ھجوت ییوشفرظ نیشام لخاد فورظ ندیچ ماگنھ
دوش یریگولج یلکشم نیچمھ زورب زا ات ، دیھد رارق هاگتسد لخاد دعب و هدرک یلاخ گنیس . 

دشاب یم ییوشفرظ تاریمعت و یسررب ھب زاین داریا عفر مدع تروص رد . 

  

 

رورا  OE ییوشفرظ نیشام رد  LG 

رورا ای اطخ دک  OE دشاب یم هاگتسد بآ ھیلخت رد داریا رگنایب یج لا ییوشفرظ نیشام رد  

رورا ای اطخ ندمآ دوجو ھب تلع تسا نکمم  OE دشاب ریز دراوم زا یکی ییوشفرظ نیشام بآ ھیلخت مدع و : 

ییوشفرظ نیشام ھیلخت گنلش ای لزنم بالضاف ھب طوبرم دراوم  



ییوشفرظ نیشام یاھرتلیف ندوب زیمت مدع  

و ھیلخت پمپ ھب طوبرم تاداریا  ... 

رورا  OE ییوشفرظ نیشام رد  

ییوشفرظ نیشام رد ھیلخت اطخ  

رورا ای اطخ دک داریا عفر یارب مینک یم ھیصوت امش ھب  OE دیھد ماجنا ار ریز دراوم یج لا ییوشفرظ نیشام  : 

 هدش لصتم لزنم بالضاف ھب هاگتسد ھیلخت گنلش ھک ییاج ینعی ،دینک یسررب ار ییوشفرظ نیشام بآ ھیلخت لحم ادتبا
دوش یم بآ ھیلخت عنام و ھتشاد یگتفرگ دراد ناکما.تسا . 

دشاب ھتشادن یگدروخ چیپ اب یگدروخات گنلش دیوش نئمطم ات دینک یسررب ار ییوشفرظ نیشام ھیلخت گنلش ریسم دعب . 

 کی رثکا دح و رتم یتناس 77لقادح دیاب امتح ھیلخت گنلش.دشاب یم مھم زین نیمز زا ییوشفرظ نیشام ھیلخت گنلش عافترا
دوش لصو بالضاف ھب دعب و هدمآ الاب نیمز حطس زا رتم . 

 رتھب دیھد وشتسش هدنیوش داوم و غاد بآ اب و هدرک جراخ ار رتلیف.دشاب یم ییوشفرظ نیشام رتلیف ندرک زیمت تبون الاح
دیھد ماجنا ار راک نیا ییوشفرظ نیشام زا هدافتسا رابرھ زا دعب تسا . 

دشاب یم ییوشفرظ تاریمعت و یسررب ھب زاین داریا عفر مدع تروص رد . 

ماغیپ  OE ییوشفرظ نیشام رد  

  

 

رورا  PF ییوشفرظ نیشام رد  LG 

رورا ای اطخ دک  PF دشاب یم قرب تاداریا ھب طوبرم یج لا ییوشفرظ نیشام رد . 

رورا ندمآ دوجو ھب تلع  PF دشاب ریز لماوع دناوت یم ییوشفرظ رد : 

لزنم قرب نایرج ندش لصو و عطق  

قرب یھار ھس ای ظفاحم زا داریا  

ییوشفرظ نیشام قرب تاداریا  

اطخ داریا عفر یارب  PF دییامن یسررب ار ریز دراوم یج لا ییوشفرظ نیشام رد : 

ماغیپ هاگتسد قرب ندش لصو دعب و دوش عطق لزنم قرب نایرج و دشاب راک نیح نات ییوشفرظ نیشام ھک یماگنھ  PF ار 
 وحم شیامن ھحفص زا رورا ات دینک باختنا ار ییوشفرظ نیشام لنپ یور یاھ دیلک زا یکی دیناوت یم امش دھد یم شیامن

دییامن یزادنا هار ار هاگتسد ون زا دیناوتب ات دوش . 

ماغیپ  ییوشفرظ نیشام  یلو دشاب هدشن عطق لزنم قرب تسا نکمم مھ دراوم یضعب رد  PF دھدب ار : 

دینک تست ار قرب زیرپ رگید یقرب ھلیسو کی اب دیناوت یم ھک دشاب لزنم قرب زیرپ زا داریا تسا نکمم . 



 دیاش دینک لصو یلصا قرب ھب میقتسم ار ییوشفرظ نیشام تسا رتھب دینک یم هدافتسا قرب یھار ھس ای قرب ظفاحم زا رگا
دشاب هدش لکشم راچد یھار ھس ای ظفاحم . 

دشاب یم ییوشفرظ نیشام ریمعت و یسررب ھب زاین داریا عفر مدع تروص رد . 

رورا  PF ییوشفرظ نیشام رد  

  

 

رورا  CL ییوشفرظ نیشام رد  LG 

اطخ دک ای رورا  CL دشابیم  یج لا ییوشفرظ نیشام کدوک لفق ھب طوبرم . 

ماغیپ ای اطخ عفر یارب  CL دیھد ماجنا ار ریز دراوم ییوشفرظ نیشام : 

رورا شیامن  CL یتظفاحم حطس کی کدوک لفق ،دشابیم یج لا ییوشفرظ نیشام کدوک لفق یگژیو ندوب لاعف ینعم ھب 
دشابیم ناکدوک طسوت ییوشفرظ یزادنا هار ای و تامیظنت تیعضو رییغت زا یریگولج یارب . 

رورا ندرک فرطرب یارب  CL دیلک دیناوتیم  Child Lock و هدش لاعفریغ کدوک لفق ات دیراد ھگن ھیناث 5 ات 3 یارب ار 
دننک راک یتسرد ھب دنناوتب اھدیلک ھمھ . 

دشابیم ییوشفرظ تاریمعت و یسررب ھب زاین داریا عفر مدع تروص رد . 

cl 

  

 

رورا  bE ییوشفرظ نیشام رد  LG 

رورا ای اطخ دک  bE  ای  دشاب هدش داجیا فک دح زا شیب هاگتسد لخاد ھک دوش یم نایامن ینامز یج لا ییوشفرظ نیشام رد
دشابن زارت ییوشفرظ نیشام . 

ماغیپ ی هدھاشم اب مینک یم ھیصوت امش ھب  bE  دیھد ماجنا ار ریز دراوم  : 

دییامن هدافتسا ییوشفرظ نیشام صوصخم هدنیوش داوم زا طقف و دینکن هدافتسا یتسد هدنیوش داوم زا فورظ وشتسش یارب . 

دشاب هدش زارت یتسرد ھب هاگتسد ھک دینک لصاح نانیمطا ، دشابن زارت ییوشفرظ نیشام دراد ناکما . 

دشاب یم ییوشفرظ تاریمعت و یسررب ھب زاین داریا عفر مدع تروص رد  

 

  دشاب ریز دراوم رطاخب دراد ناکما دیدش ھجاوم دوخ ییوشفرظ نیشام نیباک رد فورظ ندش تام و ردک لکشم اب ھک یتروصرد

تشاذگ دھاوخ ریثات فورظ یوشتسش تیفیک رد نوچ دینک کچ امتح ار نآ ءاضقنا خیرات ھلمج زا هدنیوش داوم تیفیک . 

دینک یسررب امتح ار دینکیم هدافتسا ھک یاهدنھدالج تیفیک و تمالس . 

طخ ریز ات هدنھد الج نزخم و دینک باختنا ردوپ ای صرق اب قباطم ار هدنھدالج ھجرد  max رتشیب ھن دینک رپ  . 



 و دیھدن تسد زا ار تقو ،دشن فرطرب داریا و دینک لح ار لکشم دیتسناوتن میدرک نایب الاب رد ھک یدراوم زا کی رھ رد رگا اھتنا رد
دیھد ماجنا ار دوخ یج لا ییوشفرظ نیشام تاریمعت تساوخرد تبث . 

؟ دراد یتلع ھچ یج لا ییوشفورظ رد فورظ ندشن کشخ -  

یاھھمانرب رد ھک دینادب تسا رتھب  Quick و Prewash دنکیمن کشخ ار فورظ ،ییوشفرظ نیشام . 

 مامت رگنایب افرص اھهاگتسد مامت رد هدنھدالج غارچ ندنام نشور ای ندش شوماخ ھک دینک ھجوت .دینک هدافتسا هدنھد الج عیام زا امتح
تسا عوضوم نیا یارب یرتھب ھناشن فورظ ندشن کشخ .دشابیمن عیام ندش . 

دشابیم یعیبط اھناکتسا و اھناویل ھت یدوگ رد بآ یرادقم ندنام یقاب . 

تروص رد  error دینک یسررب ار اطخ ھک تسا زاین و تسا هدشن کشخ فورظ ،هدیسرن نک کشخ یھلحرم ھب نوچ نداد . 

دوشن لیکشت فورظ یور نارطق تروص ھب بآ راخب ات دوش زاب هاگتسد برد ،راک مامتا زا دعب . 

دیھدب هداد رارق لیام تروص ھب دنشابیم دوگ یاھتنا یاراد ھک ییاھفرظ . 

 تبث قیرط زا ناریدلگ رد ام نیصصختم ھب امتح دشن فرطرب هاگتسد لکشم و دیدرک کچ ار دراوم عومجم ھک ھک یتروصرد
دیھد عالطا یج لا ییوشفرظ نیشام تاریمعت تساوخرد . 

 

نآ ندرک فرطرب ھقیرط و یج لا ییوشفرظ نیشام رد دب یوب تلع -  

 نیشام صوصخم دیاب ریگوب ھتبلا ( .مینکیم ھیصوت ار ییوشفرظ نیشام یارب ریگوب زا هدافتسا هاگتسد لخاد یوب ندرب نیب زا یارب
).دشاب ییوشفرظ  

 

 دبس رد و دیزیرب ھساک کی لخاد دیفس یھکرس )رتیل یلیم( یس یس 200 رادقم دوش یمن فرطرب هاگتسد لخاد یوب ھک یتروصرد
یھمانرب و دیھد رارق الاب  ECO  ای   AUTO ددرگ ماجنا فرظ نودب  وشتسش ھلحرم کی ات دینک باختنا  ار . 

؟ دھدیم ادص یج لا ییوشفرظ نیشام ارچ  

 یرادشھ ای و رطخ گنز ام یارب دیاش ھک ،تسا یلماوع ھلمج زا یعیبط ریغ یاھادص ندینش و ییوشفرظ نیشام دایز یادص و رس
 ھمادا رد ھک ،مینک یسررب ار یدراوم هاگتسد تمالس ندرک کچ یارب دشاب زاین و دشاب هاگتسد رد لکشم زورب هدنھد ناشن ھک ،دشاب

مینکیم ناتییامنھار . 

دوش لرتنک ییوشفرظ ندوب زارت ،دوشیم هدافتسا ھک تسا ینالوط نامز تدم هاگتسد ھچنانچ  . 

دشاب هدش هدیچ امنھار ھچرتفد لمعلاروتسد قباطم فورظ  . 

دشاب ھندب و فورظ اب نآ دروخرب و اھناشفبآ رد بآ دایز راشف رثا رب ادص تسا نکمم  . 

دشابیم یعیبط الماک اھادص نیا )ھیلخت پمپ( ھیلخت نامز رد ای و )یقرب ریش یادص( دشاب یریگبآ نامز رد ادص رگا . 

 نتفرگ رارق هوحن .دیامنیم دیلوت ھفاضا یادص وشتسش لکیس رد فک نیا و دشابیم دایز فک دوجو ناکما یفرصم ردوپ ھب ھتسب
دوش یسررب ھیلخت گنلش . 

 ھعومجم  یتروص رد میدرک نایب الاب دراوم رد ھک دشاب یتوافتم یلماوع زا یشان دناوتیم یھاگتسد رھ رد یداع ریغ یادص  
 ھعجارم ھب زاین ،بیع صیخشت و یج لا ییوشفرظ دیدزاب یارب دوب هدشن فرطرب هاگتسد لکشم زونھ و دیدرک یسررب ار دراوم
دیراد نیسنکت . 

یج لا ییوشفرظ نیشام اب وشتسش رد فورظ یور کل   



  

 

؟دھدیم یگتخوس یوب یج لا ییوشفرظ نیشام -  

 نوچ ،دشاب تسا ھتفرگ رارق هاگتسد درب یور ھک ینیتالژ دوجو لیلد ھب تسا نکمم یج لا ییوشفرظ نیشام زا یگتخوس یوب تلع
 مامشتسا یگتخوس یوب دننامھ ییوب و دنوشیم مرگ ندرکراک ھسورپ رد درب یور تاعطق ،دنکیم راک ھب عورش هاگتسد ھک ینامز
دوشیم . 

دنک راک صقن نودب وشتسش لکیس و دشاب یعیبط الماک هاگتسد درکلمع ھک تسا قداص یتروص رد نیا دوش ھجوت . 

دشاب زین نیباک رود قیاع ھب طوبرم دناوتیم ھتخوس ریق یوب . 

 تساوخرد تبث اب و ھتفرگ یدج ار لکشم امتح ،دوبن قباس لثم و یعیبط هاگتسد درکلمع و تشاد ھمادا وب نیا مامشتسا ھک یتروصرد
دنتسھ ناترانک ام یاھفرح یاھنیسنکت نامز نیرتعیرس رد ،یج لا ییوشفرظ نیشام تاریمعت . 

یج لا ییوشفرظ نیشام رد یریگبآ مدع تالکشم -  

؟ دنکیمن یریگبآ یج لا ییوشفرظ ایآ -  

 لکشم لح تھج ار ریز بلاطم دوشیم رھاظ شیامن ھحفص یور رب اطخ ای و دنکیمن یریگبآ ییوشفرظ نیشام ھک یتروص رد
دینک ھعلاطم  

ماغیپ یعقاوم نینچ رد  IE دھدیم . 

دشاب بسانم بآ راشف و دشاب زاب بآ ریش ھک دینک کچ . 

دشاب ھتشادن یگدروخات  و چیپ بآ یدورو گنلش . 

دیلک و دشاب ھتسب الماک هاگتسد برد  START دشاب هدش باختنا  . 

ھمانرب  (TIME DELAY) DELAY START  دنکیم راک ھب عورش رگید تعاس دنچ هاگتسد تلاح نیا رد( دشاب هدشن لاعف(  

دنکیم یریگبآ ھقیقد کی زا دعب و دنکیم راک ھیلخت پمپ ادتبا ییوشفرظ رد ھک دوش ھجوت  . 

دینک هدھاشم ار ییوشفرظ نیشام یریگبآ مدع لیالد ،نآ اب طبترم ھلاقم دیناوت یم رتشیب تاعالطا بسک تھج . 

دینک تبث ار دوخ یج لا یوشفرظ نیشام تاریمعت تساوخرد تبث ،دینک فرطرب ار هاگتسد لکشم دیتسناوتن رگا تیاھن رد . 

یج لا ییوشفرظ نیشام رد ھیلخت تاداریا -  

 ،لکشم نیا دناوتیم ھک دوشیم هدیسرپ ام زا یج لا ییوشفرظ نیشام بآ ھیلخت مدع و ھیلخت تاداریا یهرابرد یدایز یاھلاوس
؛میاهدرک هراشا نآ ھب ریز دراوم رد ھک دشاب ھتشاد یفلتخم یاھتلع  

 

؟دنک یمن ھیلخت ار بآ یج لا ییوشفرظ نیشام  

؟تسھ بآ یج لا ییوشفرظ یزلف ریز  

یج لا ییوشفرظ نیشام بآ ھیلخت مدع  

؟ دنکیمن ھیلخت ار بآ یج لا ییوشفرظ -  

ماغیپ یعقاوم نینچ رد  OE دھد یم . 



درک زیمت ھچرف و هدنیوش و غاد بآ اب ار ھچنگل و رتلیف دیاب وشتسش راب رھ زادعب .دشاب زیمت ھچنگل و رتلیف دینک یسررب . 

 هدمآ الاب ) رتم کی رثکادح و  رتم یتناس 77 لقادح( هاگتسد عافترا هزادنا ھب دیاب امتح ھیلخت گنلش : ھیلخت گنلش عافترا ندرک کچ
دوش لصو بالضاف ھب دعب و  . 

دشاب ھتشادن  یگدروخات و چیپ  ھیلخت گنلش    . 

) دشاب دودسم دوش ھیلخت بآ دیاب ھک یلحم یلو دشاب ملاس هاگتسد تسا نکمم ( دوش کچ دوشیم ھیلخت بآ ھک یلحم  

دشاب هدیسر بآ ھب گنلش دیابن ددرگ ماجنا بالضاف لخاد ھب ھیلخت گنلش نتفر ورف نازیم یسررب . 

 ھعجارم تھجار دوخ یج لا ییوشفرظ نیشام تاریمعت تساوخرد دشن فررطرب لکشم و دیدرک کچ ار دراوم ھعومجم رگا
دییامرفب تبث راکریمعت نیسنکت  

دوشیم هدید بآ یج لا ییوشفرظ رتلیف ریز  

 ھب عورش و دوشیم نشور ییوشفرظ ھک ینامز .دوشیم هدید اھرتلیف ندرکزاب اب بآ نیا .دنامیم یقاب بآ یرادقم ھشیمھ ھچنگل رد
 ھقیقد کی زا دعب و دنکیم ھیلخت ار لبق ھلحرم بآ و دنکیم راک ھیلخت پمپ ادتبا ) دشاب هدش باختنا ھک یاھمانرب رھ ( دنکیم راک

دنکیم دیدج یریگبآ ھب عورش . 

 ھکنیا ینعی ) رتلیف یور ات ( دشابیم بآ زا رپ نیشام فک ،هاگتسد برد ندرک زاب اب رگا یلو تسا یعیبط  ھچنگل رد بآ ندنام یقاب
 دیاب داریا عفر مدع تروص رد .دوش کچ ،دش نایب الاب رد ھک ھیلخت رد لاکشا دراوم دیاب و تسا هدرکن ھیلخت ار بآ هاگتسد
دننک ھعجارم تاریمعت تھج ام یاھنیسنکت  

 

دنکیمن هدافتسا هدنیوش داوم زا یج لا ییوشفرظ نیشام  -  

ییوشفرظ نیشام صرق ندشن لح تلع -  

 ھتشاد یفلتخم یاھتلع دناوتیم ،یج لا ییوشفرظ نیشام رد هدنیوش داوم زا هدافتسا مدع و ییوشفرظ نیشام صرق ندشن زاب تلع
مینکیم نایب ھمادا رد ار یتاحیضوت امش یارب لکشم نیا عفر تھج ھک دشاب  

دنکیمن هدافتسا ار ردوپ ای صرق یج لا یئوشفرظ -  : 

دوشیم زاب تاموتا تروص ھب یردوپاج برد ،راک عورش زا ھقیقد 20 دودح تشذگ زا دعب :یردوپاج برد ندشن زاب  . 

 error  اب نوچ :هاگتسد نداد  error  دشاب هدشن هدافتسا هدنیوش داوم تسا نکمم دنامیم مامت ھمین هاگتسد راک ، نداد . 

 فرصم خیرات .دوش ضوع هدنیوش داوم دیاب ھک دنوشیمن لح بآ رد ردوپ ای صرق یلو دشاب ملاس هاگتسد تسا نکمم :هدنیوش تیفیک
دشاب طوبرم ھمانرب ھب ردوپ فرصم نازیم و دشاب ھتشذگن ردوپ ای صرق . 

 برد ندش زاب زا عنام ھک دنا ھتفرگ رارق یروط هدش هدیچ )ولج فیدر( پچ تمس ھمین - نییاپ ھقبط رد ھک یفورظ :فورظ نامدیچ
دننک نشور ار هاگتسد و دوشن هدیچ یفرظ هدش رکذ تسق رد ،ندرک ناحتما یارب .دنوشیم یردوپاج . 

یج لا ییوشفرظ نیشام ریمعت   

 

یج لا ییوشفرظ نیشام رد  کمن هدنھد رادشھ غارچ ندش نشور -  

یج لا ییوشفرظ نیشام کمن غارچ ندش نشور -  

دروم نیا رد ھک تسا هدشن شوماخ کمن رگناشن غارچ ،دیاهدرک رپ ار کمن فرظ ھکنیا دوجو اب یھاگ  : 



دوشیم شوماخ کمن رگناشن غارچ ، هدافتسا راب 3 زا دعب ً الومعم  . 

 رپ کمن ددجم دیابیم ھک ،دوشیم نشور رگناشن غارچ کمن ندش مامت زا دعب، تسا شوماخ غارچ دشاب هدشن مامت کمن ھک ینامز ات
 و دینزب مھ ار کمن نزخم لخاد یبوچ قشاق کی اب و دینک ادج قرب زا ار هاگتسد ،نآ نزخم رد کمن دوجو زا نانیمطا زا دعب .دوش
دیدنبب ار نزخم برد دعب  

دوش یم هدید بآ، یج لا ییوشفرظ نیشام کمن فرظ برد ندرک زاب اب -  

 بذج ربا اب ار ھفاضا بآ زا یرادقم ناوتیم کمن نتخیر زا لبق .دیزیرب کمن بآ یور دیناوتیم و دشابیم یعیبط "الماک دروم نیا
دوش زیربل ات دوش ھتخیر بآ دیاب ددجم ،دش مک کمن فرظ لخاد بآ کمن ژراش زا دعب رگا و دومن . 

 

یج لا ییوشفرظ نیشام برد ندشن لفق تلع -  

 درکلمع هاگتسد برد ندرک زاب اب ،درک زاب ار هاگتسد برد ناوتیم نامز رھ رد و دشابیمن برد لفق یاراد یج لا یاھییوشفرظ
دوشیم فقوتم هاگتسد  . 

 

یج لا ییوشفرظ نیشام یا هرود سیورس - : 

ییوشفرظ نیشام 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
دیھد ماجنا حیحص تروص . 

 ھلاقم ھک تسا نیا امش ھب ام داھنشیپ دینک کمک هاگتسد رمع ھب دیناوتب و دیوش انشآ رتھب ،یا هرود سیورس یاھراکھار اب ھکنیا یارب
دینک ھعلاطم ار " دینادب دیاب ییوشفرظ یرادھگن دروم رد ھچنآ رھ"  . 

 

 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 . 

 

دیھد ماجنا ار دوخ یاهرود سیورس تساوخرد تبث ،صصختم یاھنیسنکت طسوت سیورس و مود یھتسد ماجنا یارب . 

 

؟میشاب نارگن یج لا ییوشفرظ نیشام ریمعت تباب دیابن ارچ  

 رد گرزب تیزم کی ناریدلگ ینابیتشپ زا یرادروخرب اب یج لا ییوشفرظ اما ،دنوش بارخ تسا نکمم اھ ییوشفرظ یھمھ ھچرگا
 لا ییوشفرظ نیشام ریمعت یروف دنفرت12 ھلاقم .دش دھاوخ ریمعت یگداس ھب ناریدلگ رد امش ییوشفرظ تالکشم مامت .دراد رایتخا

میاهداد خساپ تاریمعت ھنیمز رد امش لاودتم تالاوس ھب ھصالخ تروص ھب یج . . 

 دراوم زا یرایسب رد ار امش ییوشفرظ نیشام ریمعت ناریدلگ یتناراگ دیدمت زا هدافتسا اب .دشاب یلدم ھچ امش ییوشفرظ دنکیمن یقرف
 رتھفرص ھب نورقم مھ ناریدلگ تسد ھب یج لا ییوشفرظ ریمعت زین رتگرزب یاھیبارخ دروم رد .دھدیم ماجنا ناگیار تروص ھب



 اب هدیسر نآ تقو ھلاقم ھک تسا نیا ام ھیصوت دیوشب انشآ یتناراگ یاھتیزم اب دیھاوخیم لماک روط ھب رگا .رتنمیا مھ و تسا
دینک ھعلاطم ار دراد نایرتشم یارب یاهدیاف ھچ یتناراگ دیدمت و مینک یتشآ یتناراگ . 

ھیصوت کی : 

 ییوشفرظ میتخادرپ نآ ھب ھلاقم نیا رد ھک یتالکشم نینچ اب ندشن ھجاوم یارب تسا رتھب ،دیتسھ یج لا ییوشفرظ دیرخ رکف ھب رگا
 اما ؛دوش لاکشا راچد فلتخم لیلد نارازھ ھب تسا نکمم ییوشفرظ رھ .دیرخب یتناراگ اب هارمھ ،ربتعم شورف یاھزکرم زا ار نات
 یارب دیناوت یم دیرخ زا سپ .تسا رتتحار یلیخ عقاوم نیا رد ناتراک ،دینک تقد لوصحم ربتعم یتناراگ ھب دیرخ ماگنھ رد رگا

دیھد ماجنا یتحار ھب ار دوخ تساوخرد تبث بصن تمسق رد ناتھاگتسد بصن . 

امش یج لا ییوشفرظ نیشام لوصحم یارب ناریدلگ ینایاپ یھتکن  : 

 و دیایب دوجو ھب هدافتسا تدم لوط رد یدنرب رھ رد ییوشفرظ نیشام رھ یارب دیاش ھک دوب یتالکشم ،دش نایب ھلاقم نیا رد ھچنآ رھ
 تاعوضوم مامت .میداد خساپ تالاوس نیا ھب ھلاقم نیا رد ؟دینک فرطرب ار لکشم ھنوگچ نامز نیرتمک رد دنک یتالاوس ریگرد ار امش
 و تبقارم اب ات هدوب یرطخ گنز ھکلب ،تسین هاگتسد رمع ندش مامت ینعم ھب امش لوصحم رد داریا ای و ھلاقم نیا رد هدش حرطم
 عفر ھب یشزومآ تالاقم ندناوخ .دینک یریگشیپ تاریمعت فازگ یاھھنیزھ زا ات ،دینک یرادھگن ناتلوصحم زا یرتشیب تاعالطا

دنکیم یرایسب کمک امش لوصحم تالکشم . 

یج لا ییوشفرظ نیشامر د فورظ نامدیچ  

 نیشام دیھاوخب ،دیوش صالخ فیثک یاھفرظ زا یھوک یوشتسش رش زا ھکنیا یارب ھک هدمآ شیپ مھ امش یارب منکیم رکف
 رسدرد زا ات ،دیھد رارق هاگتسد رد ار فورظ مامت دینکیم یعس لیلد نیمھ ھب .دزادنیب قرب امش یارب ار اھفرظ ھمھ ییوشفرظ
 رد طلغ نامدیچ ھک دینادب تسا رتھب اما .دیوش صالخ تسد اب وش و تسش زا ای و ییوشفرظ نیشام لخاد اھفرظ هرابود ندیچ
 رب هوالع ھک ،دوشیم ییوشفرظ نیشام رد بسانمان درکلمع ای و وشتسش ثعاب ،اھنآ نداد رارق دح زا شیب ای و ییوشفرظ نیشام
 نامدیچ حیحص شور ات دیشاب هارمھ ام اب ھمادا رد .دروایب دوجوب امش هاگتسد یارب ار یتالکشم تسا نکمم اھنآ لماک ندرکن زیمت

میھد شزومآ امش ھب ار یج لا ییوشفرظ نیشام رد فورظ  

دینک تیاعر ییوشفرظ  نیشام رد فورظ نامدیچ زا لبق دیاب ھک یتاکن    

 نیشام ھک یبآ و یقرب یژرنا شزرا ات ،دشاب ھتشاد دوجو وتشسش یارب فیثک فرظ یفاک هزادنا ھب ھک دیوش نئمطم تسا رتھب
 رد یریثات ییوشفرظ نیشام رد فورظ دادعت ندوب مک ،هوالع ھب .دشاب ھتشاد ار دنکیم هدافتسا اھنآ ندرک زیمت یارب ییوشفرظ
تشاذگ دھاوخن امش ییوشفرظ نیشام درکلمع و فورظ یوشتسش . 

 ندیچ زا لبق فورظ یشکبآ ھب یزاین یزورما یاھنیشام رد اما .دینک کاپ اھفرظ یور زا ار اذغ یاھهدنام یقاب نامدیچ زا لبق
 ار فرظ ھب هدیبسچ و ھتخوس داوم دیاب ادتبا ،تسا ھتخوس نآ رد اذغ ھک دیراد یفرظ رگا ،هوالع ھب .درادن دوجو هاگتسد نورد اھنآ
دیھد رارق ییوشفرظ نیشام رد دعب و هدرب نیب زا . 

 نکمم نوچ ،دینکن هدافتسا هدش یراکبآ ای و هرقن ،الط ،یسم ،یموینیمولآ فورظ نتسش یارب ییوشفرظ نیشام زا ھک دینکن شومارف
دناسرب بیسآ اھنآ ھب تسا . 

دیھدن رارق هاگتسد نورد ار الط تانییزت اب ینیچ ای بوچ ،زنرب ،جنرب زا هدش ھتخاس ءایشا . 

 ھیال یاراد لافس فورظ ای هدش گنر ،یندچ ،راد شکور و یزلف تانییزت یاراد ، ترارح رباربرد مواقمریغ فورظ یلک روط ھب
 دعتسم ای ینھآ فورظ و دنرادن ار ییوشفرظ رد نداد رارق تیلباق ھک یکیتسالپ فورظ ،یناوختسا ای یبوچ زاس تسد فورظ ،الط
دیھدن رارق ییوشفرظ نیشام رد ار ندز گنز . 

 وشتسش زا دعب لیلد نیمھ ھب دننکیمن بذج ار امرگ ناشسنج رطاخ ھب ،سکریپ و یکیتسالپ فورظ زا یخرب ھک دیشاب ھتشاد ھجوت
 دینک ھعلاطم ار دیوشیمن زیمت ار اھفرظ ییوشفرظ نیشام ارچ ھلاقم مینکیم داھنشیپ زین اھتنا رد.دنامیم یقاب اھنآ یور بآ ھکل

درک دھاوخ کمک فورظ وشتسش تیفیک رد نوچ  

؟میھد رارق یج لا ییوشفرظ نیشام ینییاپ دبس رد ار یفورظ ھچ  



تسا ھملباق برد و ھملباق ،ھساک ،باقشب ،یروخاذغ فرظ نداد رارق یارب یبسانم لحم یناتحت دبس . 

 یشخرچ تاعطق و اھشاپبآ ھک تسا لیلد نیا ھب راک نیا .دشاب طسو تمس ھب اھباقشب یور .دیھد رارق نییاپ ھسفق رد ار اھباقشب
دناسرب فورظ یاھتمسق مامت ھب بآ و دنک زیمت ار فرظ لماک روط ھب دناوتب ییوشفرظ نیشام . 

 و بآ نایرج زا عنام ات داد رارق هاگتسد بقع و اھهرانک رد دیاب ار یزپشآ ھتخت و گرزب یاھسید دننام گرزب یلیخ یاھفرظ
دنوشن هدنیوش . 

دیھد رارق یرپسا یوزاب تھج رد و نییاپ ھبور ار اھھملباق و زپ و تخپ فورظ . 

دوش کشخ یتحار ھب نینچمھ و هدش ھیلخت یتحار ھب بآ ات دنریگ رارق بروم تروص ھب دیاب تسا دوگ اھنآ یاھتنا ھک یفورظ  . 

؟میراذگب یج لا ییوشفرظ نیشام ییالاب دبس رد ار اھفرظ مادک  

 ییالاب دبس رد ار ییوشفرظ نیشام صوصخم یکیتسالپ فورظ و ناویل ،ناجنف ،یتسدشیپ ریظن فیرظ دراوم تسا رتھب
دیھد رارق . 

 نیا ریغ رد .دینابسچن مھ ھب ار اھنآ ،نینچمھ.دیھد رارق الاب ھسفق رد و سکعرب ار کچوک یاھھساک و اھناجنف ،اھناویل
دننکشب مھ اب دروخرب رثا رد اھناویل تسا نکمم یتح و دسریمن اھناویل نیب ھب بآ تروص . 

دنکن دروخرب ناشف بآ اب اھنآ ھیاپ ھک دیھد رارق نیشام رد یروط ار اھناویل . 

یج لا ییوشفرظ نیشام رد لاگنچ و قشاق دبس زا هدافتسا ھقیرط  

 رد دیاب ھک دراد دوجو لاگنچ و قشاق یارب ازجم دبس کی ؟تسا ھنوگچ ییوشفرظ نیشام رد لاگنچ قشاق ندیچ هوحن
 یارب .درک میسقت مین ود ھب ار نآ ناوت یم ،ییوشفرظ نیشام لاگنچ قشاق دبسزا رتھب هدافتسا یارب .دریگ رارق نییاپ ھقبط
 یاھقبط یج لا ییوشفرظ یاھنیشام زا یضعب .دیشکب فلاخم تھج ود ھب ار یج لا ییوشفرظ نیشام دبس ،ندرک ادج
دنراد لاگنچ و قشاق یارب ازجم . 

 

 ات دشاب الاب ھب ور دیاب اھوقاچ ھتسد اما .دشاب نییاپ ھب ور اھنآ ھتسد ھک دیھدب ارق هاگتسد نورد یروط ار اھلاگنچ و قشاق
 ات ھتشاذگ نییاپ و الاب ھب ور ،ود ھب ود تروصب ار اھلاگنچ و اھقشاق .دسرن بیسآ ناتتسد ھب اھنآ ندروآ نوریب ماگنھ رد

دوش تحار مادکرھ ندش زیمت و بآ شخرچ تباب زا ناتلایخ . 

یج لا ییوشفرظ نیشام راک ھب عورش هوحن  

 تسا رتھب .دنک یم راک ھب عورش هاگتسد ،برد نتسب اب و درادن تراتسا دیلک ییوشفرظ یاھ نیشام یاھ لدم زا یضعب
 ھب .دیدنبب ار برد سپس و دینک باختنا ار ھمانرب ناوتب رتتحار ات دشاب زاب هاگتسد برد یرادقم ھمانرب باختنا زا لبق
 اب بسانتم ھمانرب دیدنبب ار برد ھکنیا زا لبق ییوشفرظ یاھلدم نیا رد فورظ حیحص نامدیچ زا دعب لیلد نیمھ
دینک باختنا ار ناتفورظ  

؟مینک ھچ یج لا ییوشفرظ نیشام دب یوب عفر یارب  

 دوشیمن فرطرب هاگتسد لخاد یوب ھک یتروصرد .دشابیم ییوشفرظ نیشام صوصخم ریگوب زا هدافتسا لحهار نیرتھب
یھمانرب و  دیھد رارق الاب دبس رد و دیزیرب ھساک کی لخاد دیفس یھکرس ناجنف کی دودح  ECO ای  AUTO ات دینک باختنا 

 روط ھب ییوشفرظ نیشام دب یوب ندرب نیب زا یاھدنفرت یھلاقم رد ام ھتبلا .ددرگ ماجنا فرظ نودب وشتسش ھلحرم کی
میاھتخادرپ عوضوم نیا عفر یاھلحهار ھب لماک . 

ینایاپ ھتکن  



 امش ھب ار ییوشفرظ نیشام رد فرظ نتشاذگ هوحن و فورظ نامدیچ حیحص لماک یاھهار ات میتشاد یعس ھلاقم نیا رد
 لوصحم زا لکش نیرتھب ھب دیناوتیم یفاک تاعالطا نتشاد اب و یدربراک تاکن ندرک تیاعر اب ھشیمھ .میھد شزومآ

 ،مینک یریگولج ییوشفرظ نیشام ریمعت زا و مینک کمک نامیاھهاگتسد رمع ھب ھکنیا یارب لصا نیرتمھم .دینک هدافتسا دوخ
 یرارقرب اب میراد یعس ناریدلگ رد هراومھ ام .میریگب یدج ار نامتالوصحم یاهرود سیورس رابکی هام 6 رھ ھک تسا نیا

 یتالکشم اب ناتھاگتسد اب راک ماگنھ رد رگا .مینک شخب تذل و تحار نامنایرتشم یارب ار لوصحم زا هدافتسا یطیارش
 نینچمھ .دوب دنھاوخ ناترانک نامز نیرتمک رد امش لوصحم لکشم عفر یارب ناریدلگ صصختم یاھنیسنکت ،دیدش ھجاوم
مینک کمک امش ھب ات دیسیونب ام یارب تارظن رد ار نآ میوشیم لاحشوخ ،دیتشاد ھطبار نیا رد یلاوس ای لکشم رگا . 

یج لا ییوشفرظ نیشام رد وشتسش یلصا یاھ ھمانرب  

یج لا ییوشفرظ نیشام ندرک نشور هوحن  

 زا یضعب .دیریگب دای ار نآ ھعلاطم یمک اب تسیفاک ،تسین یاهدیچیپ و تخس راک یج لا ییوشفرظ نیشام زا هدافتسا هوحن
 باختنا زا لبق تسا رتھب .دننک یم راک ھب عورش هاگتسد ،برد نتسب اب و درادن تراتسا دیلک یج لا ییوشفرظ یاھ نیشام
 زا دعب لیلد نیمھ ھب .دیدنبب ار برد سپس و دینک باختنا ار ھمانرب ناوتب رتتحار ات دشاب زاب هاگتسد برد یرادقم ھمانرب

دینک باختنا ار ناتفورظ اب بسانتم ھمانرب دیدنبب ار برد ھکنیا زا لبق ییوشفرظ یاھلدم نیا رد فورظ حیحص نامدیچ . 

 


