
  یجلا ییوشسابل یاھرورا ای اطخ دک

 ای اطخ یهدنھد ناـشن فورح نیا ھک ،دیوـش ھجاوم یـسیلگنا فورح اب ییوـشـسابل نیـشام رگـشیامن ھحفـص یور رب تـسا نکمم یھاگ
error یلکـشم ھچ ھب طوبرم یج لا ییوـشـسابل رورا ای اطخ دک ،ماغیپ تلع ،دیوـشب ھجوتم ھکنیا یارب لاح .تـسامـش هاگتـسد یور رب 

 .دینک ھعلاطم ار ریز دراوم ،تسا

  

UE: گید لخاد یاھسابل ندوب لداعتمان 

EI ای AE: بآ تشن یاطخ 

OE: ھیلخت یاطخ 

PF: قرب یناھگان عطق یاطخ 

PE: راشف روسنس یاطخ 

LE: روتوم یاطخ DD 

UE: گید لداعت مدع یاطخ 

DE: برد چیئوس یاطخ 

NC: لوژام یاطخ NFc. 

 یج لا ییوشسابل نیشام درکراک مدع تالکشم

 و دوـشیمن نـشور ییوـشـسابل دینک ضرف الاح .دـشاب نآ ندـشن نـشور لکـشم ،یھاگتـسد رھ رد داریا نیرتهدننک نارگن زا یکی دیاـش
 نیا اب الاح و ،دھد لیوحت ار اھنآ نامز نیرتمک رد ییوــــشــــسابل ات ،دیاهدرک عمج ھتفھ رخآ یارب ار ھتفھ لک فیثک یاھ سابل یھمھ
 ؟مینک ھچ دوخ فیثک یاھسابل اب دیاب ،میدش ھجاوم لکشم

 لکـــشم ھک یتروـــص رد .دیھد ماجنا ناتدوخ ار لزنم رد ماجنا لباق یاھلح هار لوا تـــسا رتھب تالکـــشم نیا اب ندـــش ھجاوم ماگنھ
 .دیراپسب ناصصختم ھب ار راک ،داریا عفر یارب امتح دشن فرطرب

  

  

 دوشیمن نشور یج لا ییوشسابل -

 دوشیمن ھمانرب دراو یج لا ییوشسابل نیشام -

 دوشیمن نشور یج لا ییوشسابل -

 ؛دیھد ماجنا ار دش دھاوخ ھتفگ ھمادا رد ھک یلحارم ھک تسا نیا امش ھب ام ھیصوت ،دوشیمن نشور ییوشسابل نیشام رگا

 زیرپ نامھ ھب ار راوـشـس لثم یرگید هاگتـسد دیناوتیم زیرپ لرتنک یارب .دـشاب ھتـشادن یلکـشم قرب زیرپ دیوـش نئمطم ات دینک یـسررب
 .ھن ای دراد قرب دوش مولعم ات دینزب قرب

 راوشس لثم رگید هاگتسد ھک یتروص رد .دشاب لصو لقتسم زیرپ کی ھب امیقتسم دیاب ییوشسابل .دینکن هدافتسا قرب تھج یھار ھس زا
 .دوش هدز قرب زیرپ ھب میقتسم تروص ھب هاگتسد دوشیم دیکات مھ زاب دنکیم راک یھار ھس ای ظفاحم نیا اب

 ندـش ھمرفد تروـص رد .دـشاب هدـشن ھمرفد ھخاـشود یرھاظ لکـش ای دـشاب زیرپ لخاد الماک ھک انعم نیدب ؟درادن یلکـشم ھخاـشود ایآ
 .دنک ھعجارم ھخاش ود داریا عفر تھج نیسنکت دیاب ھخاشود



 صـصختم سانـشراک طـسوت یج لا ییوـشـسابل نیـشام ریمعت ھک تـسا جایتحا ،دـشن نـشور هاگتـسد دراوم نیا ندرک کچ اب رگا تیاھن رد
 .دوش ماجنا

 دوشیمن ھمانرب دراو یج لا ییوشسابل نیشام -

 :دینک یسررب ار دش دھاوخ نایب ھمادا رد ھک ار یدراوم امتح عقاوم نیا رد

 .دیشاب هدز ار START دیلک و دشاب هدش ھتسب "الماک ییوشسابل نیشام برد ھک دینک کچ

 ھحفـص یور CL ماغیپ و دوـشیمن ھمانرب دراو هاگتـسد تروـص نیا رد نوچ .دیـشاب هدرکن لاعف ار کدوک لفق دیلک ھک دیـشاب ھتـشاد تقد
 .دینک لاعفریغ ار نآ دیاب تروص نیا رد ھک دوشیم نشور CHILD LOCK غارچ ای و دیآیم شیامن

 . دشاب ھتشادن دوجو بآ یعطق و دشاب زاب لزنم بآ ریش ھک دینک کچ امتح

 دیلک نیا ھک دینک تقد .دنک راک ھب عورش یصخشم نامز رس ای رترید هاگتـسد ینعی تـسا ریخات اب یوـشتـسـش تھج TIME DELAY ھمکد
 .دیشاب هدرکن لاعف ار

 ھب عورـش و دھدیمن نامز ادتبا نامھ هاگتـسد ( SYNTHETIC و COTTON لثم) ییاھھمانرب یـضعب رد ھمـست نودب یاھییوـشـسابل رد
 .دنکیم یریگبآ ھب عورش و دھدیم نامز )سابل نزو روسنس ندش لاعف( شخرچ رود دنچ زا دعب و دنکیمن یریگبآ

 ،دوــش ھتخیر نیــشام لخاد سابل ،دح زا رت مک ای ،دح زا شیب ھک یعقاوم رد نوچ .دینک کچ ار اھسابل هراوق امتح ھک نیا رگید ھتکن
 . دنکیمن راک ھب عورش و دوشیم لداعت مدع لکشم راچد

 تلاح نیا رد اتعیبط و تــسھ هاگتــسد رد داریا کی هدنھد ناــشن دھدیم ( ... و LE، PE، Te ) اطخ ییوــشــسابل نیــشام رگا تیاھن رد
 اھهاگتـسد لوادتم یاھاطخ تمـسق ھب دیناوتیم ییوـشـسابل یاھرورا تلع زا یھاگآ یارب .دوـش عفر داریا ات دنک راک ھب عورـش دناوتیمن
 .دییامن ھعجارم

 دراوم نیا عومجم رگا .دوـش وـشتـسـش ھمانرب دراو نیـشام ات دینک ربـص ھقیقد کی تدم ھب START ھمکد ندز زا دعب دیاب ھک دییامن تقد
 .دوش هدرپس نادراک ھب راک و دوش کچ یصصخت تروص ھب هاگتسد دیاب امتح دوبن اھنیا زا یشان داریا و دش کچ

 : دیآ دوجو ھب تسا نکمم ییوشسابل نیشام وشتسش رد ھک یتالکشم -

 یج لا ییوشسابل نیشام وشتسش تالکشم

 تقو رد ییوج ھفرص ھک ،هزورما ینیشام یاھیگدنز رد .تساھ سابل نتسش ،دنراد هدھع رب اھییوشسابل نیشام ھک یراک نیرت یلصا
 اھراک ندیــشخب تعرــس ھب کمک ییوــشــسابل نیــشام زا هدافتــسا ،دراد یدایز تیمھا مدرم یارب نامز نیرتمک رد اھراک نداد ماجنا و
 .دنکیم

 ھمادا رد ھک یدراوم نیا رگا .درک دھاوخ تخـس ام یارب ار راک دروخب لکـشم ھب رگا ھک تـسا ییاھهاگتـسد ھلمج زا ییوـشـسابل نیـشام
 لکشم لح ھب زاین تروص نیا ریغ رد .دیھد ماجنا ار دش دھاوخ نایب ھک ییاھلح هار تسا رتھب ،دیدید دوخ ییوشسابل رد دوشیم ھتفگ
 .دیراد ار صصختم راکریمعت طسوت

 :دوشیم حرطم ریز لکش ھب صوصخ نیا رد هدمآ دوجو ھب تالکشم

 دیوشیمن بوخ ار اھسابل یج لا ییوشسابل

 دنامیم یقاب ھسبلا یور فک ای ردوپ زا یرادقم یج لا ییوشسابل رد

 تسا غاد الماک مینکیم جراخ نیشام لخاد زا ھک ار سابل ،یج لا ییوشسابل راک نایاپ زا دعب

 هدشن هدافتسا و هدنام یقاب یردوپاج رد هدننک مرن یج لا ییوشسابل راک نایاپ زا دعب

 دنکیم هراپ ار اھسابل ییوشسابل



  

 دیوشیمن بوخ ار اھسابل یج لا ییوشسابل -

 .دیوشیمن بوخ اتعیبط دشاب نیشام تیفرظ زا رتشیب رگا .دینک کچ ار هاگتسد لخاد سابل رادقم لوا تسا رتھب

 نیــشام تیفرظ و یباختنا ھمانرب و سنج ھب ھتــسب ھک ،تــسا هاگتــسد لخاد سابل زاجم رادقم ییوــشــسابل نیــشام تیفرظ زا روظنم
 .دنکیم قرف ییوشسابل

 هدـش دیق یامنھار و امنھار ھچرتفد ھب ھجوت اب( .دـشاب نآ عون و سابل نازیم اب بـسانتم دیاب رادقم نیا ،دینک کچ ار هدنیوـش رادقم امتح
 )دیھد صیخشت ار ردوپ بسانم رادقم ،ییوشسابل نیشام ردوپ یور رد

 ؟تسا ھتفرگ تروص اھنآ رد دوجوم یفیثک نازیم و سابل اب قباطم ھمانرب باختنا ھک دینک ھجوت

 "الک ( ،مواقم دیفـس یاھسابل یوـشتـسـش یارب و ،ھجرد 40 بآ یامد SYNTHETIC ھمانرب ،هرمزور یلومعم یاھسابل یوـشتـسـش تھج
 رتھب ندـش زیمت تھج .دوـشیم ھیـصوت ھجرد 60 یامد و COTTON ھمانرب )دنتـسین فیرظ و ساـسح و دنھدیمن گنر ھک ییاھسابل
 زا لبق ار PRE WASH دیلک و دیزیرب ھفاــضا ردوپ ،یردوپاج تــسار تمــس SYNTHETIC و COTTON ھمانرب رد دیناوتیم اھسابل

 .دینک لاعف تراتسا ندز

 دنامیم یقاب ھسبلا یور فک ای ردوپ زا یرادقم یج لا ییوشسابل رد -

 دناوتیم ،دینیبیم فک اھسابل یور زونھ راک مامتا زا دعب ھکنیا ای ،دنکیمن هدافتــسا ردوپ زا یبوخ ھب امــش ییوــشــسابل ھک یتروــصرد
 ،ریخ ای هدـش ھتخیر تـسرد نزخم رد ھکنیا و دینکیم هدافتـسا ھک یردوپ رادقم و عون ھتبلا .دـشاب ھتـشاد یفلتخم هدنروآ دوجو ھب لماوع
 و دروم نیا رد رتشیب تاعالطا بسک یارب .دشاب ییوشسابل نیشام رد اھسابل یور فک ای ردوپ ندنام یقاب یاھتلع ھلمج زا دناوتیم
 .دیھد ماجنا ار ریز لحارم نآ یاھلح هار نتسناد

 

 .دینکن هدافتسا نوباص ردوپ ای یتسد ردوپ زا ینعی .دوش هدافتسا ییوشسابل نیشام ردوپ زا امتح

 .دوشن ھتخیر ردوپ فصن زا رتشیب و دیزیرب »یلصا ردوپ« تمسق رد طقف ار ردوپ

 لاعف اھھمانرب ھمھ رد ھتبلا( دینک لاعف ار PRE WASH دیلک امتح ،دیتخیر »وــشتــســش شیپ« تمــسق رد ھفاــضا ردوپ ھک یتروــص رد
 .)دوشیمن

 .دینک هدافتسا یرتمک ردوپ زا »...و ھفحلم و یروت و هدرپ « یوشتسش نامز رد

 ھمھ رد ھتبلا( دراد دوجو ییوشسابل یاھلدم زا یخرب رد ھک تسا ھفاضا وشتسـش تھج ای وتـشـسـش شیپ ھمانرب کی PRE WASH ھمکد
 ردوپ تمــسق نیا رد اھابتــشا رگا و دراد ردوپ ندرکرپ ھب جایتحا ،ادج نآ یردوپاج تمــسق تھج نیمھ ھب ،)دوــش یمن لاعف اھھمانرب
 دھد ماجنا ار وشتسش ییوشسابل نیشام دناوتیمن یتسرد ھب دیشاب هدرکن لاعف ار نآ دیلک و دوش ھتخیر

 .)دنرادن ار ھمانرب نیا اھلدم زا یضعب ھتبلا( دینک هدافتسا دیناوتیم سابل ندش زیمت یارب RINSE ھمانرب زا

 و ندـش زییمت یارب دیناوتیم ،دـشاب ھتـشاد ار ھمانرب نیا امـش ییوـشـسابل لدم ھک ھک یتروـص رد ،تـسا ھفاـضا یـشکبآ RINSE یھمانرب
 .دینک هدافتسا ھفاضا یشکبآ تھج ھمانرب نیا زا اھسابل یور زا فک ندش کاپ

 

 تسا غاد الماک مینکیم جراخ نیشام لخاد زا ھک ار سابل ، یج لا ییوشسابل راک نایاپ زا دعب

 یلیلد ھچ دینادن و دـشاب غاد الماک ،دینکیم جراخ نیـشام لخاد زا ھک ار اھسابل ،یج لا ییوـشـسابل راک نایاپ زا دعب دراد ناکما یھاگ
 ماجنا درـس بآ اب ییوـشـسابل نیـشام رد یـشکبآ ،یداع تلاح رد ھک دینادب تـسا رتھب بخ .تـسا هدـش لکـشم نیا ندمآ دوجو ھب ثعاب
 اج اب دراوم نیا رد .دوـش ماجنا غاد بآ اب یـشکبآ ھک دوـشیم ثعاب ،دنوـش بـصن اجباج مرگ و درـس یدورو گنلـش ھک یعقاوم .دوـشیم
 .دوشیم فرطرب لکشم اھگنلش ندرک اج ھب



 ابیرقت ینعی ،دھدیم ماجنا ار غاد بآ اب یـشکبآ ھمانرب نیا ،دینکیم هدافتـسا وـشتـسـش یارب MEDIC RINSE ھمانرب زا رگا ھک دینک ھجوت
 .تسا یعیبط راک مامتا زا دعب سابل ندوب غاد عقاوم نیا رد ھک دیوشیم ار اھسابل ،بآ ھجرد نیرتالاب اب

 زا دعب اھسابل نانچ مھ و دیدوب هدرکن هدافتـسا  MEDIC RINSE ھمانرب زا و دوب هدـش بـصن تـسرد مرگ و درـس بآ یاھگنلـش رگا اما
 .دننک ھعجارم نآ لح یارب ناریدلگ یاھنیسنکت داریا اشنم ندرک ادیپ و لکشم عفر یارب تسا رتھب ،دوب غاد راک مامتا

 دوشیمن هدافتسا و هدنام یقاب یردوپاج رد هدننک مرن یج لا ییوشسابل راک نایاپ زا دعب

 هدنک مرن عیام نتخیر هوحن ای و ؟میزیرب تمـسق مادک رد ار ییوـشـسابل نیـشام هدننک مرن ھک دنـسرپیم ار لاوـس نیا نایرتـشم زا یرایـسب
 مرن زا ییوـشـسابل نیـشام ھک دوـش ثعاب دناوتیم یدراوم تیاعر مدع ھک ارچ ،تـسیبوخ رایـسب لاوـس اقیقد ؟تـسا ھنوگچ ییوـشـسابل رد
 نایب ییوــشــسابل رد هدننک مرن زا هدافتــسا هوحن نینچ مھ و لکــشم نیا عفر یارب هداــس رایــسب راکھار دنچ ھمادا رد .دنکن هدافتــسا هدننک
 .درک میھاوخ

 

 ای یبآ یکیتـسالپ ھعطق( هدننک مرن ھب طوبرم تمـسق روطنیمھ .دوـش ھتـسـش و جراخ دوخ لحم زا یردوپ اج یوـشک عقاوم نیا رد امتح
 .دوش ھتسش و ادج وشک زا زین )گنر زبس

 .دوش ھتخیر MAX طخ ریز ات امتح هدننک مرن

 .دوش قیقر بآ اب دیاب امتح هدننک مرن

 ای بیع صیخـشت یارب تـسا رتھب ،درکیمن هدافتـسا هدننک مرن زا هاگتـسد نانچمھ رگا ،دینک کچ ار دـش نایب الاب رد ھک یدروم 3 نیا
 .دیریگب کمک یا ھفرح نیصصختم زا یج لا ییوشسابل نیشام ریمعت

 دنکیم هراپ ار اھسابل یج لا ییوشسابل

 ار ییوـشـسابل رد اھسابل ندـش خاروـس ای شک خن تلع دیھاوخیم ای و دیتـسھ ییوـشـسابل نیـشام رد اھسابل ندـش هراپ تلع لابند ھب رگا
 .دییامن یسررب ار ریز دروم 3 تسیفاک ،دینادب

 . دشاب ھتشادن یگدمآ رب ھک دینک کچ تسد اب ار مارد حطس ،تسا شوماخ هاگتسد ھک ینامز

 )دنبرمک کگس ،پیز( .دشابن اھسابل زیت کون یش رطاخب اھنآ یگراپ دینک ھجوت

 .دراد دوجو دوش هراپ وشتسش رثا رد ھکنیا ناکما دشاب هدیسوپ سابل دوپ و رات رگا

 یج لا ییوشسابل رد یریگبآ تالکشم

 ھب تاداریا زا ھتـسد نیا ھک دـشابیم یریگبآ ھنیمز رد یتاداریا ،دھد خر ییوـشـسابل نیـشام رد تـسا نکمم ھک یتالکـشم زا رگید یکی
 ماجنا اب ھکیتروـص رد .میاهدروآ ناتیارب ار ییاھلح هار مادکرھ یارب ھمادا رد .دوـش نایامن تـسا نکمم دـش دھاوخ نایب ھک ییاھلکـش
 ناتدنمـشزرا ییوـشـسابل نیـشام ریمعت و دیدزاب یارب ناریدلگ ناـصـصختم کمک یور دیناوتیم دـشن فرطرب لکـشم دراوم نیا نداد
 .دینک باسح

 ار تالکـشم نیا لح یاھهار ھمادا رد .ددرگ نایامن تـسا هدمآ ریز رد ھک فلتخم یاھلکـش ھب دناوتیم ییوـشـسابل رد یریگبآ تالکـشم
 .درک میھاوخ نایب امش یارب زین

 هاگتسد لخاد بآ ندماین ای ییوشسابل نیشام ندرکن یریگبآ تلع/دھد یم IE رورا ای دنکیمن یریگبآ یج لا ییوشسابل

 دیوشیم مرگ بآ اب اھنت یج لا ییوشسابل

 دنکیم یریگبآ دوخ ھب دوخ یج لا ییوشسابل نیشام

 دوشیمن یج لا ییوشسابل هاگتسد دراو مرگ بآ

 ییوشسابل نیشام ندرکن یریگبآ تلع /دھد یم IE رورا ای دنکیمن یریگبآ یج لا ییوشسابل



 .دنکیمن یریگبآ ییوشسابل نیشام دشاب مک بآ راشف ھچنانچ .دشاب بسانم نآ راشف و زاب بآ ریش ھک دینک کچ

 .دشاب هدروخن ات و چیپ هاگتسد تشپ رد بآ گنلش ھک دینک تقد

 .دیشاب هدرک باختنا ار start دیلک و هدش ھتسب الماک هاگتسد برد ھک دینک کچ

 .دنکیم راک ھب عورش رگید تعاس دنچ هاگتسد تلاح نیا رد نوچ .دشاب هدشن باختنا TIME DELAY دیلک ھک دیوش نئمطم

 نزو روـسنـس ات دـشکیم لوط ھقیقد کی START دیلک باختنا زا دعب SYNTHETIC و COTTON یاھھمانرب رد ھمـست نودب یاھلدم رد
 .دنک یریگبآ هاگتسد و دوش لاعف ھسبلا

 .دنک ھعجارم داریا عفر تھج صصختم تسا جایتحا دوبن اھنآ نیزا یشان داریا و دیدرک کچ ار دراوم نیا عومجم ھک یتروص رد

 دیوش یم مرگ بآ اب اھنت یج لا ییوشسابل

 .دینک کچ ار درس بآ یدورو و دشاب زاب درس بآ ریش ھک دینک کچ امتح

 COTTON 60 -95) لیبق زا .دوـشیم هدافتـسا مرگ بآ اھھمانرب زا یخرب رد نوچ .دینک کچ ار وـشتـسـش ھمانرب رد بآ یامد تامیظنت
SYNTHETIC60 ) 

 یاھگنلــش الامتحا ،دوــش هاگتــسد دراو مرگ بآ اددجم و دینک باختنا ھجرد 40 و 30 ، )درــس( COLD ار بآ یامد ھک یتروــص رد
 .دنا هدش بصن اج ھباج هاگتسد

 دشاب هدش لصو ییوشسابل HOT یدورو ھب نآ یاھتنا و مرگ بآ ریش ھب گنر زمرق گنلشرس ھک دینک کچ

 دنکیم یریگبآ دوخ ھب دوخ یج لا ییوشسابل نیشام

 ھعجارم لح هار اھنت تلاح نیا رد ،دراد راک نیح رد یریگبآ ندــشن عطق ای و دح زا شیب ِیریگبآ ،ییوــشــسابل نیــشام ھک یتروــص رد
 .تسا داریا عفر یارب ینف صصختم

 .دوش بآ زا رپ ییوشسابل نورد هاگتسد زا هدافتسا تعاس 24 زا دعب تسا نکمم تاقوا یھاگ

 : دناوت یم اھ داریا زورب لیلد

 دیاب ھک تـسا ییوـشـسابل نورد ھب بالـضاف بآ تـشگرب لیلد ھب بآ نیا : دـشاب دب یوب یاراد و دـشابن لالز هدـش عمج بآ رگا : 1 تلاح
 . دینک فرطرب ار بالضاف لکشم

 .دوش داریا نیا زورب بجوم دناوتیم دوشن هدافتسا ینالوط تدم دنکیم هدافتسا مرگ بآ زا نآ رد ھک ییاھھمانرب زا رگا : 2 تلاح

 نیــسنکت دیاب تــسین لــصو هاگتــسد ھب مرگ بآ ھک یتروــص رد ،تــسا لــصو هاگتــسد ھب مرگ بآ ھک دیوــش نئمطم لوا تــسا رتھب سپ
 .دراد یتشن درس بآ یقرب ریش نوچ .دنک ھعجارم داریا عفر تھج ناریدلگ راکریمعت

 دییامن نـشور سابل نودب ار ییوـشـسابل ھجرد 60 یامد رد COTTON ھمانرب رد راب کی دوب لـصتم هاگتـسد ھب مرگ بآ ھک یتلاح رد •
 داریا عفر تھج نیـسنکت دیاب دـشن لح لکـشم ھک یتروـص رد ،ریخ ای تـسا هدـش لح لکـشم ایآ ھک دینک یـسررب تعاـس 24 زا دعب و
 .دنک ھعجارم

 دوش یمن یج لا ییوشسابل هاگتسد دراو مرگ بآ -

 ؛دینک کچ امتح ار ریز دراوم عقاوم نیا رد

 .دشاب هدش بصن مرگ بآ یدورو گنلش

 .دشابن ھتسب مرگ بآ ریش

 .دشاب ھتشادن یگدروخات مرگ بآ یدورو گنلش



 مرگ بآ زا الاب ھب ھجرد 60 زا وـشتـسـش یاھھمانرب .دـشاب ھتـشاد مرگ بآ ھب زاین ھک دـشاب یاھنوگ ھب یباختنا ھمانرب ای رظن دروم ھجرد
 .دنکیم مرگ ار بآ هاگتسد رتیھ ھجرد 40 و 30 یاھامد رد. ( SYNTHETIC و COTTON لثم) ،دننکیم هدافتسا

 نادراک ھب ار راک دیاب دوـــشن هاگتـــسد دراو مرگ بآ رگا تـــسا امد نیرتالاب نوچ ،دوـــش باختنا ھجرد 95 ای 60 امد ھک یتروـــص رد
 .دنک ھعجارم ییوشسابل نیشام تاریمعت تھج نیسنکت و دیراپسب

  

 صـصختم ریغ و زاجم ریغ ناراکریمعت طـسوت امـش لوـصحم و هاگتـسد رگا دـش رکذ ھک یدراوم ھعومجم یارب ھک دیـشاب ھتـشاد ھجوت
 هارمھ ھب امش ییوشسابل نیشام یارب ار رتـشیب تالکـشم اب ندـش ھجاوم ناکما ھکلب دوـشیمن فرطرب هاگتـسد لکـشم اھنت ھن ،دوـش ریمعت

 .تشاد دھاوخ

 یج لا ییوشسابل نیشام رد ھیلخت لکشم -

 ییوشسابل نیشام ھیلخت تالکشم

 تـسد زا ار تـصرف ،دیاهدـش کوکـشم دروم نیا ھب و دیتـسھ ور ھب ور ناتییوـشـسابل نیـشام ھیلخت مدع لکـشم اب رـضاح لاح رد رگا
 ار راک نآ لح یارب تـسا رتھب ،دـشن فرطرب ھیلخت لکـشم ھک یتروـص رد .دینک لابند ار دـش دھاوخ نایب ھمادا رد ھک یبلاطم و دیھدن
 دیراپسب یاھفرح ناصصختم ھب

 ییوشسابل نیشام ھیلخت مدع لکشم /دھد یم OE رورا ای دنکیمن ھیلخت یج لا ییوشسابل -

 (دوشیم نشور NO DRAIN یمیدق یاھلدم زا یضعب رد) .دھدیم OE ماغیپ ییوشسابل نیشام الومعم یعقاوم نینچ رد

 .دینک زییمت ار نآ و دینک زاب ار هاگتسد نییاپ ھیلخت پمپ رتلیف

 .دشاب ھتشادن یگتفرگ ای و دشاب هدروخن ات و چیپ ھیلخت گنلش ھک دینک کچ

 .دشاب دودسم دوش ھیلخت بآ دیاب ھک یلحم یلو دشاب ملاس هاگتسد تسا نکمم ،دینک کچ امتح ار دوشیم ھیلخت نآ زا بآ ھک یلحم

 )دشاب دیاب رتم کی رثکادح و رتم یتناس 60 لقادح( .دشاب هدش تیاعر ھیلخت گنلش زاجم عافترا

 ای 1 ددع تلاح نیا رد( دوـشیم فقوتم هاگتـسد راک و دوـشیمن ھیلخت بآ رخآ یـشک بآ زا دعب ،دـشاب هدـش باختنا rinse hold دیلک رگا
 و ھیلخت بآ ات هدیدرگ باختنا تراتـسا دیلک و دوـش هداد نک کـشخ رود دیاب راک ھمادا یارب ، )ددرگیم رھاظ شیامن ھحفـص یور رب 2
 .ددرگ ماجنا راک ھمادا

 .دشاب هدیسر بآ ھب گنلش رس دیابن .دینک کچ ار بالضاف لخاد ھب ھیلخت گنلش ندش دراو نازیم

 .دنک ھعجارم یج لا ییوشسابل نیشام ریمعت تھج نیسنکت ھک تسا جایتحا دشن فرطرب ییوشسابل نیشام لکشم ھک یتروص رد

 دنکیم ھیلخت یریگبآ اب نامز مھ یج لا ییوشسابل -

 :دراد تلع 2ً الومعم و دوشیم هدھاشم )یلطس( الاب زا برد یاھییوشسابل ردً الومعم دروم نیا

 . تسا هدشن تیاعر (60cm) ھیلخت گنلش زاجم عافترا لقادح

 رادقم ات ،دینکن باختنا ار ھمانرب نیا ھک دوــشیم ھیــصوت .تــسا هدــش باختنا (XL) دایز یریگبآ رادقم water level دیلک باختنا اب
 .ددرگ ماجنا هاگتسد طسوت تاموتا تروص ھب یریگبآ

 یج لا ییوشسابل رد یتشن تالکشم -

 ییوشسابل نیشام یتشن تالکشم

 یج لا ییوشسابل هاگتسد برد ریز و یردوپاج تمسق زا یتشن -



 یج لا ییوشسابل نیشام هاگتسد ریز زا یتشن -

 دنکیم ھکچ بآ یج لا ییوشسابل نیشام زا ارچ -

 یج لا ییوشسابل هاگتسد برد ریز و یردوپاج تمسق زا یتشن -

 زا بآ تـشن لیالد زا رتـشیب یھاگآ یارب .دزیریم نوریب بآ ییوـشـسابل برد ای یردوپاج ریز زا ھک ،دینک هدھاـشم تـسا نکمم یھاگ
 .دییامن ھعلاطم ار هدش هدروآ ھمادا رد ھک یدراوم امتح ،ناتدوخ طسوت لکشم نیا ندرک فرطرب و ییوشسابل یردوپاج

 .دشاب یتشن یارب یلماع دناوت یم ردوپ نازیم و بآ راشف شیازفا 

 .دیزیرب نآ لخاد ردوپ ددجم و دینک کشخ و ھتسش الماک ار یردوپاج

 .دوشیم برد ریز زا بآ تشن داجیا ثعاب دشاب » وم ای و خن « برد و کیتسال نیب رگا

 نینچ رد ھک مینکیم ھیــصوت .درادن ار لکــشم نیا رگید عقاوم رد و دراد دوجو بآ تــشن روت ای هدرپ یوــشتــســش نامز رد طقف رگا
 .)دیزیرب ردوپ یلصا ردوپ تمسق طقف( دیزیرن ردوپ ،ھفاضا ردوپ تمسق رد و دینک هدافتسا یرتمک ردوپ یعقاوم

 )دشابن رگناشن طخ زا رتشیب (.دشاب هزادنا ھب ردوپ رادقم ھک دینک لرتنک

 باختنا ،یردوپ اج تــسار تمــس رد ردوپ نتخیر تروــص رد و دوــش ھتخیر ردوپ یلــصا ردوپ تمــسق تــسیابیم طقف وــشتــســش یارب
 (دوشیمن لاعف اھھمانرب یمامت رد pre wash ھمانرب) .دشابیم یمازلا pre wash ھمانرب

 لا ییوـشـسابل نیـشام ریمعت یارب صـصختم ھعجارم ھب زاین دـشن فرطرب لکـشم و دیدرک کچ ار دراوم نیا ھعومجم ھک یتروـصرد
 .دشاب یم یج

 یج لا ییوشسابل نیشام هاگتسد ریز زا یتشن -

 ییوشسابل نیشام ریز زا یتشن

 .دشابن یرگید هاگتسد ای لحم زا یتشن دینک کچ امتح

 .دینک کچ مھ ار یردوپاج ندوب زیمت و ردوپ نازیم ،دشاب دایز با راشف تسا نکمم دشاب هاگتسد راک یادتبا یتشن ھک یتروص رد

 :دشاب هاگتسد دوخ ریز زا یتشن ھک یتروص رد

 دنکیم ھیلخت هاگتـسد ھک یبآ و دـشاب دودـسم ھیلخت یجورخ تـسا نکمم .دـشاب هدـشن جراخ بالـضاف لحم زا ھک دینک کچ ار ھیلخت گنلـش
 .دینک کچ ار ھیلخت یجورخ دیاب تروص نیا رد ھک ،ددرگرب نوریب ھب ددجم

 .دینک کچ ار ییوشسابل نیشام تشپ ھب لاصتا لحم و بآ ریش ھب یدورو گنلش لاصتا لحم

 .دوش ضیوعت دیاب گنلش ،دشاب هدش هراپ ای خاروس ھیلخت گنلش ای بآ یدورو گنلش ھک یتروص رد

 عالطا )شکھلول( یتایـسـسات ھب دیاب و تـسین هاگتـسد زا داریا دـشاب لزنم بالـضاف ھب ھیلخت گنلـش لاـصتا لحم زا یتـشن ھک یتروـص رد
 .دیھد

 صـصختم نیـسنکت تاریمعت و داریا عفر تھج تـسا زاین دـشن فرطرب هاگتـسد لکـشم و دیدرک کچ ار دراوم ھعومجم ھک یتروـص رد
 .دنک ھعجارم

 دنکیم ھکچ بآ ییوشسابل نیشام زا ارچ -

 .دینک یسررب یردوپاج ندوب زیمت و ردوپ نازیم ،دشاب دایز بآ راشف تسا نکمم دشاب هاگتسد راک یادتبا یتشن ھک یتروص رد

 :دشاب هاگتسد ریز زا یتشن ھک یتروص رد



 دنکیم ھیلخت  هاگتـسد ھک یبآ و دـشاب دودـسم ھیلخت یجورخ تـسا نکمم .دـشاب هدـشن جراخ بالـضاف لحم زا ھیلخت گنلـش دوـش یـسررب
  .دوش کچ ناتدوخ طسوت ھیلخت یجورخ دیاب تروص نیا رد ھک ،ددرگرب نوریب ھب ددجم

 .دوش کچ هاگتسد تشپ ھب لاصتا لحم و بآ ریش ھب یدورو گنلش لاصتا لحم

 .دوش ضیوعت دیاب گنلش ،دشاب هدش هراپ ای خاروس ھیلخت گنلش ای بآ یدورو گنلش ھک یتروص رد

 یـسررب و ھعجارم تھج دیاب و دـشابیمن هاگتـسد زا داریا ،دـشاب لزنم بالـضاف ھب ھیلخت گنلـش لاـصتا لحم زا یتـشن ھک یتروـص رد
 .دییامن گنھامھ )شک ھلول( یتایسسات طسوت

 و دیوـش نئمطم یردوپاج لماک ندـش ھتـسب زا ،دـشاب هاگتـسد یاھهرانک زا ای )اھدیلک ریز( لنپ زا ای ھیاپ ریز زا یتـشن ھک یتروـص رد
 .دینک یردوپاج لخاد ندرک زیمت ھب مادقا سپس

 یج لا ییوشسابل نیشام رد ادص و شزرل یاھتلع -

 رد بیجع یاھادـص و رـس رثکا اما .دنراد یرتمک تیمھا و دنتـسھ یداع عومجم رد ھک دنوـشیم داجیا وـشتـسـش عقوم اھادـص زا یـضعب
 .دنسریم شوگ ھب نککشخ و شخرچ زاف

 زا یرایـسب یارب یباختنا ھنیزگ نیلوا تـسا نکمم ،دراد صقنیب رھاظ ھب یدرکلمع ھک یلاح رد ییوـشـسابل نیـشام یادـص نتفرگ هدیدان
 یاھادـص زا یـضعب ھک یلاح رد .دنوـشن یھتنم یـصاخ لکـشم چیھ ھب تـسا نکمم یـسناـششوخ اب اھادـص نیا زا یـضعب .دـشاب دارفا
 ھک دوب دھاوخ ینامز زا رتـشیب رایـسب نآ ریمعت ھنیزھ و دروآ دنھاوخ راب ھب یاهدرتـسگ تاراـسخ ،ندـش ھتفرگ هدیدان تروـص رد رگید
 .دشیم یگدیسر نآ ھب دوز

 رد .دینک لرتنک ار اھادـص نیا دیناوتب ات دینک ھعلاطم ام تیاـس ھلاقم رد ار ییوـشـسابل نیـشام یادـص لماع 7 لوا مینکیم ھیـصوت سپ
 کمک یور تیاھن رد .دینک ھعلاطم ار مینکیم نایب ھمادا رد ھک ییاھلح هار و تاداریا تلع ،دـشن لح ادـص لکـشم نانچمھ رگا تیاھن
 .دینک باسح ناریدلگ ھبرجت اب ناصصختم

 دراد شزرل یج لا ییوشسابل -

 دراد یداعریغ یادص یج لا ییوشسابل -

 

 یج لا ییوشسابل نیشام یادص -

 کی رگا ھکیروط .ددرگ زارت هاگتــسد امنھار ھچرتفد لمعلا روتــسد قباطم دوبن زارت رگا .دــشاب زارت ییوــشــسابل نیــشام ھک دینک کچ
 .دشاب ھجرد 1 زا رتشیب دیابن ھناخزپشآ بیش ھک دینک تقد .دشاب نایامن زارت تلاح میھد رارق نیشام یور زارت

 گرزب یاھهراوق ھک ینعم نیدب .دوش باختنا تسرد اھسابل هراوق .دشابن دایز یلیخ ای مک یلیخ هاگتسد لخاد سابل رادقم ھک دینک ھجوت
 .دنوش ھتسش مھ اب مھ کچوک یاھهراوق و دوشن ھتسش کچوک یاھهراوق اب ...و هدرپ و یتختور و ھفحلم و ھلوح ریظن

 عطق لماک تفر الاب رود ھکنیا ضحم ھب و دراد دوجو دنکیم شخرچ ھب عورــــش گید نامھ ای مارد ھک ادتبا ھظحل رد طقف شزرل رگا
 لداعت مدع تلع ھب .دشابیم یعیبط ،دوشیم

 .دیراذگب یشاک و کیتسالپ ،بوچ ھلمج زا یجراخ یش دیابن هاگتسد یاھھیاپ ریز

 نیــسنکت ھعجارم ھب زاین داریا صیخــشت و دیدزاب تھج ،دــشن فرطرب هاگتــسد لکــشم و دیدرک کچ ار دراوم عومجم ھک یتروــص رد
 .دشابیم ربتعم

 یج لا ییوشسابل نیشام گنز یادص

 رد عوـضوم نیا یارب تـسیفاک دینک لاعف ریغ ار نآ ھک دیراد لیامت ای هدـش عطق امـش یج لا ییوـشـسابل نیـشام گنز یادـص نالا رگا
 هاگتــسد لدم ساــسا رب امنھار یاھھچرتفد ھمھ رد .دینک ھعلاطم ار نآ ندــش لاعف ریغ و لاعف ھقیرط دوخ ییوــشــسابل یامنھار ھچرتفد
 .تسا هدش نایب امش ییوشسابل نیشام گنز یادص ندرک لاعف ریغ و لاعف ھقیرط امش



 دراد یداعریغ یادص یج لا ییوشسابل -

 یج لا ییوشسابل نیشام یداع ریغ یادص

 ھلحرم رد طقف و (دنکیم باختنا ار رود نیرتالاب هاگتــسد COTTON باختنا اب الثم) دیدرک باختنا 1000 یالاب نک کــشخ رود رگا
 .دینک باختنا ار 1000 ای 800 ینعی نک کشخ رود نیرتبسانم ھک دوشیم ھیصوت ،دھدیم ادص نک کشخ

 ھب ھـشیمھ و دوـشیم عطق ادـص ،فقوت ضحم ھب و عورـش ادـص ،)گید( مارد شخرچ عورـش ضحم ھب و تـسا یاھمـست ییوـشـسابل رگا 
 .دشابیم یعیبط دراد ادص هزادنا کی

 ار نآ و دینک زاب ار ھیلخت پمپ رتلیف راک نیا یارب .دینک لرتنک ار ھیلخت پمپ دیاب ھک ،تــسا هدرک ریگ هاگتــسد رد یجراخ مــسج یھاگ
 .دینک زیمت

 و یریگبآ لکـشم هاگتـسد ھک یتروـص رد ،)ھیلخت پمپ( دـشاب ھیلخت نامز رد ای و )یقرب ریـش یادـص( دـشاب یریگبآ نامز رد ادـص رگا 
 .دشابیم یعیبط دشاب ھتشادن ھیلخت

 ھیقب یلو ( BOILING CARE و WHITE و BABY CARE و COTTON الثم) دوشیم داجیا اھھمانرب زا یضعب باختنا اب طقف ادص رگا
 باختنا ھجرد 60 بآ اھ ھمانرب نیا باختنا اب نوچ ،ھن ای هدــش لــصو (HOT) مرگ بآ یدورو دوــش کچ ،دنھدیمن ادــص اھ ھمانرب
 .دھدیم یداع ریغ یادص ندوبن لصو تروص رد و دوشیم

 یادــص ھک یتروــص رد دیناخرچب تــسد اب ار مارد ای گید ،دوبن هاگتــسد لخاد یــسابل و تــسا شوماخ ییوــشــسابل نیــشام ھک ینامز
 .دنک ھعجارم داریا عفر یارب ینف صصختم ھک تسا جایتحا ییوشسابل نیشام ریمعت تھج ،داد یداعریغ

 دنکیمن کشخ یج لا ییوشسابل -

 تیلباق نیا تردق ییوـشـسابل لدم رھ رد ھتبلا ھک دنھدیم ماجنا مھ ار اھسابل ندرک کـشخ ،وـشتـسـش رب هوالع یزورما یاھییوـشـسابل
 ام اب ار بلاطم ھمادا تــسا رتھب .دنوــش لکــشم راچد و دنھدن ماجنا یبوخ ھب ار درکلمع نیا تــسا نکمم یھاگ نیاربانب .دنکیم قرف
 .دینک لابند

 .تسا یعیبط ھسبلا ندوب رادمن دنرادن %100نک کشخ ھک ییاھهاگتسد رد ھک دیشاب ھتشاد تقد

 راکدوخ تروــصب وــشتــســش ھمانرب) .دینک کچ میدرک نایب لبق عوــضوم رد ھک یدراوم قبط امتح ار نک کــشخ رود و ھمانرب میظنت
 START زا لبق و ھمانرب نداد زا دعب ار نک کـشخ رود ناوتیم رتھب ندرک کـشخ تھج یلو ،دـشابیم بـسانتم نک کـشخ رود یاراد
 (.داد رارق 1000 ای 800 یور

 "الثم دیناوتیم دیراد رتـشیب ندرک کـشخ ھب لیامت ھک یتروـص رد .دنکیم کـشخ ار اھـسابل 400 رود اب ضرف شیپ QUICK ھمانرب رد
 .دینک باختنا تراتسا دیلک ندز زا لبق ار 800 رود

 مجح ییولیک 8 یاھ ییوـــشـــسابل رد( .دریگیم تروـــص DRY ھمانرب و سابل نزو و مجح، عون ھب ھجوت اب %100 نک کـــشخ میظنت
 مجح زا رتـشیب سابل مجح ھک یتروـص رد )دـشابیم ولیک 3/5 نک کـشخ مجح ییولیک 7 یاھ ییوـشـسابل رد و دـشابیم ولیک 4 نک کـشخ
 .دنکیمن کشخ لماک ار سابل دشاب تعاس 1 ریز DRY میات ھک یتروص رد .دوشیمن کشخ لماک سابل ،دشاب نک کشخ

 .دشابیم راکریمعت ھعجارم ھب زاین ییوشسابل نیسام داریا عفر و بیع صیخشت تھج ،دشن فرطرب هاگتسد لکشم ھک یتروص رد

 دوشیمن زاب یج لا ییوشسابل برد -

 یج لا ییوشسابل نیشام برد ندش زاب لکشم 

 اج رطاخ ھب ییوــشــسابل برد ندــشن زاب ھک دراد ناکما .دوــشیمن زاب ییوــشــسابل برد مینکیم شالت ھچرھ راک مامتا زا دعب یھاگ 
 ار ییوـشـسابل برد ندرکزاب یاھراک هار و ییوـشـسابل برد ندـش لفق تلع ھمادا رد ،لکـشم نیا عفر یارب .دـشاب برد تـسرد ندروخن
 .دییامن ھعلاطم

 .دیھد لھ لخاد ھب ار برد ،دینک شوماخ ار هاگتسد 



 شوماخ ار هاگتـسد و دینزب ار هاگتـسد Power ھیناث دنچ زا دعب و هدومن باختنا ار SPIN ھمانرب و دینک نـشور ددجم ار هاگتـسد سپـس 
 .دییامن

 .دوش زاب ات دیشکب ار برد ھقیقد دنچ زادعب 

 .دیشکب قرب زا ار هاگتسد دشن رگا 

 .دینک مادقا تاریمعت تمسق رد نیسنکت ھعجارم تساوخرد تھج ،دشن زاب رگا مھ زاب 

 صـصختم ریغ و زاجم ریغ ناراکریمعت طـسوت امـش لوـصحم و هاگتـسد رگا ،دـش رکذ ھک یدراوم ھعومجم یارب ھک دیـشاب ھتـشاد ھجوت 
 هارمھ ھب امش ییوشسابل نیشام یارب ار رتـشیب تالکـشم اب ندـش ھجاوم ناکما ھکلب دوـشیمن فرطرب هاگتـسد لکـشم اھنت ھن ،دوـش ریمعت

 .تشاد دھاوخ

 : یا هرود سیورس

 ییوشسابل نیشام یا هرود سیورس

 .دینک یگدیــسر اھنآ ھب دیاب ،دینک هدافتــسا اھنآ زا رمع کی ،تحار لایخ اب دیناوتب و دینک کمک ناتتالوــصحم رمع لوط ھب ھکنیا یارب
 طیارـش دوـش ماجنا یتـسردب و یلوـصا ،تبقارم نیا ھکنیا یارب لاح ،دراد یگدیـسر و تبقارم ھب زاین ،ناـسنا ندب لثم مھ یگناخ مزاول
 .دوشیم میسقت ھتسد ود ھب نآ یرادھگن

 ھب و یفاک تاعالطا اب ،ار تالوـصحم زا یرادھگن و تبقارم ناتدوخ مینکیم کمک ،امـش ھب زاین دروم بلاطم ھئارا اب ام :لوا ھتـسد 
 .دیھد ماجنا حیحص تروص

 

 ار ییوـشـسابل عیام ،یـسابل چیھ نودب ،یلاخ ار ییوـشـسابل ،)ناتک( COTTON ھمانرب رد دیناوتیم ،دوـش زیمت هاگتـسد لخاد ھکنیا یارب
 .دنک راک یلاخ ھبترم کی هاگتسد ات دینک نشور و ھتخیر یردوپاج نزخم رد

 .دشاب هدرکن ریگ کیتسال نیب ....و خن،وم ھک ،دینک زیمت یلومعم لامتسد کی اب یھاگ زا رھ دیناوتیم ار برد رود کیتسال

 .دشاب ھتشادن یشزرل و ادص هاگتسد دینک کچ

 دیناوتیم نینچ مھ و تشاد دھاوخ ناتیوشسابل نیشام رتھب درکلمع رد یدایز ریثات ناتدوخ طسوت دراوم نیمھ ندرک کچ و نداد ماجنا
 زیمت ھب عجار دیاب ھچنآ رھ ھلاقم و نآ سیورـس و ییوـشـسابل نیـشام زا یرادھگن رد یدیلک ھتکن 8 ھلاقم تیاـس یاھ ینتـسناد تمـسق رد
 .دینک ھعلاطم ار دینادب ییوشسابل نیشام ندرک

 

 ماجنا امـش روـضح رد ،پاتـسادلگ یاھفرح و صـصختم یاھنیـسنکت طـسوت رابکی هام6 رھ تـسا زاین ھک یدراوم و لوـصا :مود ھتـسد 
 .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 ییوشسابل نیشام ریمعت تباب دیابن ارچ

 کی پاتـسادلگ ینابیتـشپ زا یرادروخرب اب یج لا ییوـشـسابل نیـشام اما ،دنوـش بارخ تـسا نکمم اھییوـشـسابل نیـشام یھمھ ھچرگا
 ییوـشـسابل دنکیمن یقرف .دـش دھاوخ ریمعت یگداـس ھب ناریدلگ رد امـش ییوـشـسابل نیـشام تالکـشم مامت .دراد رایتخا رد گرزب تیزم
 یاھیبارخ دروم رد .دنکیم ریمعت ناگیار تروـص ھب دراوم زا یرایـسب رد پاتـسادلگ ،یتناراگ دیدمت زا هدافتـسا اب .دـشاب یلدم ھچ امـش
   .رتنمیا مھ و تسا رتھفرص ھب نورقم مھ پاتسادلگ تسد ھب یج لا ییوشسابل ریمعت زین رتگرزب

 



 


