
یاتلآ جیکپ یاطخ دک

E0  اطخ دک

دز متسیس – زیرف یتنآ یاطخ    : اطخ حرش
رفص ریز جیکپ یلخاد یامد – یگدز خی

ریز کینکیپ ندرک نشور اب . دارگیتناس هجرد
و االت صتا یور شوج بآ نتخیر و جیکپ
ار اه خی دینک یعس راوشس یامرگ نینچمه

تروص رد ) . دینک نشور ار جیکپ و هدرک بآ
ضوع ار اه گنیروا لدبم رد یتشن دوجو

لدبم زا یتمسق رد هشاب زاین هنکمم و دینک
مه 4/3 یکیتس ال رشاو کی گنیروا هارمه هب

لدبم رگا جیکپ ندز خی اب نوچ دیرازب
اب یلو هراد یمرب  بات لدبم هشاب بآ شلخاد

یتشن یتحار هب دینوتیم رشاو کی نداد رارق
( دینک یریگ
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3 زا سپ هلعش لیکشت مدع اطخ : اطخ حرش



تسا هتسب رگا ار زاگ یدورو ریش تالش. راب
. دینک زاب
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یامد – دح تاتسومرت یاطخ : اطخ حرش
هجرد 100 زا شیب هب جیکپ یلخاد

و تفر یاهریش . تسا هدیسر دارگیتناس
ژ اپریگ پمپ . تسا هتسب جیکپ ریز تشگرب

. تسا هتخوس اب و هدش
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– اوه چیئوس رشرپ یاطخ : اطخ حرش
قارتحا الت وصحم هیلخت ای نف رد یلا کشا

نف هناورپ دینک یسررب ادتبا . تسا هداد خر
wd40 یرپسا کی هلیسوب سپس ، هشابن ریگ

لخاد ات دینزب جیکپ باالی زا ار نف لخاد
چیئوس رشرپ اتیاهن . دوش زیمت زین یروپیش

دینک هگنلیش ود ار اوه
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یامد – دح زا شیب یامد یاطخ : اطخ حرش
دارگیتناس هجرد 90 زا شیب یشیامرگ رادم

هرتهب یلو دراد بوسر یترارح لدبم . تسا
و فیعض دیسا اب پمپ هلیسوب ییادز بوسر

ات دریگب ماجنا جیکپ ریز االت صتا قیرط زا
یارب . دوش هداد وشتسش جیکپ متسیس لک

تفر یاه یجورخ هب ار گنلیش دیاب راک نیا
ود جیکپ رد و دینک لصتم جیکپ تشگرب و

ریش وشتسش ماگنه رد تسیاب یم  لدبم
دشاب لصو تلا ح رد یروتوم
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– یفرصم NTC روسنس یاطخ : اطخ حرش
.DHW یدورو بآ یامد روسنس یاطخ

دییامن ضیوعت ار یترارح روسنس
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دوجو ای هاتوک لا صتا یاطخ : اطخ حرش
. یفرصم رادم یس یت نآ ریسم رد یعطق



دینک کچ ار روسنس االت صتا
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دوجو ای    هاتوک لا صتا یاطخ : اطخ حرش
. یشیامرگ رادم یس یت نآ ریسم رد یعطق

دینک کچ ار ژ افوش روسنس االت صتا
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روسنس – بذاک هلعش یاطخ : اطخ حرش
شرازگ – تسا عطق زاگ ریش هکنیا اب هلعش

هلعش صيخشت نوی . دهد یم ار هلعش دوجو
بویعم لر تنک درب ای و تسا هدش بویعم

دشاب یم 
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– یشیامرگ رادم بآ راشف یاطخ : اطخ حرش
شیب ای مین زا رتمک یشیامرگ رادم رد راشف

هاگتسد رد ار نکرپ ریش . تسا راب 3 زا
تسا رکذ هب مز (ال دینک ادیپ یراوید جیکپ



تسا هتفرگ رارق جیکپ ریز رد هعطق نیا هک
مخ امتح تسیاب یم  نآ هدهاشم یارب و

هب یا هعطق ، دینیبب ار جیکپ ریز و دیوش
هب هیبش هک نآ رس هک یکشم ای یبآ گنر
ریش ( هدز نوریب جیکپ زا تسا کی ژ ام رس

تعاس یاه هبرقع تهج خالف رد ار نکرپ
و دیایب راب 5/1 یور راب راشف ات دیناخرچب

. دیدنبب سپس

3 دح ات راب راشف شیازفا اب مه یدراوم رد
نآ عفر یارب و دوش یم  هدهاشم اطخ نیا راب

زا یکي یریگاوه ریش قیرط زا دیاب
رادم زا بآ یرادقم هیلخت هب مادقا اهروتایدار

بسانم دح یور راب راشف ات دینک ژ افوش
دیایب راب 5/1




