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  ��� �����ت

  

  

 (��ی��ووی�)230V-240V~50Hz, 1400W  ���ف ��ق
٢٠۵٠W '()�*�)(  

  
1250W(') خ�,) 

 ٩٠٠W  ا��12ز /�و.- ��ی��ووی�
567 8*�)�9  ٢۴۵٠MHz 
 376mm(H)×498mm(W)×572mm(D)  ا�=�د /�ر.-

�9 DEFG� ٢٣٨  ا�=�دmm(H)×405mm(W)×351mm(D) 
�9 J19�21 ٣۴  ظ�L  

JMN -2/ا�Oدون  ی��Q DGFR S2T1,  
UL�/ ودا   وزن�V٢۵.۴ م�Q  

  

  

 ً�FZL�6 را ای'  *�` و راه ا*�ازی د,2^�ه \]5 ازOراھ Db�29د J\���9ی���1 د D=L�Z� .�6ره ,�ی�لc  د,2^�ه را
�1c�� D2cط� دا�/ D� D=.ای ��ا�� J,ه ا�c D2c�* ك روی د,2^�هfN روی Dg.  

  


��ر���� �� ���   �� از �
ا

  :ا�Q د,2^�ه (�ر*��د، ��ارد زی� را (�2Oل *�6ی�1

در�Rرت در,J *]�دن ا��kل، دوD/�c . از ا��kل در,J و ای6' دو�N D� D/�cیj اط�O16ن 5R�V *�6ی�1 .١
 .D1*�n دو��ره �D ط�ر �N D� m1GRیj� j*�1 �1١٠ و 8N از را ��1ون ��)

�19ز \qZ ا�Zpاری د,2^�ه را ��ر,- (�1O و در�Rرت ,�SL ��دن آن، و.�د ��ق را �� د,2^�ه دی^�ی  .٢
 .آز��یr *�6ی�1

٣. �c�� ه�c م�s*در,2- ا D� د,2^�ه JMN ا و ز��نtu D��*�� S1EOk �1c�� `\ا��. 
در �1u ای' �Rرت ا*�ژی ��ی��ووی� . (D در,D2T� J و \�c 5Fه ���c درب د,2^�ه را ��ر,- *�6ی�1 .۴

J9اھ� ی��M* در دا/5 د,2^�ه .�ی�ن. 
ھ�jQ /�د�kن ,ـ=- *�1Oـ� د,ـ2^�ه . در�RرD) -k ��ارد �9ق (�ر,�ز *)�، �k D=�16(�ر ��sز ��ا.=D *�6ی�1

  !.را k=�16 *�6ی�1

 

  راھ���ی "�!

 .�1وری���اد ��O� D2Tی را از د,2^�ه ��1ون � - ١
٢ -  5c ،ی�O� ھ�ی آب �cوا D� ردن�/ D��R ،ن درب�c �\ �O*�� د,2^�ه ای�ادی D) �1ر,- *�6ی��

�c�� D2c5 *�اF\ و z�L '2T�c ن و�c . ر�) D� آ,1`، د,2^�ه را D*�Qرت �)�ھ�ه ھ��R در
 .*�O1ازی� و �� k=�16(�ر ��sز �6kس �^�1ی�

٣ -  �|2T� S�G� ف و�R mZ, }56 *�6ی�د,2^�ه را روی یGk �2ا*� وزن د,2^�ه را� Dg ری�Z� �1�6ی*. 
 .د,2^�ه را در �=�ض ���Q و رط��J و ��اد \��5 ا2c=�ل \�ار *�ھ�1 - ۴
 :��ای �Qدش ھ�ای (�9- در اط�ف د,2^�ه، D�R�9 د,2^�ه را �� دی�ار اط�اف �1k�k D` زی� \�اردھ�1 - ۵
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     ٢٠   ،z�� از J*�,و  ١٠ J(N دی�ار �� J*�,۵  از ھ� دو ط�ف J*�, . آن را t9�O� روی د,2^�ه و
�1O�* ھ�ی آن را .�ا Dی�N �1 و*�c��*.  

 .د,2^�ه را ��ون ,D(1c -O1 ای و D|�V زی� آن و ا,2|�ار m1GR آ*�� روی ��Gر، �D (�ر *�O1ازی� - ۶
 .��ی��و�9 ی� روی ,�Zح داغ و �c�[* j1k ��ا\` ��S1, D) �1c ��ق د,2^�ه ,�SL ��ده و زی� - ٧
٨ -  jی�N را از D/�cآ,�*- دو D� اری ��2ان�Zpا q\در ��ا �k �1O) ده�F2,و در د,�2س ا `,�O� jی�N از

 ..�ا *�6د
٩ - �1O�* ده�F2,از ��ی��و�9 در ��9ی ��ز ا. 

  


ق دارای ا���ل �� ز��$�  راھ���ی )�' 

 -\�� S1, و D/�cده (�د از ای' د,2^�ه ��ی� �� دو�F2,ز�1' دارد ، ا D� ل��kا D) . د ��ار�c -� D1R�k
�c�� '1ز� D� ل��kا و دارای اjs� ز�1' . آن D� ل��kا S1, D2cد,2^�ه دارای ر D/�cق و دو�� S1,

 J,د. ا�c -� �9ی��و�� D� زدن D��R �7�� z�� �2ژLو.  

  .�Z,�ز ا,Jا,�F2ده *���O,` از دوD/�c ای (D ا��kل �D ز�1' دارد، /: ھ�(ار

���":  

١. �1O) ز�1' ، �� ��\��ر ��ھ� �)�وره D� ل��kد ا�sدر ��رد ای. 
 .�62Vً د,�2راL=56 ھ�ی ا��kل ��ق را �D (�ر �]�Oی� .٢

  :,S1 ھ�ی ��ق ای' د,2^�ه ر*^- ا,J و ر*^��ی آن ��c Dح زی� k=�ی� �- �cد

  ,S1 ھ� در ای' (��5 ھ�ی ا���Z� -�R �� (�ھ�ی زی� ر*� �cه ا*�

 j[, ز�1': و زرد D� ل��kا  

  *�ل: آ�-         

  �9ز: \��ه ای   

  

  �(ا,+ ا��اج رادی�ی�

. راه ا*�ازی ��ی��و�9 ��6' ا,�k �7�� Jا/5 ا��اج �� رادی�، ��kیjی�ن و ,�ی� د,2^�ه ھ�ی �)���Q Dدد
  :��ای (�ھr و tVف �kا/5 ا��اج، (�رھ�ی زی� را ا*�sم دھ�1

١ - 16k �7ی� د,2^�ه را  mZ, �1درب وO) j. 
 .آ*2' دا/�- رادی� و ��kیjی�ن را J�. �11�k دھ�1 - ٢
 ..�ی د,2^�ه را *�1Q D� J[T*�ه �11�k دھ�1 - ٣
 .��ی��و�9 را از �1Q*�ه دور *�6ی�1 - ۴
۵ - �1O) ی�ن .�اjی��k ده رادی� و�F2,رد ا�� jی�N د,2^�ه را ، از jی�N.  
  

 "��ت �-' ای���

ھ1O�6' ��ای ای�Z/ D�O در . ھO^�م ا,�F2ده از و,�ی5 ��\- ، ھD(16 ��ی� *��ت ای�N -O6یD را ر�7یJ (�د 
 :�=�ض ا��اج ��ی��و (�ھr ی��� �D ��ارد زی� D.�k ���9ی�1

 .\]5 از ا,�F2ده، دDb�29 راھ�6O را �D=L�Z ���9ی�1 .١
��اد  .�cح داده �cه ا,J ا,�F2ده *�6ی�1راھ�6O دDb�29 از ای' د,2^�ه 9|� ��ای ���رD) -9 در ای'  .٢

از آن در . ای' ��ی��و �9 ��ای �Qم (�دن و 2MN' ��اد tuای- ا,�161c .Jی- را در ای' د,2^�ه *^tاری�
�1O�* ده�F2,و آز��ی)^�ه ا J=OR. 
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 .د,2^�ه /�L- را �D (�ر *�O1ازی� .٣
۴. D/�cی� دو S1, دی�ن D��R رت�R ھ� د ، در D� ن د,2^�ه�c ازی�ی� /�اب�O1* ر�) D� 51، آ*�اL . را S1,

�1O�* �16=k ن�kز �]�ی�. /�د�s� ه�Q�16=k D� �16=k د,2^�ه را ��ای ��ر,- و. 
 .ه و �� آن (�ر(D��OO د,2^�ه *jدی{ �cو آ��زش zزم (�د(�ن ��ون *�Eرت  ا.�زه *�ھ�1 .۵
 :��ای .���1Qی از آrk ,�زی در ��ی��و�9 .۶

a( ای- در ظ�tu دن ��اد�) م�Q م�^O�1ھc�� زدن D\�. `\ا�� ًf��) ،یtu�) �12- ی�,fN ف ھ�ی. 
b( �1را .�ا *�6ی D2T� �12- دور,z r) ،�9ی در ��ی��وtu�) �12- و,fN ھ�ی DT1) از \�ار دادن r1N. 
c( �1(�� را از ��ق D/�cرت �)�ھ�ه دود، د,2^�ه را /���ش و دو�R اری� . در��^* D2T� درب د,2^�ه را

 .آن /���ش �cدD�=c �k اL�62V- دا/5 
d( �1O�* ده�F2,ا در آن اtu �1، از . از ��ی��و�9 ��ای *^��اریO) -6* ده�F2,از د,2^�ه ا D) -2\و

 .tQاtu�) J)�N '2cی، و,��5 آD*�/j�c ی� tuا در آن /�دداری *�6ی�1
، آب ی� ��اد tuای- دی^� را در ظ�وD) -9 درب آ*�� (�1 و ��c D2T� S�Gه ا,J در ��ی��وt^* �9اری�  .٧

 .زی�ا ��6' ا,J ��ا�Q �nم �cن ��2(�
٨. �1c�� `\ا�� �OO) -� ن �9ران�c م�Q �nا �� D) -k�=م (�دن ��ی�Q م�^Oھ. 
��اد tuای- را در ��ی��و �9 ,�خ *��1O ، زی�ا روu' داغ �D ��ی��وD��R �9 �- ز*� و در �Rرت �1c�Nن  .٩

 .روu'، ��6' ا,�c J,�N -^2/�, �7�� Jد
 .ر ��ی��و�Q �9م *��1O زی�ا ��6' ا,SMk�)�2� J ��غ �� J,�N را د .١٠
��ادی را (D دارای JF, J,�N ھ�O*�� �O2T ,1` ز�O1-، (�و، ,1` و ���ط را r1N از tQا2c' در  .١١

�1O) ی��و�9، ,�راخ ,�راخ��. 
��ا\` ���1c D(1c D) �1c و ظ�ف tuای (�د(�ن (D در ��ی��و�Q �9م �cه ا*�، ھO^�م ا,�F2ده زی�د  .١٢

�Oc�[* داغ. 
١٣. �*�c -� ای- داغtu ن ��اد�c م�Q J�7 D� ،�9ه در ��ی��و�c آ*�� را �� د,2^�1ه .� . ظ�وف \�ار داده

 .�D .� *�6ی�1
 .- (�O� D,` ��ی��و�9 ھ�O2T ا,�F2ده (�1Oاز ظ�و9 .١۴
١۵. �1O) D=.ز ��ا�s� ه�Q�16=k D� ،-ا��/ D*�Qرت ��وز ھ��Rدر. 
١۶. J,ده /�*^- ا�F2,ای' د,2^�ه 9|� ��ای ا.  
د,2^�ه ��ای ا,�F2ده (�د(�ن ی� ا�9ادی (�6T. Dً ی� ذھ��Ok D� ً�Oی- \�در *�O2T1 ��ارد ایO6- را ای'  .١٧

J,ه ا�(* D2/�, ی� ا�9اد *�وارد �OO) Jر�7ی. 
١٨. �OO) ا.�زه *�ھ�1 (�د(�ن �� د,2^�ه ��زی. 
 .���1و�9 9|� در JL�V ای�2Tده ا,�F2ده �cد .١٩
 .�ازی *��1Oد,2^�ه را در ��sورت ا.�ق ھ�ی دی^� راه ا* .٢٠
٢١. �1c�� `\د ، ��ا�c -� م (�ر داغ�^Oح ��ی��و�9 در ھ�Z, درب و. 
٢٢. �1O�* �|2T� D*�/j�cآ JO1��) د,2^�ه را در. 
 .د,2^�ه را *jدی{ �D دی�ار �2T|� *�6ی�1 .٢٣
 .در�Rرت /�اب �cن درب ی� �7ی� درب د,2^�ه ، آن را �D (�ر *�O1ازی� �c �16=k �kد .٢۴
 .از آن ��ای (�رھ�ی �skری ا,�F2ده *��1O. ^- ا,Jای' د,2^�ه ��ای ا,�F2ده /�* .٢۵
٢۶. �c�� `,�O� دش ھ�ا در اط�اف د,2^�ه�Q �k �1O�* ار ��ی��و�9 از دی�ار را ، از د,2^�ه .�ا��^* D�R�9. 
٢٧. �1c�� دان�Q DGFR `\ی- د,2^�ه ��ا�s��. از r1N. 
�sز ,�وی8 و k=�16 د,2^�ه ی� ,S1 ��ق و ,S2T1 رو�Ocی- آن 9|� ��یD� -2T و,k D�1=�16(�ر � .٢٨

 �1u د در�c 29^- و.�د دارد�Q ا*2)�ر ا��اج و ��ق �Z/ رت��Oای. 
٢٩. J,ا `,�O� یjNر�M� و jN و JMN ،-ی��و�9 9|� ��ای ی� زدای��. 
٣٠. �1O) �s��. r�2,اد داغ را �� د��. 
٣١. �1c�� ر داغ�M� `\اد ، ��ا�� rc�N '2cم ��ز(�دن درب ی� ��دا�^Oھ. 
درب د,2^�ه را �D2T *^��اری� �k . �ه را /���ش و دوD/�c را از ��ق ��)�1در�Rرت �)�ھ�ه دود، د,2^ .٣٢

 -L�62Vا rkدد آ�Q ش���/. 
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  ا/�ل  �. در ��ی�
و�

١ - �1O1�� �9در ��ی��و `k�� ط�ر D� �1ون دی8 \�اردھ�1. ��اد را� J6, D� اد را�� S1Mp ط�ف. 
٢ - �1c�� JMN �1 و در. ��ا\` ز��نO) وع�c JMN دھ�1 از (�26ی' ز��ن rایj9رت *�1ز، ز��ن را ا�R . '2MN

 .�r1 از �V ، ���7 ,�/2' ��اد ی� آrk ,�زی �- �cد
٣ -  D� �1ن ��ادc�N از Sد و ھ�c D2MN J/ا�Oی� Sھ �k �1*�c��� دارtFO� روی ��اد را در ��ی��و�9 �� ی{ ظ�ف

 .اط�اف .���1Qی �Qدد
۴ -  �O*�� J,رگ اj� ا*�ازه آن D) ص ��ادی��M� ،-ایtu و (]�ب(��اد �Q�[6غ و ھ�� ( JMN را در ز��ن

�1O) ا\5 ی�]�ر زی� و رو�V. 
۵ - �1O) �. D� �. -O1, ط�ف دور D� j)�� ی1' و از�N D� z�� از JMN م�^Oرا در ھ D29�) �O*�� -اھ�یtu . 

  

  راھ���ی و)�ی+  �.

از /�د 7]�ر ��O,]�2ی' ��ده ��ای ظ�وف ��رد ا,�F2ده در ��ی��و�9 ��ادی ا,D) J ا��اج ��ی��و را  - ١
 .ای' ��ده ا.�زه �- دھ� (D ا*�ژی از ظ�ف 7]�ر (�ده و ��اد tuای- را �Qم *�6ی�. دھ�

٢ - �O) -6* 7]�ر j�9 ی دار*�، ��ای . ا��اج ��ی��و ازj�9 اءj.ا  D) -9ی ی� ظ�وj�9 ای'، ظ�وف�� �O�
�O2T1* `,�O� ی��ووی���. 

ا,J /�ده j�9 در آ*�� ��.�د ��ده و ���7  از ظ�وف (�tuی ��زی��c J9ه ا,�F2ده *��1O زی�ا ��6' - ٣
 ..�\D زدن �cد

۴ - J,5 ا�c 51Z2T� و q��� د و ��1- ���2 از ظ�وف�Q ظ�وف . ظ�وف Dc�Q در D) -اھ��tu D) ا�b
 .���5�c q \�ار D29�Q ا*� �r1 از ا*�ازه �c -� D2MNد

 

  و,�یm1GR 5 ا,J,��9J زی� راھ�6Oی (�- ��ای (�6c D� }6 در ا*�M2ب 

  *-JMN[1)�k   (�*�()'  ,�خ ('  ��ی��ووی�  /�راک jNیظ�ف 
D(1c �|�وم در 

  ��ا�� �Vارت
D��  D��  D��  D��  

D(1c *��|�وم در 
  ��ا�� �Vارت

�1/  �1/  �1/  �1/  

,�ا�1{ �|�وم در 
  ��ا�� �Vارت

D��  D��  D��  D��  

 -�12,fN ظ�ف
  ای6' ��ی��ووی�

D��  �1/  �1/  �1/  

D*�/j�cآ tu�)  D��  �1/  �1/  �1/  
  /j�9 -O1,  �1/   D��  D��  �1ی
  /j�9 DTF\  �1/  D��  D��  �1ی

�9ی5 ا�1O��Lم و 
  ظ�ف �9ی5

�1/  D��  D��  �1/  

  

 *-[1)�k JMN : ی5 و�Q J1=pد,2^�ه در  و D) -2L�V در JMN D9�pا D� ای- �� ��ی��ووی�tu اد�� JMN -O=ی
  .ی� (�*�()' و ی� .�.�Q Dدان \�ار دارد 

  

 

 

 



 ��ی��ووی�

 

  

ا�F2� mZ, . mZ, �Qوت JMN  ١٠وJ1=p ��ی��ووی� \�ار دارد ، �- �kان tuا را در 
���c ،  ۴٠اmZ, �Q \�رت . tuا را �- jNد 

 

 .ای' د(D6 را 9)�ر دھ�1

در ای' JL�V د,2^�ه ��*�O) -� 567 �9 �O و �� �Qدش ھ�ای �Qم 

 ی�- از ��bر ��*��JMN -[1)�k D ای' د(D6 را 9)�ر دھ�1

  ب���م �
ل ا���� در

  ���� ای د���ه���ره 

  

��� �ردون�  

  ���� ���� ای 

  ��ت

  �رو�� ا�واج �� رو

  داغ  ���ده �رخ  ن

رل�  ��
$  
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 ھ�ی 567 و ,�J7 \�ار دار*�^�ز��ن JMN، ��ق، *)�*

وJ1=p ��ی��ووی� \�ار دارد ، �- �kان tuا را در ز��*D�1 د,2^�ه در 
tuا را �- jNد %) ١٠٠(���c ، د,2^�ه �� �Vا(�� �kان 

  .�kان tuا را �- jNد % ۴٠

 .�راه ا*�ازی (1Oد(D6 را 9)�ر دھD��*�� �k �1 ,�خ (' را 

ای' د(D6 را 9)�ر دھ�1 ' ،��ای ا*�M2ب ی�- از دو �61EOkت JMN ��ی��ووی� و ,�خ (

در ای' JL�V د,2^�ه ��*567 �9 �O �- (�O و �� �Qدش ھ�ای �Qم  .را 9)�ر دھ�1 (�*�()'
 .دا/5 د,2^�ه ی{ JMN ی��Oا/J,�� J �- آی� 

ی�- از ��bر ��*��JMN -[1)�k D ای' د(D6 را 9)�ر دھ�1

م �
ل ا���� در. ١���

���ره . ٢

�ور.٣�  

��� �ردون. ۴�

���� ���� ای .۵

��ت ����.۶

�رو�� ا�واج �� رو.٧

داغ  ���ده �رخ  ن. ٨

رل. ٩�  ��
$

 

 

  ا)��� ��� ھ�

   

  


ل��� �12/  

• �O� 567 DGFR 
ز��ن JMN، ��ق، *)�* �

 ,mZ \�رت •
ز��*D�1 د,2^�ه در  �

���c ، د,2^�ه �� �Vا(�� �kان  ١٠٠\�رت 
۴٠د,2^�ه �� 

 ,�خ (' •
د(D6 را 9)�ر دھD��*�� �k �1 ,�خ (' را  'ای �

 ,�خ ('+��ی��و •
��ای ا*�M2ب ی�- از دو �61EOkت JMN ��ی��ووی� و ,�خ ( �

• '()�*�) 
�  D6)د'()�*�)

دا/5 د,2^�ه ی{ JMN ی��Oا/J,�� J �- آی� 
�  

 (�*�()'+��ی��و •
ی�- از ��bر ��*��JMN -[1)�k D ای' د(D6 را 9)�ر دھ�1 ��ای ا*�M2ب �
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• J7�, 
� �1O) 86L را D6)�9 ای' د J7�, S1EOk ای�� 

• S1EOk r1N 
ای' (�ر ���c -� �7د (tu Dای �6c در �9 . �ز ���67د S1ZOk r1N 9)�ر دھu�1ای' د(D6 را ��ای آ �

�O) JMN D� وع�c �6*� و در ز��ن دی^�ی� -\��. 
• ���/DF\و 

�  5TO) د (�دن ��ای�s� S1EOk �61ت ی�EOk ، ر�(را 9 D6)ای' د jN و JMN D��*�� از راه ا*�ازی r1N
 . دھ�1

.�c -� �\�2� �2\�� JMNد، �� دو��ر 9)�ر دادن f��) JMN (�c -� 5TOد،�� ی{ ��ر 9)�ر دادن  

 .ھ1O�6' ��ای ای�sد \5F (�دک ا,�F2ده �- �cد �
• �O� /وزن/ ز��ن 

 � �k �9 را �� روی ,�JMN J7، ز��ن JMN ورودی ی� وزن tuا �1O) S1EOkدر.D را ���/�*1 �
�  5��c D) JMN د(�ر�/ �O� ب�M2*را ��ای ا D.ردر�k�� �1*�/��� J,ی� زدای- ا 

 �cوع ,�ی�c/qوع •
� �1O) 86L را D6)ای' د jN و JMN D��*�� وع�c ای�� 
�  D� 11' (�ده و=k را JMN ز��ن �k �1O) 86L ی' ��ر آن را�Ob JMN D� وع�c -�2ی��Lان ا�k در J7�,

�O). 


  "�1ه ���3' ���
ل ھ�ی �

   راه ا"(ازی ز��ن

/�b در J7�, D٢۴ �O) -� 27- (�ر�,.  

  .\�ار دھ�1 �9٨:٣٠ض (�1O �- /�اھ�1 ز��ن را �� روی : ��ای ���ل

  ی�]�ر د(J7�, D6 را 9)�ر دھ�1. ١

٢ .�O�/ز��ن/ J7�, �1 ٨وزن را رویO) S1EOk  

٣ . D6)را 9)�ر دھ�1د J7�,  

۴ .�O�/�1د ٣٠وزن را روی /ز��نO) S1EOk D|1\.  

  د(J7�, D6 را ��ای �kیS1EOk �1 9)�ر دھ�1. ۵

D2�* :�1O) }b jN و JMN ز��ن را در ط�ل J7�, D6)ا*�1 �� 9)�ر دادن د�k -�.  

  JMN و jN ��ی��ووی�

 JMN ی' ز��ن�k -*z٩۵ط� J,ا D|1\د.  
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  ��ی��ووی� ��jی�% ۶٠د\D|1 در �kان  �7١٠ض در tuا را (D �- /�اھ�1 ���ل �9ض (�1O ی��ا

9)�دن �kان 
  ا�2�Lی�-

r*ا�k  ح�c  

  ��z  %١٠٠)P100(  ی�]�ر
   (P-90)%90  دو��ر

    (P-80)%80  ��ر ٣
  �z�� �,�2  (P-70)%70  ��ر ۴
    (P-60)%60  ��ر ۵
  ��2,�  (P-50)%50  ��ر۶
    (P-40)%40  ��ر٧
  ��N �,�2ی1' ی� زدای-  (P-30)%30  ��ر ٨
    (P-20)%20  ��ر ٩

  �Nی1'  (P-10)10  ��ر ١٠
    (P-00)%0  ��ر ١١

   

١ . D6)رت���را د�\ mZ, �19)�ر دھ JMN ان�k ب�M2*را ��ای ا  

٢ .�O�/�1 ١٠.٠٠وزن را روی /ز��ن*�/���.  

  �cوع ,�یq را ���/�*�1/د(�c D6وع. ٣

D2�* :� D6)ر دادن  د�(9 �� jN و JMN ا*�1 در ط�ل�k -، رت�\ mZ, �1O) }b آن را.  

  ی�cqوع ,�

  .�kان �D ط�ر ��O,]- ا,�F2ده (�1O% ١٠٠از ای' �)D�M ��ای ��*��D ریjی �9 در t7 JMNا در 

�cوع ,�یq را J(N ,�ھS و ,�یq 9)�ر دھ�k �1 ز��ن JMN را S1EOk /در JL�V ا,���O2ی، د(�c D6وع
�O) ) �k ای و D1*�n ر ده�(١٠ھ� 9 D|1\(�ر �- ا�29). د D� ر�)ط�ر /�د D� �9.  


خ �$(  

 JMN ی' ز��ن�k -*z٩۵ط� J,ا D|1\د.  

  د\D|1 ,�خ (�1O ��١٢ای ���ل، �9ض (�1O �- /�اھ�1 ��ای 

  9)�ر دھ�1 د(D6 ,�خ (' را. ١

٢ .�O� D.ز��ن/در / D� �1 ١٢:٠٠وزن را*�,��.  

  .�یq را 9)�ر دھ�c�1وع ,/د(�c D6وع. ٣

�7��
� .�   

�1O) `1)�k ��2M� S1EOk ی��ووی� را در دو�� JMN خ (' و�, D) �6 ا.�زه �- دھ�c D� D�M(� 'ای .
 JMN ی' ز��ن�k -*z٩۵ط� J,ا D|1\د.  

`1)�k١  

  .د\D|1 ا*�sم دھJMN٢۵ �1 را در  �9١ض (�1O �- /�اھ�k �1(1`:  ��ای ���ل

  .را ی{ ��ر 9)�ر دھ�1 ',�خ (+  د(D6 ��ی��و. ١
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٢ .�O� D6)اری� ٢۵:٠٠وزن را روی /ز��ن/دt^�.  

  �cوع ,�یq را 9)�ر دھ�1/د(�c D6وع. ٣

`1)�k٢  

  .د\D|1 ا.�ا (�1O JMN١٢ و jN را ��ا  �9٢ض (�1O �- /�اھ�k �1(1` : ��ای ���ل

١ . D6)خ (' را دو��ر 9)�ر دھ�1+��ی��ود�,.  

٢ .�O�/١٢:٠٠وزن را روی /ز��ن �Oی�/���.  

  .�cوع ,�یq را 9)�ر دھ�1/د(�c D6وع. ٣

$���"��  

 JMN ی' ز��ن�k -*zو  ٩٩ط� D|1\٩٩د J,ا D1*�n . دش در �- آی� و�Q D� �9 ھ�ای داغ در JMN در ای' *�ع
 ١١٠*�ع JMN �� در.�V Dارت ھ�ی ���2M �1'  ��١٠ ای' �k -� �9ان . ��اد را �J7�, D و ی��Oا/jN -� Jد

 �kی (�ددر. ٢٠٠jری D��*�� 12^�اد*�, D.  

  

 �� .� $���"��  

 D6)د��ی  (�*�()'د �k �1�1 (�*�()'را 9)�ر دھO) UM(� را.  

  .��jدد\D|1  ۴٠ یدر.�Q -2*�, Dاد ��ا �9١۶٠ض (�1O �- /�اھ�1 در 

١ . D6)د'()�*�) �Ob�1 راO) ب�M2*د�� را ا �k �1ر 9)�ر دھ��.  

٢ .�O� D.ز��ن/در / �Oدوزن را ���/�ی�c داده r�6ی* m1GR JMN ز��ن �k.  

  .�cوع ,�یq را 9)�ر دھ�1/د(�c D6وع. ٣

D2�* : ا*�1 د��ی�k -�'()�*�) را  J,م ا�s*ا D�V�� در jN و JMN D) -L�V در،  D6)9)�ر دادن د ��
'()�*�) �1O) -,ر��.  

  :�c 5[\ �9وع JMN در وJ1=p (�*�()' ) او�Q)D1Lم (�دن 

  .�c `1)�kد (�*�()'و �c 5[\ �9  JMN 567وع JMN) او�Q)D1Lم (�دن �k -� �6c �9ا*� ��ای 

 �k �1�1 �- /�اھO) اد  �9١۵٠ض�Q -2*�, D.م (�دن در�Q)D1Lاو ( JMN وع�c 5[\ �9 م دھ�1 و�s*را ا
  .د\JGN D|1 را ا*�sم دھ�1 8�,٣٠ ��ای 

١ . D6)ر د�� �Ob'()�*�) �1O) ب�M2*د�� را ا �k �1را 9)�ر دھ.  

��D ریjی �cه ر,�R �1ای ��O�� �1 �- *و\D� �9 -2 د��ی ��. �cوع ,�یq را 9)�ر دھ�c D/�1وعد(6. ٢
  .�cد

  .در را ��ز (�ده و ظ�ف tuا را در ��(�Q DGFR jدون \�ار دھ�1. ٣

۴ .�O� D.ز��ن/در / JMN ز��ن D) -2\و �k د را ���/�*�1*وزن را�c -� ن داده�(.  

  .دھ�c �1وع ,�یq را 9)�ر/د(�c D6وع. ۵
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D2�* : ز��ن D) 'م (�دن �=� از ای�Q)D1Lای �9 ، ) او�R ی{ ��ر D1*�n ¤ON ھ� S2T1, �1,اھ�  "دی"�9ا ر�/
Jcدر �7ض . دا �Qرت *^� ٣٠ا�R -�67 ¦1ھ D|1\دJ9  ST1, ،ی�ن�N )End (دھ� -� rرا *�6ی.  

  ��"���$+ ��ی�
و

 JMN ی' ز��ن�k -*zو  ٩ط� J7�,٣٠ J,ا D|1\د.  

و ��ی��ووی� �D ط�ر  (�*�()'ای' �9 دارای ��bر �61EOkت D��*�� r1N ا,D) J آن را ��ای ���Q �� JMNی 
�O) -� د(�ر آ,�ن�/.  

  )℃200~℃110(را ا*�M2ب (�1O (�*�()'�ی را 9)�ر دھ�k �1 د� (�*�()'+  د(D6 ��ی��و

  .ی��اد ��jدر.Q -2*�, D ١٧٠\D|1 �� د ٢۶ (D) �1O �- /�اھt7 �1ا را در ظ�ف�9ض 

  .را ���Obر 9)�ر دھ�k �1 د�� را ا*�M2ب (�1O (�*�()'+د(D6 ��ی��و. ١

٢ .�O� D.ز��ن/ در /N ت�� D) -ز��� �k وزن راM�1*�/��� د�c ب *)�ن داده��Z� J.  

  .�cوع ,�یq را 9)�ر دھ�1/ د(�c D6وع. ٣

D2�* :م ا�s*ل ا�V در JMN D) -*1]- را در ز��)�k JMN ان�k �1*ا�k -� J,، ی��و�� D6)9)�ر دادن د �� +
  .9)�ر دھ�1 (�*�()'

 �'�3�� � )PRESET(  

  .آن را ��ای ز��ن �=� ��*��D ریjی (tu�1Oا را در t^� �9اری� و  �k -��1ا*

  .\�ار دھ�1 �9٢:٣٠ض (�1O �- /�اھ�1 �9 را در �cوع 

١ .�1O) را وارد JMN D��*��.  

  .ی�]�ر S1EOk r1N را 9)�ر دھ�1. ٢

٣ .� D.در�O /�21لوزن را ��ای وارد (�دن /ز��نsدی J7�, �1*�/���  

۴ .S1EOk r1N)PRESET (�1را 9)�ر دھ  

۵ .�O� D.�21ل ���/�*�1/ ز��ن/درsدی D|1\وزن را ��ای وارد (�دن د  

  .�cوع ,�یq را 9)�ر دھ�c/�1وع. ۶ 

  ی� زدای- ���kر

را ی� زدای-  د\tu D|1ای ��6sO ۵/�اھ�1 ظ�ف �1O �- ( �9ض. د\D|1 ا,J ٩۵ز��ن ی� زدای- ط��k -*zی' 
�1O).  

١ .�O� D.ز��ن/در/ �) �k �Oی�/��� J7�, D��|7 فf/ د ٩وزن را�c ب�M2*ا  

  �cوع ,�یq را 9)�ر دھ�1/ ی�]�ر �cوع. ٢

٣ .�O� D.وزن را ��ای وارد (�دن ز��ن ی� زدای- ���/�*�1/ز��ن/در.  

  .�cوع ,�یq را 9)�ر دھ�1/د(�c D6وع. ۴

D2�* : -ا ز* �٢/٣=� از ی� زدایtu �6 در �^�دا*�نc D� اھ� (�د و ��ای ی�دآوری�/ ��� S2T1, ،D[k��� 
  .�cوع ,�یq را 9)�ر دھ�s� �k �1دا از ,��c D29�Qد/�Vاھ� زد، �=� از آن د(�c D6وع



  MIC-34S-128 ��ی��ووی�

10 

 


A@� ای� )�	 .�   

 �6c �9��)ا�V ای��  �k٣ D�V�� J,ه ا�c یjری D��*�� د(�ر�/ JMN.  

  .(�1O �- /�اھJMN D��*�� �1 و jN زی� را �9�1O) S61EOkض 

  JMN ��ی��ووی�

↓  

  �Q �� JMNی5

↓  

 JMN '()�*�))ن�c م�Q r1N ون ���67د��(  

  

5Vا��:  

�1O) ی��ووی� را وارد�� JMN D��*�� اول D�V��.  

٢ .�1O) ی5 را وارد�Q JMN D��*�� دوم D�V��.  

٣ . JMN D��*�� م�, D�V��'()�*�) �1O) را وارد.  

  .�cوع ,�یq را 9)�ر دھ�1/د(�c D6وع. ۴

D2�* : ،qوع ,�ی�cر�k��  ،-د(�ر را *ی� زدای�/ JMN6- د�) S1EOk ای D�V�� �Ob JMN D��*�� ان در�k.  

  ���ی  �. ,�د��ر

*)�ن . را ��*��D ریjی (�د ��NJMای tuا ی� z ، JMN JL�Vزم *D) JT1 ��ت ز��ن و �kان درJL�V /�د(�ر ، 
  . j�� �1ی� و ھ1O�6' وزن ای' tuا (�9- ا,Jھ�ع tuای- (D �- /�ادادن *

tا را uوزن را ��R Dرت /fف �k �1*�/��� J7�, D��|7 (� /ز��ن/�21ل �s�Oدر JL�V ا,���O2ی، د(D6 دی. ١
�1O) ب�M2*2' آن را داری� اMN ��\ D) -ایtu ن�c UM(� ای��.  

  .�cوع ,�یq را ی�]�ر �j*�1/عد(�c D6و. ٢

٣ .�O� D.ب وزن /ز��ن/در�M2*وزن را ��ای اu اt ،�1*�/���.  

  .�cوع ,�یq را 9)�ر دھ�1/د(�c D6وع. ۴

JMN Ds /�د(�ر �D �7ا��- 21*.١  tuا  (�
 ,�5�c �O*�D|1 و ا*�ازه tuا، �

�Mc- ��ای t7 JMNای- /�ص و 
 -2V D�O21- ایF1) Db ��  �6c

ا�Q .را در t^� �9اری��- �kا*t7 �1ا 
 Jی�pر f��) -*اj1� در ھ� Ds21*
�rM *]�د، �FZL ز��ن JMN را 

  .(���Z� -6 ان Zk]�1 دھ�1
��ای ��غ، �- �kان در ط�ل . ٢

 D� D) �1Oc ای ��1 را�R JMN
(�ر�� ی�دآوری �- (tu D) �Oا را 

١  D2MN -O1ھ� (,1` ز�
  )�Qم ٢٣٠

  )�٢٠٠51ھ� (\��ه  ٢
  )�Qم٩٩(�Nپ (�رن  ٣
  )���Q r1N)gی /�د(�ر  ۴
۵  -2Q��,ا)g(  
  j21N(g)ا  ۶
  (g)��غ  ٧
  )�Qم ۴٧۵((1{  ٨
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 D6)8 از آن دN ، �*دا�Q��
�cوع ,�یq را ��ای از /�cوغ

  .�,��1Qی 9)�ر دھ1
��ای ا,��2Q- آب .�ش را . ٣

�1O) D9�pا JMN از r1N.  
  

  2C+ ��دک

�O) -� �1یQ��. رت (�دک�E* 5 (�دک از ���67د ��ونF\ .5 (�دکF\ S1EOk ی : ��ای���O2,ا JL�V در
��� D6)5 را / دTO)ای ��1 /�اھ�  ٣�R 8�, �19)�ر دھ D1*�nدآ�c -� در . �� و *�ر *)�*^� ظ�ھ�

D1*�n 9)�ر  ٣(5TO را / د(D6 ���: ��ای (5TO (�دن \5F (�دک. ���6k 5F\ D�Vم د(D6 ھ� 9�1u=�ل ا*�
  ./���ش �- �cد، �� و *�ر *)�*^� آدھ�R 8�, �1ای ��1 /�اھ� 

'�D�( .�2ظA  

در �Rرت ��z ر29' زی�د در.�V Dارت، �FVظJ /�د(�ر 9=�ل �cه و ��ق د,2^�ه ��R Dرت ��R D� �26ا  .١
 r�6ی* DGFR درآ��ه و“E01”  دد�Q�� �7دی JL�V D� S2T1, �k ن �- دھ��(* را . D6)8 د�,”��L “

)Cancel (�1را 9)�ر دھ.  
٢.  D� �26� رت�R D� ه و ��ق د,2^�ه�c د(�ر 9=�ل�/ Jظ�FV ،ارت�V D.ی1' آ��ن زی�د در�N رت�R در

 r�6ی* DGFR ا درآ��ه و�R“E02”  دد�Q�� �7دی JL�V D� S2T1, �k ن �- دھ��(* را . D6)8 د�,
"��L) "Cancel (�1را 9)�ر دھ. 

در �Rرت ا��kل ��ق در د,2^�ه ، �FVظJ /�د(�ر 9=�ل �cه و ��ق د,2^�ه ��R Dرت ��R D� �26ا  .٣
 r�6ی* DGFR درآ��ه و“E03”  ن �- دھ��(* را . D6)د"��L) "Cancel  ( q9د و ��ای ر�c 9)�رداده

 .�)�k D� 5=�16(�ر ��sز ��ا.=D *�6ی�1
 

�, �LMویN ه)���  

د\D|1  ��٢*�O ھ� D) JMN JL�V ز��ن z�� JMNی . �OO) }O/ S2Tه ا,Jای' ,S2T1 ��ی��ووی� دارای ,1 
- *را ط�z آ*�ا�N -� �9دازد �k �67  د\O/ D� D|1{ ,�زی D� �9٣ ط�ر /�د(�ر ، ا,J، �=� از ا�6kم آj�cی 

�O).  


دن و � O���.7Cا
�  

  .)�9��1 آن  را /���ش (�1O و از ��ق �r1N از j16k (�دن .١

ز��*- (tu Dا �c -� rMNد ی� ��ی=�ت �D دی�اره ھ�ی �Oc�N -� �9 آ*�� را �� . D^* j داری�6k1دا/5 �9 را . ٢
�1O) ک�N ط�ب�� -L�62,�1. دO) ده�F2,ا Sیf� ه�OO) ک�N ه از�c �1�) �1رT� �9 D) -kر�R از ا,��ی . در

�N �^دداری  کی� دی�/ '(/ ه ھ�ی�OO)، د�c رایز mZ, درب J,ا ��6' ا� ، D�L ، دار �OO) دار ی� (�ر �/ .  

دا/5 �9 از ,1` زدن �rM� D ھ�ی آ��ای .���1Qی از . ,�Zح ��1و*- ��ی� �� د,L�62- ��ط�ب �c j16kد. ٣
�1O) دداری�/ Dی��k ف ھ�ی��c 5/دا D� ن آب�*��b.  

L- ��ط�ب �ری را ��k]� �� د,O�62و �rM ھ�ی ( بک (�1O، �7ی� ھ�ی در�N و دری�D را در ھ� دو ط�ف بدر. ۴
�Nک O)1را ��دارد }L D*�Q ھ� �k � .�F2,ه ا�Oه ,�ی�OO) ک�N ��1ده *ازO .  

در ز��ن j16k (�دن . �� �NرDb ای *�م و ��ط�ب �1O) j16k ارآن . �ھ�2O) DGFR D) �1ل /�c 81دا .�زه *.۵
  .- د,2^�ه �D� J=*�6 567 آوری�ا ��ز (�k �1O از رو�c 'cن ��kد�2O) DGFR9ل درب �9 ر

۶ .�1O) j16k ای *�م Dbر�N �� آن را J9ی� q6sk �9 ر دا/5 ی� اط�اف /�رج در�M� �Qای'. ا JL�V  -� ق�Fkز��*- ا
�O) -� 567 z�� Jای� رط���c JGk ی��ووی��� D) �29ا .J,و ای' ط]1=- ا.  
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ب و�Lم ی� در آ,O1- را �� . ,D(1c -O1 ای را ��داری�د,2^�ه ، �Qھ- zزم ا,D) J ��ای j16k (�دن . ٧
  . دا/1c�� 5' ظ�9)�ی- �)�ری�

٨. D|�Vد دوار�c �1یQ��. �V از r1� ای�Rاز ,�و �k �*�c j16k `k�� ط�ر D� �9 ��ی� D|[و ط . JT19�)
دا/1c�� 5'  در آب و�Lم ی� را �- �kا*�1 دوار�OO) . D|�Vه ای �fی�N Sک (Dk mZ, �1O �9 را �� �Nک

ز��*- (D آن را  ی�را ��ای j16k (�دن از ط]|DEFG� D ���- داری�  ردواو\D|�V -2 . �)�ی�1ظ�9)�ی- 
  .�1O(ی� از *�` m1GR آن اط�O16ن 5R�V ,�.�ی /�د �- tQار

٩ .�sO9 }ط ی��M� �9 ف �� ازtV د دا/5 ��ی^�ووی� \�ار  ،آب  ن��ای�Q ای D,�) �61 درL }ی J,�N آب و ��
  .(��5 آن را �Nک (�ده و �� �NرDb ای *�م /){ (D��1O ط�ر . د\D|1 رو�1O) 'c �1۵، د,2^�ه را ھد

  .��z �9 را k=�ی± (�FZL �1O �� �9و�Ocه ��ای ای' (�ر �)�رت (�1O م ا,J ز��*- (z Dز. ١٠

�- �kا*� �j16k  D� �sO *��دن آن. �9 ��ی� ���c j16k �[kد و ھ� D*�Q ��\- ��*�ه tuا از ان ��دا�c D2cد. ١١
D� D) د�c -GZ, `ی�Mk �nا D�1,ت �� �67 و�c  -)�*�Z/ J1\�� D) �62ل و.�د داردVارد و ای' اtQ -�

  .را �D و.�د آورد

و29- او1L' ��ر از �9 �� ���67د ,�خ (' ا,�F2ده �- (�1O ��6' ا,J از آن دود و ��ی- ا*�ک ��7��2 . ١٢
/�c D2ه و �9 .�ی� ای' �Nی�ه ای ط]1=- ا,J زی�ا �9 از ورق z�9د (D روu' (�ری �cه ا,�c .�, Jد

J,دا/5 د,2^�ه ا 'u2' رو/�, �nدر ا D) �O) -� �1L�k ر و ��ی- را�M� . ده�F2,ی�ه �=� از ی{ دوره ا�N 'ای
J9اھ� ر�V '1� از. 

 

 

.Dزی P�1� Q2A  

������Z� D روش ز��DL . در �Rرت از (�ر ا�29دن ھ16)^- د,2^�ه، آن را ھ�6اه �� ز��L�6=� DL- دور *�O1ازی�
 .��اد ��زی�5G� -29 ز*�Q- /�د، آن را در ظ�ف .�اt^� D*�Qاری� (�دن
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