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   ���ت ��� ای

از 5"4�   .ھ!�2م ا,0/�ده از و,�ی+ &��  ، ھ")'� &�ی� %$�ت ای"!  ��ی� را ر��ی� ��د
 :��ارد زی� 

� ��ده و آ%�ا &�ای ��ا5>� &>�ی :/9 %"�ی)� ای� د7�08� راھ!"� .١<>�?� ًA��� را.  
� را ھ�EF در آب و ��ی>�ت دی�2 �8و %�Cی� .٢��Gق و دو�& I(, ،د,�20ه �%�&. 
٣. �(G�& د,�20ه � .��ا�E% Nدی�G Mن ��د��ن و ا�8اد %��Lان &
�E("Lـ�دن، �)P از ,�ار و �5ا��دن �?>�ت، ھ!�2م ��م ا,0/�ده از د,�20ه و �ـ)P از  .۴

� را از &�ق &$')���Gدو. 
 .از د,� زدن &� �?>�ت ��T0ک ��دداری %"�ی)� .۵
� دی�ن د,�20ه ی� ,)I &�ق، از آن ا,0/�ده %$!)� .۶��V رت�Vد,�20ه �>)�ب را &�ای . در

� �F�("<Lه ��Wز &�Cی�& �("<L. 
� �Gه &� و,)4� ,�ز%�ه ا,0/�ده %"�ی)� .٧(V�L 4  ی�Vا  C%�5 +Y�,از و. 
 .در 8]�ی &�ز از آن ا,0/�ده %$!)�. �2ه &�ای ا,0/�ده ��%2  ا,�ای� د,0 .٨
از آویEان �Gن ,)I &ـ�ق از �)ـE و �Tـ+ ا,ـ0`�ار د,ـ�20ه و L"ـ�س آن &ـ� ,ـ?�ح داغ  .٩

 .F�45)�ی %"�ی)�
 .د,�20ه را ��Wور و,����F +Yزا و داغ ��ار%�ھ)� .١٠
 .%�G�C ��ا� �(G�& N�P( از ا,0/�ده از د,�20ه E(7ی دا�+ دھ�%� ورودی آن .١١
� �Gه ا,0/�ده %"�ی)�  .١٢(V�L �"!راھ �� در ای� د7�08� �b%ای آ�& c`8 از ای� د,�20ه. 
� d5"�ً ی� ذھ!�ً &� L!��ی  ��در %)0d!�  یای� د,�20ه &�ای ا,0/�ده ��د��ن ی� ا�8اد .١٣�

0� %'�ه ا,�ی� ا�8اد %� وارد ای"!  را ر��ی� �!!� ��ارد ��,. 

 . ����ش �!)� و آن را از �!gC &�ق �5ا �!)��)P از fL))� �?>�ت د,�20ه را  .١۴

� ھ�ی را  .١۵f(L �� ھ� ا:0)�ط ویlه �kوری ا,� ، &� ��jص ز��%  �f(L n"> در ھ!�2م

�(!�  � E("L را ��<  و آن را �'(G ، �(!�  � �5ا �'(G از . 

د�)`� در یـM ��:4ـ� ا,ـ0/�ده %$!)ـ� ، زیـ�ا &��ـ��F oـ�ی  ٢از ��د �� ���ه &)P از  .١۶

د�)`ـ� �ـn از  L١۵ـ�  ١٠ا5ـ�زه دھ)ـ� ��Lـ�ر آن &ـ� �ـ�ت . � ���Lر �  Gـ�د &)P از :

 . ا,0/�ده ط�q%  ��ت �!�G Mد و ,np دو&�ره ا,0/�ده �!)�
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��ت  ��  

  

١ - �%�"(� 

 ��ش در  - ٢

٣ - �0d& �<?� 

۴ -  $(0,q �Gوا 

 د�"� 8'�ری - ۵

 د,20)�ه  - ۶

 q�8دی �k ز%s ��رچ  - ٧

� &�ش  - ٨f(L 

٩ -  �'(G ه�!!� +j0� 

 �j0+ �!!�ه ���Lر  -١٠

 �/+ ای"!   -١١

١٢-   4Vا �%�& 

Y t)د�"� و ,� -١٣
)1:On;O=Off ;P=Pulse( 

١۴-  I(, ی)� &� %��2اری�� �T/V 

١۵-   $(0,q � ��ی

  

  

  

��ت ��د�� و ���ت��   

� �Gه  - ١(V�L  اد ��ای�� : �دا%� ی ���ه ، 8!�ق ��,� �!�ه، 48/+ ، ذرت ، ,�ی�، دا%

 . و F!�م  ��!�W ,)�ه ، &�%

٢ -   M7�� ت�<?� � ۵.�L I�١ از ( �)P از ا,0/�ده از ��د �� ، ��اد ��ای  &Eرگ را &

��اد ��ای  دارای ��,� و ا,0��ان را در ��د�� ��ار . &�ش دھ)�) ,�0%  ��0

 . %�ھ)�

� ��اد  - ٣& �Cd% د ��دن آن ھ��� cای�G ، �!G�& �L و ��ط�ب �L اد ��ای  %�م�� �ھ�7

 . &�د ��ای  ,MC و �'�L�& M ��اھ�

۴ -  �ھ!��2  �� ��اد ��ای  ��ط�ب ��%!� ��ھ  و �G�F ��د �  �L ، �%�G ز��%  �

�(!� �8�kا I� I� آن ھ� را ، �!!�  � ���: �'(G اد ��ای  در�� . 

��اد ��ای  ��ط�ب و Cd7!�ه �  �Lا%!� &� ��&  &� �)Eان آب ا8�k  ��رد ا,0/�ده  - ۵
�%�(F ار�� . 
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� �Aی� �8دی &�ای ��د ��دن د�)� د�"� ی  - ۶& �5�L �&P  �(د . را 8'�ر دھ�� �ھ� 7

 �8�F �(�0ی ��اھ�& �W(0% ، �G�& �L  %qدن ط��� ) �5�L : ت ز��ن ا,0/�ده را��

�(!$%  %qط� .( 

� ، آن را L$�ن دھ)� '(G �  . &�ای زدودن ��اد ��ای  Cd7)�ه &

 

 ���ه ا����ده

  

  
��ش را &� 8'�ر دادن آن &� ,"� &�q &�ز �!)ـ� و �ـ�اد �ـ�ای  را درون G)'ـ� �ـ�ار در - ١

 . %�ود �Lq�&Max از �g/200~ 800ml ( ��A ۴٠٠~ ١٠٠: ظ�8)� (دھ)� 

و آن را �I$T ,� �5 ��د 8'�ر دھ)� ، د,20)�ه را 8'�ر  روی ��رچ ��ارداده ��ش را در - ٢
� را �'(G ���, ھ�ی � .�b(p& I$T%)�دھ)� و در ��5 �`�&

08� ا%� و ,np آن را &� &�ق وV+ ��ده  - ٣�F ط�ر ا8`  ��ار ��?"�� �Gی� �� �?>�ت &

 . ، د�"� رو�G را 8'�ر دھ)� و ��د ��دن را �Gوع �!)�

4� از آن ا,0/�ده %$!)� - ۴:�� Mاوم در ی�� �&�ای �"4$ـ�د &�0ـ� و طـ�ل . &)P از دو د�)`

. د�)`ـ� �ـ���ش �!)ـ�  ٢رو�G و ,np  د�)`� آن را �٢"� &)�L P د,�20ه &� ��ت 

 . �n از آن ای� ��ر را &�ای F�45)�ی از �Fم �Gن &)P از ا%�ازه ���Lر L$�ار �!)�

�ـ�ش را &�داریـ� و �ـ�اد �ـ�ای  �ـ�د Gـ�ه را �ـ�رج دررا �5ا �!)�،  ��رچ�n از اL"�م ،  - ۵

�(!� . 
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   ���ه $
#" ��دن د�� �ه

١ -  �j%رچ��!)� و  � ��م �F ق درا &� آب�& �ر��ش را ,� �5ی ��د ��ار دھ)� ، د,�20ه را &

�(!� �Gدن آن را رو�� E("L وع�G ده و &�ای�� +Vو . 

٢ - ��G دو� . را از ��یE ا4V  �5ا �!)� 

آن را  ،ر��ش را از &�%� ا4V  5ـ�ا �!)ـ� و �ـn از dGـ� و Gـ� &ـ� آب دو  ب، در ��رچ - ٣

�(!� M'� . 

� &� ا:0)�ط از  - ۴f(L دن�� E("L ا,0/�ده �!)� لد,0"�&�ای . 

&ـ�ای dGـ� و . از یM ��ر7� %�م و �'M &�ای E("L ��دن &�%� ا4V  ا,ـ0/�ده �!)ـ� - ۵

 . �Gی د,�20ه آن را در آب �8و %�Cی�

 

  � % داری

2%� داری�  - ١ M'� ف و�V +T� Mرا در ی E("L د,�20ه . 

4  2%� داری� - ٢Vا �%�& � . �  �Lا%)� ,)I ا4V  را &� �)�b%�ن آن &� دور ��ی

 

   اط)'�ت &��

  240V ~ 50/60 Hz-220: ��رت ورودی 

     �j�: 450Wف &�ق 
 P��7 ���, :8000~18000 PRM   

   400g: )� ��د ��دن 8ظ�

 

 

  /�. ��#- زی+*

$4� . در �Vرت از ��ر ا�08دن ھ")'2  د,�20ه، آن را ھ"�اه &� ز&�<� �>"�<  دور %)!�ازی�&
 +T�  08دن ��اد &�زی��� �� &�2اری��?�&� روش ز&�<%�Fد، آن را در ظ�ف �5ا��  F�%ز.  
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