
  از راھ�
�ی ا����ده
 آب ���ه ���

 JBG-80W-440  و JBG-80B-440 ��ل
  
  دارای ����� ����ی� ����ر •

• ���� ای�   

• �  �!$"� ا#"!

  وات ��٨٠٠ان  •

  .�3ر ��2�...  �.$!0 آ.-!�ی #!, ، ھ�ی( و  •

•  42 5�  8"!� ۶/١ظ��!� 0��6 78

  
  

���ً ��� از ا����ده از آب ���ه ���ی، ای� راھ�
� را �� �
���$# "���ی�!د � �.  

  
  
  



JBG-80W(B)-440                         آ����ه ���                        
                      

1 

 

  .....................د��'�ه  �$�ت................
  

 
�!�ه��Cردھ��ه �!7$  -١  A��ف ?�ش#� -٢  
و دھ�7E  ظ�ف 6�5 آوری آ.�!�ه -۴

 �Fو�6 آ.�!�ه
  ���H آ.-!�ی                     -٣

��ه  ��د#"-!�ه و -۵ ظ�ف ���78 -۶�2 4�   4��J ای
٨-  �$H7 اE�. ر ��دان                       �� -٧�  
    ظ�ف آب �!�ه - ٩ 
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  (�رآی)
در آب �!�ه �!�ی ، #!, و �N.� را �� ��اE!� در#"7 در د#"-�ه  -١

��ی!�E و آ#�ن �� آب �!�ی �"Oاری� و #�یP-.. 
در . ط�ا�T د#"-�ه ظ�یS، #�ده، زی�Q و دارای #�F"�ر ���Q!2 ا0# -٢

 �� V!� .�Aد7W!"E .7 آ#��E �2ر�2ده و �
�� . ����ر .� � آن دارای #�0Y زی�د و ��T ����� 7. VXWار�� ا0# -٣.

.� ای4، دارای .�Xه وری .�\ ا#0 و .�7��H [Y �6ی� در و 0 و ا�Eژی 
�� .�� �Aد و ����ر آن ز��ن .!C"�ی �2ر �� 2

�� ا#0 72 د#"-�ه  -٤�� ای�  7. VXW� ش �2دن آن���F 4 وA7 رو�د2
 .ار �2ده ا#0را از ا��!C!. 0"�ی .��Fرد

 
  :��� از ا����ده 

�� ا0#  - ١��� ھ�-��� 72،ای4 د#"-�ه دارای ._^ ایO4  ی�4��J ای
، ���ه  ���?�ش .a �.�F 7��CE 0ه ی� �!`7 در �6ی �Fد #روی  2

 .���A�QE bc، ����ر .7 �2ر E_�اھ� ا�"�د
�0 .�\ی  -٢d  ،ت�O3  م #�ار�2دن ی� �6ا�2دن�-��?�ش را .� #ھ

د#"-!�ه را در A!�ر ��.�طP� 7اA"7 ی� از آن �Fرج د�C� 0#ردھ!� و 
��ی!�E. 

��ده #آ.-!�ی، ا."�ا  ���Hھ�-�م �6ا�2دن  -٣E78 را �6ا��ش و ظ�ف ��?�
E4 دھ�"��� �. gh# ه 7و�!�ظ�ف .� د#0 .7 ط�ف .�\،  �Fو�6 آ.

.7 ط�ر ���H آ.-!�ی ��  درE�F�i. 76!� ٣٠را �Tود 6�5 آوری آ.�!�ه 
  . �Fرج ��دد �Fد�2ر از ��� �Fد

۴- ���j� و8"�ژ .�ق ��� �A�. 7 و8"�ژ د#"-�ه.�C� 72 �!� .را 2�"�ل 2
۵- �!�2 V!� .�O3  7!$2ت را �
 .د 0 2�!� 72 #�ار�2دن  �O3ت .7 در#"� ا�WEم �Aد -۶

٧ - �!�2 76�� ًN��2 ��� ..�cE 7ت ھ�Cارداده �Aه در راھ
 

  : آب ���ی
در 08�T ?!^ از ا#"��ده، ��ا , .�A!� 72 د2�7 رو���F 4Aش  -١

�A�. ش���F.  ت، د#"-�ه را�O3  ���2 ,jE  ن از��!�?g از اط
��ی!�E 4Aرو.  

 ��دان���ر  رویآ.-!�ی  ���H?!^ از آب �!�ی، از ا#"�mار در0#  -٢
 72 �!A�. , و ��ا �!�2 �H�T ن��!��?�ش #آ.-!�ی، �!`7 و  ���Hاط

��A�. 7"Aا�E ,#����E س��� bف .� ھ��A .# ی� و��Q. ش را�?�
4 2�!�#را در A!�ر -!�ه د#"Aو د#"-�ه را رو  bc�� ش�?�. 
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2�!� و دو7F�A را .7 .�ق .EV!� و .�ای �Aوع آب �!�ی،  -٣ ,jE ت را�O3 
��ی!�E 4A7 .�ون ��اد  ۵ا."�ا د#"-�ه را .�ای ��ت . د#"-�ه را رو!E�p

�!VQ# . 7$ی ی� �!�ه را در دھ�7E د#"-�ه .�یVی�#gh . .7 �2ر ا�Eازی�
 .را ��Cردھ!� �� آب �!�ه ��زه و X� b8�#!7 ��دد��Cردھ��ه 

در آب �!�ه �!�ی .�  C!. �3"�، #!, و �N.� را �� ��اE!� در#"7 در  -۴
��ی!�E و آ#�ن �� آب �!�ی �"Oاری� و #�یP-. 7  .د#"-�ه"cE : م�-�ھ

��Cدن �!�C� 7$ردھ��ه، ��ا , .��C� 72 �!Aر .!^ از �T و 
�!�cE وارد �E�X��E. 

 
  د��'�ه ز��ن (�ر

 I.�ای �� S د#"-�ه، در76  0در76 : در76 �2ری ا#0  ٣ای4 د#"-�ه دارای 
)b2 ( 76و درII )ی!�.�ای ���"4 آب �!�ه). زی�د��E ب�_"Eدر76 زی�د را ا ، .

د !���F 7mش 2�!� و  ٢د !7m .7 �2ر ا�Eازی� و #gh  ١د#"-�ه را .�ای 
��ی!�E ار�c� 4 روش را!�د !7m د#"-�ه را ���Fش  ١۵.�ر،  ٣?g از  .دو.�ره ھ

��A uدF اری� �� ����ر�X-E . و �Aاھ��F �"C!. ای4 روش، دوام د#"-�ه �.
  ..X"� �2ر �Fاھ��2د

 
(�
  /.�ت �-, ای

١-  7. ً����ً ی� ذھd6 72 ده �2د�2ن ی� ا��اد دی-�ی��ای4 د#"-�ه .�ای ا#"
�CE 7"F�# ����� را ر�Yی2 0��� ای"d!E ی�  �در�X�ا�6زه  .ه ا�0#

��د#"-�ه .�  �Eھ!��2د�2ن�ھ�-�م �2ر .� آن ��ا , �2د�2ن . .�زی 2
�!A�. 

روی ی�H x3# uف و ?�ی�ار  �اردھ!� و �w.�3 روش .�\،  د#"-�ه را. -٢
 .آ�Eا .7 �2ر ا�Eازی�

���ر  رویآ.-!�ی  ���H?!^ از آب �!�ی، ا."�ا از ا#"�mار در0#  -٣
2�!� و ��ا , . ��دان �H�T ن��!�آ.-!�ی، �!`7 و  A����H!� 72 اط

�#��A�. 7"Aا�E ,#����E س��� bف .� ھ��A ش را #. ?�ش�?�
��ی� و د#"-!�ه را در A!�ر Q.#�!�2 4Aو د#"-�ه را رو  bc�� ش�?�. 

۴-  �O!Qم �� ر#� 72 ط�C� 7. �Y�Q3��E وع �2ر ����ر، .�ی�A �.
�� .�ر �2ر�2دن ����ر .�ط�ف �� �Aدa از g? ا#0 و. 

�!�ی، از ?��Aن زی�د ظ�ف آب �!�ه و ظ�ف ���78 6$��!�ی  ھ�-�م آب -۵
��ی!�E . �8 و�F و ظ�وف ��ق را �!�در �Hرت ?��Aن، .�ق را  2 53

�!�2 V!��. 
�!�#ھ�-�م ا#"��ده،  -۶cEل .�ق .7 د#"-�ه، . �?�ش را .�ز�jم ا��-�ھ

 .P-Eاری�ی� درون ظ�ف د#0 ی� �y!A دی-� را در دھ�7E ورودی د#"-�ه 
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م د#"-�ه و T��ظ0 از ����ی زی�د، ای4 د#"-�ه �VXW .7 .�ای دوا -٧
�A�. �� ار���T ����� . �2ر �pن زی�د ����ر .� ا�A رت ��م�H در

دو7F�A . ط�\�E ی� .�ر زی�د، د#"-�ه .7 ط�ر �Fد�2ر ���Fش �� �Aد
�u را از .�ق .Cc!� و ?!^ از ا#"��ده دو.�ره، F ا�6زه دھ!� ����ر

 .)د !7m �T٣٠ود (�Aد
�!� ود -٨cE د رھ��F ل�T 7. ھ!� �2د�2ن د#"-�ه را .7  #"-�ه را�E ا�6زه

�Eاز�E�2ر ا. 
��دن ��اد .7 د#"-�ه ، در�Tل ا�WEم �2ر، �6اً .�hھ!Vی� -٩E 7��Jازا. 

?g از ا���م �2ر و ?!^ از �8�F �2دن آب �!�ه، دو7F�A را از .�ق  - ١٠
�!Cc.. 

دEVE 0#!� و .7 آن ھ�-�م ��!�2Vدن . �!`7 د#"-�ه .d!�ر �!V ا0# - ١١
 .آن را �zm زی� A!� آب .-!�ی�

ای4 د#"-�ه .�ای ��jرف E�F-� ا#0 ، از آن .�ای ��jرف }!�  - ١٢
 �!�cE ده��ا#" �-E�F . 

١٣ - b!# 7 دی�ن��H رت�H 7 ،درF�Aا .7  دو�Eن د#"-�ه آ�A اب�F ی�
��ازی�!E ی� .�2ر�Q. ز�W� ه���!�O� 7. �!�O� د#"-�ه را .�ای .�ر#� و.  

 
  /'-!اری2
�1(�دن و 

2�!�ھ�!7C ����ر د#"-�ه را ��!V و �X-E uCFاری  -١.  
.�ای یu ��ت ط�\�E، آ�Eا در ��$�  ھ�-�م �Yم ا#"��ده از د#"-�ه -٢

 ,#�� . �اردھ!�uCF و .� ��Xی7 �
��ار  -٣E 7aر�? �. zm� 7 د#"-�ه راE�.�!�2 V!��.  �!Eت را �� ��ا�O3  7!m.

 ..� آب .�Cی!�
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  ��7ظ� از �4�5 زی3�
T ر .�ای�C2 رات�m� از �2ر ا�"�ده را .� ا#�س � �. ���ظ0 از ��!z زی0d، و#�ی

  .�Fد و �w.�3 ا#"��Eارد ��A 4!!Oه در 7d!2 ھ�ی آA`�ل �6ا��P-. 7Eاری�
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 0Aی�ددا:  
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 0Aی�ددا: 


