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  ��%�ت د	�'�ه

  

  

  

  

  ا'�ق ��/�  �ه&�م G  �ت#�" .١
٢ .��� ! �7Gد  G م�  ا'�ق ��/�  �ه#�"� &

� در'� ,�ارت. ٣���7 ! Gد  

۴ .�D د�Gر�G ��� ! �7Gد  

� ز��ن. ۵���7 ! Gد  
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�دان. ۶& �'('  

٧ .�7�� � ��  

٨ .-9: � ��  

�ه ')'� &�دان. ٩�&  

�ه �� � :9-. ١٠�& 

 

 ,+�ت $*( ای���

�/� ، ھ���7 ��ی� ���ت ای7 � :�ی� را ر=�ی- � Rھ �4م ا���5ده از و��ی

�د G . � :از '7.� �)ارد زی

١.  Aی��ای���D �T8�U� راھ �7 را �@�5Dد. 

از د��45�ه ا���5ده  .��� �U)ح داغ W)دداری G �د�- از !�7س  .٢

 .��7ی��

ی� از آن  G)د�Gن ��ون ���رت �� د��45ه �ZدیB Y)�� ا'�زه ��ھ�� .٣

 .ا���5ده ��7ی �

�و  و ی� W)د د��45ه را در آب و ���، دو�TU/ ،�W�Bت .۴D ���ی�Tت دی4

�ی�]�. 

�ق ا'�زه ��ھ��  .۵� ��� Z�� �]8 ح داغ !�7س از(U� �� ان �)ده ی�Zآوی

�B�� �5Bدا. 

�اب �Bن د��45ه �� ھ�  ، ی� دو�W�B ، ت #��� دی�ن ���در #)ر .۶W ی�

�7�. دR�8، آ��ا �� �Gر �� �ازی�T! ر�� و��7�&�ه  ، د��45ه را ��ای �T! ��

 .�^�ز �[�ی�

از 8)ازم '��[� !)#�� �Bه �� و��.� ��ز��ه ��ای ایA د��45ه ا���5ده  .٧

�� G. 

� د��45ه را �ZدیY ا'�ق &�ز، ��9ری  .٨Dو� .����� آن �4_اری� ی�و ، ��ی�

٩.  �.#�D ی� � ��`، د��45ه را در(a! ای��5 �5�ی �� دی)ار ھ�ی  �١٠���

 .اط�اف /�اردھ��

�دن  ھ �4م =�م ا���5ده  .١٠G Z�7! d/(� ،دن  ،از د��45ه�G �ھ �4م ��ھ

 Y W ق ����� و �4_اری� د��45ه��دن /�TUت، دو�W�B را از �G و '�ا

 .B)د
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١١. Zی��دن دو�W�B از :Gای '�ا���� G ش(��W ا��5ا د��45ه را ، . fg�

����� Zی��ای ���ون ���Gن دو�W�B از :�یW ،Z)د . دو�W�B را از :�

�ای ای�G Aر. دو�W�B را ��4�ی�� Z&��ق را ����� ، ھ� ���. 

 .�ھ���,�G- دارد، د��45ه را  /�ارھ �G ���4 ��ی�Tت داغ در د��45ه  .١٢

��=k اZDایj  ���� زی�ا�45ه را �� D)یZ.D Rی �B(gھ��57h/ i از د� .١٣

�B اھ�(W د��ی د��45ه. 

 .!Z�7 �� ��و ����� آن د��45ه را �� ��� ظ��D)ی�  .١۴

 .�� ,�ل W)د رھ� �� ��، ھ�&Z د��45ه در ,�ل �Gر را  .١۵

١۶.  ���WZgBی آZ.D Rای�  ی�، و��ی_m اد(� �G د��45ه را -�D���j از ظ

  .را درون آن �4_اری�ا�- ، 

١٧. g� ر�G ل روی د��45ه را ھ �4م�T5Bا R��/ ده و �)اد�)����B و از !�7س :

 .روAB �4_اری� را روی د��45ه@�Zی  .�� د��45ه '.)&��ی ��7ی��

� Z.Dی و  �� �Gر ��دنھ �4م  .١٨�m وف�� ظ�mای ���B  �D در ً<��G ،

��B�� `/ا��. 

�ایA �)اد را درون  .١٩D و : ری� �4_ا Y�5�<: ،_m�G ،ا(� .��� � آن�

٢٠.  ��m یZ�@�' Rاز و��ی�D ه در�B ��#(! �]� 4_اری��. 

ھ���7 ھ �4م /�اردادن �)اد در د��45ه ی� ��داm A5B_ا از آن، از  .٢١

 j�5ارت د��, �oا���5ده ��7ی��. 

�p از  .٢٢D د��45ه Aای���W RW�7ی��ا���5ده  دا�. 

٢٣.  Aدر ای �G �Dر�q� ای�� p�D د��45ه Aاز ای �@�5Dح داده د�B �7 راھ

 .�Bه ا�- ا���5ده ��7ی��

  

  ���ی ا	���ده از د/�� ھ�ی .�-#(راھ

�ارت  .١, ��� ! �7Gد Z: ای :9- و�� ،:  A�� ارت را� ٢۵٠!�  ١٠٠در'� ,

�� G در'� ا��95ب. 

٢. ، �/�� #�"� ا'�ق ����7 ! Gد A�7 در  ایG۴د  ��� ! R��/ -�Toو

 :ا�- 

  ��W)ش:  

  �Zرگا���5ده از #�"� : 
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  Y@(Gا���5ده از #�"� : 

  #�"�  ا���5ده از ھ� دو: 

 

٣. ، �D د�Gر�G ��� ! �7Gا�- د ��� ! R��/ � :ایA د�7G در و�To- ھ�ی زی

 

  ��W)ش:  

  ا78 - ,�ار!� ��sی� ا����ب :  

  �:�ی� ا78 - ,�ار!� ا����ب : 

  ھ� دو ا78 - ,�ار!�ا����ب : 

  ا78 - ,�ار!� ��sی� و ')'� &�دانا����ب : 

  ھ� دو ا78 - ,�ار!� و ')'� &�دانا����ب : 

  
۴. t � ز��ن �� ا�- ۶٠ز��ن !� :  ! ���� ! R��/ ������Wن . د/�@ ��

��� ھ�ی ��=-،�= -G�, -a' ز��ن در ��� ! �7Gد  �ز��ن را ! ��

د��45ه �� #�ا درآ��ه و  ! ��� �Bه ، ز�<در :�ی�ن ز��ن . ��7ی��

  .��W)ش �� B)د 

  

  ا	���ده از ��

� � � ����7)اد را روی � -١D ارداده و در� .�4_اری� ، ی� �� � :9- /

� در'� ,�ارت -٢���7 ! uرددر'�  یرا رو د(� ��� � !��7� �  .�ی�

� را ! ��� ��7ی��  -٣D د�Gر�G �7Gا78 - ھ�(د -�Toو. ( 

۴- � ! �7uز��ن را رو�د �#�ای ز�< :�ی�ن . �ی�� ���7ز��ن �)رد ��� ! � ی

� G �� ز��ن را ا=>م. 
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�ای  ، در :�ی�ن :9- -۵��D دن�G ش(��W -�Toز��ن را روی و ��� ! �7Gد ،

�اردھ��" ��W"Off)ش / . 

���ی��D �'(! ً��U8 :�D �7 �)  ھ �4م ا���5ده ازG -ا� A�7� ،ای ��ر اول��

دود ای^�د &�دد �G ط[��T ا�- و ���B از رو�G Amری B � .� �7G)د ی� 

 او��8 در �Gر���W ��ز��ه 

 

�B�� �� .د(B �� ��#(! در ا��D �5ای ا���5ده از �zGد��45ه را �� ,�ا ،

�ود ١۵در'� ,�ارت و �� ��ت � A�� و دود از (� A�7ی�� !� ای� ABرو ��  .د/�

  

  ا	���ده از ��2� �1دان

Yی  ��  Y4 @�� G روی را ')'� &�دان } ����"� i�: �� را ��} . �)ار و

�5h�� ً�7  غ�� pی�ن �7از و���غ  .��دھ =[)ر�ی�� ی� �)ادی W �� �G)اھ�� ��

� �! �� G ��5h� {�� pدرا در�- در و�(B �59: -Wو ی� )ا �W�. �T5دل �|

�G ��B�� `/ا�� �D }@ ���� روی {�� R�B d��� �W)ب '� ا�5Dده  �

�B�� . را در {�� �� دی4��D -ر روی ���� را���B اردھ���/ . fg� �7uد

� !� ��د را ! ��� ��7ی ز��ندر'� ,�ارت، Gر�G و ABدان را رو��� و ')'� &

�� G.  ر�Gد(W ز��ن �� #)رت ��� ! �7Gن ز��ن :9-، د�B یرو�� !�7م 

Toش �و(��W -)OFF (-D��ارW)اھ� &/. 

  

  ا��ق ����ا	���ده از 

�م G  �ه Y@(G  وات و !)ان ٨٠٠ا'�ق  #�"� &�م G  �ه �Zرگ !)ان& �"�#

  .وات ا�- ۶٠٠

�اردھ#�"� &�م u  �ه �)رد  یظ�ف m_ا را رو -١/ ���� AB�7 روuو د �

��W��دن #�"� را �|u��.� ! ارت را�ا'�ق . �ی�� ���7ز��ن و در'� ,

�/��د و در :� �uاھ�(W ر�u �� وع�Bر �5)/� ی�uد(W ن ز��ن �� ط)ر�

�Bاھ�(W. 

 .��آن، روAB ��  ی#�"� &�م u  �ه را ��ون &_اA5B ظ�ف m_ا رو -٢

 یا�� ��ا. � �uر ا��اW-!)ان ھ� دو #�"� &�م u  �ه را � �ھ��Z7ن � -٣

&(.'��B)د ھ���ر  �� ����ار ��ق � Zل، !)# یرو �^�د ��ر اD�oیاز ا ی

�p از Dی�� #�"� ا���5ده ��7ی�. 
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  ��.�#3 /�دن 

�ای :���4�ی از @h[��ن @��� �� د��45ه و ای^�د �)ی ���U[)ع، sزم  -١�

  .ا�- f: �G از ھ���ر ا���5ده، د��45ه را !Z�7 ��7ی��

�دن، دو�W�B را از ��ق ����� و �4_اری� د��45ه ھ���7 / -٢GZ�7! از R]

 .B Y W)د

٣-  ��ق در آب ی� ��ی�Tت دی4� ��و��دن ا'�ق، دو�W�B و ��D ی، ازA5hB � 

  .W)دداری ��7ی��� آب �� Bیز

�� � ���7، ظ�ف :9- ��ن و �� � 'd7 آوری @�� ھ�ی روAm را  -۴

 .��� � دی4� و��یR آ���WZgB ��)ی��

 .�ه را �� :�ر@� ��7ار !�7�Z�7ی�����ون د�45 -۵

�دناز ��� ظ��D)ی -۶GZ�7! ای�� Z�! Rا���5ده �� �� � و و��ی. 

٧-  j�:دن د��45ه�G ABت از ا���5ده �^�د و رو�TU/ �7ا'�زه دھ�� ھ ،

 .و ���� B Y�W ً<��G)د

  

   ھ4"ار ای���

7 ���/ ید��45ه ھ�T! د!�ن(W را� ����، د��45ه را��ز �� !�7Tدر#)رت �. �� 

7T! ����  .�ی�&�ه �^�ز �[

  

  س!ی8 ز#��7ظ! از 5$

�رات ,�� �"�� ���U� �5ده راDر ا�u و از � au ز�د��45ه pد ی(W ��U � -h

  .�ی �از�دور �
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