
 
  از راھ�
�ی ا����ده

 

 ��ی��ز 
 

 TET-20B-230	�ل 
 

��اي "�م ��ی ، &%$# "�م �  ، ��ون ��� ا��	���� و ���ي 
(�  �012ا/�  ��ي در در-# ,�ارت 	(�

  �5ري /�4# اي /%�ف
 67�& 8�����ون �%�># ر;:�  ��ي -90 ا  

  د��# دار ��ون &�67
  >���ي/. ٨۵و �5ري >���ی  ���۵/١ي 
  وات ١٨۵٠ – ٢٢٠٠: �5رت 
  ھ��H ۵٠و>9  ٢٢٠ – ٢۴٠: و>��ژ 

�� ا����2ارد  #J�/ #�BS    ن���L12ا  
 GS/CEا����2ارد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    TET-20B-230                               ��ی��ز

1 

 

 

  
  آ����� �� د����ه

  
���� ��م ��  

  &%$# "�م �((�ه �J	�ش ،/ د�O# رو/   .١
 )�Sی#(&%$# "�م �((�ه .٢
 ��اغ �12�42 &%$# "�م �((�ه .٣
 ��Xیا��Wل �Sی#  .۴

  
�ری�  
 �5ری ب در .۵
۶. #�� �ری5 د
�\� ��ی .٧ 

  
 ���ی
 ��Xیب در .٨
 ��Xی�J	�ش / دOX# رو/   .٩

�`_ آب درون ��Xی .١٠ �12�42 
 �Jو-6 دارای &�67  .١١
����� ا��Wل ��ق ��Xی .١٢   
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  راھ�
�ی ا����ده

  :  b�S از ا��%�ده
9�b�S از ا��%�ده از د���1ه  �� ای  ھO#،. ا��%�ده از ای  د���1ه ����ر آ��ن ا

��eی  �X	dً � را راھ(Oد���7# ای   ��ای ��ر اول،  #e-ا�	ای ��	`�>�X #eده و آ�2ا 
  .,%�O2 fی��

��ق، 	`hO  /�ی� X# و>��ژ �ـ�ق 	Wـ�67 �ـ�  -١ Hی�S #� #J�/ل دو�W5\8 از ا�
�/�� #�  .و>��ژ د���1ه 	�4

٢- ��)i2 �S از ا�2ازه b�� .��Xی و �5ری را 
. ا�ـ�%�ده �O2ی�ـ� از&ـ%$# د�ـ��1ه k7ـط  ،��Xی و 5ـ�ری ��ای ا��%�ده از  -٣

5\8 از ��دا/�  �Xـ�ی . (�1	��X #X 6ی روی �Sی# �5اردارد، درآن آب �2یHی�ھ
 .از روی �Sی#، د���1ه را �J	�ش �O2ی��

��ر  ��٣  b�S٢ از ا��%�ده از د���1ه -�ی�،  -۴ ، �lXـ9 ,ـ�ا	dm ی را �ـ���X ،
�op آب را ���ون ری:�# و ��Xی را �� آب �ـ�د . ��O2 �S��2�/�nی�� و �� آب 

��)X 64i� .آ
��ق از 	�H و 	$8 ا���kار د���1ه -�L"��ی �O2ی�� -۵ ��� .از آویHان /�ن 
 .از روی &%$# �Sی# ���2اری�، >`%�ً ھHO	�ن ��Xی و �5ری را  -۶

  
�ط �� ��د��ن! �ت ��$  

��/���� د95 	�ا5) د���1ه . 
�ـ� 	ـ��6 ، آب درون ��Xی . د���1ه را دور از د���س �Xد�Xن ی� ا�7اد �2وارد �5اردھ��

 oS9�  .از -�ش آ	�ن ����ر داغ ا
  

  : راھ(�Oی ا��%�ده
١. ��)X 8&ق و�� #���� �Sی# را .  

آب  �ـ�) �OXـ� از Jـط ,ـ�ا�lX(ا2ـ�ازه د>:ـ�اه  �ـ#��Xی را  .را ��ز �O2ی�� ��Xی بدر .٢
��)X�S. 

�r1اری� و 	`hO  /ـ�ی� Xـ# در�ـ9 -ـ� ا�7ـ�ده ��/ـ� &%$# �Sی#��Xی را روی  .٣ .
 .��ی ، رو/  /�د را �X �� ��2Hرو/   /د�J #OX	�ش 

ا"ـ� . �(� oS #�2�t از -�ش آ	�ن آب، ��Xی �# ط�ر �Jد�Xر Jـ�	�ش 	ـ6 /ـ�د .۴
 #OXش آوری�، د�n�47ـ�ردھ�� را �� د�ـ�J  9	�ش / رو/ 	�ی��L دو��ره آب را 

  .�� رو/  /�د 
�ـ�اغ . دOX# زیـ� د�ـ���1ه �Sیـ# را 47ـ�ردھ�� �ـ� &ـ%$# "ـ�م Xـ  �ـ# Xـ�ر ا�7ـ� .۵

 .�12�42 رو/  	6 /�د
 .�5ری را ��ز X(�� و �\� ��ی را از d5ب -�ا و �Jرج ��زی� بدر .۶
�r1اری� �� 6OX "�م /�د .٧  X �5ری را روی &%$# "�م. 
�# ا�2ازه د>:�اه ��ی ��یHی� و آن را در �5ری �5اردھ�� .٨ �\� .در 
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. 5ـ�ری را �r1اریـ� بآب را در ��Xی �ـ# -ـ�ش آوریـ� و آن را در 5ـ�ری ��یHیـ� و در .٩

�ـ�b از Jــط ,ــ�ا�lX، آب در 5ــ�ری . �� v	��Lــ�ن دم ���یــ��ــ�ی 	`ـا-ـ�زه دھ�ــ� 
 .�2یHی�

 
١٠. 9�	6 ��ا��2 در ,�>�iـ# �ـ\� �ـ�ی در 5ـ�ری ا�ـ9 . ��ی /�O اX(�ن آ	�ده ا

ه از د��# آن، Jـ�رج Xـ�ده �L&�7d# ��ی را 	��O2 8ی�� ی� �\� را ا���ا �� ا��%�د
��/�� X# داغ 2\�/�( ����4 دم ��4i و r12اری� #�� ).	�ا5) د

�r1اری� �� �ـ�ی  .١١  X ار د>:�اه ��ی، �5ری را روی &%$# "�م�k	 از �2/��ن oS
�2�O���65 	��2ه "�م .  

 
�%�& :  

 . را ��ون آب رو/  ��X ��)i2ی -١
٢- ��)i2 ت �7و�eی�	ق را در �� ��� .د���1ه، دو/�J# و 
ھ�"ـH ھ(1ـ�	X 6ـ# . ھ(�1م �mم ا�ـ�%�ده از �Xـ�ی، آب آن را Jـ�>�O2 6ی�ـ� -٣

 .�5اردارد در آن آب �2یHی� ��Xی روی �Sی#
ا>O(9 "�	�ی6 و دی�0�O�5 �1 را ��ای ��OـH یـ� �X��Oeـ�دن از د�ـ��1ه -ـ�ا  -۴

 .��2زی�
۵- ��)X �S ی و �5ری را��X �lXا85 و ,�ا�, _`�  �� .k7ط �� 
 .ھ�"H �5ری و ��Xی را H2دی� ی� روی ا-�ق و / #Le	��r12 ��kاری� -۶
�ــ�دن زیــ�د �Xــ�ی : ھ4ــ�ار -٧�S ــ  ا، در&ــ�رتiO	 ــ�ون���ــ9 آب -ــ�ش �ــ# 

 .	�ا5) ��/��. �S/��ه /�د
�# 9Lm داغ ��دن ��2ـ# �Xـ�ی یـ� 5ـ�ری، ھ(1ـ�م �ـ# د�ـ9 "ـ��7  د�ـ�#  -٨، 

��/�� .	�ا5) 
 .��Xی و �5ری، 	�ا5) ��/�� آ�02 را >i2 oO(�� ،ھ(�1م "�م ��دن �Sی#  -٩

ھ(�1	X 6# �5ری ی� ��Xی روی �Sی# �5اردارد و �S از  د���1ه را: ھ�4ار - ١٠
 .�ی داغ ا�9، آن را -��i2 �n(��آب و �

k7ـط از آب �ـ�زه �ـ�ای -ـ�ش . از ھ� �ـ�ر ا�ـ�%�ده �4ـ�;�� ���oSي را  - ١١
 .آوردن ا��%�ده �O2ی��

 .آب را k7ط در ��Xی ��nش آوری� - ١٢
 .�5ری �J>6 را روی &%$# "�م r12  Xاری� - ١٣
  .��y از �5ری ھ�x ظ�ف دی�1ی را روی &%$# "�م r12  Xاری� - ١۴

  

6<�J ی��X f7�$	  
&�ر���X #X 6ی Jـ�>6 ا�%ـ�65 �ـ# �ـ�ق و&ـ8 /ـ�د ���ـ�� ,%ـ�ظ�6 �ـ# Xـ�ر در 

  .�Jاھ� ا��7د و ��ق را �J z`5اھ��Xد
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  ��XH�Oدن
١. ��4i� .ھb�S #4�O از ��XH�Oدن دو/�J# را از ��ق 
��ق را X z`5(�� و ا-�زه دھ�� ��Xی J(� /�د، b�S از ��XH�Oدن  .٢ . #$%&

از �ـ�� ظ�47ـ�ی6 و 	�2(ـ� . �O2 H�Oی���Sی# و ��Xی را 	��\�ً �� �Sر�# �O2ار �
��)i2 ده�%�� .آن ا

ا"ـ� آب 	Wـ�67 /ـ�O ا	ـdح . ��Xی را ھ���ر oS از ا��%�ده �ـ� آب �4ـ�ی�� .٣
��)X 6ب زدای��  .دارد ��ی� ھ� �(� 	�ت یi\�ر ��Xی را ر

  
  

  .در آب �1و !��0/��ای &
.)��دن و ,��ي را  *�ی����� ھ��) 
  

  ر��ب زدای6
��ای 	$�ط زی�9 زی�ن  را �� 	�اد 	(��) در&�رت ��2ز ��Xی #X ادی�	��2ـ9  آورو 

��)X 6ب زدای������ی� ر ���oS از ر��ب زدای�X 6ـ�ی را �(ـ�ی  �ـ�ر �ـ� . 	8l ا
  .آب ��4ی��

  

(�m z7ر  
��ق و و-�د  .١ #� #J�/ل &$�_ دو�Wا از ا����در&�رت از �Xرا��7دن د���1ه، ا

��ق اط�O(�ن ,�&�O2 8ی��. 
از �nــ�ش آ	ــ�ن آب Jــ�	�ش /ــ�د، یــ� �Xــ�ی �J>��ــ9 و ا"ــ� �Xــ�ی 5\ــ8  .٢

����� ,%�ظ��e7 6ل /�ه ا�ـX 9ـ# در ایـ  ,�>ـ9 &ـ\� X(�ـ� �ـ� �Xـ�ی 
. Jـ�	�ش را 47ـ�ر دھ�ـ� /دOX# رو/  . J(� /�د �op در آن آب ��یHی�

یـ� دOXـ# زیـ� . د��X #k�5ی �# ط�ر �Jد�Xر �# �Xر 	ـ6 ا�7ـ� oS١۵ از ,�ود 
��ی #X 9� .� آن را رو/  X(��د��# �Sی# �J	�ش ا

ا"� &%$# "�م   ،�)i2 8Om  X	iO  ا�9 دOX# زی� د�ـ�# �Sیـ# Jـ�	�ش  .٣
�/��  .آن را رو/  �O2ی��. 

  
��)i2 ده�%����ق ی� ا��7دن د���1ه، از د���1ه ا ���در ای  . در &�رت &�	# دی�ن 

�� ��X��Oeر 	�nز ��Oس ���1ی� ً�O�, 9<�,.  
  

   

  $�456ت 1��
  ھ��H ۶٠/۵٠ >9و ٢٢٠ – ٢۴٠: و>��ژ 

  وات  ١٨۵٠ – ٢٢٠٠: �5رت 
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