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 ����ب ایـ� ��ی�ـ�ز � ���ی� �آب را *ـ'ش  ھـ)  �'ا�&ـ�% ھ�#�ـ�ن �ـ.  �� �ای ا

ایـ� د9ـ��8ه ��6ـ45 از یـ�  .3ـ'ارا �ـ'ش *ـ�ن ���.&ـ�ی .2 01/�ن �� ھ) &�ور.� و
� ظ�1&?ری � <�1% ، ی� >��ی ز.�� ;' �ABا�C ٧/١ %0&9 و ی� ��&G )�یـ�I ( ـ'شK

� �اه � د>�� Kـ��'ش ��R'ص ;'ری ھ��، �Iی�  ��4 ی� <OP� داغ . ط�ح �% 
�ـ�ی . >�ـ�ی ا9ـ? و رو � >�دن و ی� راS* Tـ?< Tـرا روی 9ـ&0% و در �Oـ4 را

9ـ&%0 ـ� یـ� . در*ـ� را دارد  ٣۶٠>��ی در �K 4Oـ'د ;�V&ـ? �ـ�UK . ;�ار دھ&� 
�ق  ، 9&) �ق �  .وG? و<4 �%  'د ٢٢٠ – ٢۴٠

  

 
 
 
 



                                   TET-20B-232                                ��ی��ز

1 

 

 
  ای
�� ��� ���ت

راھ0�� را >� �Cوی ��5ت �S) ای�0%، روش ا9��Pده و �8'�8%  د1���� �P_Gً ای�
���ی&� aPC ی�b �b*ای ��ا���S8اری از د9��8ه  اbG�_� ?9� >�ده و آ��ا .  

ـ'دن د9ـ��8ه اط�&0ـ�ن �C<ـ4  (G0ـ�ی، از 9ـ� ���dI از �Kرج >�دن د9��8ه از 
  .د9��8ه را � >�ر �&�0ازی�  ت،در e&� ای� <'ر. >0&�

  
���
��ت ��  

f ای� •�_� ���� .راھ0�� از د9��8ه ا9��Pده ���ی&� د1
آب درون >�ـ�ی �ـ� . د9��8ه را دور از د9��س >'د>ـ�ن یـ� ا1ـ�اد �ـ�وارد ;�اردھ&ـ� •

 .���% dI از *'ش آ��ن �&�ر داغ ا9?
•  ،�&�b� ���8ه را >0&ـ� و د9ـاز �b�&� د9��8ه <��� دی�ه K'دداری در<'رت �&�ز 

��ی�� �b�&��3ه �/�ز . 
�ارت���ت ��!�ط !" !�ق و � 

�ـ�ژ  •Gـ� و %1�R� ق���ژ Gی� >� و'  �i�_� ،ق�� �Iی#  �K� ل دو�R4 از ا��;
� � � .د9��8ه ��6

 .ا9��Pده >0&� از �Iی#ی >� ا��Rل � ز�&� دارد ، •
• �&65 .dI از ا9��Pده ، دو �K� را از �ق 
65&��ای *�ا>�د •� .دو �K� را 8&�ی� و 65&�. ن دو �K� از �Iی#، 9&) را 
• �&.���0��ل B ق را�در<'رت <��� دی�ن 9&) �ق، د9ـ��8ه را ـ� . �����ً 9&) 

���ی&� jی'b� ر �/�ز�<�&�b� f�0ازی� و 9&) را از ط�ی&� .>�ر 
�&ـ� . lb% از ;����Sی د9��8ه ھ�80م >�ر>�دن داغ �%  'د •#�� آ��S د9? 

1�3�� د9�8&�ه ، ;'ریو  ����ی&� و >��ی را  �/�*. 
•  �Vbار�ـ% و  ـ�C m� ـ&� >ـ� د9ـ��8ه، دو ـ�K� و 9ـ&) ـ�ق ـ� �0ـ� n;ا��

� � �� .���س ��ا 
• � � ��� &� >� د9��8ه، دو �K� و 9&) �ق � آب ���س ��ا  n;ا��. 

��ت ��!�ط !" ا����ده از د��$�ه� 
Kـ��8% و >�رھـ�ی �6ـ�� ط�اCـ%  ـ�ه  ای� د9��8ه �RO0ـ�اً ـ�ای ا9ـ��Pده •

  . ا9?
• �&05� .در �l1ی �ز ی� ��ط'ب از د9��8ه ا9��Pده 
 .ھ�3# ;'ری ی� >��ی را درون ��ی�5و�1 �o8اری� •
• �&65 .ھ�&dI �6 از ا9��Pده، ھ�80م �b�&� و ��&#>�دن، دو �K� را از �ق 
? ;�اردھ&� ، �rO)د9��8ه را روی ی� q_9 <�ف •�s و. 
 .�ن 9&) �ق از �&# و �4O ا9��tار د9��8ه *V'3&�ی ���ی&�از آوی#ان   •
• �&05�� د9��ن d&K از د9��8ه ا9��Pده . 
�&ــ� •#�ــ�ق  دو ــ�K� را 1ــ'راً از. در<ــ'رت ا1�ــ�دن د9ــ��8ه درآب، ــ� آن د9ــ?  

�&05�65&� و از د9��8ه ا9��Pده . 
• �&05� .د9��8ه، دو �K� و 9&) �ق را در ��ی�bت �1و 
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• �� .;�اردارد، درآن آب ��ی#ی�) �Iی�( ی روی 9&0%ھ%��80 >� >
� آب �9د و ��&#  • Tt1 ی را�����ی&�>�I .�8.ت د�b.�� #3ی راھ� ��B یدر �.#.��. 
•  �A<ا�C ?�uv از U& .آب ��ی#ی�" MAX"در >��ی 
• Tt1 ی را�� .ا9��Pده ���ی&�) �Iی�( روی 9&0% از ط�.f راR�� T'ص >
• �8����ی&�ھ�&6� ;�4 از رو � >�دن د9 �I ی را�� .ه، >
��ی از روی 9&%0 •< �� .، د9��8ه را ��K'ش >�I(�&0ی�( U&I از �دا 
 .آ��S را ��0ی� بھ�&6� ھ�80م ا9��Pده از >��ی ی� ;'ری، در •
ھ80ــ��% >ــ� د9ــ��8ه رو ــ� ا9ــ?، ھ�3ــ# ;ــ'ری Kــ�G% را  روی <ــOP� داغ  •

�o8اری�. 
ه دھ&ـ� د9ـ��8ه >ـ��U&I ًu از >�0رo3ا ��، ��&#>ـ�دن یـ� ر9ـ'ب زدایـ%، ا*ـ�ز •

 .�0K �3دد
• �&05� �/ .ھ�3# ھ��80% >� ;'ری ی� >��ی روی �Iی� ;�اردارد، آن را *�
 .>�دن >'د>�ن � د9��8ه *V'3&�ی ���ی&� از �زی •

 

  !ا�,� ا����ده +��$ی ا*( د��$�ه )'& !�ا

  
  ط�ز ا����ده

  0.1 از او/.( ا����ده
�0ی �Kر -١ ���>�ده و ���n ھ�ی آ�Sـ� را *ـ�ا ج >�b_; �&Vت د9��8ه را از 

�&0<.  
���ی&� -٢ #&�� ًu��< �8ه را��U ��&#>�دن و ��S8اری( د9 f�_�.( 
�_ـ�I ) fـ� از آب >ـ�ده و آب را ـ� *ـ'ش آوریـ� ) MAX( اABـ�>��ی را �ـ� Cـ�  -٣

�U *'ش آوردن آب.( 
۴-  �VCم دھ&� ٣ی�  ٢را  ��٣  ��١�/��ر ا. 
 .آن را دور �ی#ی� ا9��Pده �05&� و ، از ای� آب *' &�ه -۵

  
 �6ش آوردن آب

  
�داری� )٣( را از روی 9&%0 ) ١( >��ی -١.  
 .را �ز ���ی&� )٢( >��ی بدر -٢
��ی را � ا��ازه د�Gـ'اه  -٣<)�A<ـ�اC TـK ـ� از�� ـ&� . از آب �I>0&ـ�) >� nا;ـ��

�6'د �� .روی 9&0% آب ری�
 .�61ردھ&� �� <�ای >V&� آن  0&�ه  'دo3ا �� و در >��ی را  -۴
��ی  -۵<�K� و دو ���&� )۴( را روی �Iی� o3ا # .را � �Iی# 
�ـ�اغ . را ـ� طـ�ف Iـ�ی&� 61ـ�ردھ&� )۵( د>�� رو � و ��K'ش >�دن >�ـ�ی -۶

�6��8 رو � 'دن >��ی � . 'د% رو � �
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�&� dI از *'ش آ��ن آب، >��ی ـ� طـ'ر K'د>ـ�ر Kـ��'ش �ـ%  ـ'د -٧�s �0� .

� ـ� ب;_K m'د>�ر >��ی ز���% ا��Pق �% ا1�� >ـ� در ���ـ ًuـ�ی >ـ���< .
��ی < �8��6� .��K'ش �% �3ددھ) ��اغ 

U&I از *'ش آوردن ��tار دی�8ی آب، ��0 د;&t� <�� >0&� �ـ� د9ـ��8ه 0Kـ�  -٨
 . 'د

٩- �&65  .dI از ا9��Pده، دو �K� را از �ق 
  

�م �$�:ا�9( آبدم 7�دن ��ی و ;  
&�ون &�ور.�) ٧(ی را از ;'ر) ۶( <�1% ��ی -١. 
o8اری�% را در <�1ی� >&�� ای �b�G'% و ی �� -٢. 
��3دا�&�ی را � دا4K ;'ر% <�1 -٣.  
۴- �. را o8اریـ� )٨( ;ـ'ری بدر *ـ'ش آوریـ� و در ;ـ'ری �ی#یـ� ، آب را در >��ی 

&U از �A<ا�C TK، ی#ی��� .آب در ;'ری 
61ـ�ر ، را �0~ـ&) دB�ـ� . را �61ردھ&�% 9&0ی رو) ٩( ��K'ش/رو �د>��  -۵

���ی6ـ�8 . >6&�ن ;�ار 8&�د  دمی ��در G�C? دھ&� �� LCD  �رو ـ� و در*ـ
  . �وع � �3م  �ن �% >OP> d�9 �0� . را ��6ن �% دھ� �C٨٠ارت 

۶- � % �&�� ٩٠و  ٨٠را &�  در*� �Cارت�'ا (&~0��&.��. 
ــ� طــ'ر K'د>ــ�ر Kــ��'ش �ــ% 3ــ�دد ۴<ــOP� داغ Iــd از  -٧ ?vا3ــ� �ــ .9ــ� %

 .رو � K �&0B'اھ&� �3م ����ن ادا�� .�� دو�ره د9��8ه را
  . را دو�ره �61ردھ&���K'ش /د>�� رو ��ای �';� >�ر،  -٨

  
  دم 7�دن >��ه و ;�م �$�:ا�9( آب

&�ون &�ور.�) ٧(ی را از ;'ر) ۶( <�1% ��ی -١. 
�.#.�% ;S'ه را در <�1 -٢. 
��3دا�&�ی را � دا4K ;'ر% <�1 -٣.  
o8اریـ� را) ٨(آب را در >��ی � *ـ'ش آوریـ� و در ;ـ'ری �ی#یـ� ، درب ;ـ'ری  -۴ .

&U از �C TKا>�A، آب در ;'ری ��ی#ی�. 
دB�ـ� �0~ـ&) را ، 61ـ�ر . روی 9&0% را �61ردھ&�) ٩(��K'ش /د>�� رو � -۵

���ی6ـ�8 . دھ&� �� در G�C? ��ی دم >6&�ن ;�ار 8&�د LCD  �رو ـ� و در*ـ
 . OP> d�9�  �وع � �3م  �ن �% >�0 . را ��6ن �% دھ� �C٨٠ارت 

���.&� ٨٠و  ٧٠را &�  �'ا�&� در*� �Cارت% � -۶ (&~0�. 
ــ� طــ'ر K'د>ــ�ر Kــ��'ش �ــ% 3ــ�دد ۴<ــOP� داغ Iــd از  -٧ ?vا3ــ� �ــ. 9ــ� %

�&0B � �8ه را رو� .K'اھ&� �3م ����ن ادا�� .�� دو�ره د9
  .��K'ش را دو�ره �61ردھ&�/�ای �';� >�ر، د>�� رو � -٨
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7�دن =.
  د��$�ه<

  .و o8اری� د9��8ه �0K  'د دو �K� را از �ق U&I ، �&65 از ��&#>�دن
�ــ� •B 6ــ'.&�ی�ــ� د9ـــ��8ه و . را Iــd از ھــ� ــ�ر ا9ـــ��Pده ــ� آب �ــ�زه �

 را � �Iر�� ���ار ��&# و �I (�&0< �6K d�9ی�(9&%0
� ـ&� >ـ� را ی �Kرج 0B&� و ;'ری را از ;'ر% <�1 • n6ـ'.&� ، �'اظــ� د;ـ? 

6'.&�% 61'.را � د9? .� در �� &� ظ�ی �'ا�&� ;'ر% �. ��0r6 ;'ری. 
�س ��م و ��0 ;_�ه ��.m ظ�61'.ی ;'ر بو در% <�1 • 2. �6'.&�% را . 
را در ی ;ـ'ر  بو در% �'ا�&ـ� <ـ�1% �ـ. 0B&ـ� و 6Kـ2 ���.&ـ�% آ��S را آ6rـ •

 .ھ) 6'.&�% �� &� ظ�61'.
�Iك �Bدن ر9'ب درون <�1�، آن را �v�9 �0? درون �VOـ'ل 9ـ�B� .ـ� ی �ا •

o8ار.� '�&G آب. 
  
  

  ?:ارھ 
.ـ� اـ#ار �&ـ# ی ��&# �Bدن د9��8ه ھ�3# از ـ�س 9ـ&��، �ـ'اد  ـ'.�0ه ا9ـ&�ی �ا

�&0r���0 ��;' ا9��Pده ��.  
��ھ�#3 B و در �� &� ظ�61'.ی �.����6'.&�% را در آب �1و .  

���.&�ی *V'3&�% ا���Rت �;از d&K  �ن .  
�8�� ـ&� Bـ� دو ـ�K� از ـ�ق &ـ�ون و د9ـ nـ�دن ��ا;ـB#&�� 0ـ2  ـ�ه ;�4 ازK ه

� �.  

  
  ر��ب زدای�

�Sr����ی B در ً�'�b� 6&� �ی آب� �� %�آب ـ�� % Bـ� 9ـ��%  'د ��R'<�ً و;
� � .��B �B ?9را ر9'ب زدا.ی در ا.� <'رت �زم ا %�&.���.  

�ای ای� >�ر  � %�&0B ده�P�  .�'ا�&� از B�9� .� آب G&�' ا9
'�&G ده از آب�P�  ا9

�ـ� ١B آب را در ��&G ـ'شی/آب G&�ـ' ـ� آن ا�ـ�1� ���.&ـ� و % 9ـ% 9ـ ۵٠. آور.ـ� 
��B در ?v�9 2. �.ارo8��ی ���ون آ�r� دو�ره آب را /'ش آور.�( .(  

�B�9 ده از�P�  ا9
۵٠٠ 9 %9 %��B را در �B�9 ی��B در ?v�9 2. �.ارo8�ـ�ی �.#.� و ��ـ�ون ( 

  ).آ�r� آب را /'ش آور.�
 ،�6'ی&� ��&#>��ی را � آب dI از ر9'ب زدا..  
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 :.*���( "6�> ً��A/:  
� *# B�9� و آب G&�' ا9��Pده �0r&�ی از �'اد د.�8% زدا.ر9'ب ی ھ�#3 �ا •.  
• ی >� *���ً ی� ذھ�0ً ـ� �S0ـ�ی% ;ـ�در �ای ا9��Pده >'د>�ن ی� ا�1ادای� د9��8ه 

�0��&���6ه ا9? �'ارد  ��K�9 وارد�� .ای�0% را ر�vی? >�00 ی� ا�1اد 
•  n;ـ���ا�B ـ� ی � &� درـ&U از ا�ـ�ازه آب ��.#.ـ� Bـ� �vـ� �I ـ&�ن آب داغ 

��.  'د% �ن &�وB ً���C 9&0را ی � .ا9��Pده ���.&� K'دش) �Iی�( %
�8ی ا.� د9��8ه �ا •�K ده�P���  �ه ا9?ی و �4O ھ�% ا9K�9 ��6�. 

  

  �?�CDت )��
��ژ G٢٢٠ – ٢۴٠: و  ?Gھ��# ۵٠و  

  وات ٢٠٠٠: ;�رت 
  

  
  

.E� F��  & زی�,
ــ�  ــ'دن آن، ای ��ــ��Pده  ــ4 ا9 ــ��8ه و ;� ــ�دن د9 �ــ'رت از>�را1 در<

ـ� آن را �_ـ�b� .f�ـ'V�� %Gـ'ط �05&ـ� ھـ�ی د9��8ه را � ز�Gـ� 
��ارد T&O� aPC زی�? �4O ز��K %3'د � دور &�0ازی���  .ا9
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