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  ���ت ��� ای���
ھ-?�م �7ر �ـ� آن 7ـ��Dً ��اBـ@ . +�*� ای6 د& ?�ه �<��ر +�= و ���2ه ا&� .١

�����. 

��دا� 6 و +.�=�7دن ، D5 �.>B&ـ �3, �ـ�Iی د&ـ ?�ه  را در ھ-?�م   .٢

 .د&� �?��ی�

. U�5 از T2@ ��7( و �OPB Q�RSت �8د67، ھ�M= آن را �� 7ـ�ر �2-�ازیـ� .٣

 .WB( از '�ا�7دن ظ�ف از د& ?�ه، دو���8 را از ��ق ����3

 .U�5 از +.�=�7دن ظ�ف، +�*� را از دا8( ظ�ف �8رج 2.�ی�� .۴

۵.  )��7 [B1+ از U�5��-32 �2 �1+1ر را '�ا�� ،�*�+. 

 .د& ?�ه را دور از د& �س 17د�7ن و ا��اد �2وارد ، �?[اری� .۶

در1Sرت ���S دی�ن &�` ��ق، د& ?�ه را �� ھ�0 و'� �� 7ـ�ر �2-�ازیـ�  .٧

 .و &�` را از ط�یO+ c.���7ر ��bز +1Oیa 2.�ی��

 .��اB@ ����� �7 ���2 �1+1ر، &�` ��ق و دو���8 ھ�e�8 =M 1�2د .٨

اB@ ����� �7 &�` �ـ�ق �ـ� �-ـ���g hار+ـ, و �ـ�4O +.ـ�س �2ا�ـ � �� .٩

ــ= و �Rــ( ا&ــ �iار د&ــ ?�ه  ــ�ق از �� ــ=ان �ــ�ن &ــ�` � ���ــ� و از آوی

 .'��M14ی 2.�ی��

�Pـ��c ایـ6 د� �mـ� از . ای6 د& ?�ه �li ��ای ا& �kده 8ـ�2?, ا&ـ� .١٠

 .د& ?�ه ا& �kده 2.�ی��

درSـ1رت Sـ��� . �ـ�&�` ��ق را ��+�Wً 7- �ل S �7 ��-7ـ��� �2یـ�ه �� .١١

 .دی�ن &�` ��ق ی� د& ?�ه، آن را �� ھ�0 و'� �� �7ر �2-�ازی�

 .د& ?�ه را ��ون +1'� و �� �gل 18د رھ� 32-�� .١٢
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 ����:   
  .�Sای د& ?�ه �c��P ا& ��2ارد �1ده و o� &D5 آن ��n &., ا&�

 ��2�p١ رو�6 2?� �2اریـ� و 5ـe از آن gـ�اB(  �8٢٠د67 را ��ای ��U از  •

دi�Bــ� �?[اریــ� +ــ� �1+ــ1ر 8-ــo �ــ1د &ــb� eqــ�داً د&ــ ?�ه را رو�ــ6 

  . 2.�ی��

  .ھ-?��, �7 د& ?�ه �8!, ی� �5 از ��ی�Oت ا&�، آن را �� �7ر �2-�ازی� •

 .�6s.P �1ی� �7 و! �ژ ��ق �R( �� و! �ژ د& ?�ه ����� ���� •

  

  ا	���ده "�ای "�ر اول
  .�< � �-�ی را ��ز 7-��

 �� `t�.u ت و�OPB)v &ظ���ـ1ی, ) -�ی �1+1ر ا hم و ��ی�M د& ?�ه را �� آب

��-7 o�8 ًD��7 1ی�� و��.  
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  ط�ز ا	���ده
 .�< �i 7-�� ظ�ف را در �5ی� 18د -١

 .+�*� را روی �1Rر درون �8د67 '� ��-�ازی� -٢

 .��ی=ی� در ظ�ف) &��2 ٢x۵./x١(ا�2ازه om17 �1اد را در  -٣

 .دا1zB �2ه، یy و �D3ت را �� ای6 د& ?�ه �8د32-�� -۴

 .در15ش ظ�ف را �� ط1ر Q�RS روی ظ�ف �Bار دھ��  -۵

۶- ��-7 �km Q�RS �z' و در @T2 1+1ر را� . 

 .در 1Sر+, �7 �1+1ر در&� T2@ 1�2د، د& ?�ه �� �7ر 2|1اھ� ا� �د -٧

 .دو���8 را �� ��ق �=��2 -٨

 .د& ?�ه را �� �7ر ��-�ازی�  -٩

ــ�ای ا2 |ــ�ب - ١٠ ــ(&ــ�%�  � �� "Low " ــ�ب ــ�ای ا2 | ــ� و � ــ�ب 7-� را ا2 |

 �%�&)�� "High " ��-7 را ا2 |�ب. 

، 7.ـ, از �ـ1اد را از  +Rـ� ��ـ�ر 7ـ�ر �ـ, 7-ـ�در1Sر+, �7 د& ?�ه  - ١١

 .ظ�ف �8رج 2.�ی��

١٢ - ��-7 hPB ھ-?�م �8رج �7دن �1اد از ظ�ف، ��ق را. 

  ٢٠از 5ـ��2�p . e رو�6 2?[اری� ٢٠ ?�ه را �� ط1ر U�� � &1�5 از د& - ١٣

 ��2�p ، د�b� ده�k &آ�2ا �ـ� 7ـ�ر �2-�ازیـ� +ـ�  ��١ ��ت ، ��ای ا �i�Bد

 .�1+1ر o-8 �1د

ــ �kده  - ١۴ ــe از ا& ــ ?�ه  5 ــ�دن د& ــ( از +.�=7 WB ــ�ق و ــ��8 را از � دو�

���3�. 

 .�< �OPB 6ت، آن ھ� را از د& ?�ه '�ا 7-����ای  - ١۵

 ����:  

ــ�د داغ 'ــ�د ــ( زی ــ�ت . %$#ــ�ت /.	ــ�-�� �,�ی ــ� %$# ــ1 ای را در ھ�2

  .��ی��و�5 �34اری(

��-��1دن  

U�5 از &1ار�7دن ی� '�ا�7دن OPBـ�ت، ��اBـ@ ���ـ�� 7ـ� د&ـ ?�ه 8ـ��1ش 

  .�1ده و دو���8 از �5ی= ���ون ���7ه ��ه ����

  .�� د�B �� آن د&� �=��2. +�*� �<��ر +�= ا&�: ھ��ار 

 .�1اد �W>mه �� +�*� را �� یo �<1اک +.�= 7-�� -١
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ای6 دا�2 ھ�ی ر2?, . �1اد ر�O� ���� ,� ,?2, 18را7, ھ� دارای -٢

3� &D5 ت�OPB روی ًI1.O�,  ی �2اردو�pا ا]n ه=�. 

٣- ��-7 =�.+ ًD��7 ،6 ا�]M از 7-�ر U�5 ت را�OPB . د& ?�ه را در 'ـ�ی

 .�z?2 o�8اری 2.�ی��

   

در:�رت :(�� دیـ(ن 	ـ-� "ـ�ق، د	ـ��4ه را "ـ� ھـ-7 و�ـ� "ـ� �ـ�ر 

�#��ی> ���ی-(�-�(ازی( و 	-� را از ط�ی; #�  .-���ر �=�ز 

   

 

  :�@?<�ت 5��
  ھ�+= ۵٠/۶٠و!� ،  ٢۴٠ – ٢٢٠: و! �ژ 

 وات ۵٠٠ – ٣٠٠: +1ان 

 

ABزی C-D� از Aظ��F  
��ای �kgظ� از �l�R زی<�، و&�ی( ��B, از �7ر ا� �ده را �� ا&�س ��iرات 

 �2�M6 ��ه در �7<� ھ�ی آ�*�ل '�ا��O+ ا& ��2ارد c��P� 1�7ر 18د و

  .�?[اری�
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