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�ای ��و�� - ١� 
 ز���� ��ز و ���� ��دن - ٢
  ���ی بدر - ٣

&!�ر را  ”1“��ای رو>4 >�ن . د;5% رو>4 و ��3#ش ;�دن -۴

 . را &!�ر دھ��  ”0“دن ��ای ��3#ش ;� .دھ��
۵- %.�� 
�ید��  -۶�; % 
٧ - �����A@ از ا�0Oل �% ��ق، �� &!�دن د;5% رو>4 >�ن . ��اغ �

� رو>4 �� >#د ”1“B.�!. اغ�P . %� ی���Q از $#ش آ��ن آب، ;�
�دد> �� .�R ��3#ش �B.�!. اغ�P رت 3#د;�ر ��3#ش >�ه و#'.  

�ق -٨� ���  
 �Aی% -٩
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��� ���ت� ��
  ای
 ی��راھ�58 را �% دQC�V� WI% و آن را 3#ب .�UBاری .�5 د&��P% ای4
�یــR �ــ�ق، �5Vــ4Z >ــ#ی� ;ــ% و�Cــ�ژ �ــ�ق  .١A %0ــ�ل دو>ــ�3% �ــOــ] از ا\I

� �� و��Cژ &� .د���Bه �!��% ��>��0
٢. ��!G. را ��� R>��ای ���ون ;!��ن دو>�3% از ��ق ھ�. 
از آویRان >�ن ��� ��ق از ��R و �Fـ] ا�ـ�_�ار د�ـ��Bه و 5Oـ�س آن  .٣

 .�� �V#ح داغ $?#<��ی .�5ی��
۴. <�� aIا�� .\�>�ھ�B8م ا����ده �Oار�� .�� ;% د���Bه ��cور ���8( 
�ی و �Aی% د�ـ��Bه را در �Fـ] ��طـ#ب Iـ�ار .�ھ�ـ� و در آب یـ�  .۵�; R>�ھ

��8G. و�& �Bت دی�Q��8. ��یG. @5C ی را� .�� د�W ھ�ی �3@ ;�
�5�;�ر �cـ�ز 5Oـ�س '��% دی�ن د���Bه ی� 3�اب >�ن  در'#رت .۶QO �� ،

�ی��B�. 
�ق .٧� ���  W85Cیو ا#QO [��I ی��;W9ـ�. e . در 'ـ#رت 'ـ��% دیـ�ن

�اaI ��>��. ;] د���Bه ��I] ا����ده .f#اھ� �#د�. 
  

  از د����ه ا����ده
� از آب ;�ده و آب را �% $#ش  ، H�A از او4�C ا����دهA ز�c� �� �O ی را��;

�ار .�5ی�� ی� دو آب را دور ��یRی� و ای4 ;�ر را یg. آوری�GO �Bر دی��  R�5O 3#ب �O
  .>#د
 .یhB� �GF� iV� gاری�روی  �ی را;��Aی%  -١
Aـ� ;�ـ�ی را �ـ�H از ا.ـ�ازه . ;��ی را �ـ�ز .�5ی�ـ� و در آن آب ��یRیـ� بدر -٢

��8G. .%� �5ی��. %$#O آب iV� �B.�!.. 
�
�/ ا�. ھ��ـ�م �ـ�ش  ، ا(� �)"ار آب �%$ از ا�"ازه ��#":  ���
  . آب �� �%�ون �4#%"ه #�د از ��3ای �2و��  ، آ�"ن

�اردھ��;��ی را �\ بدر -٣I %ی�A �8ی� و آن را روی.  
۴- ��.R� Rی�A %� دو>�3% را. 

�اردھ�ـ�  ”1“روی و2ـW�Q د;5% رو>4 و 3ـ��#ش ;ـ�دن ;�ـ�ی را  -۵I. 
� رو>4 . >#د�� د���Bه رو>4 B.�!. اغ�P %وع �ـ�>ـ�ه و  آب >ـ

 �8; ��م >�ن �>. 
۶- ١٠  �A %�.�l@ از $#ش آ��ن آب، ;�ـ�ی �ـ% طـ#ر 3#د;ـ�ر 3ـ��#ش �ـ

�د  ”0“و ��3#ش ;�دن روی وW�Q2د;5% رو>4 ( >#د�> ��ار �I( .
4�8 �� O#ا.��  �V#رo5دن  >�5 ھ�د��� د;5% رو>ـ4 و 3ـ��#ش ;ـ

�ار دھ��   ”0“وW�Q2 روی راI. 
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 �84 از ���2ش #"ن �2د6ـ�ر �6ـ�ی،  ـ7ش ���%ـ" 6ـ� �ـ� زور :  ��
 �در <ــ�رت �%ــ�ز �ــ� راه ا�ــ"ا�2/ �3ــ"د . را =>ــ�ردھ%"  ”1“د6
ــ


�ی%" ۶٠ �  ����٣٠ه، د� �B> �%��C.  
 � .��6ی در �Fل �6ر را را ��ز ���%" بھ�(D در:  ��

�ای �3رج ;�دن آب از ;��ی ا���ا ;��ی را از روی �Aی% ��داری� -٧�. 
٨-  �� ;% از ;��ی ا����ده .5� ;��8، آن را روی �Aیـ% �hBاریـ� وCـ��B8ھ

��!G� ق� .دو>�3% را از �
  

  ای
�� ویGه ���ت
Bای4 د��Wای $#ش آوردن آب ا��� q_& ای $#>�.�ن . �ه�� �#اد از آن �Bدی

��8G. ا����ده.  
Wا����ده ا� [��I اه آن�  .ای4 ;��ی &_�A �� qی% �0f#ص ھ5
� در ;��ی ��یRی�s;ا��  .آب را .% ;�5� از ��اI] و .% ��!�� از 

�اردھ��I %ی�A روی ��ی ( ;��ی را  I\] از رو>4 ;�دن �% در���; R>�ھ
�C�3 ��8G. 4<را رو( .   

�اردھ��I س ;#د;�ن��اaI د���Bه در ��ل ;�ر ��>�� و آن را دور از د���.  
�ی در ��ل $#ش آ��ن را ��ز.��8G بدر�;.  

  .;#د;�ن را دور از آب $#ش .�UBاری�

  .را &!�ر .�ھ��  ”0“، د;5% $#ش آ��ن آب�A %?'�&t@ از 
��8G. 4<را رو �C�3 ی��; R>� ھ

  .ده از د���Bه دو>�3% را از ��ق �G!��ھ�B8م �uم ا����
  


%�6Dدن د����ه   
Aــ�H از R�5O;ــ�دن، د�ــ��Bه را 3ــ��#ش ;ــ�ده و ;�ــ�ی را از روی �Aیــ%  .١

�ای ��E ای85� �� د���ن �3@ ;�ـ�ی را . �hBاری� ��د >#د. ��داری��
��8G. @5C.  

٢.  R>���8 ;��ی ی� �Aی% آن را QVI% ��.%ھG.. 
�ــ�ای R�5O;ـ�دن ;�ـ�ی از �ـ#اد Iــ#ی  .�ـ�و �Aیـ% را در آب &ـ�و .8G ;�ـ�ی .٣

��8G. ا����ده � .>���5ی
دا3] ;��ی را �ـ� آب یـ� ;5ـ� . ��.% و �Aی% را �� �AرP% .�5ار R�5O .�5ی�� .۴

��8; R�5O � .��ی( ظ�&!#ی
� د���Bه، 'ـ�&� آن را ��O\ـ�ً ��زدیـ� ;ـ�ده و در 'ـ#رت  .۵�U� د��ای ;�ر;�

ھ�<R از ��س &?ـRی (.�5ی��  را �� آب ی� ��س .�م R�5Oو$#د ر�#��ت، آن 
��8G. ا����ده( . 

�ای �Aک ;�دن ر�#��ت ��VCً �ـ% د�ـ�#را5QC] ھـ�ی ���#طـ% ��ا$Qـ%  .۶�
��8;. 
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  )ر��ب آھ��(ر��ب زدای�
�5.% ��;% ���� را  دوH�A از $#ش آوردن آب،  .١�A ی �% آب�ا2ـ�&% ;�ـ

��8;. 
�ارداده �% ��ق و'] .5 بدر .٢I %ی�A ی را �\�8ی� و آن را روی� .�ی��;�

، د�ـ��Bه ��Q از $ـ#ش آ�ـ�ن  .&!�ر دھ��را  ”1“رو>4 >�ن د;%5  .٣
�Qـ� ;�ـ�ی را  '\� ;�8ـ� ، د�I_% ٣٠. �% ط#ر 3#د;�ر ��3#ش �� >#د

  .�� آب �8P R�5O ��ر �!#ی��
�ار .�5ی�� �O  در '#رت .��ز .۴GO �8 ��رP ددای4 ;�ر را�>R�5O ًt��; ی��;. 

  

  �>�JKت =��
  KET-18B-248: ��ل 
  ھ�RO ۶٠/۵٠وWC  ٢٢٠-٢۴٠: و��Cژ 

  وات ١٨٠٠: �Iرت 
  
  

.Lزی M%N� 
� دور C#5Q� %Cاه �� ز���� د���Bه، آن را ھ5B!�5در '#رت از ;�ر ا&��دن ھ

�دن �#اد ��زی�&�� �F] ز.�<� 3#د، آن را . .��8ازی�; %Cروش ز�� z��V� %G?�
  .در ظ�ف $�ا<�.% �hBاری�
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