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 !�67 ��ای ا	���ده �34�5

 

  �&�1ت د	��3ه

  

 

  

a- ����� ا                    ز��ن د�������  !�b- ����� ز��ن � د���� 

c -  و .-,+ش ��دن /رو%$د�������� �	
 د��� ����� در�2 �1ارت -d         ا�

e- �45�                                                  f - �� درب �� د8

g- �� درب �:�%                                   h- �� ���8  

i- ���8 ��8                           �          j -  �>4ا  

k - 2+�2 @�دان                                       L -  B.-% C�82+�2 @�دان  

m- C�8 2+�2 @�دان                               n - ��%+@ F��  

O–         ا���اد8���Lه  -HI,                     p ��اردادن ����� ��  

q1 - �� رو%$ �+دن �L4-:4 اغ�O                 q2 - ا�� �Oاغ �L4-:4 رو%$ �+دن ��
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 4>�ت �;: ای���

از . ھ�L-م ا8�V-ده از و8-یH ���� ، ھ��:� �-یR4 5-ت ای��� �-ی� را رQ-ی  ��د 

 :�Y�2 ,+ارد زی� 

 .د����O راھ��- را ,^-[\� ��,-ی�5 .١

 .از د8���Lه ا8�V-ده �4-ی�5 .از ��-س �- 8^+ح داغ .+دداری ���5 .٢

 .�5ون �4-رت �� د8�L-ه 4�دیd %+�54+د�-ن  ا2-زه 54ھ�5 .٣

 .ی- .+د د8�L-ه را در آب ی- ,-ی\-ت دی�L ��و 4<�ی��85، دو%-.�، �^\-ت  .۴

 .ی- �- 8^+ح داغ ��-س دا%�� �-%5 %+دآوی�ان از [<� ,�� ��8 ��ق ا2-زه 54ھ�5  .۵

ی- .�اب %5ن د8�L-ه �� ھ� د[�H، آ�4ا  ، در j+رت 5j,� دی5ن ��8 ی- دو%-.� .۶

 .د8�L-ه را ��ای ��ر�8 و �\��� �� �\���@-ه ,k-ز �<�ی5. ازی��5 �-ر 5��4

 .از [+ازم ��j+� �>4-2 %5ه �� و�Y�8 8-ز54ه ��ای ای$ د8�L-ه ا8�V-ده ���5 .٧

٨.  dدی� .ا2-ق @-ز، �!-ری ����، ,-ی�Rو�� ی- ,:-�� آن nL4اری5د8�L-ه را 4

٩.  �Yj-� ه را در-L���ی �- دی+ا ��١٠ای �q+ی� ,�-p8، د8, ��ر ھ-ی اط�اف 4-8

 .��اردھ�5

� ��دن آن .١٠��� u�+, ،ه-L�ی- ھ�L-م �8ھ� ��دن و  ، ھ�L-م 5Qم ا8�V-ده از د8

 .52ا ��دن �^\-ت، دو%-.� را از ��ق �R:�5 و �nLاری5 د8�L-ه .�d %+د

vw8 دو%-.� را . ��ای 52ا��دن دو%-.� از ��ی�، ا��5ا د8�L-ه را .-,+ش ���5.١١

5�:R� �ھ�@� . :�5ن دو%-.� از ��ی�، .+د دو%-.� را ���Lی��5ای ���ون �. از ��ی

5�:R4 ای ای$ �-ر ��8 ��ق را��. 

 .���5 د�  د8�L-ه و2+د دارد، ��x-ر  ھ�L-,� �� ,-ی\-ت داغ در.١٢

�� از د8.١٣�x� F5�4 زی�اھ�-%+w4 ی�Y� Hه را �- �+ی-L��-zQ ا��ایy د,-ی  

 .د8�L-ه .+اھ5 5%

 .�-,{ً ,�ا�p �-%�5 رج ��دن ���8 ی- ,+اد داغ ،ھ�L-م .-.١۴

١۵.5��R4 � .د8�L-ه را �- ��8 ظ��:+ی� ���

١۶.5��R4 -ه در 1-ل �-ر را �� 1-ل .+د رھ-L� .ھ�@� د8

  .درون آن nL4اریy��، 5 از ظ���  د8�L-ه را ,+اد �nای� .١٧

روی د8�L-ه را ھ�L-م �-ر w4+%-5�4 و از ��-س ��ده و ,+اد �-�H ا%�\-ل �- .١٨

�ی .د8�L-ه Y2+@��ی �4-ی�5�O �� ھ�-L� .nL4اری5 ا8  ، رو%$ روی د8

�ی ھ.١٩Y� ��� ده از ظ�وف-V� .، �-,{ً ,�ا�p �-%�5درون د8�L-ه �L-م ا8
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8��d و : ریnL4 5ا ��ای$ ,+اد را درون .٢٠}� ،n�-� ،5�4 آن,�+ا-,. 

�ی ��� از و8-ی��j+� �>4-2 H %5ه در .٢١�O�� nL4ری5ا. 

�$ �nا از آن، از د8�yR ھ��:� ھ�L-م ��اردادن ,+اد در د8�L-ه ی- ��دا%.٢٢

 .ا8�V-ده �4-ی�5

 .ای$ د8�L-ه ��� ��ای ا8�V-ده .-�L4 ا8 .٢٣

از ای$ د8�L-ه ��� ��ای ,�-ر�� �� در ای$ راھ��- %�ح داده %5ه ا8  .٢۴

 .ا8�V-ده �4-ی�5

  !!ای, راھ��� را ھ��<. 34;�اری =���

  
  :��ای ��ر اول ��? از ا	���ده از د	��3ه

" OFF"� ��ی� وHj 4<-%5 و د��� ����� ز,-ن روی ,�ا�p �-%�5 �� دو%-.� � .١

5%-�. 

 .^\-ت را 52ا��ده و �- آب @�م و ,-یu ظ��:+ی� �:+ی��5 .٢

 .دو%-.� را �� ��ق ��d:. ً},5��� p�4 .5�4 �4+ده و ,5kداً �-ت را �^\- .٣

و �5�Y %+د آن از  دود ��ای �-ر اول، ��� ھ�L-م ا8�V-ده از د8�L-ه,�R$ ا8   .۴

�+��j ,� %+د . �� YQ  رو�$ �-ری د8�L-ه در �-ر.-�4 ا8 $ ای. �+ �5ھ5 

 .رو%$ �nLاری5 �- �+ و دود از ��$ ��ودد����  ١۵را �� ,5ت  ا��5ا د8�L-ه

رو�$ را در ,HI .+د ھ-ی �! ، u�2 ���8 آوری �RO  %�وع ھ��:� ��y از .۵

 .��اردھ�5

  
  4>�ت ����

% 5Q-��ای$ �+ �v . 5ه از د8�L-ه 4<-%�5ھ�L-م ا8�V-ده ��ای �-ر اول، �L4ان �+ی ,

\�+�ً �زم   x�4��y از ,. د���� رو%$ �+دن د8�L-ه از ��$ ,� رود ٢٠از 51ود 

��ی �\�� �nاھ- ,�d�� H، ا,- . �م �4-ی�5را @ �!  ��q� �k���- از ��y @�م ��دن 4

  .5ھ5,�
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  ���Cن �Bدن ��غ��ای  ��ا	���ده از 

  .در�2 51ا��� ����� �4-��5 ید��� ����� در�2 �1ارت را رو -١

��� ���5ی �B.-% B را رو -٢x, 2+�2 @�دان C�8 .-5 4:-�4 ھ�%-� pی ,�ا�

�ی رو%+@ F�� -� vw8 5 و%-� ��آن را ,��I � آq4- در ��Ij  q2 ��ار@��

5���. 

����-ً از و�8 ,�غ Q<+ر -٣x, را C�8 5دھ�. 

� وم%-.B د -۴%+@ F�� -� ده�� p�4 C�8 �L5 آن را� را در ط�ف د���� ��I,. 

۵- 5%-� �� .,�ا�p �-%�5 ,�غ در8  در وC�8 �8 ��ار@��

%�H آن در � ,��\ی �� ا4�q-ی �nLار�C�8 +I4 �� 5 را در ,HI .+د در �� -۶

 .%�-ر ,��+ط� ��ار@��د

 .ز,-ن ,+رد ��4 ����� �4-��5ی د��� ����� ز,-ن را رو -٧

 .�داOFF (@��5�4(و�\�  .-,+ش ی د��� ����� ز,-ن را رو ر �-�-ن �-رد -٨

- � .� ��:�5 و از %�-ر .-رج 5��-�4 �- @���$ �C�8 �8 B، �8 د��L آن را �� ط�ف �-

د�C�8 ،v را از ,�غ 52ا ی .-رج 8-ز�5 و �v از ��اردادن آن رو د�  ,�غ را از ��

5��-�4.  

  

  �� ����اا	���ده از 
�ای 2-� ��8 -١�  .���ون ��:�5را �- @���$ د8���Lه ،  ��

٢-  �� 5�%-� pظ�ف,�ا� ��ا ��را � �- �B ��� �-ر�O ��8. در و�\�  ,^Y+ب �-5% ��

5��� ����. 

�ا رو -٣��� $��ا ��ی �v از @nا%�,�ا�p �-%�5 . ��@�دا5�4 ���8، آن را �� درون ��

��8 �� ��. �� آن وارد 4:+دی در %�-ر .+د 5j -� 5�-�4  ��1,� ا� �� در8

 .�-ب را �<�5�5 �- �1ارت از آن .-رج �L4دد

�ا �- ز,-ن ��8 ����� �!  -۴��$ �-ب، د��� . )د���� ٣٠( %+د� , ��x� از v�

 .ز,-ن ,�-p8 ����� ���5 �- �!  %�وع %+دی ����� ز,-ن را رو

�ا , ��ر�8ی ��ا -۵��+ا5�4 در ز,-ن �! ، ظ�ف را ���ون ��:�5���>� -� 5 � �!  ��

�ا آ,-ده %5ه ا8  �- �4���8 را .-,+ش �+ا5�4 ز,-ن � در j+رت آ,-ده �+دن ,. ��

5��-�4. 
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�ا، ظ�ف را �� 2- -۶�ظ�ف  �+دن ,�ا�p داغ. ��@�دا5�4.+د در ی �v از ���ون آوردن ��

5�%-�. 

�-ً ��ا,+ش 5���4 �� درب  -٧�-q4ا���� �  .را �<�5�5 �

  EF4ه �0D �4ن
  .��ار دھ�5.+د ی را در 2- ��� ��8 -١

 .را �<�5�5 درب ��. �nLار��5 ���8 ��8ی ظ�ف .��� را رو -٢

 .ز,-ن ,�-p8 ����� ���5  ��� ����� ز,-ن ،�- د -٣

 .��ار دھ�� و���� ی رو رارو%$ و .-,+ش ��دن د���  -٤
 .در�2 ,+رد ��4 ����� �4-��5ی رو، د��� ����� �1ارت را  -۵

 .��@�داOFF (5�4(و�\�  .-,+ش ی در �-�-ن، د��� رو%$ و .-,+ش را رو -۶

  
  =+�ب =�دنEF4ه 

  .��ار دھ�5 �� و آن را درون ��n@  ���8ا%� ,+اد �<-ب را روی ��8 -١

�� 5qL4اری5 درب �� -٢x� ���4 را. 

 .��ار دھ�� و���� ی را رورو%$ و .-,+ش ��دن د���  -٣

 .در�2 ,+رد ��4 ����� �4-��5ی رو ، د��� ����� �1ارت را -۴

 .��@�داOFF (5�4(و�\�  .-,+ش ی در �-�-ن، د��� رو%$ و .-,+ش را رو -۵

  
  EF4ه ���H. =�دن �4ن

  .����� �4-ی�5 �٢۵٠ �1ارت را روی د��� در2 -١

 .��ار دھ��   و����  ی را رود��� رو%$ و .-,+ش ��دن  -٢
��ار  n@ ���8ا%�� و آن را درون ��� ,+ادی �� �-ی5 ��%�� %+د را روی ��8 -٣

 .دھ�5
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در ا4�q-ی . روی 51 ,+رد ��4 ��%�� %5ن ����� �4-ی�5 ، د��� ����� ز,-ن را -۴

  .5jای ز�4 .-,+ش ,� %+دز,-ن �\��$ %5ه د8�L-ه �- 

  

  د	��3هI��� =�دن 
��ای ��:��Lی از xO<�5ن ���O �� د8�L-ه و ایk-د �+ی 4-,^<+ع، �زم ا8   -١

  .�� �v از ھ��-ر ا8�V-ده، د8�L-ه را ���� �4-ی�5

٢-  d�. ه-L�ھ��:� �<H از ������دن، دو%-.� را از ��ق �R:�5 و �nLاری5 د8

 .%+د

  .��ق در آب ی- ,-ی\-ت دی�L .+دداری �4-ی�5، دو%-.� و ��8 ��از ��و��دن  -٣

۴-  �Lھ-ی رو�$ را ,-5�4 دی �RO آوری u�2 ���8 !  4-ن و����8 ���8، ظ�ف 

�.-�4 �:+ی�5w%آ Hو8-ی. 

۵- � .�4-ی�5 ���ون د8�L-ه را �- �-ر�O 5�4ار ���

� ��ای ������دن د8�L-هاز ��8 ظ��:+ی -۶�� H5 � و و8-ی��R4 ده-V� .ا8

، ا2-زه دھ�5 ھ�� �^\-ت و ��45 �-,{ً ��و رو%$ ��دن  ��y از ا8�V-ده ,5kد -٧

 ..:d %+د

 .�v از .-��� �! ، u�2 ���8 آوری �RO ھ-ی رو�$ را �- د�  ���ون ��-وری5 -٨

5��� � .vw8 آن را �- ی�R� d ا��V8 5�4ار ���

  

  :ھ<�ار ای��� 

ھ��<. د	��3ه را دور از د	��س =Eد=�ن ��اردھ�� و د	��3ه روH, را 

L4 0FI��H�� .�Hرت دا�.  
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