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 ��ای ا���ب ایـ� �ی�ـز �� �� �ھ�,�ـن �ـ*  #ا�(ـ� ھـ'  آب را $ـ#ش . �  ��ی

ور-� و ھ' -2 01/ن �ی .ـ#ارا �ـ#ش $ـن ��-(ـ�)� . �ایـ� د9ـ�8ه ��6ـ45 از یـ
 ظ�1(< =�ا>;� � 1* ، ی� @��ی ز-�B یـ�(G(�� و ی� 0)9*  C٧/١#ری �I ( ـ#شK

��� داغ ، ��O#ص C#ری ھ��اه � د@�� Kـ�#ش . ط�ح �* �QRB ��4 ی� �یI
@�ـ�ی را روی 9ـ(0* و در �Qـ4 را�ـT . و رو�� @�دن و ی� را�S$ Tـ< @�ـ�ی ا9ـ<

�V(ـ< �ـ��C . UKار دھ(� C ـ#دK 4Q� را دارد  ٣۶٠@��ی در �9ـ(0* �ـ یـ� . در$ـ
�#د ٢٢٠ – 9٢۴٠(' ��ق ، �� ��ق  *� 4Bو >Gو.  
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  ای
�� ��� ���ت
ً ای�R_G �ده و �8#�8*  د���1R�9ای�0*، روش ا 'S� توی �5= �راھ�0 را @

ی(��� aR= ی�b� �b$ده و آ��ا ��ای ��ا�@ �bG  .��S8اری از د8�9ه  ا9< �_
  

���
��ت ��  
ده ��ی(� -١R�9ه ا�c ای� د���1� راھ�0 از د8�9_�. 
٢- آب درون @�ـ�ی  ـ . ن ی ا�1اد �ـوارد �Cاردھ(ـ�د8�9ه را دور از د��9س @#د@

 .�� * eI از $#ش آ��ن ��(ر داغ ا9<
� دی�ه K#دداری @0(ـ� و د9ـ�8ه  -٣��B هدرB#رت �(ز ��  �b(�، از  �b(� د8�9

ه �/ز ���ی�.�)�b  � .را �
  

�ارت���ت ��!�ط !" !�ق و � 
�ـ#ی� @ـ� و�Gـژ  -١ �g�_� ،ی, ��ق�I �� �K�ل دوO 4 از ا�C �ـ�ق �Oـ�1* �ـ

��� ��ژ د8�9ه �6�Gو. 
ده @0(� -٢R�9ز�(� دارد ، ا �ل �O ا � .از �Iی,ی @
� را از ��ق �65(� -٣K�ده ، دوR�9از ا eI. 
� از �Iی,، 9(' را �65(� -۴K�� را �8(�ی� و �65(�. ��ای $�ا@�دن دوK� .دو
۵- �)-� دی�ن 9(' ��ق، د8�9. �� �ً 9(' ��ق را ��ر9* ����B رت#Bه را در

ی(��� iی#b  زر �/@�)�b  cر �(�0ازی� و 9(' را از ط�ی@ ��. 
ی د8�9ه ھ80م @ر@�دن داغ �ـ* �ـ#د ، �ـ� آ�Sـ د9ـ<  -۶S���C از *kb�

ی(�. �,�(� �� /� .C#ری و @��ی را � .���1 د8�9(�ه ، $
٧-  �Vbـ�� و 9ـ(' �ـ�ق �ـ �0ـ�l =�ار ـ* و K� د8�9ه، دو�ـ@ �)�� mCا��

س ��ا� ��� ���. 
٨- ��� ���� و 9(' ��ق � آب  �س ��اK�� د8�9ه، دو@ �)�� mCا��. 

  
��ت ��!�ط !" ا����ده از د��$�ه� 

� ط�ا=ـ* �ـ�ه  -١�ده Kـ�8* و @رھـی �6ـR�9اً ��ای ا�OQ0� های� د8�9
  . ا9<

ده �05(� -٢R�9ه ای �ز ی ��ط#ب از د8�9k1 در. 
 .�o8اری� ھ�., C#ری ی @��ی را درون �ی�5و�1 -٣
ــ�ق  -۴ � را از �Kــ�دن، دو�ــ ــ� و  �(,@ )�b  مــ ده، ھ80Rاز ا9ــ� eــ I �ھ�(6ــ

�)65�. 
ف -۵B q_9 ��< �Cاردھ(� ، �rQ'د8�9ه را روی یs و. 
۶- � .د8�9ه $V#.(�ی ��ی(��ن 9(' ��ق از آوی,ان 
٧- e)K نده �05(� ، � د�9R�9ه ا .از د8�9
� را 1ـ#راً از. درB#رت ا�1ـدن د9ـ�8ه درآب، �ـ� آن د9ـ< �,�(ـ� -٨K�ـ�ق  دو�ـ

ده �05(�R�9ه ا .�65(� و از د8�9
ت �1و �05(� -٩bی� و 9(' ��ق را در �K� .د8�9ه، دو
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� @��ی روی 9(0* - ١٠@ *�ی�(ھ80I (اردارد، درآن آب ��ی,ی��C. 
ی(ـ�را u1ـT �ـ آب 9ـ�د و  �(ـ, @��ی  - ١١���I .ت د-8ـ�در >�ـ�ي  ی راھ�.ـ, �-bـ

�-,-��. 
١٢ - �wx از U)� ا@;� در @��ی�= >"MAX" آب ��ی,ی�. 
١٣ - Tu1 ص @��ی را#O�� Tرا� c-روی 9(0* از ط�)�یI (�)یده ��R�9ا. 
ی(� - ١۴�� �I ه، @��ی را .ھ�(6� C�4 از رو�� @�دن د8�9
ی�( U)I از ��دا��� @��ی از روی 9(0* - ١۵I(�)0@ ش#�K ه را .، د8�9
ده از @��ی ی C#ری، در - ١۶R�9م ا را ���0ی� بھ�(6� ھ80Sآ�. 
� داغ  - ١٧QRـB را  روی *Gھ80�* @ـ� د9ـ�8ه رو�ـ� ا9ـ<، ھ�.ـ, Cـ#ری Kـ

 .�o8اری�
١٨ -  ًw�U)I از @0ر.oا���،  �(,@�دن ی ر9#ب زدایـ*، ا$ـزه دھ(ـ� د9ـ�8ه @ـ

0� .�ددK. 
ی� �Cار - ١٩I ی روی��@ � C#ری ی@ *� �05(� ھ�., ھ80/� .دارد، آن را $
 .(�@�دن @#د@ن � د8�9ه $V#.(�ی ��ی از �زی - ٢٠

 

  !ا,+ د��$�ه *() !�اي ا����ده &��$� ا�%

  
  ط�ز ا����ده

  0.1 از او/.+ ا����ده
رج @�ده و ����m ھی آ�Sـ را $ـ�ا  -١K �0ی� �ت د8�9ه را از ���b_C �)V@

�)0@.  
ی(� -٢�� ,)�  ًw��U�� c  �(,@�دن و ��S8اری( د8�9ه را @_�.( 
�_ـ�c (ب را �ـ� $ـ#ش آوریـ� Iـ� از آب @ـ�ده و آ)  MAX(@��ی را  ـ =ـ� ا>;ـ�  -٣

 ).��U $#ش آوردن آب
۴-  �V=��١  ر ا�/م دھ(� ٣ی  ٢را  ٣ �. 
ده �05(� و آن را دور ��ی,ی� -۵R�9ه ، ا�)� .از ای� آب $#

  
  �6ش آوردن آب

  .��داری�) ٣(را از روی 9(0* )  ١(@��ی  -١
 .را �ز ��ی(�) ٢(درب @��ی  -٢
�ـ(� . از آب �I@0(ـ�) @;�@��ـ� از KـT =ـ�ا(@��ی را �� ا��ازه د�Gـ#اه  -٣� mـCا��

 .روی 9(0* آب ری��� �6#د
� آن �0(�ه �#د -۴)V@ ای�B � و 61ردھ(�  �� .در @��ی را .oا
۵-  �K�� و دو��ی� .oاI ی, �,�(�) ۴(@��ی را روی�I � .را �
�#ش @�دن @�ـ�ی  -۶K و ���ـ�اغ . را �ـ� طـ�ف Iـی(� 61ـردھ(�) ۵(د@�� رو

 ���#د�6��8 رو�� �#دن @��ی رو *�. 
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� eI از $#ش آ��ن آب، @��ی �ـ� طـ#ر K#د@ـر Kـ�#ش �ـ* �ـ#د -٧)�s �0� .
�ـ�� �ق �* ا��1 @ـ� درب @�ـ�ی @ـ�wً ��ـ�R ا *�. K l_C#د@ر @��ی ز�

�#ش �* .�ددK '�8 @��ی ھ� .��اغ �6
٨-  �� B�� @0(�  ـ د9ـ�8ه 0Kـu)Cار دی�8ی آب، ��0 د�u� از $#ش آوردن U)I

�#د. 
� را از ��ق �65(� -٩K�ده، دوR�9از ا eI.  

  
  دم ;�دن ��ی و :�م �$�8ا�7+ آب

1* �ی  -١B)۶ ( ری#C را از)ور-�) ٧ .�(�ون �(
o8� *1اری� -٢B ای را در ��)@ ی �G#�b* و ی�. 
1* را �� داC 4K#ری ��.�دا�(� -٣B.  
. یـ�را �o8ار) ٨(آب را در @��ی �� $ـ#ش آوریـ� و در Cـ#ری ��ی,یـ� ، درب Cـ#ری  -۴

 .�(U از TK =�ا@;�، آب در C#ری ��ی,ی�
۵- ���#ش /د@�� روK)ردھ(�) ٩د>�ـ�  0~ـ(' را ، 61ـر . روی 9(0* را 61

ی دم @6(�ن �Cار �8(�د � >Gی6ـ�8 . دھ(�   در =��LCD  �رو�ـ� و در$ـ
��وع �� .�م ��ن �* @�0 . را �6ن �* دھ� ٨۵=�ارت  �QRB e�9 . 

0~(' ��-(� ٩٠و  �٨٠ �*  #ا�(� در$� =�ارت را �( -۶ . 
� داغ Iــe از  -٧QRــB۴ ش �ــ* .ــ�دد#�ا.ــ� �ــ* . 9ــx< �ــ� طــ#ر K#د@ــر Kــ

�)0< ���� دو�ره د8�9ه را رو- � .K#اھ(� .�م ���ن ادا�
٨- ��ر، د@�� رو@ �C#  ردھ(�/��ای�#ش را دو�ره 61K .  

  
  دم ;�دن >��ه و :�م �$�8ا�7+ آب

1* �ی  -١B)۶ ( ری#C را از)ور-��(�ون ) ٧)�. 
٢- �-,-�� *1B ه را در#SC. 
1* را �� داC 4K#ری ��.�دا�(� -٣B.  
. را �o8اریـ�) ٨(آب را در @��ی �� $ـ#ش آوریـ� و در Cـ#ری ��ی,یـ� ، درب Cـ#ری  -۴

 .�(U از TK =�ا@;�، آب در C#ری ��ی,ی�
۵- ���#ش /د@�� روK)ردھ(�) ٩د>�ـ�  0~ـ(' را ، 61ـر . روی 9(0* را 61

ی � >Gی6ـ�8 . دم @6(�ن �Cار �8(�د دھ(�   در =��LCD  �رو�ـ� و در$ـ
��وع �� .�م ��ن �* @�0 . را �6ن �* دھ� ٨٠=�ارت  �QRB e�9 . 

0~(' ��-(� ٨۵و  �٧۵*  #ا�(� در$� =�ارت را �(�  -۶ . 
� داغ Iــe از  -٧QRــB۴ ش �ــ* .ــ�دد#�ا.ــ� �ــ* . 9ــx< �ــ� طــ#ر K#د@ــر Kــ

�� دو�ره د8�9ه - � .را رو�� >K�)0#اھ(� .�م ���ن ادا�
٨- ��ر، د@�� رو@ �C#  ردھ(�/��ای�#ش را دو�ره 61K.  
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�دن ;=.
  د��$�ه<
�#د �0K ه� را از ��ق �65(� و �o8اری� د8�9K�  .U)I از  �(,@�دن ، دو

ده � آب  زه �#6-(� •R�9ر ا� د9ـ�8ه و 9ـ(0*. >��ی را eI از ھ� ����)�یـI (
6K e�9 ار  �(, و��� �ر�I � @0(�را � 

� C#ری  •@ �)�� m6#-(� ، �#اظ� >Cد رج >0(� و C#ری را �K ری#C 1* را ازB
�0r6� .�)-#6� *-#61ظ� �)� .�*  #ا�(� C#ری را � د9< - در �

1* و درب C#ری را � -2 ��س ��م و �C �0_�ه �-l ظ�#61-* �#6-(� •B. 
ب  Cــ#ری را در �ــ*  #ا�(ــ� Bــ1* و در. آ�Sــ را آ�6rــ* >0(ــ� و 6Kــ2 ��-(ــ� •

�(� ظ�61#-* ھ' �#6-(��. 
1�، آن را ��0 9x< درون �VQ#ل �9>� -ـ آب  •B ك >�دن ر9#ب درونI ای��

 .o8� #�)Gار-�
  
  

  ھ?8ار 
��ای  �(, >�دن د8�9ه ھ�., از �ـ�س 9ـ(��، �ـ#اد �ـ#-�0ه ا9ـ(�ی -ـ ا�ـ,ار  (ـ, 

�)0r� دهR�9ا #C� �0��.  
�(� ظ�61#-* �6#-(�ھ�., >��ی را در آب �1و ���-�   .و در �

�)-�ت ��V$ *C#.(�ی ��O ن ا�� e)K از.  
� از �ـ�ق �(ـ�ون و د9ـ�8ه 0Kـ2 �ـ�ه K�ـ(� >ـ� دو�ـ� mـC4 از  �(,>ـ�دن ��ا�C

���.  

  
  ر��ب زدای�

 �ً و�C* >ـ� 9ـ��* آب �ـB#O�� د#� *� �)6� �ی آب ��b#�ً در >��ی  Sr��
��� .��< �  .ی را ر9#ب زدا-* ��-(�در ا-� B#رت �زم ا9< >

ده >0(� R�9ا #�)G آب - �  .��ای ای� @ر �*  #ا�(� از �9>
#�)G ده از آبR�9ا  

-(ـ� و  G .۵٠(�� آب را در >�ـ�ی �/ـ#ش آور-ـ� ١�� �19ـ* 9ـ* آب G(�ـ# �ـ� آن ا�ـ
 ��� دو�ره آب را �/#ش آور-�(�o8ار-� -2 9x< در >��ی ��rون آ���.(  

�ده از �9>R�9ا  
�ـ�ون ( 9* 9* �9>� را در >��ی ��-,-� و �o8ار-� -2 9x< در >��ی ���ـ� ۵٠٠

� آب را �/#ش آور-�rآ�.(  
  .eI از ر9#ب زدا-�، @��ی را � آب  �(, �6#ی(�
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 8.,���* "6�> ً��A/:  
ده * زدا-ـھ�., ��ای ر9ـ#ب  -١Rـ# ا9ـ��)G و آب �از �ـ#اد د-8ـ�ی �ـ� $ـ, 9ـ�>

�)0r�.  
ای� د8�9ه � -٢R�9ا1ـ�اد�ای ا ی @ـ� $�ـ�ً یـ ذھ0ـً �ـ�  S0ـی* ده @#د@ن ی

در �(���0C �6ه ا9< �#ارد� ��Kی< @�00 ی ا�1اد �وارد 9xای�0* را ر. 
٣-  ��ـ(�ن آب داغ �ـI ـ�x� ��(� در >��ی �(U از ا��ازه آب ��-,-� >ـ� mCا��

ً >��ی را � 9(0* . �(�ون �* �#د��=)�یI (�)-ده ��R�9دش ا#K. 
��ه ا9<ا-� د -۴ ��K9 ���8* و �4Q ھی �6K دهR�9ه ��ای ا8�9. 

  

  �?�CDت *��
ژ �G٢٢٠ – ٢۴٠: و  >Gھ� , ۵٠و  

  وات ٢٠٠٠: �Cرت 

  
��E� F.) زی�%  

ده ��#دن آن، ای� د8�9ه را �ـ ز�Gـ� ھـی R�94 ا�C ه ودرB#رت از@را�1دن د8�9
 ا9ـ���ارد =RـV�� *G#�b� . a#ط �05(�� c��Qـ(T زی�ـ< �Qـ4 ز�ـ�.* آن را �_

  .K#د �� دور �(�0ازی�
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