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��
  ���ت ��� ای
  .�ی%راھ��9 را �C $;:�b��� د1C��$ 	یE از ا�P1ده از د�V1ه، ا%�

ھ��Vم ا�P1ده از و�2X�" hi، ھg%9$ "�ی�e* 21fت �&8 ای2�9 از d9Bـ$ 
  :��ارد زی� ���lً ر\�ی+ .�دد

  
١. Cی%�1��$ د���C $;:�b� +Xه را "� د�V1 .راھ��9ی ا�P1ده از د
٢. �%*�* +
�دن  ی"�ا ."$ �bح داغ د ��d"هیـ�V1ـ
ـ+ دادن د�R � ،   از

V1 .ا�P1ده *�9ی%� آن�ه %د
 .و:�1ژ "�ق �2C�A "�ی� "� و:�1ژ د�V1ه "�ا"� "�-� .٣
 .�9ی%�� د�V1ه در آب ی� ��ی;�ت دی�dB �V.%�ی *ی8 "�ق % "�دناز C�و .۴
 ."$ د�V1ه "�-%� ��د��نp -�ن ی���lً ��اoX *�د .۵
Xــ�ارداده و دــ�V1ه، آن را در وrــ;%+  Kــ���ش  ھ�Vــ�م \ــ�م اــ�P1ده از .۶

 ."gs%� دو-�K$ را از ��ی�
� �gــ1�ك "ــ� یــا.ــ� از ��. �ی%ــدــ�V1ه اــ�P1ده *�9 ی� �Bا.�*ــ$ "ــ�ایــاز �� .٧

"ـ�ر زیـ�د، �s9ـ	 اـ+ "ـ$ \dـ+ � %ـV� ا�P1ده 
�ید X�"2 ید�V1ه ھ�
 .�Kب 
�ر *��s د�V1ه

٨. �Vه ، ز�ـ�*2 �ـ$ھ��V1ـ
+ دادن د�R ا مwـ+ ، داغ ی�ـ� از 5ـ
ـ��lً  ا
-�" oXا��%�. 

'%ـ� و ـ�bح داغ  یاز آوی�ان -�ن %8 "�ق از �%� و '9ـ�س آن "ـ� ا-ـ%� .٩
 .�dB.%�ی ��%�

�fــY1� آن  وــ}و در را روی یــ6 ــD zbــ�ف و ��یــ�ار  :Pbــ�ً دــ�V1ه .١٠
 .*�9ی%�

 .از د�V1ه ا�P1ده 
�����د��ن  �%�ھا�Bزه * .١١
ــ�ز*�ه دــ�V1ه، اــ�P1ده  .١٢ $d%ــاز :ــ�ازم Bــ�*�D�' 2ــ%$ -ــ�ه "ــ$ و

 .*�9ی%�
 ی� رویـ� �Yـ�وم در "�ا"ـ� Rـ�ارت %ـ5 یgـ$ ا%zb - ی�خ 
	 را رو .١٣

"�� zb .�ی��از%"$ 
�ر * ی� ��ر�$ ای 2
در�Dرت ��D$ دی�ن %8 "ـ�ق، دو-ـ�K$ یـ� Kـ�ب �ـ�ر*e�دن و Dـ��$  .١۴

ن �Kد د�V1ه، آن را "$ ��ر *%��ازی� و "�ای ';9%ـ� "ـ$ ';9%�.ـ�ه �Gـ�ز دی�
 ."��ی�

ھ��Vم \�م ا�P1ده از دـ�V1ه و ��Xـ| '9%��ـ�دن، دو-ـ�K$ را از "ـ�ق  .١۵
� "�دا-ــ1	 از آن، اBــ�زه یــE از Xــ�اردادن bX;ــ�ت در دــ�V1ه %�ــ. "geــ%�

 .p�K -�دد�V1ه � %دھ
 .*�s%� ا�P1ده $�K*در �Kرج از ای	 د�V1ه از  .١۶
 .*wVاری���Gورت ���"| R�ار'2  د�V1ه را در .١٧
~ آن ی';ـ� ی�
ـ�ر �Gـ�ز "ـ�ا%، از ';�D9رت ���o *�ـ�دن دو-ـ�K$  در .١٨

 .�%~ *�sی� ';�ی� %�Kد'�ن آن را ';9. �%
p9 ",�اھ
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١٩. �%�e*�%9' آن $"�g� ی2 ی��gC�8 ظ% .د�V1ه را "� 
٢٠. ���� : of�* از از ظ�ف {YC ه�V1 .�ی%ا�P1ده *�9د
 .	 د�V1ه YC} "�ای ا�P1ده 2V*�K ا+ای .٢١
از د�V1ه YC} "�ای آن �$ �$ "ـ�ای آن ـ�1K$ -ـ�ه اـ+ اـ�P1ده  .٢٢

 .*�9ی%�
  

�� ای� ���  راھ�
� را �!��اری �
�ی �د

  
   &%$�ت ��خ "�

  

  
  


�1�ل .١ $OPD  
 R2�ار' یا:�9+ ھ� .٢
٣. V1 ب�ه در%د
۴. $*�" 

2 

3 

6 

1 

4 

7 
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 ��-�P- Eف .۵
 ظ�ف �,+ .۶
 �92ید
9$ ا .٧

  
  

                        
  
  
  
  
  

                    
  ا*��                                                                       

  
  
  

                                     
  
  
  
  
  
  
  
  

$C�ی$ دو ط�� 
 

	
%4 ظ�ف �خ  $F�� ب���  
 

و '�ری ���ب  
 "�-1$ ��دن

 

29% ظ�ف 
���ب ��دن   

 

pV�� 
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����خ *� �()'�ت �  
  وات ١٢٠٠ – ١۴٠٠: �Xرت 

 +%C�1� ١٠: ظ%:  
  ھ�'� ۵٠و:+  ٢٢٠ – ٢۴٠: و:�1ژ 

  ��-of�* E: ظ�ف �,+

  
  �ا��� ید���را,$
+ ھ�

١. V1D pـ�ا یـ�ن %� '� "� -ـ�%را "$ ط�ف "�? "gs � و آنی�%را "V ب�ه در%د
;rدر%از و 	1C�.ار�X + .�ی��9b	 -� ب+ در
  : ھ�gار

  .�%X z�ار*1C�V$ ا+، آن را رھ� *OD +%�s%در وr;ب '� در
 

√                   

  
 .�یو ��اد را در �خ 
	 "wVار) �ز%در�Dرت *( 2م �B*�ظ�ف �,+ و :�از .٢

�,+ از �R:ـ+ ��gKـ2 اـ�P1ده �ـ2 *�9ی%ـ� ، اط9%�ـ�ن �%ـ�ا  یا.� "�ا •
 + .��%� �$ ��6V "$ ط�ر oA* z%OD -�ه ا

• �f� ار' ی�ن ��اد "$ ا:�9+ ھ�%از�R2 .�dB%�ی �
 .� '� *�fزد%
 .�ی"��� را "$ ط�ر z%OD بدر •
 .�%د�V1ه را "$ "�ق "�* .٣
۴.  $9
دـ�V1ه "ـ$ وrـ;%+ ا*�1ـ�ر . �%�sـ�ر gCـ�ردھیرا  "���Kش/ رو-	 "د

 .�یآ 2در�
۵.  $9
و *ـ�ع 5ـwای �ـ�رد *�ـ� را ا*1,ـ�ب  �%را gCـ�ردھ "Kـ���ش/ رو-	 "د

��+ -�ه در �C�R$ د�V1ه B&+ �,+ 5ـwای ز��ن و درR $B�ارت . ��%� 
 .-�د �g*2ن داده �) E)LED یOPD$ *�9 یروا*1,�ب -�ه 
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� ، "ـ$ -ـ�ط ای�eـ$ *ـ�ع 5ـwا را 8% 
�%ز��ن و درR $B�ارت را '��� %'�ا* �2 .۶
 �%�e* ا*1,�ب. 

٧.  $9
 .�1P%راه "د�V1ه � '� %را �gCردھ "���Kش/ رو-	 "د
8 -ــ�ه "�ــ�، ا:�9ــ+ ھــ� %دــ�V1ه "ــ$ درBــ$ Rــ�ارت '��ــ یھ�.ــ�ه .��ــ� .٨


ـ�ر یا. .�دد 2-�د و �� از 
8 -�ن .��� دو"�ره رو-	 � ���K2ش � 	
 .-�د 82 -�ه 's�ار �%ن ز��ن '���ی'� ��

را  بدر ی�، د
9ـ$ رھ�ـ�ز%دا-ـ1 را�ز "$ اCـ�ودن �ـ�اد %ا.� در ز��ن �,+ * .٩
دــ�V1ه Cــ�راً .ــ�م 
ــ�دن را �X�1ــL . �%را "ــ�? "gsــ ب� و در%gCــ�ردھ


ـ�ده). �"�ی 2ا�� ��EK ظ�ف ادا�$ �(�Kاھ�
�د  $Cـ�rرا  بدر ، ��اد را ا
 .�C+ی�,+ ادا�$ �Kاھ� . �ی"���

دو-ـ�K$ را . -ـ�د �2ه �%"�ق -� ی8 -�ه، �Dا%�ن ز��ن '��ی�� از �� .١٠
��اXــo داغ "ــ�دن �ــ�اد  .�ی%ــ� و �ــ�اد را از دــ�V1ه Kــ�رج *�9%از "ــ�ق "gsــ

zb � ی�%�dB. ی"�ا. �%"�- 	1K�� یp \�ی� ��اد و ظ�ف داغ ی�، ز%از 
  .�ی���wV" oار

. �ر داغ اـ+%� 
$ "f%�ن �,+ "$ د1$ ظ�ف د+ *�*ی:�Pbً در ��: ھ�gار
  .�ی�ور%�ون "%" از داhK ظ�ف ا*����اد را "� 
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  ��0ه ا����ده از ��خ "�
  
  

  
  
  
  
  

2 1�ا��  �)�89 7)5 ی5,�6 ھ� ی��ول �
  

5,�6  
  درج 6�ارت

  ی(���د 7
  ی(���د ز��ن 7

  >� د&
  �+ ���=یو��

  ی(���د 7
>��?  

�    ھ9$  ١۵  ٢٣٠  |ی

�دن "�ی�*2  ٣٠  ٢٠٠  $B�B pV��  X 

�دن ���ب  

  "�-1$ ��دن
٢  ٢٣٠۵  

   ی'�ر
  �2%$ �ی��

X  


%p  
٢٠  ١٨٠  

  ظ�ف �خ 
�دن
  $ دو ط�C$ی��

  

  �1ا%�
١  ٢١٠۵  

  ظ�ف �خ 
�دن
  $ دو ط�C$ی��

  

    ھ9$  ١۵  ۶٠  ی42 زدای
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D�'%� $2  ۵-�د وزن ��اد از 
C Eـ�ض، %در �R:ـ+ �ـ. g* �1gـ�د%�d.�م "%

�دن  "�ی�*2 ��دن ، "�-$1 
�دن و ���ب$� K�ـ+"� �ـ. E ظـ�ف ھ9ـ�اه ا

 یرو *gـ�*V� �ـ��s%� .EKـ�ر gCـ�ردھیرا  � �ـ�EK%ـ، 
EK�� ��:d  ی"�ا
�9* $OPDك �ی�� E2 د�-.  
� %ـ
d. �د%ـ. E2 ا*Gـ�م �ـC E�ض "�ون �ـ�V%� +%K� در وr;ید ی�R:+ ھ�
EK��  ردھیرا�gC ر��s%EK�� �' � م -�د�G*ا.  

  

$Aد 7 ی5 ھ� و���یو�� ی(=��� +�  
  
��ی�7�  و ظ�ف ��خ "�دن � دوط

  
  
  

%29 ��ی$ دار "$ دو ����ر ا�P1ده �2 -�د 2�%ی6 ط�ف آن .  از ای	 
دارای ��ی$ "��d ا+ �$ در ظ�ف X�ار �2 .%�د و در *G%1$ ��اد روی آن از 

ا.� از ط�ف �,�:L در ظ�ف .wا-1$ -�د ). ��ی$ "L� )��d ظ�ف dD�C$ دار*�
%29 در �L ظ�ف �Y1f� �2 -�د و * 2�% L� $" �1ً ��اد روی آنG%1

-�9 �2 '�ا*%� ھ�ط�ر �$ ��یd%� ��اد ). ��ی$ ��'�ه( ظ�ف *�دی�K �1eاھ�� "�د
"�ای ��ادی �$ ا*�ازه "�رگ دار*� از ��ی$ . را �Y1f%�9ً روی wV" 2�%اری�

� زود'� ��اد روی ��ی$ "�d. ��'�ه و "�ای ��اد ���6 از ��ی$ "��d ا�P1ده ��%�
  .�,1$ �2 -�د 

 
%29 ��ی$ "��d ی� ��ی$ ��'�ه .wا-1$ و  2�%ظ�ف �خ ��دن را روی 

"�ای �,+  .^� .�-+ ی� ��اد دیV� را "�ای �,+ در ظ�ف X�اردھ%�
در �Dرت :�وم B&+ . ا1%6 و ���ب د*�ه از ای	 ظ�ف ا�P1ده ��%� 

�dB.%�ی از 6gK -�ن "%E از �R ��اد �2 '�ا*%� h�X از X�ار دادن ��اد 
  .ف �29 رو5	 روی آن ا^�ی *�9ی%� در ظ�
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E!��  
 
  

  
  

4% )$d%�(  8 ��دن آنeO� 6 ھ� و �%� ھ� "�ایV�� و ��%� و از�C را در ��غ
%4 ، ا�P1ده *�9ی%� �^� ی6  )$d%�(  �Vدی �را در �راخ 6bd5 و 

  .آن را در -%�ر ظ�ف �B "%��ازی�
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�دن ی��ر* ��F�  *=�ب و 1
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در آن %o ز�%�2 و ی� ��اد ���2e �$ *%�ز . را "�ز ��%�  '�ری در��ش ظ�ف
در �Dرت :�وم �dB +&B.%�ی از . "$ �خ ��دن دور '� دور دار*� "�ی�ی� 

6gK -�ن "%E از �R ��اد �2 '�ا*%� h�X از وارد ��دن ��اد در '�ری  
B�B$ ���ب ،  "�ای '&%$ ���ب ��G$ و ی�. �29 رو5	 روی آن ا^�ی *�9ی%� 

  .�2 '�ا*%� bX;�ت ���6 ��غ و .�-+ در ظ�ف '�ری "�ی�ی� 
 4% ا�P1ده *�9ده و ظ�ف -�ح داده -�ه ���6V$ در ",d%�(  E$(از 

%4. را �8eO ��%� '�ری �^� ی6  )$d%�(  �را در �راخ 6bd5 و 
��اد ی� و آh%B  "�ای "� دادن ',9$ ، .دیV� آن را در -%�ر ظ�ف �B "%��ازی�

 �Vده ��%� دی�P1 .�2 '�ا*%� از ظ�ف '�ری ا
  
  
 

  ظ�ف � 
� *=�ب *�دن
  
  

  
  

را ، آ*&� ی� ��اد دیV�   ، ��غ ، ��ھ2 .�-+"�ای ���ب ��دن 'e$ ھ�ی "�رگ 
داده و  در ظ�ف X 29%�ارداده  و در��ش آن را �8eO روی ��اد �gCر

%4. "���ی� �^� ی6  )$d%�( �دیV� آن را در  را در �راخ 6bd5 و 
در �Dرت :�وم �dB +&B.%�ی از 6gK -�ن "%E  .-%�ر ظ�ف �B "%��ازی�

از �R ��اد �2 '�ا*%� h�X از وارد ��دن ��اد در '�ری  �29 رو5	 روی آن 
  .ا^�ی *�9ی%� 
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  *=�ب � �H ی�7
  

  
  

 $d%ـ"�ای ���ب ��دن و "$ g� 4%%�ن 'eـ$ ھـ�ی .�-ـ+ و �ـ�غ از ایـ	 و
 ��Vـ�6ـ$ در ",ـd%�(  Eـ$(از ـ%4  ا"�1ا  "�ای ای	 ����ر. �9ی%� ا�P1ده *

"ـ$ دو ـ� آن  را %4 ���ب YdR$ ای �Bیا�P1ده *�9ده و  -�ح داده -�ه
�%�� hA1�  .4% �^� ی6  )$d%�(  ـ� آنVـ� دیرا در �راخ 6bd5 و 

%4 ھ�ی �,�Aص ���ب را در -%�رھ�ی YdRـ$  .را در -%�ر ظ�ف �B "%��ازی�
  .-1$ و د�V1ه را راه ا*�ازی ��%� .wا
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����   
���*�$ ا.� ا�fRس ��دی� �$ w5ا �� از �,+ 6gK ا+ و *�K 29اھ%ـ� 
��"C 2�اوا*2 ھ8 دا-1$ "�-ـ� ، �Xـh از راه ا*ـ�ازی دـ�V1ه "ـ� اـ�P1ده از 

  .ا^�ی رو5	 ، w5 zbا را �29 ��ب ��%� 
  

  

  

  
  


�دن �"I  
� ً�Pb:%9' از E%زه د�Bدن ا�
  .� "�*$ د�V1ه p�K -�د%ھ�

• � ً�Pb:%9' از E%gs" را از "�ق $K�-دن دو�
�%�. 
 .�ی%� *�9%"�*$ د�V1ه را "� ��ر�$ *�9ار '9 •
• dK2ظ�ف دا �*�B ب��*�� در آن 2و :�ازم� ��$ دوط�Yـ$ یـخ 
ـ	، ��، 


�%8 '9ی��ه �lی�ه را "� آب و ��اد -�%و 5 �%�. 
 .�ید�V1ه را در آب C�و *�� •
  

 ً�Pb: �
��B h2*�یh�X از ا�P1ده ��Gد از و pgK آن ھ� را ،%�.  
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5Jزی K 0� ��6ظ5 از  
  

"�ای �PRظ+ از �O%} زیf+، و�ی2X�" h از ��ر ا�1Cده را "� ا�س �Y�رات 
��gر �Kد و ��b"� ا�1*�ارد ';%%	 -�ه در �%f$ ھ�ی آ-��ل �Bا.�*$ 

  ."wVاری�
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