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  راھ���ی ا	���ده از

  ��ا 	�ز
 

  
 ���ت ��� ای���

. ھ�"�م ا� ��ده از و��ی� ��� ، ھ���� ��ی� ���ت ای�� ��ی� را ر��ی� ��د 

  :از '�&� %$ارد زی� 

، ای1 د, �0� راھ��� را �� د�� %/�.-� ,�%�ی�� از د� "�ه �+� از ا� ��ده -١

  .و ��ای %�ا'-� �-�ی 3�2 ����

 ."�ه را در آب ی� %�ی-�ت دی"� ,�و �+�ی�دو8�9�، ��7 ��ق و د�  -٢

 .از �@دی? �9ن و ��زی ��دن �$د��ن �� د� "�ه '&$=��ی ���ی�� -٣

��C@ �$ار و ���ده ��دن �/-�ت و %$�B  و ھ�"�م ��م ا� ��ده از د� "�ه -۴

 .را از ��ق ����� دو8�9���دن آن ، 
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 .از ��Cس �� ��R �Sی % �Qک 8$دداری ���ی�� -۵

 ،��7 ��ق، دو8�9� ی� 8$د د� "�ه، ��ای C-��� ن �V%� دی�در V$رت  -۶

 .آ��ا �� C-���=�ه %�Wز �+�ی�

 .از �/-�ت �V$C� �9ه �� و��&� ��ز��ه ا� ��ده ���� -٧

 .در V$رت S�9 � �9ن د� "�ه ی� �/-�ت، از آن ا� ��ده ����� -٨

 .در ,]�ی ��ز از DEا��ز ا� ��ده ����� -٩

� �/$ح داغ '&$=��ی از آوی@ان �9ن ��7 ��ق از %�@ ی� ��Cس آن � - ١٠

 .���ی��

ھ�"�م ��ر، از د�� زدن �� �C`� ھ� و V�Q� �8د�1 ی� ,�و��دن ��9_  - ١١

 ا� ��ده �� �a� از ��ردک bc, دا�8 ظ�ف 8$دداری ���ی�� و �ی �@&,

 .���ی��

١٢ - �� Sھ @�C ر��S� ھ� �`�C .و ���ده ��زی fg� دن ،ھ�"�م��@��C  و �8.

آن ھ� را دور از د� �س �$د��ن . ، ��%aً %�ا�f ������9دن ظ�ف

 .�"�Rاری ���ی��

 .ھ���� ��i از�$ار��دن �C`� ھ�، ظ�ف را در %�Q 8$د ��اردھ�� - ١٣

 .را %7�Q �+��ی� �C 0�� 9$دآن ��i از راه ا��ازی DEا��ز، در�$ش  - ١۴

%$اد را �� ا�"� �ن در %�Wای ورودی ,�و ����� و ھ���� از %�&�  - ١۵

 .�����یه ا� ��ده ,��ردھ��ه ھ��اه د� "�

%�ا�f ����9 �� ,��رآوردن زی�د �� در�$ش، %����7S ��� آن را �8اب  - ١۶

�����. 

 .��i از �R �S� �%�� k�$Cی % �Qک، در�$ش را ��ز �����  - ١٧

"  l�OFF(0) از ا� ��ده از DEا��ز، د��� رو19 و �8%$ش را روی  - ١٨

ھ���� ��ای ��C@��دن %�Wای ورودی %$اد، از . �"Dاری� "!�� ش 

در V$رت در د� �س �+$دن ,��ردھ��ه، . ه ا� ��ده ����,��ردھ��

 ،'�ا��ده را ، %$C$ر را �8%$ش و ظ�ف ��C@��دن %�Wای ورودی��ای 

 .�8 @��C ی��و���. 

از آن ��ای ��رھ�ی . ای1 د� "�ه ,bc ��ای ��ر��دھ�ی ��8" ا�� - ١٩

 و �WCری ا� ��ده ����� -�V. 
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٢٠ -  �m$ا��ز ��ای %�ت طDE ده �������� ��ھ7 ، از��از . ا�  i��

 .%�cار �V$C� �9ه %$اد در د� "�ه ��ی@ی�

��� �ی�g% 1ف ��ق د� "�ه ز%�� ا�� �� از �C`� ھ�ی �8د�1 و  - ٢١

��ق ، ا� ��ده از V�Q� ��ش ��زک . %o&$ط �1 ا� ��ده % ���ی��

 .�� �ی ���ز دارد

 %���� ا'�ق =�ز و ��oری �"Dاری� - ٢٢C�3ار B���% ?ا��ز را �@دیDE. 

 .ز د� "�ه ,bc ��ای آ�p� �� در ای1 راھ��� �V$C� �9ه ا� ��ده ����ا - ٢٣

�� '��Sً ی� ذھ��ً �� �R�Cی  یای1 د� "�ه ��ای ا� ��ده �$د��ن ی� ا,�اد - ٢۴

 �� S�� ه %$ارد ��در��� �را ر��ی� ���� ی� ا,�اد ��وارد ��8  ای��

 .ا��
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  ��ا 	�ز $#"�ت

  

  در�$ش -٢  ,��ردھ��ه -١

  را�Q% b$ر -V  ۴�Q� o%&$ط �1 %�ی-�ت -٣

  %Q$ر -۶  ظ�ف �8د�1 -۵

 %$C$ر -٨  ����8�0ه -٧&Vا ����  

  �C`� �8د�1 -١٠  �C`� �����8زی -٩

  در�$ش ��mی %o&$ط �1 -١٢  ��هV�Q� ��ش ��زک و ر -١١

  1ظ�ف %o&$ط � -١۴  در�$ش ظ�ف %o&$ط �1 -١٣

  `�C� o%&$ط �1 -١۶  وا�9 آب ���ی -١۵

  ظ�ف آ���ب -١٧

  

  

  !ای, د+�*() راھ��� را �'�%اری ���ی&%
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  !�% ���) ای��� دی'*(

  .ای1 د� "�ه ,bc ��ای ا� ��ده ��8" ا��

. دی"� ا� ��ده ����� از ��ی@ %$رد ا� ��ده DEا��ز ��ای د� "�ه ھ�ی ��%�gف

در ��t=�, � �9ه ا�� �� ��o� s$رد و �C  ط$ل ��7 ��ق د� "�ه �� ا��ازه ای

درV$رت ���ز �� ���C��&� 7، از ��7 ��ق %���� و ا� ���ارد ا� ��ده . ��$د

در ای1 �3.� از آوی@ان �9ن ��7 ��ق از %�Q ا� ��ده و ا%��ن در  .���ی��

  .'&$=��ی ���ی��آن b�$C �$د��ن ، د� �س ��ار=�, 1 

 

  ا	���ده از ��ا	�ز

  ن ظ�ف �8د�Q�1$ه 0�� �9

  .ظ�ف را %/��_ ��9 روی ��ی� �$ار ����

  

��ای . ظ�ف را در '��c� ���3 �R� ھ�ی ���� ��C ����8�p ��� 9$د

  .آ��یi ��9، ظ�ف در �� وu-�� روی ��ی� 0�� % 9$د

�'$C :� ,ا   .در V$رت 8$ب 0�� ���ن ظ�ف، د� "�ه �� ��ر ��

  �Q$ه �$ار و 0�� ��دن در�$ش

در '��c� ���3 �R� ھ�ی ��9 روی ظ�ف �$ار ���� و  در�$ش را %/��_

  .���� ��C ����8�p ��� 9$د
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 �Cو دو �روی د�  ��ای آ��� ��ر �R0ر �7�t�C �%a ، ی� روی ظ�ف، ی�

  .روی در�$ش ��اردارد

  .در 9 رت ! ب (�7 �6%ن در4 ش، د	�'�ه 2) �1ر ��� ا+�%: / .)

  

  	*?7 د	�'�ه�< ه �1ر د1�) رو=, و !�� ش و /�;&� 

در '�R آن را . د��� رو19 و �8%$ش روی ���� %$C$ر و در '&$ی آن ��اردارد

  .��c� ���3� ھ�ی ���� �� ����8�0 و ���� را 7�t�C ���ی��

  

١ 7� ����  

  ���� زی�د ٢

  �8%$ش ٠

، د� "�ه �� ��ر ا, �ده و ��$� � ��ر8$اھ� ٢و  ��١ ��اردادن د��� روی ���� 

 ��. ��دCر$V را  در �ر ���، د���� � �$�� ��E رت$V �� اھ�� د� "�ه$o� در
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.tQ� PULSE(P)  "و روی  'a8 �Rف ��c� ���3� ھ�ی ���� �� ����8�0

  .��اردھ�� "ای 

  

  ���ت و ���C? ھ�ی ��ای ا� ��ده �R � از DEا��ز

ایDE 1ا��ز ��ای �8د��دن، %o&$ط ��دن و ��ش دادن و ری@ ��دن اf&E %$اد 

�S� ا%� ��ای ��8$رداری از �R �یW� � 1� %��1، %$اد . �ر %���f ا��DEای

  :زی� را �� آن �8د ی� %o&$ط �����

  دا�� �R$ه، 3+$��ت، ی| و %$اد ی| زده و ,�ی@ �9ه

��ای د� ��� �� ���Cmی1 ظ�,��، از �C`� �8د�1 و %o&$ط �1 �� دھ��� �@رگ 

1��-C b8 از i�� ورودی را �ده ��ده و دھ�����9ه از %$اد �� ����� ا� .  

 دارد" S� ار %$اد�c% �� ط ��دن$&o% زم ��ای �8د��دن ی�m ز%�ن ��ر .

ھ�=�ه . ��ش داده �9ه ی� �8د و %o&$ط % 9$����� � %$اد ظ�ف ��0 ~���� 

د��c�  ٣~���� �� ط$ر ��$� � رو19 �$د، آن را �� %�ت  ٣٠د� "�ه ��i از 

  .�8%$ش ���� �C �8? 9$د

  از /&C) !*د1, و /&AB� (C ط 1, ا	���ده

�C� ھ�ی ھ7 ا��ازه  از��ای د� ��� �� �8د ی� %o&$ط �9ن ی��$ا�8 %$اد، 

 �8د��ده در د� "�ه  ٢/a�%۵ً، ھ$ی� را �� �C� ھ�ی . ���ی�� ،ا� ��ده  ���

  .�/-�ت �@ر= � را �� آن ��ط �����. ��ی@ی�

%$اد، در�� ��دن �$ره و  %o&$ط �1 ��ای �8د��دن ری@ و در�C/�9`� �8د�1

  .%o&$ط ��دن ی? �$ا�8 %$اد DEای %���f ا��

��ارداده و  "!�� ش "  �8OFF(0)%$ش را روی وu-�� / د��� رو19  -١

 .دو8�9� را از ��ق �����

 .ظ�ف را روی ��ی� �$ار و 0�� ���ی�� -٢

٣-  �C`� را روی %Q$ر %$C$ر در و�b ظ�ف DEا��ز ��ارداده و �� آرا%

� ��� �' �C ����8�p� .ا�� @�C ر��S� �`�C �� ��9�� fا��% ًa%��. 

 .در�$ش ظ�ف را �"Dاری� و ,��ردھ��ه را در %�Wای ورودی %$اد ��اردھ�� -۴

%$ادی %���� ��f ز%�� را �� V$رت �9���8ه ی� ���� � �9ه در 

 .در 8$اھ� آ%� �ک�"Dاری� �0ا �� ظ�ف ���~ ��0� �� V$رت DE�+S0ا��ز 
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��fS3 ���� %$اد . دو8�9� را �� ��ق زده و د� "�ه را رو19 ���ی�� -۵

��ای  .%o&$ط % 9$دی� C-��1 �9ه و ز%�ن، �� ا��ازه د.o$اه �8د و 

 " .tQ� ای " �����i =��ی از �8د�9ن ��i از ا��ازه ، % C$ا��� از د

(PULSE)ده ����ا��. �  �ھ� %$اد، � f���% ���� ب ز%�ن و�o ای ا���

ا%� C$'� دا9 � ����9 ، ای1 '�ول '�R  .'�ول راھ��� %�ا'-� ���ی��

 .راھ���ی ا�� وز%�ن %/&$ب را �� ��WC� ��دن ���� آوری� 

�8%$ش "   �8OFF(0)%$ش را روی وu-�� / در ��ی�ن ��ر، د��� رو19  -۶

��i از ��دا9 1  .را رھ� ���� t " (PULSE)� ای .Q"��اردھ�� ی� د��� " 

 �`�C �C ������ �t �% ،در�$ش ًa%9$د�� k�$ % . را از ��ق �دو8�9

�����.  

  

  ا	���ده از �9<) 2*ش ��زک

���� را ��i از . ���ی��� ��ده ���� ��� ا از ��ای ��ش دادن و �C� ��دن ����*

   .د��c� در ,�ی@ر �"Dاری� ٣٠دادن �� %�ت ��ش 

* �Q�V ش و در��ش�� �`�C در ی? ط�ف آن �ا�� � �ط�ف دی"� آن  دوط�,

�C`� را ط$ری روی %Q$ر %$C$ر �"Dاری� �� ط�ف %$رد ��C�tن ��  .��ارداردر��ه 

�9�� m�� ط�ف.  

��ارداده و " �8%$ش "  �8OFF(0)%$ش را روی وu-�� / د��� رو19  .١

 .را از ��ق ����� دو8�9�

 .ظ�ف را روی ��ی� �$ار و 0�� ���ی�� .٢
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را روی %Q$ر ��ارداده و V�Q� راروی آن �$ار ���� �� �Q$ی ��  را�Q% b$ر .٣

�9�� m�� ط�ف �� �t� . ط�ف %$رد ��و 0 �ا9 D= در �$ش را روی ظ�ف

 ���ی��

 

�&7، ,&�� �+@ ی� =$'�  =�دی %���� ��ای ��ش دادن �/-�ت �@رگ %$ا .۴

%$اد را . را �� ��ز��دن �u%1 آن ��داری�%�Wای ورود %$اد  در�$شدر� �، 

د��دن �+@ی�Wت 8$ر9 ، ���8ای . در %�Wا =Dا9 � در�$ش را �+��ی�

 .آن ھ� را ��0 ��ر ��ش دھ�� a%�� �Cً ��زک ��$9

و %���� آن،  ��,�l� ����ای ��ش دادن �/-�ت ��زک و دراز %���� ھ$ی�، 

  .در�$ش را �+��ی� و %$اد را در %�Wای ورودی �"Dاری�

 



                      DE                   FOP-40S-627ا��ز

9 

 

ھ�=@ از . دھ���� ط�ف ��ی�1 ,��ررا در %�Wای ورودی %$اد ,��ردھ��ه ��  .۵

 !ا�"� �ن د�� ��ای ,��ردادن %$اد در %�Wای ورودی ا� ��ده �����

 .دو8�9� را �� ��ق زده و د� "�ه را رو19 ���ی�� .۶

ی�  ��١ای د� ��� �� � �W� %/&$ب، از ���� . ���ی����C 1-را ����  .٧

 . ا� ��ده ���� ���� .tQ� ایو ی�  ٢

در�$ش %�Wای ورود %$اد % C$ا�� ھ�"�% �� �� از %$اد �9، روی  :/ .)

�8�p� را�� �ر 8$د �$Q%. 

�8%$ش "   �8OFF(0)%$ش را روی وu-�� / در ��ی�ن ��ر، د��� رو19  .٨

��i از ��دا9 1 . را رھ� ���� ���� .tQ� ای�� ��اردھ�� ی� د�" 

 �`�C �C ������ �t �% ،در�$ش ًa%9$د�� k�$ % . را از ��ق �دو8�9

�����.  

  ر+F ا=��ل

  ?7A و راه GH  ا=��ل

��� � �/-�ت %/��1 9$ی�  د� "�ه ��ر ���QV fg� لاز ا .از�gC  

  .%/��1 9$ی� دو8�9� �� ��ی@ و ��ق دار �$دن ��ی@

� f�9'�ی�ن ��ق ���9%�ا��+� B/�.  

  %$اد �� V$رت ی��$ا�8 �8د

  ی� %o&$ط �� 9$د

  %$'$د ا�� ی�ظ�ف  ��i از ا��ازه %$اد در

  .,��ردھ��ه را زی�د ,��ر داده ای�

  د� "�ه �8%$ش % 9$د

  و. دو��ره �� ��ر �� ا, �

  

� �/-�ت %/��1 9$ی��QV fg� از.  

�9�+� B/� ��9'�ی�ن ��ق�� fا��% .  

  .����د��c� �8%$ش  ۴ -�٣ه را ��ای د� "

  ا=� ھ���pام از ای1 . دو��ره رو19 ���ی�� 

  .C-�����ر %�Wز ��Cس �"��ی��� ~� �+$د، ھ� %$��ر 

  ��دی در ا� ��ده ��ای ��ر اول، �� �$ی دود  از د� "�ه �$ی دود % آی�

  ا� ��ده ھ�ی درV$رت ادا%� �$ی دود در. ا�� 

  �%$ش و �� C-�����ر %�Wز�-�ی، ,$راً DEا��ز را 8

  .��Cس �"��ی�

���   آی� ���� %���f را ا� �oب ��ده ای�؟  %$C$ر k�-u ��ر %
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  آی� %�cار و ا��ازه %$اد را در�� ا� �oب ��ده ای�؟

  

  4&�ده 	�زی $#"�ت د	�'�ه

در�$ش را در a8ف '��c� ���3 �R� ھ�ی ���� . %�&� ,��ر را ��داری� -١

 m�� ط�ف �����8 و ��pو '�ا ���ی��� �����. 

 .�C`� را از ��ی� آن '�ا ���� -٢

در a8ف '��c� ���3 �R� ھ�ی ���� ��C ����8�p از  ظ�ف د� "�ه را -٣

 .آن را �� ط�ف ��m ����� و '�ا ���ی��. ��� ���� %$C$ر '�ا 9$د

 

  ��ا	�ز �'�%اری و /�&1I*دن/"�&* و 

را �� آب =�م �ر و %�&� ,� را�Q% b$رظ�ف، در�$ش، `�C�V ، ،�Q� ��ش،  -١

��ای  .و آب �� و ��%aً �8? ���ی�� ��$ی�� %�یB ظ�,�$یو 

��C@��دن ��%� %$اد DEای از ظ�ف، در�$ش و %�Wای ورودی، آن ھ� را در 

 .ی? ظ�ف آب =�م و %�یB ظ�,�$ی ��اردھ��

�"�Rاری د� "�ه، ��� در�$ش را ��ز �"Dاری� �C �� 0�� ,��ر ھ�"�م  :/ .)

 .وارد ��$د

٢-  1Eرو �و ��ای ��ک ��دن .� ���� @��C ار��� �و ��7 ��ق را �� ��ر0 ����

 .روی آ��R از �� %�یa% Bی7 ظ�,�$ی ا� ��ده ���ی��

. ��i از '�B آوری و �"�Rاری DEا��ز، ظ�ف را روی ���� �$ار���� -٣

 .���C l`� را روی %Q$ر �$ار��ده و V�Q� ��ش را روی �C`� ��اردھ��

 .در�$ش را �+��ی� ا%� 0�� �����. درون ظ�ف �"Dاری�را را�Q% b$ر 

۴-  1Eی? �/�ه رو �ھ���%،�����p� ھ�ی د� "�ه s�� روی.  

   

  .%ا1*دن �4ی) � / ر از د	�'�ه

��ی� %$C$ر د� "�ه ��ای %�R"� 7�Qا9 1 آن ھ�"�م ا� ��ده، در ��ی�C$% 1$ر 

  :ی����ای دوام ��� � DEا ��ز �� ���ت زی� '$C� ��� fg�. �9ه ا��

 %$C$ر��ای '���W ��دن د� "�ھ �� �&�� �/-�ت آن �fg �9ه ا��، 

  .DEا��ز را %/��_ ��9 زی� �� د� �� �ن �"��ی� و �� ی? �$ �&�� ���ی��



                      DE                   FOP-40S-627ا��ز

11 

 

  

  ی�

 د� "�ه ��%� را �� =�, 1 د� "��ه آن �� ط�ف ��m و در ھ��ن '�R د� "��ه 

���� ��&�.  

   

 ی�

DEا��ز را  %$C$ر'�ا �9ه ا��، ھ�"�% �� ظ�ف و در�$ش از DEا��ز 

  .%/��_ ��9 زی� �� د� �� �ن �"��ی� و �� ی? �$ �&�� ���ی��
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7Jزی K&>� L�H  

در V$رت از ��ر ا, �دن ھ���" د� "�ه، آن را ھ��اه �� ز��.� %-�$. دور 

�&�� %/��_ روش ز��.� ��دن %$اد ��زی�,  %�Q ز��= 8$د، آن را در . ����ازی�

  .ف '�ا=��� �"Dاری�ظ�
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