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�� �ت %�م  
  

  ��  ��رE�F -١١  A/خ 0/دند%0!  -١
  ��رE�F -١٢  ��I3سد%0!  -٢
  ��"!   -١٣  د0%! رو?M و ���Lش -٣
٤- 75�� O5�� !%0ری1 )'�! �.-, -١٤  د  
�ط )'�! �.-, -١٥  !;�& -٥���  
٦- !S'�� )-&�6  ی��  در?7  ,)'�! �.- -١٦  و
  �9/ه در�Fش -١٧  دA !%0'7 0/دن -٧
٨- E�Fر��  �� WX& ی  �6&-(  -١٨  �6ی����زو Y����  
  و��ی  �6&-( 0-! ��ز -١٩  �0;! -٩

١٠- ��7?�+ )\    
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  آ���ی, �� ��خ ����
0! در )�رت ا�1ای# ;�# از _� در6! ایM د��^�ه �[19 ;! �/�����ت �( ;�?� 

�^��  .ه را ���Lش �( 0\�_/ارت، ;! ط�ر �Lد�0ر د
  :در)�رت c45 &�+�9&( د��^�ه

١. ��.I; را از ;/ق !L�?دو.  
 .د��^�ه را ���Lش 0\��  ;� د0%! رو?M و ���Lش .٢
 ).دh�5! f^; )۶٠اری� د��^�ه L\, ?�د .٣
 .دو?�L! را ;! ;/ق ;1&�� .۴
۵.  ��\0 M?ه را رو�^�� .;� د0%! رو?M و ���Lش د
^�ه و ��� ;/ق را دور از د��. �0د�0ن &-�ی� از د��^�ه ا��'�ده 0\\� .۶

 .د��/س آ&�9 &^�9اری�
ایM د��^�ه ;/ای ا��'�ده ا�/ادی 0! از ��ا&�ی( �6%( و ذھ\(  .٧

:زم ;/ای _'� ای%\( �Lد ;/�Lردار &���\� ی� دا&# و �[/;! ��0( 
���L! &.�ه ا��I ، 7را&�اM�L آن &�ار&�;;/ای . 

 .�0د�0ن &-�ی� ;� د��^�ه ;�زی &%�ی\� .٨
٩.  nاھ�� ;! �345ت ھ\^�م ��3ی�L )� !0 )�5ی  �6&-( و و��و

���/ک د�7 ;1&��، د��^�ه را ���Lش و دو?�L! را از ;/ق 
��.I;. 

  .، ;� �3%�/�0ر �[�ز &%�س ;^�/ی��/�����تدر )�رت ��3ل ?�ن ;�# از _� 
  .;� زدن دو?�L! ;! ;/ق، A/اغ &.�&^/ ;/ق رو?M �( ?�د

  

  %-�ت ای��,
 

را ;! د75 و ��0  �38�4ـ! ھ� د���را38%   5-  از ا��'�ده از د��^�ه، .١
 !S_r� ه را�^��  .�/��ی��و ��Xوی/ &��ه ا��'�ده از د

را دور و ��� ;ـ/ق د��^�ه  .�0د�0ن &-�ی� از ایM د��^�ه ا��'�ده 0\\� .٢
 .&^�9اری� آ&�9از د��/س 

٣.  Mای !A/ده در آی\�ه &^�9اری 0\��د���'�� .راھ\%� را ;/ای ا
 .ق �X/�( ;� و��8ژ د��^�ه �.�;! ;�?��/اW5 ;�?�� و��8ژ ;/ .۴
ــ�ز&�ه  .۵ �ــ/ف  ــ�ه از ط ــ�! ? ــ�&-( ��) ــ�ی  6 �ــ�0( و و ــ�ت ی از 345

 .ا��'�ده 0\��
�ــ�� ;ــ/ق و  در )ـ�رت L/ا;ــ( .۶!Lــ�^�ه ، �34ــ�ت دی^ــ/ یــ� دو?ـ��از د

��\I& ده�'�� .ا
;ـ/ای ;/ر�ـ( و �Lد��ن �3%�ـ/ &I\�ـ� و ��� ;/ق آ&/ا  در )�رت L/ا;( .٧

 .;-/ی� �3%�/ ;! �3%�/+�ه �[�ز
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Fـ�# از ا�ـ�'�ده ;ـ/ای ;ـ�ر  0! ;� ��اد �Lرا0( �%�س دار&ـ� ، ��345( .٨
 .اول، �Lب ;.�ی�� و �1�% 0\��

 .را از ;/ق ;I.�� ا��'�ده، دو?�YF !v(��r; !L از .٩
، +�?7 در درون د�ـ�^�ه دادن ;/ای 5/ارھ\^�م �0ر A/خ +�?7 ھ/+1  .١٠

'��ا�ـ�'�ده  از h�!;�0ط . �ده &I\��از ا&^.��ن د�7 ی� ا?��ء دی^/  ا
 .&%�ی��

١١. ��\I& د رھ��L را ;! _�ل M?ه رو�^�� .ھ/+1 د
د�ـ�^�ه را Lـ���ش و  و �6ا0/دن 345ـ�ت ���ـ/ک،  ھ\^�م ��ار0/دن  .١٢

!L�?دو ��.I; را از ;/ق. 
�\�S/ ;%�&�ـ� �ـ� ایـM 345ـ�ت 0ـ��rً  �6ا0/دن �345ت ���/ک،  �F# از .١٣

�&�? O5���. 
دی^ـ/ Lـ�دداری &%�ی�ـ� و آن را زیـ/ ;/دن د��^�ه در آب و ��ی3ـ�ت  از �/و .١۴

 .�hط ;� �FرA! &%�ار ;�&! را �%�1 &%�ی��. ?�/ آب &^�/ی�
 ا�ـ��yان، آ�6ـ  �ـ�اد �ـ7y ��&\ـ� از ایM د��^�ه ;ـ/ای Aـ/خ 0ـ/دن .١۵

7y� 7��F �; 7 دی^/  ھ�یy� .ا��'�ده &I\��و ��اد 
�0;ـ! ھ%�.ـ! از . از د�7 ;/دن ;! �5%7 ��"ـ! 6ـ�اً Lـ�دداری 0\�ـ� .١۶

 .&%�ی�� ا��'�ده
�I! ھ�ی L/د?�ه +�?7 را ;�ون ا�ـ��yان، رگ و Fـ( و A/;ـ( و در  .١٧

��اد را ;� �.ـ�ر �rیـ� در . ;/ی1ی���^�ه در د���v%�/  ۶٠x٢٠x٢٠ا&�ازه 
دh�5ـ! ��ـ�ا8( رو?ــM   ۵د�ــ�^�ه را ;ـ�# از . دھ�&ـ! ورودی �ـ/و 0\�ـ�

 .دL !h�5\, ?�د ١٠ �[�د، ا�6زه دھ�� &^fاری� و 5-  از ا��'�ده
;�ی� روش ا��'�ده از آ&9ـ� ?ـ/ح ی ا��'�ده ای%M از و��ی  �6&-(، ;/ا .١٨

 .داده ?�ه ;�?\� 
١٩. /4L  ی�� .زا�7 ا��'�ده ~�/ )��{ از و
ایM د��^�ه ;/ای ا��'�ده �0د�0ن و ا�/ادی 0ـ! از ��ا&ـ�ی( �6ـ%( و  .٢٠

;/�Lردار &��ـ�\� یـ� دا&ـ# و �[/;ـ! ;/ای _'� ای%\( �Lد ذھ\( :زم 
L��07( ;/ای ;! �0را&�ا� .�M آن &�ار&� ���L! &.�ه ا

  
  

  راھ���ی ا	���ده
  

  	�ار.�دن �� �ت
را در �6ی ) ١١(را �.�رداده و ��  ��رE�F ) ٧(دA !%0'7 0/دن  .١

 WX&)٨( ��\0 ه وارد�^���/اW5 ;�?�� 0! ھ\^�م وارد  .�Lد روی د
  I? �;�4� ،0١/دن  E�Fآن . 0%( �0 ;�?� )١١(��  ��ر Y��

h/;! ھ�ی ����I�� �� ��&�L/�; 7 را در rL 796ف _/70 �
  .)٢?I  ( ?�د
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٢.  E�F١٢(��ر ( E�Fرا از ط/ف دراز آن در ��  ��ر)5/اردھ�� و  )١١
��'�; �6 �� ��&�L/�; )%0 )  I?٣.( 

١٣( ��"! .٣( E�Fرا روی ��ر   I?  �� !0 ار &%�ی�� ;! &��ی��۴ 
 1�� 7%�و  ا�� 0"/� در	� ��ار%$"�د. ��"! رو ;! ;�/ون ;�?�

، ���� ��خ %�, �� 0"4 0"/� �� ط�ف �"�ون %��1! ی� 	
 .��د

0\�� ;!  �\��W را روی ��"! ��ار )١۶و١۵و١۴()'�! �.-,  .۴
 ).I?۵  ( ط�ری 0! ;/آ��+( آن در ?��ر 5/ا+�/د

دا?�! و ;� د�7 دی^/ �9/ه  ا&^.7 )'�! �.-, را &^!ی, ;�  .۵
 .�وری�زی�د �.�ر &�). I?۶  ( را ��ار 0/ده ���I 0\�� )١٧(در�Fش 

۶.  7?�+ )\�� .را در �6ی �Lد +fا?�! و ���I &%�ی��) ١٠(
 .�Fی�ار ����I�� ��\0 /h و  �4{د��^�ه را روی ی,  .٧
�/اW5 ;�?�� 0! زی/ و اط/اف د��^�ه ���ود &-�?� �� ھ�ا ;!  .٨

 .�L;( در اط/اف د��^�ه 6/ی�ن دا?�! ;�?�
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 �7�8 .6"!.�ر.�د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)'�! &! د��^�ه �0ر �( 0\� و &! در دو?�L! ;! ;/ق  ;� زدن .١
A/اغ ?/وع ;! h�  ,%.Aط. 1�Aی &.�ن داده �( ?�د &%�ی# 

  .زدن �( 0\�
A/اغ ھ%�\�ن A.%, زن ;�5( �( ��&� ، در ھ\^�م �0ر د��^�ه  .٢

 .و���L �; )8ش 0/دن A/خ +�?A ،7/اغ ھ� ���Lش �( ?�د
 د0%! رو?M و ���Lش .٣

a. شد0%!  ;� �./دن���L و M?٣( رو (M?در و�7�3 رو، 
LCD ه در _�78 آ��ده ;! �0ر�^�� رو?M �( ?�د و د

�&�� )� )5�;.  
b. ; از ورود 6/ی�ن ;/ق YF ه�^��;� �./دن د0%! رو?M (! د
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 .ز��ن و در6! _/ارت را &.�ن �( دھ� LCD، )و ���Lش
c.  ه�^��د0%! رو?M و ا+/  در _�ل �0ر ا�7ھ\^��( 0! د

 LCDدھ��، �0ر د��^�ه ���O5 ?�ه،  �.�ر را ���Lش
  .د?��( A/اغ A.%, زن ���Lش و 

 )A) "PROCESS/خ 0/دن"د%0!  .۴
a. !%0خ 0/دن" ;� �./دن د/A "- PROCESS )ی/ای ;�ر ) ١

����ر در rL 796ف _/h� 70/;! ھ�ی ���7  اول، 
در ایA 7?�+ 78�_ M/خ  .?/وع ;! ��L/Aن �( 0\�

;� �./دن �[�د  . �&! د��^�ه �Lرج �( ?�د?�ه و از دھ
 .+/دش ����ر ���O5 �( +/دد ، ایM د%0!

b.  خ 0/دن 5/ار دارد/A 7�3ه در و��^��، �� ز��&( 0! د
 .ظ�ھ/ �( ?�ددر _�ل ��L/Aن  I\F 7�r� LCD! روی

;� I\F #L/A 70/_ 796LCD  70/_ 796! در روی 
 7� )rLف _/h� 70/;! ھ�ی ���7(����ر ی��Iن ا

 )O5��) "PAUSE ��75"د%0!  .۵
a.  !%075"د�� O5�� "– PAUSE )۴ (75�� O5�� ط ;/ایh� 

  .ا��'�ده �( ?�دد��^�ه 
b.  روی /;LCD  !6ظ�ھ/ &%( ?�د ا�� ز��ن و در !I\F 7�r�

 ._/ارت ��&\� �0ر0/د ��دی ;�5( �( ��&�
  )�I3�) "REVERSEس"د%0!  .۶

a. 7?�+ خ 0/دن/A ه در _�ل�^���./دن ;�  ;�?�، ا+/ د
 Mسد0%! ای�I3� ه�^��  .�%  &%( 0\�  ، د

b. ه�^������ر در _�ل �0ر ا�7، ا+/ �( �Lاھ��  و�5( د
را  )�L/�; YI�/;"75�� O5��) "PAUSE، ا;��ا د%0! 

" ��I3س"��Y د0%!  �� ����ر ���O5 ?�د ، ھ��رد��.
– REVERSE  )٢ ( �� ��&1; را YI�/; 796 _/70 ����ر

��6! دا?�! ;�?�� �I3� #L/A  %� !0س ;�  .?�د 
 . �! ���L/ ا&[�م �( +�/د��& ١/۵

c.  7�، ;� �./دن د0%! در _��8( 0! د��^�ه آ��ده ;! �0ر ا
��&�! ز��ن :زم ا�7 ��  ١/�I3�) "REVERSE (، ۵س"

 .�0ر0/د ��I3س ?/وع ?�د
d. !I\F 7�r� ،س�I3� ن  ;� ?/وع �0ر0/د��L/A در _�ل

L/A  !I\F#796 . روی )'�! &%�ی# ظ�ھ/ �( ?�د 
. ر و��I3� 7�3س ی��Iن ا�7 ;� 796 _/70 ����ر د

 .�( h� �\L/A/;! ھ�ی ���7  ھ/ دو در 796
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  �7�8 %��ی9راھ���ی 
یــ/ای ;ــ�ر اول،  ) A) "PROCESSــ/خ 0ــ/دن" ;ــ� �.ــ/دن د0%ــ!: ز�ــ�ن .١

، ;� �./دن د0%! رو?M و ���Lش . �( ?�د ����-! ز��ن ?/وع
  .ز��ن دو;�ره )'/ �( +/دد

 :در6! _/ارت .٢
a.  #ه 3( در6! _/ارت وا5)'�! &%�ی�^��را &.�ن �( د

��&��^/اد در6! ٩٩ &%�ی# در6! _/ارت ا�0/� ، _�ھد 
7�در6! _/ارت ;�# از ای�h� Mار ;�?� ا+/ _�( . ا

 _/ارت;� �0ھ# . �د&.�ن داده �( ? ٩٩;�زھ� ��د 
روی )'�! ، در6! _/ارت وا35( در6! ��&��^/اد  �%0٩٩/ 

 .ظ�ھ/ �( +/دد&%�ی# 
b.  ۵در  &.�&^/ در6! _/ارت � .4{ &.�ن داده �( ?�د
c.  اد در6! ٢٠ھ/ ;! ازاء/^��&��، ی, �4{ &.�ن داده �( 

در6! ��&��^/اد YF١٠٠ از ر���ن در6! _/ارت ;!  .?�د
�4{ ?/وع ;! A.%, زدن �( 0\� ۵، ھ/ . 

  
�/�7 آن 0ـ� 0ـ�  )�رت �( +�/د و _/70 ����ر ;! آرا�( :ی�ددا��

;ـ! _ـ�ا�0/ �ـ/�L 7ـ�د  ���ـ�ر_/0ـ7 ��&�!  YF٢ از  ا�1ای# �( ی�;� ،
��   .�( ر
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  در�7 0/دن 0-!
  :��رد &��ز��اد 

                �\'�  +/م ١٠٠+�?7 +�
  ی, و &�� f~ �?�5ا�Lری       رو~M زی��ن               
  ی, و &�� f~ �?�5ا�Lری        ��Fز L/د?�ه            

  از د�y8اه;! ا&�              ادوی!                 
  ;! ا&�از د�y8اه&%,                     

  ی, و &�� f~ �?�5ا�Lری       آرد                 
  .+�?7 را ی, ی� دو;�ر A/خ 0\�� •
+�?7، ادویـ!، &%ـ, و آرد را ;ـ! آن . ��Fز را �/خ 0/ده �� طrی( ?�د  •

  .ا���! &%�ی��
  :)�F?#(��اد ;�/و&(

 7?�+);/A م ۴۵٠            ;�ون/+  
  +/م  ١۵٠  -  ٢٠٠آرد                                  

  ادوی!                               ;! ا&�ازه :زم
  ��د ی,                  L/د?�ه+/دو  

  �Fدر �v'  1�/5                  ;! ا&�ازه :زم
 �v'                                ;! ا&�ازه :زم

  
• ; !�. �v0! ��اد را در یـ, ظـ/ف �vyـ�ط &%�ی�ـ�. �رA/خ 0\��+�?7 را 

 #?�F )�Lا�\I1ه �/ ?�ن و ی%?�L ���; /�%0 7 ;�.�/ و آرد?�+
  .�Lاھ� ?�

 .��vyط را �! ;�ر A/خ 0\�� •
�ــ�ار0/دن 345ــ�ت د�ــ�^�ه، )ــ'�!  ٣ – ۵ا&[ــ�م �I3ــ�س �/ا_ــ  ;ــ�  •

 .و ��"! را �6ا 0\�� �.-,
��7L 0-! و��ی  �6&-( • E�Fار 0\�ـ� و ;/آ�ـ�+( را روی ��ر��ھـ�ی  

E�F5/اردھ�� آ&/ا در ?��ر ��  ��ر )  I?٨.( 
 ).٩?I  ( ;�# از ا&�ازه ���I &.�د. را ;-\�ی� �9/ه در�Fش •
  ).١٠?I  ( ا;1ار 0-! را &WX &%�ی�� •
 .0-! را ��X� �;�4ی/ زی/ ��9! 0/ده و �Lب �/خ 0\�� •
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Y����  در�7 0/دن 
�ـ و��ی  �F )-&�6# از ?/وع •���ـ�ز را &XـW &%�ی�ـ� Y� )  Iـ?

١١.( 
  
  

  
 

  ���0رو&(ر?�! در�7 0/دن 
  .دh�5! ط�ل ;I.� ۴ایM �0ر &-�ی� ;�# از  .١
 .ا��'�ده &%�ی�� ١۶ی�  ١۵، ١۴ از )'�! ھ�ی �.-,  .٢
٣. /�%L �; !����F  7 را?�+ )\�� /F ��\0. 
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  د	�$�هو %$#!اری 0�"4.�دن 
  

  ;!ا.�دن �� �ت د	�$�ه
١- �0 O5�� ه اط%�\�ن _�)  0\��از�^��  .�  ����ر د
٢-  ��.I; را از ;/ق !L�?دو.  
  .، �345ت را �6ا &%�ی����١  ۶;� ا&[�م ;/�YI �/ا_    -٣
)ـ'�! و E�F +�?�( را ;ـ�M ی, ، )'�! �.-,;/ای ;/دا?�M را_7  -۴

 E�Fرا  آنداده و  5/ار��  ��ر��.I; :�; )  I?١٢.( 

.�ردھ�� و �4ـ�;� را � 0/دن دA !%0'7،  ��  ��رE�F;/ای �6ا0/دن  - ۵
  I?١٣ E�Fزی�، ��  ��ر�� .را �6ا 
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  0�"4.�دن 
/ده و 345ـــ�ت را ;ـــ� آب +ـــ/م و �ـــ�یc 6ـــ�ا0 +�?ـــ7 و �ـــ�اد دی^ـــ/ را •

  .;.�ی�� ظ/�.�ی(
ا��'�ده از ���vل ھ�ی ?�ی\�ه v0/دار ;��� از;�M ر��M ر&� 7%�5   •

 .ھ�ی آ�L )���\���8اھ�?�
 .آن را ;� ی, �FرA! &%�ار �%�1 &%�ی��. را در آب �/و&I\�� ����ر د��^�ه •
 .;\1یM و ��\/ ;��� L/ا;( ر&� د��^�ه �( ?�د •
 .�v0! �345ت ;/?( را ;� �FرA! &%�ار و رو~M +��ھ( �%�1 &%�ی�� •

  

  
  

�7"= زی>� >�?  
در �Fی�ن �%/ و از �0ر ا���دن ��0  د��^�ه، آن را ;� ز;�8! 

زی� و �h� �;�4/ارت _'� ���ط زی��L )8�%3� 7&! دور &�\�ا
 M�8���� ر���Lد آن را ;/ای ;�زی��7 در ا�L )&�I�� !h4\�

  .�/;�ط! 5/اردھ��
  
  


