
  راھ���ی ا	���ده از
�� ���  

 

DRC-40S-386 و   DRC-40W-386:  ل��  
 
 
 

� �� ���� ���� در��  •��  ی!ظ�ف دا

  ، �+ از�*( )�م �&� دا��% $#ا •

  ���0/( ا	���ده در.�-( �*�ر�� •

 
 
 
 

%�&�ا%$   �# ی"�ای ا�� �ده ��د��ن و ا��ادای� د����ه 
و ی� ا0/�.$ �# از دا%, و &+�"#  دار%� *()$ ی� روا%$

�$ "�3�ردار %5(��4 ���3# %�2ه ا�1��.  
�44���د��ن %�7ی� "� د����ه "�زی .  
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  �� �دها یراھ4)�
ظ�ف را . �ی8ی"�%F و ��Eار �D��4 آب �Aم را در ظ�ف 9:�89 "�
%�3�G" 1و را� HI #" ا�0# وJA 89�:9 5درون �" ًL��M �& �

 ).QR0١ ( �)�س 0�د) . �A #Oم NM )�M د����ه

 
"�%# د����ه  یV "�ق 9:�89 را "# �QO ا&�Tل آن رو�5

�(% QT��5اغ . �85 "8%یدو3�0# را "# �9. �ی�IX 8����%�2% 
� &� د����ه 5دM)# رو�0 و ��3�ش را "8%. 0�د $رو�0 �
 ).�M #"5��  ) QR0٢ر "
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. 0�د $�ر ��3�ش ��ن 1/9، د����ه "# ط�ر 3�د�یدر �9

��%�2% 8��X اغ�I � �0اغ زرد آن رو�I ش و�د $��3�0 .
� یE# 9` از 1/9 "(�# %�_�ار5دX 9١٠:�89 را "# ��ت  بدر

�M �:9 �&�2R" دم ًL� ) QR0٣.( 
 

 
          QR0٣  

 
در*# �Aم %�#  ٨٠&�  �٦٠ 5" 9:� را  ، 9:�89 "# ط�ر 3�د�Mر

� ��Oوده �Mھ, یا�A در*# �dارت "# M)�� از ا. دارد $�
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0�%� و  $دو"�ره رو�0 � %�2%�� �"�، د����ه و �Iاغ 8��Xی
 ���A8ا� ).QR0٤ ( �"�ی $, �یا

 
          QR0٤ 

d #" �A1 دو3�0# را از "�ق 5% ی�ز��25 %�5ارت "ا)
2R"5�. 

 
 

�dط5ا�  
0�" DX��5ا�f� #M 5" ی� NM 89 و�ظ�ف 9: �

� ی� ا5در h. 8 و �A #O . ((&5�0�" g23م �M(د����ه
� "# . �A #Oم �M ی�"� ی $د����ه �Mھ, � ی$.�رت �Mرآ

  ).QR0١ ( 0�د $.��# وارد �
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� .�رت ی� ا5در h). QR0٢ ( �یظ�ف را FM در :9�J�% 89ار

و اi)14  ظ�ف "� . �A #Oم �M 3�ب &)�س %/�اھ� دا10
.�3اب 3�اھ��d$ �0ار&  

 

  
ا�� �ده  $� اRi:ی ی�5*��0%�ن ��اد ا� یھ�8A از 9:�89 "�ا

4R%5� .ا�ب ید����ه را در ھ�ایو �0ا ��ط�آب و ھ  j$ی 
����.��X5ار%�ھ، �4ه ی  

دو3�0# را "#  ،, از JAا��0 ظ�ف5، 9$)4ی1 ایر�k ی"�ا
V "�ق را از �M �5دن ظ�ف از 9:�89 ،ھ��4م �3رج . �5"�ق %8%

.�ی5د����ه *�ا %)�  
��ز ا�1 و در .�رت "�وز �dد�R(� #m 5د����ه �+_8 "# 
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�ز، 5� "� &q�یp. �ن "�ق را �4M noXی�1 "# ط�ر 3�د�Mر *�
� Q.د $"�ق دو"�ره و�0 ) QR0٣.(  

 

 
 

�5��ر در.�رت .��# دی�ن �V5 "�ق ، (q& rآن را از ط�ی
�q& �5 ی�(q& ی�5ی�+�ز�(% p.  

.�ید����ه، آن را در آب ��و %�7 یr "�4یs d�k  ی"�ا  
 
 

 �Mر�Mد �Aم %�_�ا��0
�ن �M ،1/9ر �Mد �Aم %�_�ا��0 "# .�رت 3�د�Mر ی9` از �9

� Q(k$ �4 ��� اM2یM دو3�0# از "�ق #M �5د�ه 0�. 
:�89، دو3�0# را از �ون آوردن ظ�ف از 59, از "25# 59ھ)

2R" 5"�ق�. 
 .�ی��1k 9:� را در �A 1i�dم %�_�اJ�% ��0ار ٥, از 5"

��د �0ه از �Mر �Mد �Aم  ی�Aم �Mدن دو"�ره 9:� ی"�ا
4R% 5%�_�ا��0 ا�� �ده�.  
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  �M8دن د����ه5&)
  .��M85دن دو3�0# را از "�ق "Q7X52R از &)

)$ I(�57ه ا�1 ، � "# ظ�ف $ �#&# دی�*�ا�Mدن  ی"�ا
 .9` از ��&$ آن را &)85 ��54 . آب در ظ�ف "�ی8ی� 

8 5آن را "� �9رI# %)�ار &). �ی"�%# د����ه را در آب ��و �7%
 .�ی%5)�

� 5از "�س h. ��5 ��2"# آن ا�� �ده %4Rی ی$V ظ��2�5از �
 .�ی�5 ا� F4 ا�� �ده  %)�ی $)�5
  

#*�&  
  .�ید����ه را در آب ��و�7%

%�&�ا%$  �# ی��د��ن و ا��اد ا�� �ده "�ایای� د����ه 
و ی� ا0/�.$ �# از دا%, و &+�"# دار%� *()$ ی� روا%$ 

�$ "�3�ردار %5(��4 ���3# %�2ه ا�1��.  
�44���د��ن %�7ی� "� د����ه "�زی . 

�5��ر (q& rق ، آن را از ط�ی�" V5� رت .��# دی�ن�در.
�q& �5 ی�(q& ی�5ی�+�ز�(% p.  

  

  d �ظ1 از �j5O زی(1
 d ای�" Qزی(1، و��ی j5O� ظ1 از�

"�X$ از ��ر ا���ده را "� ا��س ��Eرات 
�2�ر 3�د و �r"�o ا���%�ارد &�55q �0ه 

  .در �5(# ھ�ی آ�u0ل *�اJ�" #%�Aاری�
 


