ٗٓٙٚیوط  1۳از اٗٚاع اٗعُٚی٘ٞای آٗاُٚى ٓذرٕ اظتت .ایتٖ

پیػ از تسریق ٗٓٙٚیوط 30ت ٜچ ٜچیسٝایی تایذ

اٗعُٚیٖ را ٓی تٚإ ٔٝسٓإ تا  33دكیل ٜتؼذ از غتاا تسریتق

تٚج ٜه٘یْ؟

هرد ،تتٌ٘ٝ ٜتاّ تسریتق تایتذ دكتت ٗٔتٚد ٓخِتٚط ؼتیری
یو٘ٚاخت را تٚظط كِْ فِوط پٖ تسریق ٗٔٚد تا ٝر دٗ ٙتٚع
اٗعُٚیٖ ظریغ احر ٓ ٙتٚظط احر تا درصذ حاتت  ٙصتحی ٙارد
تذٕ ؼٚد .تا تٚج ٜتتٓ ٜخِتٚط تتٚدٕ اٗعتُٚیٖ ٗتٓٙٚیوط،
زٓاٗیو ٜحاف ین ٙػتذ ٛغتاایی صتٚرت ًرفتت ٜاظتت یتا
فؼاُیت تذٗی ؼذیذ ترٗآ ٜریتسی ٗؽتذ ٛاتفتاف افتتاد ٛتاؼتذ
تسریق اٗعُٚیٖ ٓی تٚاٗذ تاػج افت ك٘ذخ ٕٚؼٚدٌ٘ٝ .آیوٜ
ٗٓٙٚیوط  1۳ت ٜصتٚرت زیتر جِتذی تسریتق ٓتی ؼتٚد در

نحوه استفاده ازقلم
نوومیکس03
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ػرض  3۳تا  0۳دكیل ٜػِٔورد إٓ آغاز ٓی ؼٚد .حذاهخر احر
طی  3تا  2ظاػت دیذ ٛؼتذ ٙ ٛهتَ زٓتإ ػِٔوترد إٓ 02
ظاػت ٓی تاؼذ.
ٌ٘ٝاّ اظتفاد ٛاز ٗٓٙٙٚیوط 30ت ٜچ ٜچیسٝایی تایذ
تٚج ٜداؼت؟
از ٗٓٙٙٚیوط ٗ 1۳یس ٗثایذ ٌ٘ٝآی اظتفاد ٛهرد هت ٜك٘تذ

نحوه استفاده از
نووومیکس۰۳
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خ ٕٚتیػ از حذ هْ اظتٝ .یچٌآ ٛؼاُج ٜتتا اٗعتُٚیٖ را
تذً ٕٙفتٌٚی كثِی تا پسؼن یتا پرظتتارتإ كطتغ ٗو٘یتذ.
چ٘اٗچ ٜتة داؼت ٜتاؼیذ ٓٔوٖ اظت ٗیازتتإ تت ٜاٗعتُٚیٖ
افسایػ یاتذ  ٙدر ٗتیج ٜافسایػ دٙز الزّ تاؼذ .در صتٚرت
ترٙز اظتفراؽ یا اظٞاٍ ٓ ٙصرف هٔتر از حذ ٓؼٔت ٍٚغتاا،
ٗیازتإ ت ٜاٗعُٚیٖ هاٝػ ٓی یاتتذٔٝ .یؽتٌ٘ٝ ٜتآی هتٜ
ٓریط ٝعتیذ ٓیسإ ك٘ذ خٗٚتإ را اٗذاز ٛتٌیریذ.

ٙاحذ آٓٚزغ3131

ٗٓٙٚیوط  30اٗعُٚیٖ هذر اظت  ٙاز ای٘ر ٙتایذ پیػ
از ٓصرف خٚب  ْٝزد ٛؼٚدٓٙٙٚٗ .یوط  1۳فِوط
پٖ را تا د ٛتار ًرداٗذٕ ت ٜصٚرتی ه ٜتصٚیراٍٙ
ٗؽإ ٓی دٝذ ،ؼرٙع ه٘یذ .پط از إٓ د ٛتار كِْ را
تصٚرتی ه ٜتصٚیردٗ ّٙؽإ ٓی دٝذ پاییٖ  ٙتاال
تچرخاٗیذ حرهت دادٕ تٗ ٜحٚی هًٚ ٜی ؼیؽ ٜای
از ین ظر ت ٜظر دیٌر ٓحفظ ٜترٙد ،أٝیت دارد.
ایٖ د ٙػَٔ راحذاكَ د ٛتار تورار ه٘یذ تا ٓایغ ین
دظت هذر ؼٚد .در صٚرتیو ٜكِْ را ین رٙز پیػ از
اظتفاد ٛتٓ ٜواٗی تا حرارت ػادی خاٗ ٜتثریذٓ ،خِٚط
ؼذٕ آظإ تر ٓی ؼٚد .ظرٗي را پیچ هرد ٙ ٛحثاب
ٝا را رفغ ه٘یذ  ٙپط از تعت هردٕ كِْ ٓطاتق
رٚٔ٘ٝد پرظتارتإ تالفاصِ ٜتسریق را اٗجاّ دٝیذ .

ٗٓٙٙٚیوط 1۳را چٌ ٜٗٚتایذ ٌٗٞذاری هرد؟

ظٚزٕ را دظت هْ  10حاٗی ٜزیر پٚظت ٌٗ ٜداریذ

ٗٓ ٙٙٚیوط  1۳را تایذ در جای تارین ٙخ٘ن )  0تا
 ۸ظاٗتیٌراد ( ٌٗا ٛداؼت  .ت ٜایٖ دُیَ یخچاٍ یا
ترجیحا درب یخچاٍ تٞتریٖ جای ٌٗٞذاری
ٗٓٙٙٚیوط  1۳اظتفادٗ ٛؽذٓ ٛی تاؼذ .آا
ٗٓٙٙٚیوط ٗ 1۳ثایذ یخ تسٗذ یا در ٓؼرض حرارت
ؼذیذ یا ٗٚر آفتاب كرار ًیرد .ترای ٓحافظت اٗعُٚیٖ
در تراتر ٗٚر ٔٝیؽ ٜتایذ كِْ را زٓاٗی هٚٓ ٜرد
اظتفاد ٛكرار ٗذارد تا ظرپٚغ إٓ تپٚؼاٗیذ .كِْ
ٗٓٙٙٚیوط  1۳را ٌ٘ٝاّ اظتفاد ٛدر حرارت ػادی
خاٌٗٗ ٜا ٛداریذ .اٗعُٚیٖ در حرارت ػادی خاٗ ٜتا
چٞار ٝفت ٜكاتَ ٌٗٞذاری اظت.

پط از تسریق

ٓراحَ اظتفاد ٛازكِْ
ٓٗٚتاش ظٚزٕ  :ین ظٚزٕ ٗٙٚفایٖ تاز ٛرا ترداریذ ٙ
ظٚزٕ را ت ٜفِوط پٖ پیچ ه٘یذ  .ترای ٝر تار تسریق
حتٔا از ظٚزٕ ٗ ٚاظتفاد ٛؼٚد.
آٓاد ٛهردٕ فِوط پٖ ترای تسریق  :تا تٌِ٘ر زدٕ
ٓالیْ ت ٜآٓپ ٍٚحثاب ٝای ٚٝا را ترطرف ه٘یذ.
ت٘ظیْ ظادٓ ٛیسإ اٗعُٚیٖ ٓصرفی  :تا چرخاٗذٕ
اٗتخاب ه٘٘ذ ٛدز تؼذاد ٙاحذٝا یا دز را ت٘ظیْ ه٘یذ.
اًراٗتخاب ه٘٘ذ ٛدز را تیؽتر از ٙاحذی ه ٜتایذ
تسریق ه٘یذ چرخاٗذیذ هافیعت ه ٜآٗراتٙ ٜاحذ درظت
پط تچرخاٗیذ.
تسریق  :تا فؽار دادٕ هآَ دهٔ ٜفؽار تطٚری هٜ
ٓلیاض دز ت ٜصفر( )۳ترظذ دز ٓٚرد ٗظر تسریق ٓی
ؼٚد.
تا فؽار دادٕ هآَ دهٔ ٜفؽار تطٚری هٓ ٜلیاض
دز ت ٜصفر()۳ترظذ دز ٓٚرد ٗظر تسریق ٓی ؼٚد.

.3ین چیٖ پٚظت را ٔٝاٌٗ ٜٗٚه ٜدر ػوط ٓی
تی٘یذ تِ٘ذ ه٘یذ  ٙآٗرا در ط ٍٚتٔاّ ٓذت تسریق
ٌٗ ٜداریذ .

1

 .0ظٚزٕ را در چیٖ پٚظت فر ٙه٘یذ  ٙتسریق را
اٗجاّ دٝیذ.
 .1تٌااریذ ظٚزٕ  10حاٗی ٜزیر پٚظت تٔاٗتذ ٙ

تا جاًااؼتٖ هالٝن پٚؼ٘ذ ٛتیرٗٙی  ٙاظتتفاد ٛاز إٓ

ظپط إٓ را تیر ٕٙتوؽیذ .ایٖ هارخطر ٗؽت از

ترای درآٙردٕ ظٚزٕ ٬ظٚزٕ ٓصرف ؼذ ٛرا درتیاٙریذ .

ٗٚم ظٚزٕ  ٙهاٗاٍ تسریق را هاٝػ ٓی دٝذ.

ظٚزٕ ٝا ت٘ٞا ین تار تایذ ٓصرف ؼٗٚذ.
ظٚزٕ درتیار
ترای هعاٗی ه ٜدرآٙردٕ ظٚزٕ تت ٜهٔتن هالٝتن
پٚؼ٘ذ ٛتیرٗٙی ظتخت اظتت ظتٚزٕ درتیتار ػِٔتی ٙ
راحتی ٙجٚد دارد .ترای تذظت آٙردٕ اطالػات تیؽتتر
تا پرظتار دیاتت خٚد صحثت ه٘یذ .

ٓ٘طلة تسرف
اٗعُٚیٖ تایذ در الی ٜچرتی زیر پٚظت تسریق ؼٚد .
جاب اٗعُٚیٖ در ٓ٘طلٝ ٜای ًٗٚاً ٕٚتذٕ از ٗظر
زٓاٗی ٓتفاٙت اظت ٓ.وػ یا جاب اٗعُٚیٖ از ؼوْ
ت٘ذتر از جاٝای دیٌر تذٕ صٚرت ٓی ًیرد .پط از إٓ
ت ٜترتیة ٓ٘طل ٜتاالیی  ٙتیرٗٙی تاظٖ ٓی تاؼذ .جاب
اٗعُٚیٖ ازرإ ه٘ذتر از جاٝای دیٌر تذٕ صٚرت ٓی
ًیرد.

ٓ٘اتغ
هتاب ترٗٙر ٙظٚدارث
پرظتاری ٓراكثت ٝای ٙیص ٛتالٕ

