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 ٘ىات ایٕٙی
 دستٍاٜ سا اص آب، سطٛتت ٚ ٌشٔای ضذیذ تٝ دٚس ٍٟ٘ذاسیذ

 

 د ٚ تا دستاٖ خیس  دس حٕاْ ٚ یا ٔىاٖ ٞایی وٝ احتٕاَ ٘طت آب ٚ سطٛتت داس٘ذ استفادٜ ٘ىٙی"اوسس"ٞشٌض اص تشس ٞای تشلی  -1

 . آٖ سا استفادٜ ٘ىٙیذ

 اص لشاس دادٖ دستٍاٜ دس ٔجاٚست ٚاٖ حٕاْ، سٚضٛیی، سیٙه ظشفطٛیی ٚ یا ٞش ٔىاٖ ٔشطٛب ٚ خیسی وٝ احتٕاَ افتادٖ دستــٍاٜ -2

  . دس آٖ تاضذ تپشٞیضیذ

 .اٌش تٝ طٛس اتفالی دستٍاٜ دس داخُ آب افتاد اص تشداضتٗ آٖ پیص اص لطع ٔٙثع اصّی تشق ٚ یا فیٛص خٛدداسی فشٔاییذ -3

 .اص پاضیذٖ ٚ افطا٘ذٖ ٔٛاد تٕیضوٙٙذٜ تٝ طٛس ٔستمیٓ سٚی تشس خٛدداسی وٙیذ -4

.اص لشاس دادٖ دستٍاٜ دس ٔعشض تاتص ٔستمیٓ ٘ٛس خــٛسضیذ ٚ حشاست ٔستمیٓ دٚسی وٙیذ -5   
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  جٌّٛیشی اص خطشات اِىتشیسیتٝ

پس تشای واٞص خطش . ٔا٘ٙذ تیطتش دستٍاٜ ٞای تشلی حتا دس صٔاٖ خأٛش تٛدٖ دستٍاٜ، لطعات داخّی ایٗ دستٍاٜ ٘یض ٔی تٛا٘ٙذ حاٚی اِىتشیسیتٝ تاضٙذ
 :اِىتشیسیتٝ ٚ تشق ٌشفتٍی تٝ دستٛسات صیش عُٕ وٙیذ

 .( ِٚت تشای ایشا220ٖ)دستٍاٜ سا تٟٙا تٝ ٔٙثع تغزیٝ ٔٙاسة ٔتصُ وٙیذ  -1

 .دستٍاٜ سا ٞشٌض سٚضٗ ٚ تذٖٚ ٔحافظ سٞا ٘ىٙیذ -2

 .دس صٛستی وٝ دٚضاخٝ اتصاَ ایٗ دستٍاٜ آسیة دیذٜ است اص اتصاَ آٖ تٝ پشیض تشق خٛدداسی فشٔاییذ -3

دس صٛستی وٝ سیٓ ٚ یا دٚضاخٝ دستٍاٜ آسیة دیذٜ است، حتٕا تا تٕاس تا ٕ٘ایٙذٌی ٚ یا اضخاظ ٔجاص ٘سثت تٝ تعٛیط ٚ یا تعٕیش آٟ٘ا الذاْ  -4
 .فشٔاییذ

 . تٕاس تٍیشیذ"اوسس"دس صٛستی وٝ دس واس دستٍاٜ خّّی ایجاد ضذ فٛسا دستٍاٜ سا اص تشق تىطیذ ٚ تا ٔشوض ٕ٘ایٙذٌی پس اص فشٚش  -5

 .سیٓ تشق ایٗ دستٍاٜ سا اص حشاست ٚ ٌشٔای ٔستمیٓ دٚس ٍٟ٘ذاسیذ -6

 .ٞشٌض سیٓ تشق سا دٚس دستٍاٜ ٘پیچیذ -7

 .ٕٞیطٝ پس اص استفادٜ تالفاصّٝ دستٍاٜ سا اص تشق تیشٖٚ تىطیذ -8

 .تشای ایٙىاس اص آٚیض ٔخصٛظ استفادٜ وٙیذ. ٞشٌض تشس سا اص سیٓ آٖ آٚیضاٖ ٘ىٙیذ -9

 .تشای اتصاَ ایٗ دستٍاٜ تٝ تشق اص سیٓ ساتط استفادٜ ٘ىٙیذ ٚ ٕٞیطٝ آٖ سا ٔستمیٓ تٝ پشیض تشق ٚصُ وٙیذ -10

 .ایٗ دستٍاٜ سا تٛسط ط٘شاتٛس ٚ یا ایٙٛستٛس سٚضٗ ٘ىٙیذ -11

 .٘ذاسد (earth) است ٚ ٘یاصی تٝ اتصاَ تٝ صٔیٗ 2ستثٝ تٙذی ایٕٙی ایٗ دستٍاٜ والس -12
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 ٔشالثت اص خطشات سطٛح داغ

 :تشای واٞص خطشات سٛختٗ دستٛسات صیش سا تٝ واس تثٙذیذ.  تٝ ٔٙظٛس حاِت دادٖ ٔٛ ٌشْ ٔی ضٛد"اوسس"تشس تشلی 

 .ٞشٌض سطح سشأیىی ٚ ٌشْ ضٛ٘ذٜ دستٍاٜ سا ِٕس ٘ىٙیذ -1

 .ٕٞیطٝ تشای لشاس دادٖ دستٍاٜ سٚی صٔیٗ ٚ یا ٔیض د٘ذا٘ٝ ٞای دستٍاٜ سٚتٝ تاال تاضذ -2

 .ٍٞٙأی وٝ حاِت دادٖ ٔٛ تٝ پایاٖ سسیذ، دستٍاٜ سا خأٛش وشدٜ ٚ آٖ سا اص تشق تىطیذ -3

 .پیص اص لشاس دادٖ دستٍاٜ دس جای خٛد صثش وٙیذ تا وأال خٙه ضٛد -4

 .پس اص ایٙىٝ دستٍاٜ خأٛش ضذ، سطح سشأیىی آٖ تا ٔذتی داغ است، پس آٖ سا اص دستشس وٛدواٖ دٚس ٍٟ٘ذاسیذ -5

 سشد ضذ، سیٓ تشق آٖ سا ٔطاتك آ٘چٝ ٍٞٙاْ خشیذ  دستٍاٜ پیچیذٜ ضذٜ تٛد جٕع وٙیذ ٚ اص پیچا٘ذٖ آٖ دٚس دستٝ ٚ یا "اوسس"پس اص ایٙىٝ تشس  -6
 .خٛد تشس پشٞیض وٙیذ
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 استفادٜ اص تشس تشلی

 "اوسس"سإٞٙای استفادٜ ٚ تٙظیٕات تشس تشلی 

 اص خطه تٛدٖ ٔٛٞایتاٖ اطٕیٙاٖ حاصُ وٙیذ ٚ تٟتش است ٔٛٞای خٛد سا تا تشس ٔعِٕٛی تشس تىطیذ تا ٌشٜ ٞای آٖ "اوسس"پیص اص استفادٜ اص تشس تشلی 

 . دس غیش ایٗ صٛست ٕٔىٗ است سشی ٞای د٘ذا٘ٝ تٝ ٔٛٞا ٌیش وشدٜ ٚ آٟ٘ا سا تىٙٙذ. تاص ضٛد

 .  دستٍاٜ سٚضٗ خٛاٞذ ضذLEDدٚضاخٝ دستٍاٜ سا تـٝ پـشیض تـشق ٔتصُ وٙیذ، چشاغ ٞای  -1

 . ثا٘یٝ فطاس دٞیذ تا ٘طاٍ٘ش دستٍاٜ سٚضٗ ضذٜ ٚ دسجٝ حشاست سٚی آٖ ٔطاٞذٜ ٌشدد3خأٛش سا تٝ ٔذت /تشای سٚضٗ وشدٖ دستٍاٜ دوٕٝ سٚضٗ -2

دس خالَ ایٗ ٔذت ٔی . خٛاٞذ سسیذ ( دسجٝ سا٘تیٍشاد150) ثا٘یٝ تٝ دٔـای اص پیص تٙظیٓ ضذٜ واسخا٘ٝ 60سطح سشأیىی تشس تشلی دس ٔذت حذٚد  -3

 دسجٝ ٔختّف دس ایٗ دستٍاٜ دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذٜ 3. تیٗ ٌضیٙٝ ٞا ٔٛجٛد ا٘تخاب وٙیذ-  ٚ + تٛا٘یذ دسجٝ حشاست سا تا ٞشتاس فطشدٖ دوٕٝ ٞای 

 .پس اص ٌشْ ضذٖ دستٍاٜ، ٔشالة تاضیذ تا سطح داغ دستٍاٜ ٚ تذ٘ٝ ِٕس ٘طٛد. است وٝ تا ٞش تاس فطشدٖ یىی اص آٟ٘ا ا٘تخاب خٛاٞٙذ ضذ

 LCD سٚی دٔای ا٘تخاب ضذٜ چطٕه ٔی ص٘ذ ٚ پس اص ٌشْ ضذٖ چشاغ LCDدس خالَ ٔذتی وٝ دٔای دستٍاٜ تٝ دٔای ٔٛسد ٘ظش ٔی سسذ، ٘طاٍ٘ش  -4

 .دستٍاٜ تٝ حاِت ثاتت دسٔی آیذ

تشای ضا٘ٝ وشدٖ ا٘تٟــای ٞش دستٝ ٔٛ سا تا . تٟتش است ٔٛٞای خٛد سا تٝ دستٝ ٞای وٛچه تش تمسیٓ ٚ ٞش دستٝ سا جذاٌا٘ٝ اص سٚ ٚ صیش ضا٘ٝ وٙیذ -5

 .دایٗ عُٕ سا تشای ٕٞٝ تخص ٞای سش تىشاس وٙی .یذیه دست تىطیذ ٚ ضا٘ٝ سا تا دست دیٍش اص سیطٝ ٔٛ تٝ سٕت ٘ٛن ٔٛ حشوت دٜ
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6- ٛ  .ٞای خٛد سا تٝ آسأی ٚ تا فطاس ا٘ذوی ضا٘ٝ وٙیذٔ

 .سٚدٚ ٚسی اص ضا٘ٝ استفادٜ وٙیذ وٝ ٔٛٞای تاٖ تٝ خٛتی دس داخُ د٘ذا٘ٝ ٞای ضا٘ٝ فشط -7

 LCD اٌش دستٍاٜ ٌشْ ضذٜ تاضذ، دس ایٗ حاِت ٘طاٍ٘ش.  ثا٘یٝ فطاس دٞیذ3خأٛش تٝ ٔذت /تشای خأٛش وشدٖ ٔی تٛا٘یذ تا فطشدٖ دوٕٝ سٚضٗ -8

پس اص سشد ضذٖ دستٍاٜ تٝ . سا تٝ ٕ٘ایص ٔی ٌزاسد وٝ ٘طا٘ذٞٙذٜ ایٗ أش است وٝ دستٍاٜ ٞٙٛص ٌشْ است ٚ ٘ثایذ آٖ سا ِٕس وشد" Hot"دستٍاٜ 

 . سٚضٗ ٔی ٔا٘ذLEDخأٛش ِٚی چشاغ LCD اٌش ٞٙٛص دٚضاخٝ آٖ تٝ تشق ٔتصُ تاضذ، ٘طاٍ٘ش . طٛس خٛدواس خأٛش ٔی ضٛد

. سا تٝ ٕ٘ایص ٔی ٌزاسد" Hot"دستٍاٜ  LCD دس ایٗ حاِت ٘طاٍ٘ش.  پس اص خأٛش ضذٖ دستٍاٜ سطح سشأیىی ٚ تذ٘ٝ دستٍاٜ ٕٞچٙاٖ داغ است:تٛجٝ

آٖ سا ِٕس ٘ىٙیذ ٚ اص دستشس وٛدواٖ، افشاد ٘اتٛاٖ ٚ یا داسای ٔطىالت رٞٙی ٚ ٕٞچٙیٗ اضخاصی وٝ واس تا دستٍاٜ ٞای تشلی سا آٔٛصش ٘ذیذٜ ا٘ذ 

 .دٚس ٍ٘ٝ داسیذ تا صٔا٘ی وٝ خٙه ضٛد

 سإٞٙای تٙظیٓ دسجٝ حشاست

 

 

 

  دسج190ٝ  دسج170ٝ  دسج150ٝ

 تشای ٔٛٞای ظخیٓ تشای ٔٛٞای ٔعِٕٛی تشای ٔٛٞای ٘اصن
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 حاِت خٛاب ٚ ضشایط ٌاسا٘تی 

 "اوسس"ٚظعیت خٛاب تشس تشلی 

 دلیمٝ سٚضٗ ٍ٘ٝ داسیذ، دستٍاٜ تٝ 30تٝ ایٗ ٔعٙی وٝ اٌش تشس سا تشای ٔذت تیص اص .  تٝ تٕٟیذات ایٕٙی ٚظعیت خٛاب ٔجٟض ٞستٙذ"اوسس"تشس ٞای 
 تٝ ضىُ سٝ خط ثاتت LCDدس ایٗ صٛست سطح سشأیىی تشس آساْ آساْ سشد ٚ ٘طاٍ٘ش . طٛس خٛدواس خأٛش خٛاٞذ ضذ ٚ تٝ حاِت آٔادٜ تٝ واس ٔی سٚد

 . دستٍاٜ اص حاِت چطٕه صٖ تٝ حاِت ثاتت دسٔی آیذLEDدسخٛاٞذ آٔذ دس ایٗ حاِت چشاغ "---" 

 .تٝ یاد داضتٝ تاضیذ وٝ ٞش چٙذ دستٍاٜ خأٛش است أا ٔی تایست دٚضاخٝ آٖ اص تشق خاسج ضٛد. اِف
 . ثا٘یٝ آٖ سا دٚتاسٜ سٚضٗ وٙیذ3، ٔی تٛا٘یذ تا فطشدٖ دوٕٝ سٚضٗ وشدٖ تٝ ٔذت "اوسس"تشای ساٜ ا٘ذاصی دٚتاسٜ تشس تشلی . ب

 "اوسس"ٌاسا٘تی ٚ ظٕا٘ت ٞای 

تٝ ٞش حاَ دس صٛستی وٝ تٝ ٞش عّت، اعٓ اص اضتثاٜ ا٘سا٘ی دس .  پیص اص تشن واسخا٘ٝ آصٔایص ضذٜ ٚ تاییذ سالٔت ٌشفتٝ ا٘ذ"اوسس"تٕاْ تشس ٞای تشلی 
 ایٗ دستٝ اص تِٛیذات خٛد سا وٝ دس طَٛ ٔذت ٌاسا٘تی ظٕا٘ت ضذٜ "اوسس"خطٛط تِٛیذ ٚ یا استفادٜ اص ٔٛاد ٘أشغٛب اضىاِی دس ایٗ دستٍاٜ پذیذ آٔذ، 

 خٛاٞذ تٛد ٚ ٔحصَٛ جایٍضیٗ ضذٜ تٟٙا "اوسس"خشاب ضٛ٘ذ جٕع آٚسی خٛاٞذ وشد ٚ دس چٙیٗ ضشایطی وّیٝ ٞضیٙٝ ٞای حُٕ ٚ اسساَ ٔجذد تٝ عٟذٜ 
 ٔی تایست وّیٝ ٔذاسن خشیذی "اوسس"تشای استفادٜ اص ٌاسا٘تی ٚظٕا٘ت ٞای . داسای ٔاتمی صٔاٖ ٌاسا٘تی لیذ ضذٜ دس تشي ظٕا٘ت واالی اَٚ خٛاٞذ تٛد

ٕٞچٙیٗ ایٗ ظٕا٘ت دس صٛستی وٝ دستٍاٜ تٛسط ٔشاوضی . وٝ تٝ ٘ٛعی ثاتت ٔی وٙٙذ وٝ ایٗ ٔحصَٛ اص ٕ٘ایٙذٜ سسٕی خشیذاسی ضذٜ است اسایٝ دادٜ ضٛد
 . تاص ٚ تعٕیش ضٛد ٔعتثش ٘خٛاٞذ تٛد"اوسس"تٝ جض ٔشاوض سسٕی ٚ ٕ٘ایٙذٌی ٞای ٔجاص 
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 سإٞٙای ٍٟ٘ذاسی

 تٕیض وشدٖ دستٍاٜ

 .چٍٍٛ٘ی تٕیض وشدٖ تشس تٝ ضشح صیش است

 .تشس سا اص تشق تىطیذ -1

 .ٕٞیطٝ پیص اص الذاْ تٝ تٕیض وشدٖ تشس ٔٙتظش تٕا٘یذ تا دستٍاٜ سشد ضٛد -2

 .ٞشٌض آٖ سا دس آب فشٚ ٘ثشیذ -3

 .سطح تیشٚ٘ی تشس سا تا پاسچٝ وتا٘ی تٕیض وٙیذ -4

 .ٞشٌض اص ٔٛاد تٕیضوٙٙذٜ تشای ایٗ دستٍاٜ استفادٜ ٘ىٙیذ -5

 

 تستٝ تٙذی ٚ جٕع وشدٖ دستٍاٜ

 .ٕٞیطٝ پیص اص جٕع وشدٖ دستٍاٜ صثش وٙیذ تا خٙه ضٛد -1

ٍٞٙأی وٝ تشس سشد ضذ، سیٓ تشق آٖ سا ٔطاتك آ٘چٝ ٍٞٙاْ خشیذ دستٍاٜ پیچیذٜ ضذٜ تٛد جٕع وٙیذ ٚ اص پیچا٘ذٖ آٖ دٚس دستٝ ٚ یا خٛد تشس  -2
 .پشٞیض وٙیذ چشا وٝ ایٗ واس ٔی تٛا٘ذ تٝ سیٓ تشق دستٍاٜ آسیة تض٘ذ
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 "اوسس"ٍٟ٘ذاسی ٚ ٔشالثت ٞای ایٕٙی تشس تشلی 

  .اص داخُ وشدٖ اجساْ خاسجی تٝ داخُ دستٍاٜ پشٞیض وٙیذ -1

 .اص سً٘ وشدٖ دستٍاٜ خٛدداسی وٙیذ -2

 .اص تاص وشدٖ دستٍاٜ خٛدداسی وٙیذ -3

 .اص استفادٜ اص دستٍاٜ دس صٛستی وٝ آسیة دیذٜ است پشٞیض وٙیذ -4

 .اص ا٘ذاختٗ دستٍاٜ ٚ ایجاد ظشتٝ تٝ آٖ پشٞیض وٙیذ -5

 .دس صٛستی وٝ دستٍاٜ ضٕا تش اثش اضتثاٜ یا ٘ذا٘ٓ واسی آسیة تثیٙذ اص ضَٕٛ ٌاساس٘تی خاسج خٛاٞذ ضذ -6

 ساَ، وسا٘ی وٝ ٘اتٛا٘ی جسٕی ٚ یا رٞٙی داس٘ذ ٚ یا دا٘ص وافی دس خصٛظ استفادٜ اص ایٗ دستٍاٜ سا 16 تشای افشاد صیش "اوسس"تشس تشلی  -7
 .اص دادٖ ایٗ دستٍاٜ تٝ ایٗ افشاد تذٖٚ ٘ظاست وأُ ٚ ٔشالثت افشاد آٌاٜ تٝ سثة حفظ ایٕٙی ایٗ دستٝ اص افشاد پشٞیض وٙیذ. ٘ذاس٘ذ ساختٝ ٘طذٜ است

 .تٕیض وشدٖ ٚ ٍٟ٘ذاسی اص دستٍاٜ سا تٝ وٛدواٖ ٘سپاسیذ -8

 .اص تاصی وشدٖ وٛدواٖ تا ایٗ دستٍاٜ جٌّٛیشی وٙیذ -9

 . سا تٟٙا سٚی ٔٛٞای خطه استفادٜ وٙیذ"اوسس"تشس تشلی  -10

 . تشای استفادٜ سٚی ٔٛٞا ٔصٙٛعی ٚ یا والٜ ٌیس ساختٝ ٘طذٜ است اص استفادٜ اص آٖ دس ایٗ ٔٛاسد تپشٞیضیذ"اوسس"تشس تشلی  -11
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  تٝ سفاسش آسایىاال"واٚش آصٖٔٛ ساصی"ضشوت : تٟیٝ ٚ تشجٕٝ
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