**9001242502

980730 9001242502

 faراھﻧﻣﺎی ﻧﺻب

DV 461

$


[



[
[




-1-

%

PLQ
PLQ

 

PLQ

 

&

 



PD[

PLQ
PLQ

141+1

-2-

141+1

D

E

F

G

H

I

-3-

D

[

E

[


F
G
D

F

[

E

G

-4-

fa
Ú

راﻫﻨﻤﺎی ﻧﺼﺐ

ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣورد دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻧﺻب

اﯾن راھﻧﻣﺎ را ﺑﺎ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺗﻧﮭﺎ ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ دﻗﯾﻖ اﯾن راھﻧﻣﺎ ،ﺷﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﻧﺻب ﺻﺣﯾﺢ و اﯾﻣن دﺳﺗﮕﺎه ﺧود ﺧواھﯾد ﺑود .دﻓﺗرﭼﮫھﺎی راھﻧﻣﺎی اﺳﺗﻔﺎده و ﻧﺻب
را ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎدهھﺎی آﺗﯽ ﯾﺎ ﺑرای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻌدی ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد.
ﭘس از ﺑﺎز ﮐردن ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ،دﺳﺗﮕﺎه را از ﻧظر آﺳﯾبھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ دﺳﺗﮕﺎه در ھﻧﮕﺎم ﺣﻣل و ﻧﻘل آﺳﯾب دﯾده اﺳت ،از اﺗﺻﺎل آن ﺑﮫ ﺑرق
ﺧودداری ﮐﻧﯾد.
ﻣواد ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی دﺳﺗﮕﺎه را ﺑر اﺳﺎس اﺻول و ﻣوازﯾن زﯾﺳت ﻣﺣﯾطﯽ دور ﺑﯾﺎﻧدازﯾد.
ﻣواد ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی را دور از دﺳﺗرس ﮐودﮐﺎن ﻧﮕﮫ دارﯾد.

ﻟطﻔﺎ ً در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
اﺗﺻﺎل ﺑﮫ ﺑرق
دﺳﺗﮕﺎه ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘرﯾز ﺑرق دارای ﻣﺣﺎﻓظ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺻب ﺷده اﺳت،
ﻣﺗﺻل ﺷود .ﻧﺻب ﭘرﯾز ﯾﺎ ﺗﻌوﯾض ﮐﺎﺑل اﺗﺻﺎل ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﯾﮏ ﻣﺗﺧﺻص ﺗﻌﻠﯾم
دﯾده و ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﻣﻘررات ﻣرﺑوطﮫ ﺻورت ﮔﯾرد.
دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎﯾد ﺗﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﮐﺎﺑل ﺑرق اراﺋﮫ ﺷده ﺑﮫ ﺑرق ﻣﺗﺻل ﺷود .ﮐﺎﺑل ﺑرق را ﺑﮫ
ﭘﺷت دﺳﺗﮕﺎه وﺻل ﮐﻧﯾد.
ﮐﺎﺑلھﺎی ﺑرق ﺟﺎﯾﮕزﯾن را ﻣﯽﺗواﻧﯾد از ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت ﭘس از ﻓروش ﻣﺎ ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد.
از ﭼﻧد دوﺷﺎﺧﮫ ،ﺳﮫ راھﯽ ﺑرق ﯾﺎ ﮐﺎﺑل راﺑط اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﺎر اﺿﺎﻓﮫ اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ
ﺧطر آﺗشﺳوزی ﺑﮫ ھﻣراه دارد.
در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﭘرﯾز ﺑرق ﺑﻌد از ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎه دﯾﮕر در دﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﯾﮏ
ﮐﻠﯾد ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻗطبھﺎ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻗطﻊ ﺟرﯾﺎن ﺑﯾن دو اﻧﺗﮭﺎی
ﺳﯾم ﺣداﻗل  3ﻣﯾﻠﯽﻣﺗر ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾﺎﻧدازد.

ﮐﺎﺑﯾﻧتھﺎی ﻣﻧﺎﺳب
دﺳﺗﮕﺎه را ﭘﺷت درب ﯾﮏ ﮐﺎﺑﯾﻧت ﻧﺻب ﻧﮑﻧﯾد.
اطﻼﻋﺎت ﻣﻧدرج در راھﻧﻣﺎی ﻧﺻب دﺳﺗﮕﺎھﯽ را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﺎ ﮐﺷو ﺗرﮐﯾب ﮐﻧﯾد،
ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾد.

ﻧﺻب زﯾر ﺻﻔﺣﮫ ﮐﺎر
اﮔر ﺳطﺢ ﮐﺎر ھﻣﭘوﺷﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﻓﺿﺎی داﺧل ﮐﺎﺑﯾﻧت دارد ،اﯾن اﻣر ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ
ﺗﺻﺎدم ﺑﺎ درﭘوش ﺷﯾﺷﮫای ﮐﺷوی وﮐﯾوم آب ﺑﻧدی ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد .ﺣداﮐﺛر اﺑﻌﺎد ﻣﻣﮑن را
رﻋﺎﯾت ﮐﻧﯾد.

ﻗﺑل از ﻧﺻب – ﺷﮑل 1
ﺗوﺟﮫ
■ ﯾﮏ ﭘﻣپ ﻣﺣﺗوی روﻏن داﺧل دﺳﺗﮕﺎه ﻧﺻب ﺷده اﺳت .اﮔر ﺷﯾب دﺳﺗﮕﺎه زﯾﺎد
ﺷود ،اﯾن روﻏن ﻣﻣﮑن اﺳت از ﭘﻣپ ﺑﯾرون ﺑرﯾزد .دﺳﺗﮕﺎه را ﺧم ﻧﮑﻧﯾد ﯾﺎ ﻋﻣود
ﻗرار ﻧدھﯾد.
■ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾﮏ اﺑزار ﻣﻧﺎﺳب ﻗﻔلھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد و ﻓﯾﻠﺗر روﻏن را
ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
■ اﮔر ﻗﻔلھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﻣپ ﻧﺻب ﻧﺷدهاﻧد ،دﺳﺗﮕﺎه را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﮑﻧﯾد .روﻏن داﺧل
ﭘﻣپ وﮐﯾوم ﻣﻣﮑن اﺳت در ﺻورت ﺧم ﺷدن ﺑﺎ ﮐﺞ ﺷدن دﺳﺗﮕﺎه ﺑﮫ ﺑﯾرون ﻧﺷت
ﮐﻧد ،و ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دﺳﺗﮕﺎه آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد .ھﻧﮕﺎم ﺑﺎز ﮐردن دﺳﺗﮕﺎه از ﻣﺣل
ﻧﺻب ،ﻗﺑل از ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐردن آن ﻗﻔلھﺎی ﺣﻣل و ﻧﻘل را دوﺑﺎره ﺑﺑﻧدﯾد.
 .1دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط از داﺧل ﺑﺳﺗﮫﺑﻧدی ﺑﻠﻧد ﮐﻧﯾد و ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد.
 .2ﻗﻔل ﺣﻣل و ﻧﻘل ﭘﻣپ را از ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻی دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.
ﻗﻔل ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده در آﯾﻧده ﻣﯽﺗوان در ﭘﺷت دﺳﺗﮕﺎه ﺑﺳت.
 .3ﻓﯾﻠﺗر روﻏن را ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
 .4درﭘوش را روی دھﺎﻧﮫ ﻗرار دھﯾد و ﺑﮫ ﺳﻣت ﭼپ ﺑﺑرﯾد.
 .5ﭘﯾﭻھﺎی ﻗﻔل ﺣﻣل و ﻧﻘل را ﺑﺎز ﮐﻧﯾد.

اﺳﺗﻔﺎده از دﺳﺗﮕﺎه – ﺷﮑل  2و 3
اﺣﺗﯾﺎط!
اﮔر ھﯾﭻ ﺣﻔﺎظﯽ در ﺑراﺑر ﮐﺞ ﺷدن وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،دﺳﺗﮕﺎه ھﻧﮕﺎم ﺑﺎز ﺑودن
ﮐﺷو ﺑرﻣﯽﮔردد .ﮐﺷو را ﺗﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﮐﺞ ﺷدن ﻧﺻب ﺷده ﺑﺎﺷد.
روش ﮐﺎر
 .1ﻣﺣﺎﻓظ ﮐﺞ ﺷدن را ﻧﺻب ﮐﻧﯾد.
 .2دﺳﺗﮕﺎه را وﺻل ﮐﻧﯾد.
 .3دﺳﺗﮕﺎه را ﺑﮫ داﺧل ﮐﺎﺑﯾﻧت ﺑﺑرﯾد.
ﺗوﺟﮫ :ﻣطﻣﺋن ﺷوﯾد ﮐﺎﺑل ﺑرق ﻟﮫ ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﭘﯾﭻ ﻧﺧورده ﺑﺎﺷد.
 .4دﺳﺗﮕﺎه را در ﻣرﮐز ﻗرار دھﯾد.
 .5ﮐﺷو را ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط ﺑﺎز ﮐﻧﯾد .ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺣﺎﻓظ ﮐﺞ ﺷدن ﺑﮫ ﺷﮑل ﺻﺣﯾﺢ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
 .6دﺳﺗﮕﺎه را در ﻣﺣل ﺧود ﭘﯾﭻ ﮐﻧﯾد.
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