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PERSIAN



ّطذارّایهْن 
 -1ايي دػشَسالؼولّب سا ثِ دقز ثخَاًيذ.
 -2دػشگبُ حبٍي ثخبس سحز فـبس اػز .اػشفبدُي ًبدسػز

 -12اص سوبع ثخبس ثب دَػز ثذى ثذشّيضيذ؛ دهبي ثؼيبس صيبد
آى هوني اػز ػجت ػَخشگي ؿَد.

ٍ ًبثدب هوني اػز خطشًبك ثبؿذّ .وبىگًَِ مِ دس

ّيچگبُ افـبًِي ثخبس سا ثِ ػوز افشاد يب حيَاًبر يب

دفششچِي ساٌّوب آهذُ اػز ،ايي دػشگبُ سٌْب ثشاي

ػطَح ٍ اؿيبيي مِ دس اثش حشاسر صيبد هوني اػز

اػشفبدُ دس هٌضل طشاحي ؿذُ اػز .دلًَگي ّيچ گًَِ

آػيت ثجيٌٌذً ،گيشيذ.

هؼئَليشي دس قجبل صذهبر ًبؿي اص اػشفبدُي ًبهٌبػت اص
دػشگبُ ،ثش ػْذُ ًويگيشد.
ٌّ -3گبهي مِ دٍؿبخِي دػشگبُ ثِ ثشق اػز ،آى سا ثِ
حبل خَد سّب ًنٌيذ.
 -4دغ اص اػشفبدُ ٍ ديؾ اص سويضمبسي ٍ ًگِداسي دػشگبُ،
ّويـِ دٍؿبخِ سا اص ثشق ثنـيذ.
 -5ديؾ اص اػشفبدُ ،اص ينيثَدى ٍلشبط ثشق هٌضلسبى ثب ٍلشبط
دسجؿذُ دس ثشچؼت هـخصبر صيش دػشگبُ هطوئي
ؿَيذ.
 -6دٍؿبخِي ػين دػشگبُ سا ثِ دشيض ثشقي ثب اسصبل صهيٌي ٍ
حذاقل سَاى  10آهذش ثضًيذ.

 -13ثشاي خبثِخبمشدى دػشگبُ ،آى سا ثب دػشگيشُاؽ ًگِ
داسيذ؛ صيشا ايي دػشگبُ داساي هَلذ ثخبس اػز ٍ ػطَح
آى دس طي اػشفبدُ ،داؽ هيؿًَذ.
افشادي مِ ثيؾاصحذ هؼوَل ثِ حشاسر حؼبػيز داسًذ،
ٌّگبم اػشفبدُ اص ايي دػشگبُ ثبيذ ثؼيبس هشاقت ثبؿٌذ.
 -14اص سيخشي هَاد دبكمٌٌذُي ؿيويبيي دس هخضى ثذشّيضيذ ٍ
فقط اص آة اػشفبدُ مٌيذ.
ّ -11يچگبُ دػشگبُ سا ثب سشيسيلي يب حاللّبي ديگش ًـَييذ.
ّيچگاُ
آى سا ثب دبسچِاي ًنداس سويض مٌيذ ٍ آة ثنـيذ .
دستگاُرادرآبفزًٍبزيذ.
ٌّ -16گبم سويضمبسي دلِّب ثب دػشگبُ ،ثؼيبس هشاقت ثبؿيذ.

ّ -7يچگبُ افـبًِي ثخبس سا ثِ ػوز دشيضّبي ثشق يب

 -17ايي دػشگبُ ثشاي اػشفبدُ افشادي مِ اص لحبظ خؼوي،

دػشگبُّبيي مِ داساي قطؼبر النششيني ّؼشٌذ (هبًٌذ

حؼي يب رٌّي ًبسَاىاًذ (ؿبهل مَدمبى) يب افشاد

حفشُي داخلي آٍىّب) ًگيشيذ .هوني اػز ثِ آًْب صذهِ

ثيسدشثِ ٍ ًبآگبُ طشاحي ًـذُ اػز .هگش ايي مِ سحز

ثضًذ.

ًظبسر ٍ ساٌّوبيي فشد ديگشي اص دػشگبُ اػشفبدُ مٌٌذ.

ّ -8يچگبُ افـبًِي ثخبس سا ثِ ػوز خَد دػشگبُ ًگيشيذ.
ّ -9يچگبُ دٍؿبخِي دػشگبُ سا ثب مـيذى ػين ثشق يب خَد
دػشگبُ ،اص دشيض ًنـيذ .ثب دػزّبي خيغ دٍؿبخِ سا
لوغ ًنٌيذ.
ً -11گزاسيذ ػين ثشق صيشِ دػشگبُ يب الي دس ثوبًذ يب ثِ لجِّبي
ثشًذُ ػبييذُ ؿَد .آى سا اص ػطَح داؽ دٍس ًگِ داسيذ.
ّيچگبُ دػشگبُ سا دس حبلز ػوَدي قشاس ًذّيذٌّ .گبهي مِ
دػشگبُ سٍؿي اػز ّويـِ آى سا دس حبلز افقي ًگِ داسيذ.

هشاقت مَدمبى ثبؿيذ سب ثب دػشگبُ ثبصي ًنٌٌذ.
 -18دػشگبُ سا اص دػششع مَدمبى ٍ افشادي مِ ثذٍى ًظبسر
قبدس ثِ اػشفبدُ اص آى ًيؼشٌذ ،دٍس ًگِ داسيذ.
 -19اگش گوبى هي مٌيذ مِ دػشگبُ هؼيَة اػز ،اص آى اػشفبدُ
ًنٌيذ ٍ ثب هشمض خذهبر دغاصفشٍؽ دلًَگي سوبع
ثگيشيذ.
 -21دػشگبُ سا دس ثشاثش ػَاهل خَي هحبفظز مٌيذ (ثبساى،
يخصدگيًَ ،س آفشبة.)... ٍ ،

 -11
ّيچگاٌُّگامپزكزدىهخشى،دستگاُراسيزضيزآب  -21ثشاي حفع مبسايي دػشگبُ ٍ اػشجبس ضوبًزًبهِي آى،
ًگيزيذ.

ثشاي ّشگًَِ سؼويش ،ثب هشمض خذهبر دغاصفشٍؽ
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دلًَگي سوبع ثگيشيذ .ثِ داليلي هـبثِ ،سَصيِ هيؿَد
مِ ّويـِ اص قطؼبر يذمي اصل اػشفبدُ مٌيذ.
ّ -22ش دػشگبُ ثشاي اطويٌبى اص مبسمشد آى ،آصهبيؾ هيؿَد.
ثٌبثشايي ،قطشُّبي آة هوني اػز ثش سٍي دٌدشُي ديذِ
ػطح آة ) ،(Hديذُ ؿًَذ.
 -23اگش ػين ثشق آػيت ديذُ اػز ،ثشاي دشّيض اص خطش ،ثبيذ
ثِ ٍػيلِي هشمض خذهبر دغ اص فشٍؽ دلًَگي سؼَيض
ؿَد.
اييدستَرالعولّارابِدقتًگِداريذ.
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تَصيفاجشا 
 .Aلَلِي اًؼطبفدزيش ثب دػشگيشُ ٍ سٌظين ثخبس
 .Bچشاؽ ًـبًگش "آهبدُثَدى ثخبس"
 .Cچشاؽ ًـبًگش "ًذاؿشي آة"
 .Dمليذ سٍؿي/خبهَؽ ٍ چشاؽ
 .Eدسدَؽ هخضى
ً .Fگِداسًذُي ػين ثشق
ً .Gگِداسًذُي اثضاس
ً .Hـبًگش ػطح آة
لَاسمجاًبي
 .Iلَلِّبي گؼششؽ

• دس هخضى آة ثشيضيذ .دقز مٌيذ مِ ػطح آة اص ػالهز
ثباليي ًـبًگش ػطح آة ) (Hثيـشش ًـَد (ؿنل .)2
• دسدَؽ سا ثجٌذيذ.

آهادُساسیابشارّایتويشكاری 

سوبم اثضاسّبي اسايِؿذُ سا هيسَاى ّن ثش سٍي لَلِي
گؼششؽ ٍ ّن دػشِ ثِ مبس ثشد .ثشاي خبافشبدى ،آًْب سا فـبس
دّيذ سب دس هحل خَد هحنن ؿًَذ (ؿنل .)3
ثشاي خذامشدى اثضاسّب ،دموِ سا فـبس دّيذ ٍ اثضاس سا ثيشٍى
ثنـيذ( .ؿنل )4لَاصم داساي سٍؽ اسصبل هـبثِ ٍ قبثل
اػشفبدُ ثشاي لَلِ ي گؼششؽ ٍ ػشي ّب ّؼشٌذ.

 .Lػشي ٍيظُي دسصّب ٍ ؿنبفّب
 .Mسِي ثشاي ػشي ٍيظُ دسصّب ٍ ؿنبفّب
 .Nثشع گشد ثشاي ػشي ٍيظُ دسصّب ٍ ؿنبفّب
 .Oػشي ٍيظُي فشؽ/ػطَح

استفادُبزایًخستييبار 
• ٌّگبم اػشفبدُ اص دػشگبُ ثشاي ًخؼشيي ثبس يب ّش ٍقز مِ

 .Pدبسچِ ي سويضمبسي

آى سا سٍؿي هيمٌيذ ،ثب ًخؼشيي سخليِي ثخبس ،چٌذ قطشُ

 .Qسويضمٌٌذُ ي ديَاس

آة ًيض ثِ ثيشٍى هيسيضد .ايي دذيذُ ًبؿي اص دهبي من

 .Rقبة ػشي هخصَف ديَاس

لَلِ اػز مِ هٌدش ثِ ؿنلگيشي قطشار آة دس اثش

 .Sدبسچِي ٍيظُي ػشي فشؽ/ػطَح

هيؼبى هيؿَدٌّ .گبم اػشفبدُ اص دػشگبُ ،لَلِ گشم هيؿَد

 .Tگيشُ ي الجؼِ

ٍ سخليِي ثخبس ثِ صَسر ثْيٌِ اًدبم هيگيشد .ايي

 .Uدبيِ ي گيشُ ي الجؼِ

پذيذُعادیاستًٍطاًِیخزابيدستگاًُيست.

 .Vػشي هخصَف الجؼِ

• ٌّگبم اػشفبدُ ثشاي ًخؼشيي ثبس ،هوني اػز دػشگبُ ثِ

 .Wثشع هخصَف الجؼِ

هذر چٌذ دقيقِ دٍد ٍ ثَ سَليذ مٌذ .ايي دذيذُ ًبؿي اص

 .Xلَلِ ي گؼششؽ

گشمؿذى ٍ خـلؿذى هذاٍم هَاد ثِ مبسسفشِ دس
دسصگيشي هَلذ ثخبس دػشگبُ اػز .سَصيِ هيؿَد اسبق سا

ّشگض اص ػشي هخصَف الجؼِ ثشاي سويضمبسي مفذَؽ ٍ
ػطَح اػشفبدُ ًنٌيذ.

سَْيِ مٌيذ.

استفادُاسدستگاُ

آهادُساسیبزایاستفادُ 


• دٍؿبخِ سا ثِ ثشق ثضًيذ.

پزكزدىهخشى 

• دموِ سٍؿي/خبهَؽ ) (Dسا ثضًيذ .چشاؽ سٍي دموِ

ديؾ اص ًگِداسي ٍ سويضمبسي دػشگبُ ،هطوئي ؿَيذ مِ
دٍؿبخِي آى ثِ ثشق ًيؼز.
• ثشاي ثبصمشدى هخضى ،دسدَؽ سا ثشداسيذ (ؿنل .)1

سٍؿي هيؿَد.
• ٌّگبهي مِ "چشاؽ آهبدُثَدى ثخبس") ،(Bخبهَؽ ؿذ،
دػشگبُ آهبدُي اػشفبدُ اػز .ثشاي اػشفبدُ اص ثخبس،
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دموِي سٍي دػشِي خبسٍ سا فـبس دّيذ .ثشاي سَقف

ٌّگاهيكِآبدرٍىهخشىتوامهيضَدٍپوپضزٍع

افـبًذى ثخبس ،سٌْب دموِ سا سّب مٌيذ.

بِ لزسش هيكٌذ ،بِ بخارضَيي اداهِ ًذّيذ .اگز عول

تٌظينبخار 
سٌظينمٌٌذُي ثخبس ثش سٍي لَلِ ٍ دس صيش دػشگيشُ قشاس
گشفشِ اػز (ؿنل  ٍ .)5هيسَاى ثش اػبع ًَع ػطحي مِ
سويض هيؿَد ،ثب اػشفبدُ اص آى هقذاس ثخبس سا سٌظين مشد (هثبل:
ػطَح ػخز ،ؿنبف مبؿيّب :حذامثش ثخبس .هجلّب ٍ
سٍيِي آًْب :حذاقل ثخبس).

يدراييحالتاداهِيابذ،بِطزسجبزاىًاپذيزی

بخارضَي
بِقطعاتداخليدستگاُصذهٍِاردخَاّذضذ .
هْن :هوني اػز ثش سٍي ػطح صيش دػشگبُ آة خوغؿذُ
ثبؿذ ،ايي دذيذُ ًبؿي اص ػَدبح سخليِي ثخبس اػزٌّ .گبم
خبثِخبيي دػشگبُ ،ثشاي دشّيض اص دبؿيذى آة اص هخضى،
ّويـِ دسدَؽ هخضى سا ثجٌذيذ.

پيطٌْادهيضَد :

پساساستفادُ 

ٌّگاهيكِدستگاُرارٍضيهيكٌيذ،تٌظينكٌٌذُی بخار

دغ اص اػشفبدُ ،دٍؿبخِ سا ثنـيذ ،ػين سا ثِ دٍس ػين

رابزرٍیحذاكثزتَاىتٌظينكٌيذ .

خوغ مي ثذيچيذ ٍ اثضاسّب سا دس خبيـبى قشاس دّيذ ٍ دػشگبُ



افشايصسطحآبداخلهخشى 
ٌّگبهي مِ چشاؽ ًـبًگش "ًذاؿشي آة" ) (Cسٍؿي هيؿَد
(ؿنل  ،)6ثبيذ هخضى سا دش مشد .ثِ سٍؽ صيش ػول مٌيذ:
• ثب دموِي سٍؿي/خبهَؽ ( ،)Dدػشگبُ سا خبهَؽ مٌيذ
ٍ دٍؿبخِ سا اص ثشق ثنـيذ.
• دسدَؽ سا ثشداسيذ ٍ هخضى سا اص آة سزد دش مٌيذ ٍ

سا مٌبسي ثگزاسيذ (ؿنل .)7

رٌّوَدّایتويشكاری 
قاليچٍِفزش 
ابشار :ػشي فشؽ/ػطَح ػخز  +دبسچِي هشصلؿذُ ثِ
گيشُّبي فٌشي

دسدَؽ سا ثگزاسيذ.
هْن :دػشگبُ ٌّگبم ػولنشد ،هَلذ ثخبس سا ثب آة داخل
هخضى دش هيمٌذ (دشؿًَذگي هذاٍم).
ؿٌيذى صذاي ًبؿي اص دشؿذى دس ٍقفِّبي صهبًي ثبثز ثشاي
حفع فـبس ثخبس ،طجيؼي اػز .اگش آة داخل هخضى مبهالً سِ
مـيذ ،ثخبس مبفي ثشاي ػولنشد حذٍداً  10دقيقِاي دػشگبُ
ثؼشِ ثِ هقذاس هصشفٍ ،خَد داسد .اگش هخضى سا دش ًنٌيذ،

نكات :ابتدا مقاومت رنگىا و
پارچوىا را آزمايش كنيد.
اثشذا هيثبيذ گشدٍخبك فشؽّب سا ثب چَةِ فشؽ يب
خبسٍثشقي ثگيشيذ.

دوخ ثِ لشصُ هيافشذ ٍ خشٍج ثخبس هشَقف هيؿَد.
ٌّگبهي مِ ػطح آة داخل هخضى افضايؾ يبفز ،دػشگبُ

ضكاف بيي كاضي ّا ،رادياتَرّا ،سايباى پٌجزُّا ،لَالی

هبًٌذ ٌّگبهي مِ ثشاي ًخؼشيي ثبس سٍؿي ؿذُ ثبؿذ ،ػول

درً،قاطدٍراسدستزس،گلذاىّا،دٍچزخِ،دٍچزخِی


هيمٌذ .ديؾ اص سويضمبسي ،ثبيذ هٌشظش ؿَيذ سب ثخبس آهبدُ

كَّستاى ،هَتَر خَدرٍ ،هَتَر سيكلت ،دستگاُ

گشدد .ايي ػول حذٍداً دٌح دقيقِ طَل هيمـذ ،مِ دس ايي

باسیّا،حوام(رختكيحوام،سزٍيس
سًي،اسباب 


چوي

فبصلِ ،آة ثِ دسٍى هَلذ ثخبس دوخ هيؿَد.

بْذاضتيٍ،اىيااستخز) .
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اثضاسّب :ػشي ٍيظُي دسصّب ٍ ؿنبفّب  +ثشع

ديَارّاٍسطَحعوَدی 
يشكٌٌذُی ديَار +چارچَب ٍ پارچِی

ابشار :تو
تويشكٌٌذُ 





سطَحسخت 
اثضاسّب :ػَشي فشؽ/ػطَح ػخز +دبسچِي هشصلؿذُ ثِ
گيشُّبي فٌشي





هجوَعِیٍيژُیآّارسدىپَضاكٍپارچِ 
اثضاس :سدْيضار هشثَط ثِ اسَمـي ٍ آّبس صدى لجبع ٍ دبسچِ
ًصت لَاصم سٍي دػشگبُ

تميسكاري
براي
نكات:
پاركت ،سطوح جالخورده و
مانند آن توصيو نميگردد.

آييٌِّا،پٌجزُّا،ضيطِیخَدرٍ،ايَاىٍگلخاًِ 
اثضاسّب :ػشي ٍيظُي دسصّب ٍ ؿنبفّب +سِي هشصلؿذُ ثِ
ؿلٌگ اًؼطبفدزيش يب لَلِّبي گؼششؽ 
ًكتِی هْن :سَصيِ هيؿَد ،دس دهبي من ،اثشذا دٌدشُّب سا
ثب افـبًذى اًذمي ثخبس ثش سٍي آًْب گشم مٌيذ سب اص خطش

ثشاي ًصت لَاصم سٍي دػشگبُ هحل اسصبل سا دس هنبى خَد
هحنن ًوبييذ(ؿنل  .)3ثشاي خذاًوَدى ًيض دموِ سا فـبس
دادُ ٍ ػشي سا خبسج ًوبييذ( .ؿنل )4
سٍؽ اػشفبدُ:
دٍؿبخِ سا ثِ دشيض ثشق هشصل مٌيذ.
دموِ ي سٍؿي ٍ خبهَؽ مشدى دػشگبُ سا فـبس دّيذ .دس
ايي حبلز چشاؽ سٍؿي ثَدى دػشگبُ ٍ فؼبل ثَدى حبلز
هَسد ًظش سٍؿي هي ؿَد( .ؿنل )۹

ؿنؼشي ؿيـِ دس اثش سغييشار ًبگْبًي دهب مبػشِ ؿَد.
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صهبًينِ ّش دٍ چشاؽ خبهَؽ ؿذًذ دػشگبُ آهبدُي مبس
اػز.
ػشي هَسد ًظش سا ثِ دػشگبُ هشصل مٌيذ(.ؿنل )10

هي سَاًيذ ػشي هخصَف آّبس صدى سا سٍي قالة الجؼِ
سا فـبس دادُ ٍ ًگِ داسيذ سب ثخبس

دموِ ي

آٍيضاى مٌيذ( .ؿنل )13

خبسج ؿَد.
اگش هي خَاّيذ ثخبس ثطَس هؼشوش خبسج ؿَد دموِ سا دس
قشاس دّيذ .دػشگبُ داساي سوْيذ ايوٌي

حبلز

ثشاي اخشٌبة اص خشٍج ًبگْبًي ثخبس اػز ٍ ثِ ّويي ػلز
ثبيذ ّوَاسُ دموِ سا قجل اص قشاس دادى دس ٍضؼيز ثخبس فـبس
دّيذ.
اگش هي خَاّيذ اص ايي ػولنشد ثشاي دشدُ ّب اػشفبدُ مٌيذ
ثبيذ لَلِ ي گؼششؽ سا ًصت ًوَدُ ٍ دموِ سا دس ٍضؼيز
قشاس دّيذ( .ؿنل )11

هْنّ :يچ گبُ دػشگبُ سا دسٍى هبيؼبر فشٍ ًجشيذ صيشا ٍػيلِ
اي ثشقي اػز .اص دبسچِ اي خـل ٍ سويض ثشاي سويضمبسي
اػشفبدُ ًوبييذ.

خطش ػَخشگيّ :وَاسُ دقز داؿشِ ثبؿيذ ٍ قؼوز ّبيي سا
مِ ثب ثخبس دس اسسجبط ّؼشٌذ سا لوغ ًنٌيذ صيشا داؽ ّؼشٌذ.
ايي دػشگبُ داساي ػشي ايذُ آل ثشاي آّبس صدى الجؼِ اػز.
(ؿنل )12
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اطالعاتهْنبزایدٍراًذاختيدرستهحصوَ هطواب 
بارٌّوَد2002/69/ECاتحاديِیارٍپا 
دس دبيبى ػوش هفيذ دػشگبُ ،ايي هحصَل سا ًجبيذ ّوشاُ ثب ياب
ّوبًٌذ صثبلِّبي خبًگي ٍ ؿْشي دٍس اًذاخز.
آى سا ثِ يال هشماض هدابص خذاػابصي ٍ ثبصيبفاز صثبلاِ دس
ًضديني هحل صًذگي سبى ثجشيذ ياب ثاِ يناي اص هشاماض هدابص
خذهبر دلًَگي سحَيل دّيذ.
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