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1-7 مقدمه:
كار  واحد  اين  در  كه  موتوردار،  گرمازاي  وسايل  در 
معرفي شده اند، عالوه بر ا لكتروموتوري كه نيروي گردنده ي 
دستگاه را تأمين مي كند، المنت هاي گرمازا به شكل هاي 
فنري، لوله اي، نواري يا بوسيله ي امواج ماكروريو و انرژي 
مغناطيسي به كار مي روند و گرماي مورد نياز را براي ما 
ايجادمي كنند. اين دستگاه ها با پيشرفت علم و فناوري در 
طرح و مدل هاي گوناگون ساخته شده اند در اين واحد كار 

با اصول كار و ايمني و نگه داري آن ها آشنا مي شويم.

2-7  مايكروفريا اجاق مايكروويو
انرژي  از  بهره گيري  با  كه  است  دستگاهي  مايكروفر 

مايكروويو (امواج بسيار كوتاه راديويي) غذاهاي گوناگون 
را با، حفظ طعم و مزه ي طبيعي آن ها، در زمان بسيار 
آخرين  از  يكي  مايكروفر  مي كند.  گرم  يا  مي پزد  كوتاه 
نشانه هاي پيشرفت فناوري قرن بيستم است. شكل 7-1

شكل 1- 7
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1-2-7  طرز كار مايكروفر يا اجاق مايكروويو
همزمان با چرخش غذا در داخل سيني گردان، امواج 
مايكروويو، كه همان امواج راديويي است، با طول موج 12 
سانتي متر به طور يكنواخت پخش مي شود و با سايش 
مولكول هاي آب موجود در موادغذايي، حرارت مورد نياز 

طبخ را تأمين مي كند.
امواج مايكروويو تا عمق حدود(2/5سانتي متر)  بوسيله ي 
غذا جذب مي شود. سپس منتشر شدن گرمادرداخل غذا 
ادامه مي يابد. بنابراين غذا به صورت يك نواخت مي پزد. 
چنان چه تمام نكاتي كه دردفتر راهنماذكر شده است 

رعايت شود موارد زير تضمين خواهد شد:
• پخت يك نواخت غذا.

• يك سان شدن دما در تمام غذا.
زمان پخت با توجه به سه عامل زير متغير است:

1- كميت و غلظت غذا؛
2- حجم آب موجود در غذا؛

3- دماي اوليه. 

2-2-7  قسمت هاي مختلف دستگاه مايكروفريا 
اجاق مايكروويو

مايكروفر  مختلف  قسمت هاي   ،7-2 شكل  مطابق 
عبارت اند: 

1- زبانه هاي در
2- درمايكروفريااجاق مايكروويو

3- سيني گردان
4- رابط زيرسيني

5- غلتك سيني گردان
6- حفره هاي زبانه ي در

7- صفحه ي كليدهاي فرمان
8- صفحه ي نمايشگر الكترونيكي

9- دريچه ي تهويه (ورودي هوا) و المپ روشنايي
10- المنت گرم كننده 

11- دريچه ي تهويه (خروجي هوا)
12- درپوش كانال هدايت امواج

3-2-7 روش پخت پلوي ساده با مايكروفريا 
اجاق مايكروويو
مواد مورد نياز

برنج ايراني                                    (400گرم)
آب گرم                                  2/5-2برابربرنج
روغن جامد                                      50 گرم
نمك                                     به اندازه ي كافي 

طرز تهيه:
برنج را همراه با آب گرم، نمك،كره يا روغن در يك 
ظرف گرد مناسب مي ريزيم و بدون در به مدت 15-20 
دقيقه با قدرت 100٪ داخل مايكروفر قرار مي دهيم در 
طي اين مدت قبل از تمام شدن آب برنج يك بار آن را 
هم مي زنيم .پس از زمان پخت ظرف را ازمايكروفرخارج 
جمع  ظرف  وسط  در  و  كرده  زيرورو  را  برنج  مي كنيم، 

1.گريل
شكل 2- 7
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با  دقيقه  مدت 15-20  به  مناسب  بادرپوش  و  مي كنيم 
قدرت 30٪ داخل مايكروفر مي گذاريم تا برنج دم بكشد.

4-2-7 نكات ايمني مايكروفر يا اجاق مايكروويو
داخل  در  غذايي  مواد  قراردادن  از  پس  فقط   -1
دستگاه  ديواره هاي  زيرا  كنيد،  روشن  را  آن  دستگاه، 
در  آب  ليوان  يك  هميشه  ببينند،  صدمه  است  ممكن 

داخل دستگاه قرار دهيد.
2- از مايكروفر بدون سيني گردان استفاده نكنيد.

در  در،لوالوزبانه ي  دستگاه،  بدنه ي  بودن  سالم   -3
بسيار مهم است.چنان چه آسيب ديدگي درهر يك از 
قسمت ها به وجود آمد از مايكروفراستفاده نكنيد.چون 

امكان نشت امواج ريز موج وجود دارد.
4- هميشه مايكروفر را پاكيزه نگه داريد. به خصوص 
در، سطح پنجره و كناره هاي آن نبايد به مواد غذايي يا 

مواد پاك كننده آلوده باشد.
5- كليدها را آرام، كامل، مستقيم و يك به يك فشار 
در  مگر  ندهيد  فشار  هم  با  را  كليد  چند  هرگز  دهيد، 

مواردي كه در دستورالعمل قيد شده باشد.
قراردادن  از  جرقه،  ايجاد  از  جلوگيري  جهت   -6
اشياي  فلزي (مانند قاشق، چنگال، سيخ كباب و ظروف 
درمحفظه ي  نقره اي)  و  طاليي  تزيينات  يا  غذاخوري 

پخت جداً خودداري كنيد.
7- هرگز براي موارد زير از مايكروفراستفاده نكنيد.

- آب پز كردن تخم مرغ ؛
- داغ كردن روغن به مقدار زياد

-گرم كردن مايعات درون بطري ها دربسته؛ 
- خشك كردن انواع كاغذ و پارچه.

8- پس ازگرم كردن مايعات و خاموش كردن دستگاه 
شود.  يك نواخت  آن  دماي  تا  كنيد  صبر  دقيقه  چند 
سپس براي خارج كردن ظروف از مايكروفر ازدستكش 

پارچه اي استفاده كنيد.
آسيب  يادوشاخه  برق  سيم  كه  شويد  مطمئن   -9
نديده باشد وآن ها را ازسطوح داغ و مرطوب دور نگه داريد.

10- استفاده يا بازي با اين دستگاه را براي كودكان 
ممنوع كنيد.

حالت  در  ويژه  به  دستگاه،  كردن  كار  درحين   -11
اين  شود.  شنيده  تيليك  صداي  است  ممكن  يخ زدايي، 

صدا به دليل تغيير قدرت خروجي بوده وعادي است. 
(مايكروويو+  تركيبي  پخت  از  استفاده  براي   -12
گريل1) (مايكروويو + كنوكشن2 ) طبق دستور دفترچة 

راهنما عمل كنيد.

3-7  سشوار برقي
سشوار يكي از وسايل برقي خانگي به شمار مي رود 
كه براي خشك كردن و فرم دادن موي سر كاربرد دارد

 و با پيشرفت فناوري درمدل هاي متفاوت و زيبا توليد 
شده است. (شكل 7-3)

توجه!

دقت كنيد نوع  برنج و مقدار آن از عواملي هستند 
كه مقدار آب و زمان پخت را تغيير مي دهند.  

1. پخت با المنت
2. جابجايي هواي گرم
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شكل 3- 7

1-3-7  قسمت هاي مهم سشوار عبارت اند از:
1- موتور

2- المنت گرمازا
3- پروانه ي توليد باد

4- كليدهاي قطع و وصل
5- ديودهاي يك سوساز

6- سيم رابط
7- بدنه و متعلقات

2-3-7  طرز كار سشوار
هرگاه دوشاخه ي سيم رابط را به برق بزنيم، با زدن 
كليد و انتخاب برنامه، موتور به حركت در مي آيد و باد 
سرد توليد مي كند. هرگاه بخواهيم باد گرم شود كليد 
ديگري را مي زنيم تا المنت وارد مدار شود و هواي توليد 

شده را گرم مي كند.

3-3-7  انواع سشوار
شكل4-7يك نوع سشوار را نشان مي دهد كه كليد 

توليد  با  2-روشن  وضعيت1-خاموش  سه  داراي  آن 
هواي سرد 3- روشن با توليد هواي گرم است،. كه در 

اين حالت المنت در مدار قرار مي گيرد.

شكل 4- 7

شكل 5-7 سشوار مدرن و مجهز به سيم جمع كن و 
داراي حالت هاي مختلف سرعت و گرماست اين دستگاه 
داراي ترموستات كنترل دما و ديسك سراميكي است. 
با برخورد گرما به اين ديسك امواجي توليد مي شود كه 
موي مرطوب سر را به رنگ نارنجي در مي آورد، اما پس 

از خشك شدن مو اين رنگ سريعاً  محو مي شود.

شكل 5- 7



99 كاربرد و نگه داري لوازم خانگي

4-3-7  نكات ايمني در به كارگيري سشوار
1- هيچ وقت سشوار را داخل آب قرار ندهيد.

2- هيچ وقت سشوار را پرت نكنيد زيرا به قسمت هاي 
برقي آن صدمه وارد مي شود و عايق بندي آن از بين مي رود.

3- از سشوار به طور دايم استفاده نكنيد.
4- سشوار را به طور مداوم قطع و وصل نكنيد.

5- هيچ وقت قسمت عقب سشوار را، كه پروانه درآن 
كار مي كند، به موي سر نزديك نكنيد، زيرا موها را جذب 
موتورگريپاژ  درنتيجه  مي پيچد،  خود  دور  به  و  مي كند 

مي كند و مي سوزد.
6- ازسشوارهايي كه سيم آن ها بريدگي دارد، استفاده 

نكنيد.
7- از به كارگيري سشواري كه صداي ناهنجار مي دهد، 

خودداري كنيد.

4-7  ماشين لباس شويي
يكي ديگر از وسايل برقي پر مصرف خانگي ماشين 
لباس شويي است. ماشين هاي لباس شويي در مدل هاي 

مختلف ساخته وبه بازارعرضه مي شوند.

1-4-7  انواع ماشين لباس شويي
2-4-7 ماشين لباس شويي سطلي،نيمه خودكار

نيروي  بر  عالوه  كه  مي شود  گفته  ماشين هايي  به 
الكترومكانيكي ماشين (كه از طريق موتور تأمين مي گردد) 
عمليات  انجام  هم  و  كار  ادامه ي  در  هم  انساني  نيروي 
آب گيري،  ماشين ها  نوع  اين  در  دارد.  دخالت  ماشين 
نيروي  توسط  بايد  لباس  كردن  خشك  و  آب  تخليه ي 

به   شست شو  موتور  كنترل  فقط  گيرد.  صورت  انساني 
عهده ي تايمر است،كه آن هم توسط فرد تنظيم مي شود. 

(مطابق شكل 6- 7)

شكل 6- 7

3-4-7  ماشين لباس شويي دوقلوي نيمه خودكار 
(دومخزنه)

دريكي  دارند،كه  ازهم  جدا  دومخزن  ماشين ها  اين 
عمل شست شو و در ديگري عمل خشك كردن لباس 
صورت مي گيرد. در بعضي از انواع ديگر اين ماشين ها، 
تخليه  الكتريكي  پمپ  يك  وسيله ي  به  آب  تخليه ي 

مي شود. مطابق شكل 7-7
 

شكل 7- 7
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4-4-7 ماشين لباس شويي خودكار
قرارگرفتن  از  بعد  كه  مي شود  گفته  ماشين هايي  به 
لباس وريختن پودر مورد نظر در داخل ماشين وتنظيم 
برنامه و استارت دستگاه، ديگر به نيروي انساني نياز ندارند 
سيستم  با  برنامه  كليد  توسط  خودكار  عمليات  تمام  و 
مكانيكي يا ديجيتالي به صورتي منظم  صورت مي گيرد 
مطابق  مي دهد.  تحويل  نم دار  كمي  را  لباس  آخر  در  و 

شكل 8- 7

شكل 8- 7

5-4-7 ماشين لباس شويي تمام خودكار
در لباس شويي هاي تمام خودكار به علت وجود سيستم 
و  روشن  براي  حافظه  داشتن  و  صددرصد  كن  خشك 
شده  خشك  و  راتميز  لباس ها  موقع  به  كردن  خاموش 

آماده ي استفاده تحويل مي دهد.

ماشين  از  نگه داري  و  ايمني  اصول   7-4-6
لباس شويي تمام خودكار

1- از قراردادن ماشين لباس شويي در معرض مستقيم 
آفتاب يابارندگي خودداري نماييد.

2- فاصله ي ماشين لباس شويي با ديوار حداقل بايد 

15 سانتي متر باشد.
هيچ وقت ولوم تايمر راخالف عقربه هاي ساعت   –3

نچرخانيد.
4– لباس شويي رابه طور صحيح توسط پيچ هاي قابل 

تنظيم زير ماشين تراز كنيد.
5– زماني كه تايمر كار مي كند درجه ي آن راتغيير 

ندهيد.
6– بيش از حد مجاز لباس در ماشين نريزيد.

7– دكمه هاي شل شده ، سوزن واشياي فلزي، سكه 
لباس شويي  در  لباس ها  قراردادن  هنگام  را  سنجاق  و 

كنترل كنيد.
8- اتصال زمين لباس شويي را مطابق استاندارد وصل 

كنيد.
را  ماشين  ابتدا  ماشين،  برنامه ي  تغيير  هنگام   -9

خاموش كنيد، بعد برنامه را تغيير دهيد.
10- بعد از شست شو توسط پارچه، آب باقي مانده در 

الستيك اطراف در را تخليه و خشك كنيد.
11– در هر شست شو به برچسب لباس ها و نوع پارچه 

و رنگ آن توجه نماييد.
12– براي هر شست شوي كامل متوالي حداقل يك 

ساعت فاصله بگذاريد.
13– هر چند وقت يك بار فيلتر جلوي ماشين را باز 
كنيد و كرك و اشياي كوچك را، كه از لباس هاي شسته 

شده باقي مانده، خارج كنيد.
14- لوله ي خروجي يا لوله ي خرطومي تخليه ي آب، 
كه سر آن خميدگي دارد بايد در ارتفاع 70سانتي متري 
از زمين نصب شود. در غير اين صورت اگر لوله ي خرطومي 
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روي زمين قرار گيردآب آن بالفاصله بيرون خواهد ريخت.

7-4-7 برنامه ي شست شوي ماشين لباس شويي
لباسشويي ها   معموالً  داراي سه برنامه ي شست شو هستند:
لباس هاي  مخصوص  اصلي  شستشوي  برنامه ي   -1

چرك از جنس كتان و مشابه آن.
2- برنامه ي شستشو براي لباس هاي لطيف و ظريف 

مانند ابريشم.
ــوي الياف مصنوعي مانند نايلون  3- برنامه ي شستش

و پرلون.

8-4-7  استفاده ي درست از جاپودري
در جعبه ي جاپودري معموال سه قسمت وجود دارد 
لباس  اگر  است.  شده  مشخص    A،B ،C باحروف  كه 
بريزيد.   B و   A قسمت  در  را  پودر  باشد  كثيف  خيلي 
 B قسمت  در  را  پودر  نباشند،  كثيف  زياد  لباس ها  اگر 
بريزيد و قسمت C جاپودري براي استفاده نرم كننده يا 

وايتكس( سفيد كننده) است.

9-4-7  عيب يابي ساده ي ماشين لباس شويي
الف) اگر لباس شويي آب نمي گيرد، ممكن است:

1- آب شهر قطع باشد؛
2- فلكه ي مربوط به شير دستگاه بسته باشد؛

3- شلنگ رابط تا شده است كه بايد شلنگ رابط را 
كنترل كنيد؛

4- شير برقي خراب است.
ب) اگر لباس شويي اصًالكارنكرد، ممكن است:

1- پريز آن فاقد برق باشد؛
1- سيم هاي رابط برق دستگاه خراب باشد؛

2- دو شاخه ي دستگاه خراب باشد؛
3- كليد قطع و وصل خراب باشد.

ج) ماشين لباس شويي نشت آب دارد، ممكن است:
رابط  شلنگ هاي   ، باشد  سوراخ  در  دور  الستيك   -
ورودي وخروجي آب معيوب باشد، لوله ي خرطو مي رابط 
فيلتر  واشر  يا  پمپ  به  ديگ  يا  ديگ  به  جاپودري  بين 

معيوب باشد.
شد  انجام  مرتب  شست شو  برنامه هاي  تمام  اگر  د) 
تخليه  را  آب كثيف  شست شو،  پايان  در  دستگاه  ولي 

نكرد، ممكن  است:
بيرون  فيلتررا  بايد  كه  باشد  كثيف  فيلتردستگاه   -
نشد  درست  اگر  شود.  رفع  عيب  تا  تميزكرد  و  كشيد 

ممكن است واترپمپ خراب باشد.
ن) اگر لباس شويي در هنگام كارتغيير جا داد و حركت 

كرد، ممكن است:
وسيله ي  به  است  الزم  كه  نباشد،  باالنس  دستگاه 

پايه هاي قابل تنظيم آن دستگاه را تراز كنيد.
لحظه  همان  در  را  شده  گرفته  آب  ماشين  اگر  و) 
زمين  به  آب  خروجي  شلنگ  است  ممكن  دهد،  پس 
آن  انتهاي  كه  را  خروجي  شلنگ  بايد  كه  باشد،  افتاده 
خميده است در ارتفاع 70 سانتي متري قرار داد تا عيب 

برطرف شود.
ه) اگر پودرهاي ريخته شده تماماً به مخزن شست شو 

نمي رود، ممكن است:
1- جاپودري كثيف باشد كه بايد جاپودري را، پس 
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از در آوردن، تميز كرد.
2- فشار آب كم باشد؛

3- شير برقي معيوب باشد؛
4- صافي هاي سر شلنگ آب ورودي از جرم مسدود 

شده باشد.

5-7 ماشين ظرف شويي
ماشين ظرف شويي يك دستگاه الكترومكانيكي است 
كه با انتخاب برنامه ي مناسب و چيدمان صحيح ظروف، 
انواع مختلف ظروف آشپزخانه را به خوبي شست و شو 
مي كند اين دستگاه در مدل هاواندازه هاي مختلف ساخته 
شده اند و شما مي توانيد با توجه به محلي كه براي اين 
دستگاه در نظرگرفته  ايد و با توجه تعداد نفرات خانواده و 
همچنين سليقه ي خود، مدل مناسبي را انتخاب كنيد.

شكل 7-9

شكل 7-10

1-5 -7 اجزاي ماشين ظرف شويي 
1) بدنه

2) مخزن
3) قفسه ها

4) آب فشان ها
5) فيلتر كف

6) مخزن نمك
7) مخزن مايع كمكي(مايع جال)

8) دريچه جا پودري
9) المنت حرارتي

10) شيلنگ ورودي آب
شيلنگ خروجي آب  (11

مدارات فرمان الكتريكي  (12

2-5-7 مواد پاك كننده ي مخصوص ماشين 
ظرف شويي

 1- نمك مخصوص: باعث جدا كردن آهك از آب مي شود.
2- ماده ي شوينده: كه باعث نرمي، شستن سريع و 

صرفه ي اقتصادي مي شود.
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3- مايع كمكي: كه از باقي ماندن قطرات آب روي 
ظروف بعد از شست وشو جلوگيري مي كند و به سطوح 

درخشندگي مي بخشد.

3-5-7 نحوه ي نگه داري 
شده  جمع  آشغال  وقتي  را،  شست شو  فيلتر   -1

است، تميز كنيد.
2- ظروف را در جا ظرفي ها به درستي قرار دهيد. 
هر ظرف بهتر است با فاصله ي مناسب براي عبور آب 

در هر سبد، قرار گيرد.
ظروف ظريف تر، (فنجان ها،  بااليي به  3- جا ظرفي 
باشيد  مراقب  يابد.  اختصاص  و...)  ليوان ها،چيني ها 

آن ها سروته چيده شوند.
مقاوم ترين  و  كثيف ترين  پايين  جاظرفي  در   -4
گيرد. قرار  بشقابها  و  اجاقي  ظروف،پيركس ها،ظروف 

ظروف بايد به سمت خودتان كج چيده شوند.
5- سبد كارد و چنگال جايي است كه كارد و چنگال 

در آن قرار مي گيرد و در سبد پايين قرار دارد.
6- بعد از قرار دادن ظروف، اطمينان كنيد كه آب 

فشان ها بدون برخورد به هيچ ظرفي مي چرخند.
موجب  زيرا  نكنيد،  آويزان  سبد  از  را  ظروف   -7

مي  شود آب فشان نچرخد.

4-5-7 عيب يابي ساده ي ماشين ظرف شويي   
• برنامه شروع نمي شود.

1) فيوز داخلي قطع شده است.
2) ماشين به سيستم برق وصل نيست.

3) در به خوبي بسته نشده است.
• هيچ آبي وارد دستگاه نمي شود:

1) شير آب بسته است.
2) فيلتر بين شير و لوله آب مسدود است.

3) كًال آب قطع است.
• دستگاه آب را تخليه نمي كند:

1) شيلنگ خروجي مسدود شده است.
2) پمپ آب خراب است.

• ظروف خشك نشده است:
1)  مايع كمكي در مخزن وجود ندارد.

• ليوان ها لكه و خطوط آبي رنگ به همراه دارند.
1) در هنگام فرايند شست وشو مايع كمكي زيادي 

رها مي شود.
را  شده  خشك  آب  از  خطوطي  ظروف  و  ليوان ها   •

نشان مي دهد:
1) مايع كمكي به اندازه ي الزم وارد نمي شود.

• ظروف بعد از شست و شو تميز نشده اند:
1) برنامه  ي مناسبي انتخاب نشده است.

2) آب فشان ها بر اثر گير با ظروف نمي چرخند.
3) ظروف به صورت نادرست درجا ظرفي قرار گرفته اند 

4) مقدار نمك و پودر شوينده كامل نيست.

 5-5-7 حفاظت و ايمني ماشين ظرفشويي
1) به اطفال اجازه ي بازي با ماشين ظرف شويي ندهيد.
گلو  و  دهان  چشم ها،  به  است  ممكن  شويندها   (2
دسترس  از  بايد  بنابراين  كنند.  وارد  دائمي  آسيب هاي 

اطفال دور باشند.
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را  شاخه  دو  پريز،  از  شاخه  دو  آوردن  در  براي   (3
بيرون بكشيد و هرگز سيم آن را نكشيد.

4) از مواد شوينده اي كه ممكن است منجر به انفجار 
شود استفاده نكنيد.

ننشينيد،  آن  روي  و  ندهيد  تكيه  ماشين  در  به   (5
زيرا ماشين ممكن است انحنا پيدا كند.

6) شيرآب را وقتي ماشين براي مدت زيادي استفاده 
نمي شود. ببنديد.

زيرا  شود  خم  حد  از  بيش  نبايد  تخليه  لوله ي   (7
ممكن است مسدود گردد.

حاصل  اطمينان  دستگاه،  كردن  روشن  از  قبل   (8
كنيد دو شاخه به پريز برق متصل شده باشد.

9) انتهاي لوله خروجي آب بايد به صورت استاندارد در 
يك ارتفاع بين 32 تا 80 سانتي متري قرار داده شود.

از  دليل  هر  به  آب  خروجي  لوله ي  طول  اگر   (10
مقدار استاندارد بيش تر شد ارتفاع لوله ي خروجي بين 

32 تا 50سانتي متر كاهش يابد.
انتهاي لوله ي خروجي هرگز نبايد در آب فرو   (11

برده شود.
يك  داخل  به  بايد  آب  خروجي  لوله ي  انتهاي   (12

سينگ يا يك لوله ي تخليه وارد شود.

6-5-7 ظروفي كه نبايد در ماشين ظرفشويي 
شسته شوند.

• تخته ي خردكن و ظروف كوچك چوبي 
• ظروف پالستيكي كه مقاومت گرمايي ندارند.

• بلور سرب دار
• ظروفي كه از قلع يا مس ساخته شده اند.

• ظروف يا كارد و چنگال كه تركيبات چسبي دارند.
• ظروف آهكي كه به راحتي اكسيد مي شوند.

7-5-7 شستن ظروف به طريق اقتصادي 
• ظروف خود را قبل از اين كه در ماشين ظرفشويي قرار 

بدهيد زير آب شير نشوييد. 
• ماشين را فقط زماني كه پر است روشن كنيد. زيرا از 

نظر اقتصادي و زيست محيطي مقرون به صرفه نيست .
• برنامه اي انتخاب كنيد كه براي نوع ظروفي كه مي 
آن ها  كثيفي  ميزان  با  و  باشد  مناسب  بشوييد  خواهيد 

هماهنگي داشته باشد.
• از مقادير زياد شوينده، نمك ظرف شويي و محلول 
به  آن ها  مقدار  تعيين  براي  كنيد  خودداري  كمكي  هاي 
دستورالعملي كه توسط توليد كننده ي اين مواد مهيا شده 

است، مراجعه كنيد. 

توجه!

وقتي ظروف، كارد، چنگال با دسته هاي پالستيكي 
و شيشه را در ماشين ظرف شويي مي گذاريم قبًال از 

مقاومت آن ها اطمينان حاصل كنيد.
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چكيده

غذاهاى  راديويى)  كوتاه  (امواج  مايكروويو  انرژى  از  بهره گيرى  با  كه  است  دستگاهى  مايكروويو   -
گوناگون را  در زمان كوتاه مى پزد.

- فقط پس از قرار دادن مواد غذايى در داخل دستگاه، آن را روشن كنيد.
- از مايكروويو بدون سينى گردان استفاده نكنيد.

- براى جلوگيرى از ايجاد جرقه از قرار دادن اشياي فلزى در محفظه ى پخت جداً خوددارى شود.
- موخشك كن (سشوار) دستگاهى است كه انرژى الكتريكى را به گرمايي تبديل مى كند.

- لباسشويى ها به دودسته تقسيم مى شوند:
• ماشين لباس شويي نيمه خودكار
• ماشين لباس شويي تمام خودكار

- ماشين لباس شويي خودكار را حتماً به سيم ارت مجهز كنيد.
- در حين كار ماشين لباس شويى، هيچ گاه تايمر آن را نچرخانيد.

- خميدگى شيلنگ خروجى آب ماشين لباسشويى خودكار را در حد 70 سانتى متر قرار دهيد.
- ماشين ظرف شويي يك دستگاه است الكترومكانيكى كه انواع مختلف ظروف آشپزخانه را به خوبي مي شويد.
كمكي  مايع   – شوينده  3  ماده  مخصوص 2-  نمك   -1 شامل:  ظرفشويي:  كننده ي  پاك  مواد   -

است.


