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 ﹋﹙﹫︀ت.1

 

 
 : ﹋﹠﹫︡ ﹝︴︀﹜︺﹥ د﹇️ ︋︀ را ز︣ ﹝︴︀﹜︉ د︨︐﹍︀ه ا﹡︡ازی راه و ﹡︭︉ از ﹇︊﹏

 از ا︨︐﹀︀ده و ا﹡︡ازی راه.  ا︨️ ﹝︭﹢ل ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ︠﹢ا﹨︀ن ﹋﹥ ︋︀︫︡ ﹋︪﹢ری ا﹞﹠﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︵︊﹅ ﹞ ﹩︐︧︀︋︭﹢ل ا﹡︡ازی راه و ﹡︭︉

 ا﹞﹠﹩ ︋﹥ ا︐﹞︀﹜﹩ ︠︴︣ات ︋︣وز ︋︀︻︒ ︑﹠︀ ﹡﹥ ا﹞﹠﹩ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ر︻︀️ ︻︡م.  ︢︎︣د ا﹡︖︀م ﹝︀﹨︣ا﹡﹥ ای ︫﹫﹢ه ︋﹥ و ﹝︐︭︬ ا﹁︣اد ︑﹢︨︳ ﹞ ︡︀︋︭﹢ل

︬︫ ︤ات و﹫︖︑ ︣دد﹍﹫﹞ ﹤﹊﹚︋ ﹅ ل ﹎︀را﹡︐﹩ از ا︨︐﹀︀ده﹢︭﹞ ︣دا﹡︡ ﹝﹙︽﹩ ﹡﹫︤ را﹍﹫﹞ . 

 ﹨︪︡ار﹨︀. 2
1.2 ︬︫ ︬︭︐﹞ 

︬︫  ︣﹨︀﹞ ﹤︋ ه و د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ، ﹋︣ده ︵﹩ را آ﹝﹢ز︫﹩ ﹨︀ی دوره ﹋﹥ ﹝﹫︪﹢د ا︵﹑ق ﹁︣دی﹢﹡ و دا﹡︩ از ، ﹎︣﹁︐﹥ ﹁︣ا را ﹋︀ر ا﹡︖︀م ی 
 ︋︣︠﹢ردار ﹋︀ری ﹝﹫︳ در ︀د︔﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹨︣ از ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︗️ در ﹋︀ری ︫︣ا︳ ا﹜︤ا﹝︀ت و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ ر︻︀️ ﹝﹢رد در ﹋︀ری ︑︖︣︋﹥

 و ︫﹠︗ ﹩︀︨︀️ در ︲︣وری ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︑﹞︀م ا﹡︖︀م ﹝︖﹢ز و ﹎︣﹁︐﹥ ﹇︣ار ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹝︭﹢﹐ت ا﹞﹠﹩ ﹝︧﹢ل ﹝︀︑ ︣︡﹫︡ ﹝﹢رد و ﹝﹫︊︀︫︡
 .  ︋︀︫︡ ﹋︣ده ا︠︢ را ا︐﹞︀﹜﹩ ︠︴︣ات از ︗﹙﹢﹎﹫︣ی

︬︫ ل﹢︧﹞ ︉︭﹡ ت ا﹡︡ازی راه و﹐﹢︭﹞ ، ه﹢﹡ و ﹋︀ر﹋︣د ی ﹏﹝︺﹛آ﹡︣ا د︨︐﹢را ﹩︐︧︀︋ ﹤︋ ︭︣ف﹞ آ﹝﹢زش ﹋︀﹝﹏ ︋︭﹢رت ﹋﹠﹠︡ه 

 د︀ر ﹋﹥ ﹎﹫︣د ﹇︣ار ا︫︀︮﹩ و ﹝︺﹙﹢ل ا﹁︣اد ، ﹋﹢د﹋︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹝﹢رد ﹝︭﹢ل ا﹟ و︗﹥ ﹨﹫︘ ︋﹥ ﹡︀︊︡ ﹋﹥ دا︫️ ︑﹢︗﹥ ︀︋︧︐﹩ و د﹨︡

 ا﹟ ︋︀ ﹋﹥ آ﹝﹢︠️ ﹋﹢د﹋︀ن ︋﹥ ︀︋︡. ﹡﹫︧︐﹠︡ ︋︣︠﹢ردار آن از ا︨︐﹀︀ده ︗️ ﹋︀﹁﹩ دا﹡︩ و ︑︖︣︋﹥ از ︀ و ﹨︧︐﹠︡ ذ﹨﹠﹩ و ︧﹩ ا︠︐﹑﹐ت

 . ﹡﹊﹠﹠︡ ︋︀زی و︨﹫﹙﹥

  ا﹞﹠﹩ ﹡﹊︀ت 2.2

 ا︨️ ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹋︪﹢ر ا﹞﹠﹩ ا︨︐︀﹡︡ارد و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ︋︀ ﹝︴︀︋﹅ د︨︐﹍︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹢رد ︋︣ق ︨﹫︧︐﹛ ﹋﹥ ﹝﹫︊︀︫︡ ﹝︖︀ز ز﹝︀﹡﹩ ︑﹠﹞ ︀︭﹢ل ا﹟ از ا︨︐﹀︀ده 

. 
3.2 ️﹫﹛﹢︧﹞ 

 ︠︀رج د︨︐﹍︀ه، ﹎﹫︣ی ﹋︀ر ︋﹥ وا︨︴﹥ ︋﹥ ︑︖﹫︤ات و ﹋︀ر︋︣ ︋﹥ ︧︠︀رت ا︖︀د و ︎﹞︌ ﹫︮ ︻﹞﹙﹊︣د در ا︠︐﹑ل ︋︣وز ︮﹢رت در

 در ﹝﹠︡رج ︀︎﹩ ا︫︐︊︀﹨︀ت ﹨﹞︙﹠﹫﹟ و ، ︫︡ه ︑︺︣︿ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹙︀ی ︋︀ ﹝︽︀︣ آن ﹜﹢ازم ︑︽﹫﹫︣ و ︑︺﹞﹫︣ ︀ و ﹋︀ری ︀ر﹢ب از

﹤︣︐﹁︨︀ز﹡︡ه ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ، د ️﹫﹛﹢︧﹞ ︘﹫﹨ ﹤﹡﹢﹎ ﹩︐﹡︀﹝︲ ا﹨︡ ﹇︊﹢ل را﹢﹡ ︣د﹋  .﹅ ﹤﹡﹢﹎︣﹨ ︀ت﹑︮و ︲︣وری ︑︽﹫﹫︣ات و ا 
 . ﹝﹫︊︀︫︡ ﹝﹀﹢ظ ، ﹇︴︺︀ت ﹋︀ر︋︣دی ﹨︀ی ︫︀︭︠﹥ دادن ﹇︣ار ︑︀︔﹫︣ ︑️ ︋︡ون ، ﹝﹀﹫︡

 

3 .﹤﹆︣︵ ︉︭﹡  

1.3 ﹏﹞ ︉︭﹡ ل﹢︭﹞ ︡︀︋ دارای ﹜︐︧﹫︨ ﹤﹢︑ ورود از دور ︋﹥ و ﹝﹠︀︨︉ ﹝︴︊﹢ع ︳و آب ﹡︀﹝︧︀︻︡ ︫︣ا ﹩دا︫︐﹥ ︑﹢︗﹥.  ︋︀︫︡ ﹨﹢ا 

 . ﹡︣ود ﹁︣ا︑︣ ︨︀﹡︐﹫﹍︣اد در︗﹥ 40 از ﹝﹫︳ د﹝︀ی ﹋﹥ ︋︀︫﹫︡

 . ﹎﹫︣د ا﹡︖︀م ︋︣ا︐﹩ آن ︋﹥ ﹝︣︋﹢ط  داری ﹡﹍﹥ و ︨︣و︦ ت︀ا﹇︡ا﹝ ﹋﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹡︭︉ ﹝﹙﹩ در را ﹝︭﹢ل

 
 ︋︣ ﹋﹥ ︋︀︫﹫︡ دا︫︐﹥ د﹇️ ﹝︭﹢ل ﹋︣دن ﹡︭︉ ز﹝︀ن در.  ﹋﹠﹫︡ ︀︮﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ ︑︖﹫︤ات و ﹨︀ ﹜﹢﹜﹥ ﹫︮ ﹡︭︉ از 2.3

 . ︫﹢د ︗﹙﹢﹎﹫︣ی آ﹡︀ ︫︡ن ︫﹊︧︐﹥ و د︡ن آ︨﹫︉ از ︑︀ ﹡︪﹢د وارد ز︀دی ﹁︪︀ر ﹁﹢﹜︡﹨︀ ﹝﹠﹩ روی

︣︐︋ ️︨︣زش ︲︡ ﹨︀ی ﹋﹢︎﹙﹫﹠﹌ ﹁﹢﹜︡﹨︀ ﹝﹠﹩ روی ︋︣ ا﹛ ︉︭﹡ ︡﹫﹠﹋ . 

3.3 ️︗ ︀د از ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︖︊︀ب ا و ﹨﹢ا ︶﹀ ️﹁︡ا﹇﹏ در ︋︀ر ا ا﹇︡ا﹝︀ت د︨︐﹍︀ه ورودی ﹇︧﹞️ در ﹝﹞﹊﹟ ﹝﹆︡ار ︣د﹨﹫︡ ا﹡︖︀م را ز : 

a- در را د︨︐﹍︀ه ﹉︤د﹡ ﹟︣︑ ﹏﹞ ﹟﹊﹝﹞ ﹤︋ ﹤﹊︊︫ و آب ︀ ︤ن﹞ آب ورودی ︉︭﹡ ︡﹫﹠﹋ . 

b - ﹤︗﹢︑ ﹤︐︫از ︨︀﹋︪﹟ ﹜﹢﹜﹥ ﹇︴︣ ﹋﹥ ︋︀︫﹫︡ دا ︣︴﹇ ﹩﹠﹞ ︡﹛﹢﹁ ︣︐﹊﹢﹋ ︫︡︀︊﹡ . 

c- ﹤﹛﹢﹛ ﹟︪﹋︀︨ و ا﹁﹆﹩ ﹋︀﹝﹑ ︮﹢رت ︋﹥ را ︀ ﹩﹝﹋ ﹤︋د︨︐﹍︀ه ︨﹞️ ︋﹥ و ︋︀﹐ رو ︉︭﹡ ︡﹫﹠﹋ . 

d- و ﹨︀ ﹋﹢︎﹙﹫﹠﹌ ︋︣دن از︋﹊︀ر ︀ ﹩﹢﹡زا ﹩︀﹨ ﹤﹋ ︒︻︀︋ ︣﹫﹫︽︑ ﹩﹡︀﹎︀﹡ ︀ن︣︗ و ﹋﹠﹫︡ ا︗︐﹠︀ب ، ﹝﹫︪﹢﹡︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝︧﹫︣ در ︨﹫︀ل ︀ از ﹜︤وم ︮﹢رت در 

﹩﹢﹡︀د ﹇︴︣ ︋︀ ﹨︀ی زاا︨︐﹀︀ده ز ︡﹫︀﹝﹡   . 



E - ︋︣دن ﹋︀ر ︋﹥ از ﹤﹛﹢﹛ ﹩﹢﹡در ﹋﹠﹫︡ ا︗︐﹠︀ب د︨︐﹍︀ه ورودی ﹇︧﹞️ در زا ︣﹫︾ ﹟د﹝﹊︪﹩ ︻﹞﹙﹊︣د ︮﹢رت ا﹢︠ )priming  (︌﹝︎ ︀را︠︐﹑ل د 

 . ︫﹢د ﹝﹩

 . ﹋﹠﹫︡ ︀︮﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ر︨︀﹡﹩ آب ﹝﹠︊︹ ﹨︀ی و︥﹎﹩ ︋﹢دن ا︨︐︀﹡︡ارد از 3.4

a- ︀ه در د︨︐﹍︀ه از ا︨︐﹀︀ده ︮﹢رت در )در ﹟ا ️﹛︀ ︌﹝︎ ︣︑﹐︀︋ از ︴︨ دارد ﹇︣ار ︨﹫︀ل : (︣︐︋ ️︨از ا ﹜︐︧﹫︨ ﹩︐︷﹁︀﹞ ︋︣ا︋︣ در ﹉︪︠ 

 )﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹁﹙﹢︑︣( . ︫﹢د ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︾﹫︣﹡︣﹝︀ل ︫︣ا︑ ︳️ د︨︐﹍︀ه ︻﹞﹙﹊︣د از ︑︀ ﹡﹞︀﹫︡ ا︨︐﹀︀ده د︨︐﹍︀ه ﹋︣دن ﹋︀ر

b- ︤ن در د︨︐﹍︀ه از ا︨︐﹀︀ده ︮﹢رت در﹞ )در ﹟ا ️﹛︀ ﹟﹊﹝﹞ ️︨و ︋︀﹐︑︣ د︨︐﹍︀ه ا ︀ ︎﹟﹫︀ ︣︑ از ︴︨ ︣د ﹇︣ار ︨﹫︀ل﹫﹎ : (︣︐︋ ️︨از ا 

﹜︐︧﹫︨ ﹩︐︷﹁︀﹞ از د︨︐﹍︀ه ﹋︣دن ﹋︀ر ︪︠﹉ ︋︣ا︋︣ در ﹏﹫︊﹇ ︘﹢︨ ︣︑﹢﹚﹁ ا︨︐﹀︀ده ︡﹫︀﹝﹡ . 

c- ︀ل ︮﹢رت در:  آ︋︨︣︀﹡﹩ ︫︊﹊﹥ ا︮﹙﹩ ︠︴﹢ط ︋﹥ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا︑︭︀ل ︮﹢رت در﹝︐ا﹁️ ا ︫︡︡ ︪︀ر﹁ ︣︐︋ ️︨از ا ﹉ ︘﹢︨ ︪︀ر﹁ ️︗ ﹜﹫︷﹠︑ و 
︬﹫︪︑ ﹏﹇︡ا ا︨︐﹀︀ده د︨︐﹍︀ه ورودی ﹇︧﹞️ در ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︡﹫︀﹝﹡ . 

 
 . ﹝﹫︪﹢د ا﹜﹊︐︣و﹝﹢︑﹢ر د︡ن آ︨﹫︉ ︋︀︻︒ د︨︐﹍︀ه ﹋︣دن ﹋︀ر ︪︠﹉

 

 ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ا︑︭︀﹐ت. 4
 . ﹡﹞︀﹫︡ ر︻︀️ را ا﹞﹠﹩ ﹡﹊︀ت ﹨﹞﹢اره:  ︑﹢︗﹥ - 1.4

︉︭﹡ ﹩﹊︣︐﹊﹛د︨︐﹍︀ه ا ︡︀︋ ︳︨﹢︑ و ﹁﹠﹩ ﹁︣دی ︬︭︐﹞ و ︀︋ ️︀︻︀ت ر﹊﹡ ﹩﹠﹝︣د ︮﹢رت ا︢︎ . 

 
 ︎﹑ک در ﹝﹠︡رج ﹝﹆︀د︣ ︋︀ ︋︣ق ︫︊﹊﹥ ﹁︣﹋︀﹡︦ و و﹜︐︀ژ ﹝﹆︀د︣ ﹝︽︀︣ت.  ﹡﹞︀﹫︡ ﹎﹫︣ی ا﹡︡ازه را ︑︽︢﹥ ﹝﹠︊︹ ﹁︣﹋︀﹡︦ و و﹜︐︀ژ ﹝﹆︡ار

﹩︀︨︀﹠︫ ︊︣ان ︧︠︀رات ︋︣وز ︋︀︻︒ ﹝﹢︑﹢ر︗ ︣︢︎︀﹡ ﹤︋ ل﹢︭﹞ ﹩﹞ د﹢︫ . 

 ﹋︀︋﹏ ︨﹫﹞︀ی                                                                                                                                                       

 . ﹋﹠﹫︡ و︮﹏ را ارت ︨﹫﹛ ا︋︐︡ا ا︨️ ﹞ ﹏︭︐﹞ ︡﹫﹠﹋  .︣︐︋︭﹢ل ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢ ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︋﹢رد ︋﹥ را ︋︣ق ︫︊﹊﹥

️︗ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢ ﹋︪﹩ ︨﹫﹛ ﹡﹞﹢دار از ا︵﹑ع ﹤︋ ﹤︣︐﹁︣ا︗︺﹥ آن ︋﹥ ﹝︣︋︳ د﹞ ︡﹫﹠﹋ . 

 ا﹡︡ازی راه. 5
️︗ ا﹡︡ازی راه ﹫︮ ارد د︨︐﹍︀ه﹢﹞ ︣را ز ﹤︋ ︉﹫︑︣︑ ️︀︻ر ︡﹫︀﹝﹡ . 

  ︡﹫﹠﹋  .﹟︡︋︀︮﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن د︨︐﹍︀ه ﹎︣د︫﹩ ﹇︴︺︀ت ا﹡︧︡اد ︋︡ون و آزادا﹡﹥ ︣﹋️ از ︋︣ق ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ︎﹠﹏ ا︑︭︀ل از ﹇︊﹏ -1.5

 ︩︣︠ ︻︡م ︮﹢رت در.  ︋︙︣︠︀﹡﹫︡ را ︫﹀️ ﹎﹢︫︐﹩ ︎﹫︘ ﹉ ﹋﹞﹉ ︋︀ و ﹋︣ده ︋︀ز را ﹁﹟ ︠﹢د ﹜︤وم ︮﹢رت در ︀ و ﹁﹟ ﹋︀ور ﹋﹥ ︑︣︑﹫︉

 . ︋︙︣︠︀﹡﹫︡ را ︫﹀️ ﹝︖︡دا و ︋︤﹡﹫︡ ︲︣︋﹥ ﹎﹢︫︐﹩ ︎﹫︘ ا﹡︐︀ی ︋﹥ ﹊︩ ︋︀ و آرا﹝﹩ ︋﹥ ، ︫﹀️

 
 : ﹋﹠﹫︡ ︎︣ آب از ز︣ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ را ︎﹞︌ ︋︣ق ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ︎﹠﹏ ا︑︭︀ل از ﹇︊﹏  - 2.5

a - از ﹅︣︵ ﹩﹠﹞ ︡﹛﹢﹁ ︋︡ا︠﹏ را ︑﹞﹫︤ و ︮︀ف آب آرا﹝﹩ ︋﹥ ورودی ︌﹝︎ ︡︤︣︋  .ا﹎﹫︣ی در︎﹢ش﹢﹨ ﹩﹊ ︋︀ز را ﹨︀ ا﹜﹊︐︣و︎﹞︌ از ﹤﹍﹡ 

︡دا︠﹏ ﹨﹢ای ︑︀ دار ︌﹝︎ ﹤﹫﹚︑ و ︫﹢د ﹩﹠﹞ ︡﹛﹢﹁ ﹑﹞︀﹋ ︣︎ د﹢︫ . 

                 b - از ﹅︣︵ ﹩﹠﹞ ︡﹛﹢﹁ ﹩︗︋︡ا︠﹏ را آب ︠︣و ︌﹝︎ ︡︤︣︋ ︀︑ ﹑﹞︀﹋ ︣︎ از آب و ︫﹢د ﹤︙︤د ︋﹫︣ون ورودی در︣︋ . 

 
 ﹝﹠︊︹ ﹠︡ ا︑︭︀ل ︋︀.  ︋︊﹠︡︡ ︠︣و︗﹩ ﹁﹢﹜︡ ﹝﹠﹩ ﹝︭﹢ص رو﹋︩ روی ︋︣ را ا﹡︊︧︀ط ﹝﹠︊︹ ، ︋︣ق ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ︎﹠﹏ ا︑︭︀ل از ﹇︊﹏ - 3.5

︣﹍را آب ︨︀زی ذ︠﹫︣ه ︸︣﹁﹫️ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ د ︩د﹨﹫︡ ا﹁︤ا . 

 
  ﹁︀ز ︨﹥ ︎﹞︌ ︨﹥  ︀﹉ ︋﹥ ﹝︖︤ ﹨︀ی ︎﹞︌ ︋﹢︨︐︣ - 4.5

 : ﹋﹠﹫︡ ︀︮﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ز︣ ﹝﹆︡ار ︵︊﹅ اور﹜﹢د ﹝︀﹁︷︐﹩ ﹨︀ی ︨﹢︘ ︫︡ن ﹋︀﹜﹫︊︣ه از و ﹋︣ده ︋︀ز را ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢

️﹫﹚︋︀﹇ ︩︀ن ﹝﹆︡ار در︮︡ی 10 ا﹁︤ا︣︗ )︣︍﹞ک در ﹝﹠︡رج ﹝﹆︡ار ا︨︀س ︋︣) آ﹑︎ ﹩︀︨︀﹠︫ ر﹢︑﹢﹞. 

 ﹁︀ز ︑﹉ ︎﹞︌ ︨﹥  ︀﹉ ︋﹥ ﹝︖︤ ﹨︀ی ︎﹞︌ ︋﹢︨︐︣

 ︑﹠︷﹫﹛ ︋﹥ ﹡﹫︀ز ﹋﹥ ︋﹢ده اور﹜﹢د ﹝︀﹁︷︐﹩ ﹨︀ی ︨﹢︖﹞ ﹤︋ ︘︤ ﹨︀ ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢ و ︋︀︫﹠︡ ﹝﹩ ︠﹢د﹋︀ر ﹝︀﹁︷︐﹩ ︨﹫︧︐﹛ دارای ﹁︀ز ︑﹉ ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و︎﹞︌

 . ﹡︡ار﹡︡ ﹡﹫︤

 ﹁︀ز ︨﹥ ︀ و ﹁︀ز ︑﹉ ︎﹞︌ دو ︋﹥ ﹝︖︤ ﹨︀ی ︎﹞︌ ︋﹢︨︐︣

 



️︗ ه از آ﹎︀﹨﹩ و ︋﹫︪︐︣ ا︵﹑︻︀ت﹢﹡ ا︑︭︀﹐ت ﹩﹊︣︐﹊﹛و ا ﹩﹍﹡﹢﹍ ا﹡︡ازی راه ﹟︀د︨︐﹍︀﹨ ﹡﹢ع ا ﹩﹞ ︡﹫﹡ا﹢︑ ﹤︋ ﹤︣︐﹁︀ی را﹨﹠﹞︀ی د﹨﹢﹚︋︀︑ 

E.BOX ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹫﹠﹋ . 

 . ﹋﹠﹫︡ ︀︮﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹝﹢︑﹢ر ﹎︣دش ︗ ﹫︮️ از - 5.5
︣﹨ ﹉ ︀ر از و ﹋﹠﹫︡ رو︫﹟ ﹝︡︑﹩ ︋︣ای را ﹨︀ ︎﹞︌ از﹠﹋ ﹤︙﹝﹢︑﹢ر ﹋﹥ ︋︀︫﹫︡ دا︫︐﹥ د﹇️.  ﹋﹠﹫︡ ﹡﹍︀ه ︎﹞︌ دا︠﹏ ︋﹥ ﹁﹟ در ︡︀︋ در 

 ︋︀ را ︑︣﹝﹫﹠︀ل ︋﹢رد روی ︋︣ ︑︽︢﹥ ﹝﹠︊︹ ﹋︀︋﹏ ︨﹫﹛ دو ا︑︭︀ل ﹝︀︋ ﹏︡ ︮﹢رت ا﹟ ︾﹫︣ در.  ︋︀︫︡ ︩︣︠ در ︨︀︻️ ﹨︀ی ︻﹆︣︋﹥ ﹎︣دش ﹝︧﹫︣
︣﹍︡﹊ ︀︖︋︀︗ ︡﹫﹠﹋ . 

 . ﹋﹠﹠︡ ﹋﹠︐︣ل را ﹨︀ ︎﹞︌ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ︋﹥ ︑﹢ا﹜﹩ و ︑︣︑﹫︉ ﹇︀در﹡︡ ︎﹞︌  ︡﹠︀ دو ︋﹥ ﹝︖︤ ﹨︀ی ︎﹞︌ ︋﹢︨︐︣ در ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢

  ﹁︪︀ر ︨﹢︘ ﹋︀﹜﹫︊︣ا︨﹫﹢ن ︋︣ر︨﹩ ﹡﹢ه - 6.5
a - و ﹋︣ده ﹇︴︹ را ︑︀︋﹙﹢ ︋︣ق ︘﹢︨ ﹩﹚︮︋︀ز را ︑︀︋﹙﹢ و ︋︙︣︠︀﹡﹫︡ را ︑︀︋﹙﹢ ا ︡﹫﹠﹋ . 

 b- ︣︑ر﹢﹠ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ ا SZ3 ر﹨︀ی و ﹋﹠﹫︡ ︋︀ز را﹢︐﹊﹡︀﹋ XC1 و XC2 را ﹤︋ ︣﹍︡﹊ ﹏︭︐﹞ ︡﹫﹠﹋ . 

c – را ︑︀︋﹙﹢ درب ︡︡﹠︊︋ ︡دا و ︋︤﹡﹫︡ ︋︣ق ︋﹥ را آن و︖﹞ ︘﹢︨ ﹩﹚︮را ا ︡﹫﹡︀︠︣︙︋ . 

 d- ﹤﹝﹋د AUT-0-MAN  ︌﹝︎ 1 در را ️﹛︀ AUT در را 3 و 2 ︎﹞︌ و ️﹛︀ 0 د﹨﹫︡ ﹇︣ار . 

e - ︣﹫︫ و ﹋﹠﹫︡ ︋︀ز آرا﹝﹩ ︋﹥ را آب ︣︷︐﹠﹞ ︡﹫﹡︀﹝︋ ︀︑ ︘﹢︨ ︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار.  ﹋﹠︡ رو︫﹟ را 1 ︫﹞︀ره ︎﹞︌ 1 ︫﹞︀ره ﹁︪︀ر﹫﹡ ️︗ ا︨︐︀رت 

 . ︋︀︫︡ ︋︣ا︋︣ ︫﹞︀ ﹡︷︣ ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︋︀ ︑︀ ﹋﹠﹫︡ ﹎﹫︣ی ا﹡︡ازه را ︎﹞︌

 f- ︣﹫︫ را آب ︡︡﹠︊︋  .﹟﹝︴﹞ ︡﹢︫ ﹤﹋ ︌﹝︎ ︀︋ ︩﹨︀﹋ ︡ار ︋﹥ ﹁︪︀ر﹆﹞ د ﹝﹩ ﹁︺︀ل ︾﹫︣ ︫﹞︀ ﹡︷︣ ﹝﹢رد ﹁︪︀ر﹢︫ . 

g - ﹤﹝﹋د AUT-0-MAN  ︌﹝︎ 2 در را ️﹛︀ AUT در را 3 و 1 ︎﹞︌ و ️﹛︀ 0 د﹨﹫︡ ﹇︣ار . 

 h- ︣﹫︫ و ﹋﹠﹫︡ ︋︀ز آرا﹝﹩ ︋﹥ را آب ︣︷︐﹠﹞ ︡﹫﹡︀﹝︋ ︀︑ ︘﹢︨ ︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار.  ﹋﹠︡ رو︫﹟ را 2 ︫﹞︀ره ︎﹞︌ 2 ︫﹞︀ره ﹁︪︀ر﹫﹡ ️︗ ا︨︐︀رت 

 . ︋︀︫︡ ︋︣ا︋︣ ︫﹞︀ ﹡︷︣ ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︋︀ ︑︀ ﹋﹠﹫︡ ﹎﹫︣ی ا﹡︡ازه را ︎﹞︌

i - ︣﹫︫ را آب ︡︡﹠︊︋  .﹟﹝︴﹞ ︡﹢︫ ﹤﹋ ︌﹝︎ ︀︋ ︩﹨︀﹋ ︡ار ︋﹥ ﹁︪︀ر﹆﹞ د ﹝﹩ ﹁︺︀ل ︾﹫︣ ︫﹞︀ ﹡︷︣ ﹝﹢رد ﹁︪︀ر﹢︫ . 

j - ﹤﹝﹋د AUT-0-MAN  ︌﹝︎ 3 در را ️﹛︀ AUT در را 2 و 1 ︎﹞︌ و ️﹛︀ 0 د﹨﹫︡ ﹇︣ار . 

 m- ︣﹫︫ و ﹋﹠﹫︡ ︋︀ز آرا﹝﹩ ︋﹥ را آب ︣︷︐﹠﹞ ︡﹫﹡︀﹝︋ ︀︑ ︘﹢︨ ︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار.  ﹋﹠︡ رو︫﹟ را 3 ︫﹞︀ره ︎﹞︌ 3 ︫﹞︀ره ﹁︪︀ر﹫﹡ ️︗ ا︨︐︀رت 

 . ︋︀︫︡ ︋︣ا︋︣ ︫﹞︀ ﹡︷︣ ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︋︀ ︑︀ ﹋﹠﹫︡ ﹎﹫︣ی ا﹡︡ازه را ︎﹞︌

n - ︣﹫︫ را آب ︡︡﹠︊︋  .﹟﹝︴﹞ ︡﹢︫ ﹤﹋ ︌﹝︎ ︀︋ ︩﹨︀﹋ ︡ار ︋﹥ ﹁︪︀ر﹆﹞ د ﹝﹩ ﹁︺︀ل ︾﹫︣ ︫﹞︀ ﹡︷︣ ﹝﹢رد ﹁︪︀ر﹢︫ . 

 
o - ︣ده ﹇︴︹ را ︑︀︋﹙﹢ ︋︣ق﹋ ، ︘﹢︨ ﹩﹚︮در و ︋︙︣︠︀﹡﹫︡ را ︑︀︋﹙﹢ ا ️﹛︀ 0 ر﹨︀ی . ﹋﹠﹫︡ ︋︀ز را ︑︀︋﹙﹢ و د﹨﹫︡ ﹇︣ار﹢︐﹊﹡︀﹋ XC1 و XC2 را 
 . ﹋﹠﹫︡ ﹝︐︭﹏ SZ3 ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ ا﹠﹢ر︑︣ ︋﹥ را آ﹡︀ ﹝︖︡دا و ﹋︣ده ︗︡ا ︡﹊﹍︣ از

 . د﹨﹫︡ ﹇︣ار)   1 )ON︀﹜️ در را آن و ︋︙︣︠︀﹡﹫︡ را ا︮﹙﹩ ︨﹢︘ ﹝︖︡دا و ︋︤﹡﹫︡ ︋︣ق ︋﹥ را آن و ︋︊﹠︡︡ را ︑︀︋﹙﹢

 
 
p - ︡﹫﹚﹋ AUT-0-MAN  ﹩﹞︀﹝︑ ︌﹝︎ ︀﹨ در را ️﹛︀ AUT )﹉﹫︑︀﹞﹢︑د﹨﹫︡ ﹇︣ار) ا . 

 
q - ﹩﹞︀﹝︑ ︀ل ﹋﹥ را آب ︫﹫︣﹨︀ی﹝︐︧︡ود و ﹎︣﹁︐﹍﹩ ا﹞ ︡دا دار﹡︡ ︫︡ن︖﹞ و ﹋︣ده ︋︀ز ︤﹫﹝︑ ︡﹫﹠﹋ . 

 

 
 )︎﹞︍﹩ ︑﹉ ︋﹢︨︐︣﹨︀ی ︋︣ای( ﹁︪︀ر ︑️ ﹋﹙﹫︡﹨︀ی ︋﹢دن ︑﹠︷﹫﹛ ︋︣ر︨﹩

 ︋︀ را ︎﹞︌ ا︨︐︀رت ︗️ ﹡﹫︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار.  ﹋﹠︡ ︮︀در را ︎﹞︌ ا︨︐︀رت ﹁︣﹝︀ن ﹁︪︀ر ︨﹢︘ ︑︀ ︋﹞︀﹡﹫︡ ﹝﹠︐︷︣ و ﹋﹠﹫︡ ︋︀ز آرا﹝﹩ ︋﹥ را آب ︫﹫︣
 . ︋︀︫︡ ︋︣ا︋︣ ︫﹞︀ ﹡︷︣ ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︋︀ ︑︀ ﹋﹠﹫︡ ﹎﹫︣ی ا﹡︡ازه ﹁︪︀ر ﹎﹫︕ از ا︨︐﹀︀ده

 )︎﹞︍﹩ دو ︋﹢︨︐︣﹨︀ی ︋︣ای(﹁︪︀ر ︑️ ﹋﹙﹫︡﹨︀ی ︋﹢دن ︑﹠︷﹫﹛ ︋︣ر︨﹩
 ︗️ ﹡﹫︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ﹋︣دن ﹋︀﹜﹫︊︣ه ︗️.  ا︨️ ﹝︐︭﹏ E-BOX ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢ ︋﹥ ﹋﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹝﹩ ﹁︪︀ر ︑︣ا﹡︧﹞﹫︐︣ دارای ︎﹞︍﹩ دو ︋﹢︨︐︣﹨︀ی

 AUT ︋﹥) ︠︀﹝﹢ش(  0︀﹜️ از ︑︽﹫﹫︣ ︗️.  ﹋﹠﹫︡ ﹝︣ا︗︺﹥ E-BOX ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢ را﹨﹠﹞︀ی د﹁︐︣﹥ ︋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ ︎﹞︌ ﹋︣دن ︾﹫︣﹁︺︀ل و ﹋︣دن ﹁︺︀ل

 . د﹨﹫︡ ﹁︪︀ر را P2 و P1 ﹨︀ی د﹋﹞﹥ ︀︋︡) ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉(

 را ﹁︪︀ر از د﹇﹫﹆︐︣ی ﹝﹆︡ار ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ ، ﹁︪︀ر ﹋﹙﹫︡ ︻﹞﹙﹊︣د ︋︧︐﹟ ︋︀ ︋﹠︀︋︣ا  .﹟︀︋︡ ﹝﹩ ﹋︀﹨︩ ︑︡ر︕ ︋﹥ ︨﹫︧︐﹛ ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار آب ︫﹫︣ ﹋︣دن ︋︀ز ︋︀

 . ﹋﹠﹫︡ ﹝︪︀﹨︡ه ﹁︪︀ر ﹎﹫︕ روی ︋︣



 ا﹁︤ا︩ ︨﹫︧︐﹛ ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︑︀ ︋︊﹠︡︡ آرا﹝﹩ ︋﹥ را آب ︫﹫︣ ، ﹝﹫﹊﹠︡ ︎﹫︡ا ا﹁︤ا︩ ︋﹑﹁︀︮﹙﹥ ︨﹫︧︐﹛ ﹁︪︀ر و ︫︡ه ﹁︺︀ل ︨︣︹ ︎﹞ ︀︍﹠︀﹡︙﹥ ا﹎︣

︡︋︀ ︦︍︨ ︡﹫﹡︣دن ︋︀ز ︋︀ ﹝﹫︐﹢ا﹋ ︘﹢︨ ︡ه ﹁︪︀ر ﹎﹫︕ روی ︋︣ را ﹁︪︀ر از د﹇﹫﹆︐︣ی ﹝﹆︡ار ﹝﹆︡ار ، ﹁︪︀ر﹨︀︪﹞ ︡﹫﹠﹋ . 

   د︨︐﹍︀ه ا﹡︡ازی راه د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏. 6
 . ︫﹢د ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︎﹞︌ ︋﹥ ز︀د ﹁︪︀ر آ﹝︡ن وارد از ︑︀ ︋︀︫︡ ︨︀︻️ ﹨︣ در ︋︀ر 20 از ︋﹫︩ ﹡︀︊︡ ︎﹞︍︀ ا︨︐︀رت د﹁︺︀ت ︑︺︡اد 1.6

 آن ﹡︣﹝︀ل ︻﹞﹙﹊︣د از ︑︀ ﹋︣ده ﹁︺︀ل د︨︐﹩ ︮﹢رت ︋﹥ ﹊︊︀ر و﹇️ ﹨︣﹠︡ را د︨︐﹍︀ه ، ︵﹢﹐﹡﹩ ﹝︡ت ︋﹥ د︨︐﹍︀ه از ا︨︐﹀︀ده ︻︡م ︮﹢رت در 2.6

 . ﹋﹠﹫︡ ︀︮﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن

 . ﹋﹠﹫︡ ︠︀﹜﹩ ﹋︀﹝﹑ ︎﹞︍︀ آب ︐﹞︀ ، ﹎︣اد ︨︀﹡︐﹩ در︗﹥ 0 ز︣ د﹝︀ی ︋︀ ﹝﹫︴﹩ در د︨︐﹍︀ه ﹝︡ت ︋﹙﹠︡ داری ﹡﹍﹥ ︮﹢رت در 3.6

 ا︨︐︀رت ︗️ ﹡﹫︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︡ا﹇﹏ از ﹋﹞︐︣ ︋︀ر ︀︋ 0.2 ︀ 0.3︡ آن ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار.  ﹋﹠﹫︡ ﹉ را ا﹡︊︧︀ط ﹝﹠︊︹ او﹜﹫﹥ ︋︀ر﹎﹫︣ی ︨︀ل ﹨︣ 4.6

  . ا︨️ ﹋︀ر﹋︣د ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︡ا﹋︓︣ ︋︀ د︨︐﹍︀ه ا︨︐︀رت ﹁︣﹋︀﹡︦ ﹝﹆︡ار از ︋﹫︩ ا﹡︊︧︀ط ﹝﹠︊︹ ︋︀ر﹎﹫︣ی ︑︧️ ﹁︣﹋︀﹡︦ ﹝﹆︡ار . ︋︀︫︡ ︎﹞︌

 د︨︐﹍︀ه ︑﹠︷﹫﹛. 7
 )︎﹞︌ ︨﹥ ︀ و ﹉ دارای ﹨︀ی ︎﹞︌ ︋﹢︨︐︣(﹁︪︀ر ︨﹢︘ ﹋︣دن ﹋︀﹜﹫︊︣ه ﹡﹢ه 1.7

 : ﹋﹠﹫︡ ︑﹢︗﹥ ز︣ ﹡﹊︀ت ︋﹥ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹁︣ض ︎﹫︩ ﹝﹆︡ار ﹋︣دن ︎︀ک و د﹜﹢اه ﹝﹆︡ار ︋︀ ﹁︪︀ر ︨﹢︘ ﹋︣دن ︀﹜﹫︊︣ه﹋ ︮﹢رت در

 د︨︐﹍︀ه در ا︨︐﹀︀ده ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ︨﹢︘ ﹡﹢ع• 

  ا︨️ ︫︡ه ︀︨︀﹠︫ ︣﹨ ︌﹝︎ ︬︪﹞﹩ ︎﹑ک در ﹋﹥ ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︡ا﹋︓︣ و ︡ا﹇﹏• 

                                                                                                                                                               ا﹡︊︧︀ط ﹝﹠︊︹ او﹜﹫﹥ ︋︀ر﹎﹫︣ی• 

︘﹢︨ ︡ل ﹝﹊︀﹡﹫﹉ ︑﹙﹥ ﹁︪︀ر﹞XMP  
 ﹋﹠﹫︡ ︗︡ا را ﹋︀ور و ﹋︣ده ︋︀ز را ︨﹢︘ ر﹡﹌ ︨﹫︀ه ی﹨︀ ︎﹫︘ ا︋︐︡ا• 

 ︋﹥ را ︎﹞︌ ︫︡ن ︠︀﹝﹢ش و رو︫﹟ ︗️ ﹡﹫︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ ︨︀︻️ ﹨︀ی ︻﹆︣︋﹥ ︗️ در ﹁︪︀ر ︨﹢︘ و︨︳ ﹁﹙︤ی ︎﹫︘ ︣︠︀﹡︡ن ︋︀• 

 . د﹨﹫︡ ا﹁︤ا︩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︮﹢رت

 . ﹝﹫﹊﹠︡ ︎﹫︡ا ﹋︀﹨︩ ﹝﹆︀د︣ ︨︀︻️ ﹨︀ی ︻﹆︣︋﹥ ︗️ ︠﹑ف ︎﹫︘ ︣︠︀﹡︡ن ︋︀• 

 ا﹁︤ا︩ د︨︐﹍︀ه ︫︡ن ︠︀﹝﹢ش و رو︫﹟ ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︋﹫﹟ ا︠︐﹑ف ، ︨︀︻️ ﹨︀ی ︻﹆︣︋﹥ ︗️ در ﹁︪︀ر ︨﹢︘ ا﹡︐︀ی ر﹡﹌ ︨﹫︀ه ︎﹫︘ ︣︠︀﹡︡ن ︋︀• 

﹩﹞ ︡︋︀ . ﹟︡︋ ︉﹫︑︣︑ ﹤﹋ د︨︐﹍︀ه ا︨︐︀رت ︋︣ای ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︩﹨︀﹋ ﹤︐﹁︀ ﹩﹛︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار و﹫﹡ ️︗ ﹞︀︠ا﹨︡ ︑︽﹫﹫︣ د︨︐﹍︀ه ︫︡ن ﹢ش﹢﹡ 

  ﹋︣د

 . ﹝﹫﹊﹠︡ ︎﹫︡ا ﹋︀﹨︩ ﹁︪︀ر ا︠︐﹑ف ﹝﹆︡ار ︨︀︻️ ﹨︀ی ︻﹆︣︋﹥ ︗️ ︠﹑ف ︎﹫︘ ︣︠︀﹡︡ن ︋︀• 

 .︋︊﹠︡︡ ﹝︖︡دا را ﹨︀ ︎﹫︘ و داده ﹇︣ار ︠﹢د ︗︀ی ︨︣ را ﹋︀ور• 
 
 

︘﹢︨ ︪︀ر﹁Moeller  Klockner︡ل﹞ MCS   
 ﹋﹠﹫︡ ︗︡ا را ﹋︀ور و ﹋︣ده ︋︀ز را ︨﹢︘ ︎﹫︘ 4 ا︋︐︡ا• 

 ︻﹆︣︋﹥ ︗️ در ︑﹠︷﹫﹛ د﹋﹞﹥ ︣︠︀﹡︡ن ︋︀ . د﹨﹫︡ ﹇︣ار ﹋﹠﹠︡ه ︑﹠︷﹫﹛ د﹋﹞﹥ ︨﹢راخ 12 از ﹊﹩ در را آ﹡︀ و ﹋︣ده ︋︀ز ﹋︀﹝﹑ را ﹋﹠﹠︡ه ﹇﹀﹏ ﹨︀ی ︎﹫︘• 

 . د﹨﹫︡ ا﹁︤ا︩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︮﹢رت ︋﹥ را ︎﹞︌ ︫︡ن ︠︀﹝﹢ش و رو︫﹟ ︗️ ﹡﹫︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ ︨︀︻️ ﹨︀ی

 . ﹝﹫﹊﹠︡ ︎﹫︡ا ﹋︀﹨︩ ﹝﹆︀د︣ ︨︀︻️ ﹨︀ی ︻﹆︣︋﹥ ︗️ ︠﹑ف د﹋﹞﹥ ︣︠︀﹡︡ن ︋︀• 

.  ︀︋︡ ﹝﹩ ا﹁︤ا︩ د︨︐﹍︀ه ︫︡ن ︠︀﹝﹢ش و رو︫﹟ ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︋﹫﹟ ا︠︐﹑ف ، ︨︀︻️ ﹨︀ی ︻﹆︣︋﹥ ︗️ در آن ︣︠︀﹡︡ن و ︑﹠︷﹫﹛ د﹋﹞﹥ ﹁︪︀ر ︋︀• 

﹟︡︋ ︉﹫︑︣︑ ﹤﹋ د︨︐﹍︀ه ا︨︐︀رت ︋︣ای ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ︩﹨︀﹋ ﹤︐﹁︀ ﹩﹛︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار و﹫﹡ ️︗ ا﹨︡ ︑︽﹫﹫︣ د︨︐﹍︀ه ︫︡ن ︠︀﹝﹢ش﹢﹡ ︣د﹋  

 . ﹝﹫﹊﹠︡ ︎﹫︡ا ﹋︀﹨︩ ﹁︪︀ر ا︠︐﹑ف ﹝﹆︡ار ، ︨︀︻️ ﹨︀ی ︻﹆︣︋﹥ ︗️ ︠﹑ف آن ︣︠︀﹡︡ن و ︑﹠︷﹫﹛ د﹋﹞﹥ ﹁︪︀ر ︋︀• 

 . ﹋﹠﹫︡ ︨﹀️ ﹝︖︡دا را ﹋﹠﹠︡ه ﹇﹀﹏ ﹨︀ی ︎﹫︘• 

 .︋︊﹠︡︡ ﹝︖︡دا را ﹨︀ ︎﹫︘ و داده ﹇︣ار ︠﹢د ︗︀ی ︨︣ را ﹋︀ور• 

 . ﹋﹠﹫︡ ﹋﹠︐︣ل دو︋︀ره را ﹨︀ ︎﹞︌ ︫︡ن ︠︀﹝﹢ش و رو︫﹟ ︗️ ﹡﹫︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ، ﹁︪︀ر ︨﹢︘ ﹋︣دن ﹋︀﹜﹫︊︣ه از ︎︦

 ︋﹫︩ ﹁︪︀ری ︋︀ را 2 ﹁︪︀ر ︨﹢︘ و 2 ﹁︪︀ر ︨﹢︘ از ︋﹫︩ ری﹁︪︀ ﹝﹆︡ار ︋︀ را 1 ﹁︪︀ر ︨﹢︘ ا︨️ ︋︐︣ ، ︎﹞︌ 3 از ﹝︐︪﹊﹏ ﹨︀ی ︎﹞︌ ︋﹢︨︐︣ در

  . ﹋﹠﹫︡ ︑﹠︷﹫﹛ 3 ﹁︪︀ر ︨﹢︘ از

 ︗️ ﹡﹫︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار ﹋︣دن ﹋︀﹜﹫︊︣ه ︗️.  ا︨️ ﹝︐︭﹏ E-BOX ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢ ︋﹥ ﹋﹥ ︋︀︫﹠︡ ﹝﹩ ﹁︪︀ر ︑︣ا﹡︧﹞﹫︐︣ دارای ︎﹞︍﹩ دو ︋﹢︨︐︣﹨︀ی

 . ﹋﹠﹫︡ ﹝︣ا︗︺﹥ E-BOX ﹋﹠︐︣ل ︑︀︋﹙﹢ را﹨﹠﹞︀ی د﹁︐︣﹥ ︋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ ︎﹞︌ ﹋︣دن ︾﹫︣﹁︺︀ل و ﹋︣دن ﹁︺︀ل



8 .︦داری ﹡﹍﹥ و ︨︣و 
 ﹨︀ د︨︐﹍︀ه ︻﹞﹙﹊︣د در ا︠︐﹑﹐ت ا﹋︓︣ و︗﹢د ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︨️ ︫︡ه ا﹡︖︀م ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩ و ا﹜﹊︐︣﹊﹩ آز﹝︀︪︀ت ﹨︀ ︎﹞︌ ︋﹢︨︐︣ ︑﹞︀﹝﹩ روی ︋︣ 1.8

  . ︋︀︫︡ ﹝﹩ ︠︀ر︗﹩ و ︑︭︀د﹁﹩ ﹋︀﹝﹑ ︻﹢ا﹝﹏ ︋﹢ا︨︴﹥

 ︀︋﹩ ︻﹫︉ ︗︡ول 2.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ︠︴︀ ﹡﹢ع ︻﹙️ ﹏ راه

 ا︵﹞﹫﹠︀ن ا︨︐︀﹡︡ارد ا︋︺︀دی ︋︀ ︨︀﹋︪﹟ ﹜﹢﹜﹥ ﹫︮ ﹡︭︉ از. 1

﹏︮︀ ︡﹫﹠﹋ . 

 . ﹋﹠﹫︡ ︑﹞﹫︤ و ﹋︣ده ︋︀ز را ﹜﹢﹜﹥. 2

 . ﹋﹠﹫︡ ︋︣ر︨﹩ را ﹨︀ ﹝︣ه و ﹨︀ ﹜﹢﹜﹥ ، ﹨︀ ﹋﹢︎﹙﹫﹠﹌ ︨﹫﹏. 3

 . ﹋﹠﹫︡ ︑﹞﹫︤ و ﹋︣ده ︋︀ز را ︫﹫︣. 4

 . ﹋﹠﹫︡ ︀︮﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹫︮ ︣﹫︫ ﹤﹁︣︴﹊ ︻﹞﹙﹊︣د از. 5

 . ﹋﹠﹫︡ ︋︀ز ﹋︀﹝﹑ را ︫﹫︣﹨︀. 6

 ا︨︐﹀︀ده ︀ و ︨︀﹋︪﹟ ﹜﹢﹜﹥ ﹇︴︣ ︋﹢دن ا︨︐︀﹡︡ارد ︾﹫︣. 1

 ︑︀︨﹫︧︀ت در زا﹡﹢﹩ و ﹋﹢︎﹙﹫﹠﹌ از ︡ از ︋﹫︩

 ︨︀﹋︪﹟ ﹜﹢﹜﹥ ا﹡︧︡اد. 2

 ︨︀﹋︪﹟ ﹜﹢﹜﹥ در ﹨﹢ا ︊︀ب ا︖︀د. 3

 آب ︫﹫︣ ا﹡︧︡اد و ﹎︣﹁︐﹍﹩. 4

 ︋﹢︨︐︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︎﹞︌ ︋﹫﹟ آب ﹝﹊︣ر ﹎︣دش. 5

 روی ︋︣ ︫︡ه ﹡︭︉ آب ︫﹫︣﹨︀ی ﹋︀﹝﹏ ﹋︀﹝﹏ ﹡︊﹢دن ︋︀ز. 6

 ︎﹞︌ ﹨︣ ورودی

 ا︑﹢﹝︀ت ︮﹢رت ︋﹥ د︨︐﹍︀ه

 ︫﹢د ﹡﹞﹩ آب از ︎︣

 ︠﹢د﹝﹊︪﹩ ﹇︀︋﹙﹫️.(

 ). ﹡﹞﹫﹊﹠︡ ︻﹞﹏ د︨︐﹍︀ه

1 .︘﹢︨ و ﹋︣ده رو︫﹟ را ︀﹡در را آ ️﹛︀ د﹨﹫︡ ﹇︣ار پ 1 ب 

 . ︫﹢د رو︫﹟ ︎﹠﹏ ر﹡﹌ ︨︊︤ ︣اغ ︑︀

 . ﹋﹠﹫︡ ︋︣ر︨﹩ را ﹁﹫﹢ز و ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر﹝︣. 2

 ﹨﹛ ︋﹥ را ا﹠﹢ر︑︣ XC1 ,XC2 ﹋︀﹡﹊︐﹢ر﹨︀ی ︠︣و︗﹩ و ورودی. 3

 . ﹋﹠﹫︡ ︑﹫﹥ ا︑﹢﹝︀ت ا﹠﹢ر︑︣ ﹉ ︋﹑﹁︀︮﹙﹥ و ﹋︣ده ﹝︐︭﹏

 و دور راه از ﹋﹠︐︣ل ر﹞﹢ت ، ﹁︪︀ر ︨﹢︘ ﹡︣﹝︀ل ︻﹞﹙﹊︣د از. 4
 . ﹋﹠﹫︡ ︀︮﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹁﹙﹢︑︣

5 .﹏﹞ ︹︴﹇ و ﹋︣ده ︎﹫︡ا ︑︧︐︣ د︨︐﹍︀ه ﹋﹞﹉ ︋︀ را ︋︣ق ︫︡ن 
︣﹫﹝︺︑ ︡﹫﹠﹋ . 

1 .︘﹢︨ ﹩﹚︮و ︋︣ق ا ︀ ا︨️ ︠︀﹝﹢ش ﹋﹞﹊﹩ ﹝︡ار 

 ﹝︡ار در و﹜︐︀ژ و︗﹢د ︻︡م. 2

 SZ3 ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ ا﹠﹢ر︑︣ در ﹡﹆︬ ︋︣وز. 3

 ︋︀︫︡ ﹝﹩ ﹇︴︹ ︎﹞︌ دور راه از ﹋﹠︐︣ل ︨﹢︘ ︋︣ق ︗︣︀ن. 4

 . ا︨️ ︫︡ه ﹇︴︹ ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ﹝︡ار. 5

 . ︫﹢د ﹡﹞﹩ رو︫﹟ د︨︐﹍︀ه

1 .﹩﹢﹡︋︣ر︨﹩ را ﹨︀ ﹋﹢︎﹙﹫﹠﹌ و ﹨︀ زا ︡﹫﹠﹋ . 

2 .︀﹡ض ﹜︤وم ︮﹢رت ودر ﹋︣ده ︑﹞﹫︤ را آ﹢︻ ︡﹫﹠﹋ . 

 ︨﹫︧︐﹛ در ﹡︪︐﹩ و︗﹢د. 1

2 .︘﹢︨ و ︀ ︣︐﹫﹝︧﹡ا︨️ ︠︣اب ﹁︪︀ر ︑︣ا . 
 . ﹡﹞﹫︪﹢د ︠︀﹝﹢ش د︨︐﹍︀ه

 در.  ﹋﹠﹫︡ ﹉ را آن او﹜﹫﹥ ︋︀ر﹎﹫︣ی و ﹋︣ده ︠︀﹜﹩ را ﹝﹠︊︹. 1

 . ﹋﹠﹫︡ ︻﹢ض را آن د︀﹁︣ا﹎﹛ ︋﹢دن ︨﹢راخ ︮﹢رت

2 .︣د﹨﹫︡ ︑︽﹫﹫︣ را ︫︡ه ︑﹠︷﹫﹛ ﹝﹆︀د . 

 

 . ا︨️ د︡ه آ︨﹫︉ ا﹡︊︧︀ط ﹝﹠︊︹. 1

 ︫︡ن ︠︀﹝﹢ش و رو︫﹟ ︗️ ﹡﹫︀ز ﹝﹢رد ﹁︪︀ر ﹝﹆︡ار. 2

 . ا︨️ ︫︡ه ︑﹠︷﹫﹛ ﹨﹛ ︋﹥ ﹡︤د﹉ ︋︧﹫︀ر ﹨︀ ︎﹞︌

 ﹋︀ر﹋︣د ﹝︡ت در︵﹢ل

 ﹨︀ ︎﹞︌ ︋﹢︨︐︣، د︨︐﹍︀ه
 ︠︀﹝﹢ش و رو︫﹟ ﹝﹊︣را

︡﹡﹢︪﹫﹞ . 



 

 


