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 کاًال تلگزام گزٍّ تْلیذی دیفزاست
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 تاها ُوزاٍ شْیذ

 

 دستگاٍ تزق دارد ّ چزاؽ رّشي هیشْد اها دستگاٍ ُیچ ػولی ًذارد

:  هْتْر تایوز خزاب است   

اگز هْتْر کار ًکزد آى را . سین ُای هْتْر تایوز را اس تایوز تاس کٌیذ ّ آى را هستقیوا تَ تزق تشًیذ

 تؼْیض کٌیذ

:  چزر دًذٍ ُا خزاب شذٍ اًذ ّ دزکت هذْر هْتْر تَ هذْر تایوز اًتقال ًوی یاتذ  

 آى را تؼْیض کٌیذ

 

 لثاسشْیی رّشي است اها آب ًویگیزد

: دشیز تغذیَ آب ًذار   

در صْرت ّجْد آب در لْلَ کشی هٌشل اشکال ّجْد . اس جاری تْدى آب شِز اطویٌاى داصل کٌیذ

 دارد، ًسثت تَ تؼویز آى اقذام ًواییذ

: فیلتز ّرّدی شیزالکتزیکی کثیف شذٍ است   

شیز آب تغذیَ را تثٌذیذ ّ شلٌگ ّرّدی اس شیزالکتزیکی را تاس کٌیذ ّ اگز تْریشیز الکتزیکی کثیف 

 شذٍ است آى را توییش کٌیذ

:  ُیذرّاستات خزاب است   

 تزرسی قزاردُیذپالتیي هزتْط تَ شیزتزقی را در ُیذرّاستات، تا دهیذى در لْلَ ّرّدی آى؛ هْرد 

 در صْرت ػذم رفغ ػیة ُیذرّاستات را تؼْیض کٌیذ



 

 

:  تایوز خزاب است   

را رفغ کٌیذ اتصال شیز تَ تایوز را تزرسی کٌیذ، اگز هؼیْب است ػیة آى  

 

 هاشیي لثاسشْیی فقط آب هیگیزد ّ ػولیات تؼذی آى هتْقف هیشْد

:  ُیذرّاستات خزاب است   

هیتْاًیذ تا دهیذى در لْلَ . پالتیي ُای هزتْط تَ تغذیَ هْتْر تایوز در ُیذرّاستات، ّصل ًویشْد

در صْرت . ّرّدی ُیذرّاستات ػولکزد پالتیي ُای ُیذرّاستات را هْرد تزرسی قزار دُیذ

 هشاُذٍ ػیة در ُیذرّاستات آى را تؼْیض کٌیذ

:  سین راتط ُیذرّاستات تَ هْتْر تایوز قطغ است  

 آى را تؼْیض کٌیذ

:  هْتْر تایوز خزاب است   

 هْتْر خزاب است ّ کار ًویکٌذ کَ تایذ آى را تؼْیض ًوْد

دًذٍ اصلی تایوز اًتقال ًوی هْتْر کار هیکٌذ اها چزر دًذٍ ُا خزاب است ّ دزکت هْتْر تَ چزر 

کَ تایستی چزر دًذٍ هؼیْب را تؼْیض کزد. یاتذ  

 

 تا ایٌکَ هاشیي خاهْش است تا تاس کزدى شیز تغذیَ آب ّارد هخشى هیشْد

:  شیزالکتزیکی خزاب است   

یؼٌی تایذ الستیک سز اُزم . خزاتی شیز الکتزیکی در ایي دالت هزتْط تَ قسوت هکاًیکی آى است

سْرار شذى الستیک یا دیافزاگن شیز را هْرد تزرسی قزار داد ّ درصْرت ػذم رفغ ػیة آى فٌز، 

 را تؼْیض کٌیذ

 

هاشیي در دالی کَ رّشي است دائوا آب هیگیزد ّ آب داخل هخشى در سطخ 

 هؼیٌی ًوی ایستذ ّ هخشى لثزیش هیشْد

:  ُیذرّاستات خزاب است   

صْرت ػذم رفغ ػیة آى را تؼْیض کٌیذُیذرّاستات را هْرد تزرسی قزار دُیذ در   



 

 

شلٌگ ّرّدی تَ ُیذرّاستات سْرار شذٍ یا چاک خْردٍ است؛ در ًتیجَ ُْای فشزدٍ اس آى خارج 

:  هیشْد   

 در صْرتی کَ رفغ ػیة هوکي ًثاشذ، شلٌگ را تؼْیض کٌیذ

:  ُیذرّاستات تٌظین ًیست   

ری شْد سثة هیگزدد تٌظین سطخ آب در تز رّی ُیذرّاستات پیچ تٌظیوی ّجْد دارد کَ اگز دستکا

تایذ پیچ را تٌظین ًوْد. هخشى تا هشکل رّتَ رّ شْد  

 

 هاشیي لثاسشْیی ًشت آب دارد

:  الستیک دّر در سْرار شذٍ است   

اگز دستگاٍ تَ هیشاى هؼیٌی آتگیزی کزدٍ تاشذ، الستیک دّر در را اس ًظز ًشت آب هْرد تزرسی 

پاییي الستیک هقذاری آب تؼذ اس شستشْ تاقی هیواًذ کَ اهالح هْجْد اصْال در قسوت . قزار دُیذ

در صْرت هشاُذٍ سْرار ُای ریش آى . در آى سثة خْرًذگی الستیک شذٍ ّ آى را سْرار هیکٌذ

در صْرت . درجَ تچزخاًیذ تا قسوت آپارات شذٍ در تاال قزار گیزد 180را آپارات کٌیذ ّ الستیک را 

ّیض کٌیذػذم رفغ ػیة آى را تغ  

:  هخشى سْرار است   

  در صْرت اهکاى آى را تؼویز ّ یا تؼْیض کٌیذ

:  اتصال شلٌگ ّرّدی تَ شیزالکتزیکی درست تزقزار ًشذٍ است   

 ضوي تاسدیذ هذل اتصال، ًسثت تَ اتصال صذیخ شلٌگ تَ شیز الکتزیکی اقذام گزدد

:  لْلَ خزطْهی هخشى تَ پوپ سْرار شذٍ است   

لْلَ خزطْهی ًسثت تَ رفغ ػیة یا تؼْیض آى اقذام گزددضوي تاسدیذ   

:  کاسَ ًوذ هاشیي لثاسشْیی خزاب شذٍ ّ اس پشت هخشى، سیز یاتاقاى آب تیزّى هیزیشد  

آب آى را تخلیَ ًواییذ ّ پس اس تاسکزدى تسوَ ّ پْلی تشرگ ّ درآّردى . هاشیي را خاهْش کٌیذ

تؼْیض کٌیذهذْر تلثزیٌگ ّ کاسَ ًوذ، کاسَ ًوذ را   

:شلٌگ خزّجی سْراخی دارد   

آى را تؼْیض کٌیذ   

:  اس پوپ آب، آب خارج هیشْد   

اگز کاسَ ًوذ پوپ خزاب تْد، تؼْیض شْد. ًسثت تَ رفغ ػیة آى اقذام شْد  



 

 

اتصال شلٌگ راتط تیي شیز الکتزیکی ّ هذفظَ جاپْدری صذیخ ًیست یا شلٌگ هشتْر سْرار 

:  است   

رفغ ػیة ًواییذ آى را تؼْیض کٌیذ یا  

ًذٍْ اتصال لْلَ الستیکی راتط هذفظَ جاپْدری تَ هخشى اشکال دارد یا لْلَ هشتْر سْرار شذٍ 

:  است   

 ًسثت تَ رفغ ػیة یا تؼْیض آى اقذام ًواییذ

 

 آب داخل هخشى گزم ًویشْد

:  تزهْستات تٌظین ًیست   

 آى را تٌظین کٌیذ

:  تزهْستات خزاب است   

 آى را تؼْیض کٌیذ 

:  الوٌت خزاب است   

آى را تؼْیض ّ ٌُگام ًصة ُیتز یا الوٌت جذیذ اس چسة هخصْص تزای آب تٌذی الستیک الوٌت ّ 

  هخشى استفادٍ ًواییذ

:  سین راتط تایوز تَ الوٌت قطغ است   

 سین راتط را تؼْیض کٌیذ

:  پالتیي تایوز هزتْط تَ الوٌت خزاب است   

 آى را تؼْیض کٌیذ

 

  آب گیزی هیکٌذ اها هْتْر شستشْ تَ کار ًوی افتذهاشیي کاهال 

:  ُیذرّاستات خزاب است   

آى را تؼْیض کٌیذ. ُیذرّاستات پالتیي هزتْط تَ هْتْر تایوز را تَ کار ًوی اًذاسد  

:  سین راتط ُیذرّاستات تَ هْتْر تایوز قطغ است   

 سین راتط را تزرسی ّ درصْرت لشّم آى را تؼْیض کٌیذ



 

 

:  خزاب است هْتْر تایوز   

 آى را تؼْیض کٌیذ 

:  چزر دًذٍ راتط هْتْر تَ چزر دًذٍ اصلی تایوز خزاب است   

 آى را تؼْیض کٌیذ

:  خاسى خزاب است یا سین ُای راتط خاسى تَ هْتْر خزاب است   

 ًسثت تَ رفغ یا تؼْیض خاسى ُادی آى اقذام شْد

:  پالتیي ُای تایوز هْتْر خزاب است   

 صفذَ پالتیي ُا را تؼْیض کٌیذ 

:  هْتْر شستشْ خزاب است   

 ضوي تزرسی هْتْر، اگز ػیة رفغ ًشْد سین پیچی هْتْر تجذیذ یا تؼْیض شْد

:  تسوَ سیاد سفت شذٍ است   

 تسوَ رکالژ شْد 

 

  تؼذ اس آتگیزی، هْتْر چٌذ لذظَ تَ کار هی افتذ ّ سپس اس کار هی افتذ

:  رلَ اّرلْد خزاب است   

 آى را تؼْیض کٌیذ 

:  هْتْر ًین سْس شذٍ است   

 سین پیچ هْتْر را تجذیذ یا تؼْیض کٌیذ

:  تار هاشیي سیاد است   

 تار هاشیي را تؼذیل کٌیذ

 تسوَ را رکالژ کٌیذ تسوَ سفت تستَ شذٍ است

 

 هاشیي کار هی افتذ اها پوپ آب، آب کثیف را اس داخل هخشى تخلیَ ًویکٌذ



 

 

:  استفیلتز پوپ آب کثیف    

 فیلتز را تاس کزدٍ ّ آى را تویش کٌیذ

:  پالتیي تایوز هزتْط تَ پوپ خزاب است   

 صفذَ پالتیي یا پالتیي را تؼْیض کٌیذ

:  پوپ آب گیزپاچ کزدٍ است   

 پوپ آب را تاس کٌیذ ّ رفغ گیزپاچ کٌیذ

:  شلٌگ خزّجی تا خْردٍ است   

 تا خْردگی را درست ًواییذ

 

را اًجام هیذُذ اها دّر تٌذ ًذارد ّ آتکشی ًویکٌذ لثاسشْیی کلیَ کارُا  

:  خاسى خزاب است   

 خاسى را تؼْیض کٌیذ

:  سین راتط خاسى تَ هْتْر قطؼی دارد   

 قطؼی را تزطزف کٌیذ

:  سین پیچ دّرتٌذ سْختَ است   

 سین پیچ را تجذیذ یا تؼْیض کٌیذ

:  تایوز خزاب است   

 صفذَ پالتیي تایوز را تؼْیض کٌیذ

 

:  هوکي است کلیذ دذف دّر تٌذ سدٍ شذٍ تاشذ   

 کلیذ دذف را آساد کٌیذ

 

  هاشیي ضوي آتکشی، شذیذ هیلزسد

:  تایوز خزاب است ّ دّر تٌذ ّ کٌذ قاطی هیکٌذ   



 

 

 تایوز را تؼْیض کٌیذ یا ایٌکَ صفذَ پالتیي ُا را تؼْیض کٌیذ

:  پوپ آب کار ًویکٌذ ّ آب تخلیَ ًشذٍ است   

تزرسی کزدٍ ًسثت تَ رفغ ػیة آى اقذام کٌیذپوپ آب را   

:  تسوَ خزاب است   

 تسوَ را تؼْیض کٌیذ 

:  یاتاقاى یا تلثزیٌگ ُا خزاب است   

 آًِا را تؼْیض کٌیذ 

:  پیچ ُای ایوٌی تاس یا شل شذٍ اًذ   

 آًِا را تستَ یا هذکن کٌیذ

:  هذْر هخشى شستشْ تاب دارد   

 آى را تؼْیض کٌیذ

:  ستدستگاٍ تزاس ًی   

 تَ ّسیلَ پایَ ُا دستگاٍ را تزاس کٌیذ

 

دستگاٍ تَ طْرکاهل آتگیزی هیکٌذ ّ صذای کار هْتْر شٌیذٍ هیشْد اها 

  هخشى شستشْ ًویچزخذ

:  هوکي است تسوَ پارٍ شذٍ تاشذ   

 در صْرت پارٍ شذى آى را تؼْیض کٌیذ

 

  هاشیي ضوي کار سزّ صذا راٍ هی اًذاسد

:  پْلی ُا شل شذٍ اًذ   

 آًِا را تؼْیض کٌیذ

:  یاتاقاى هذْر هخشى خزاب است   



 

 

 آى را تؼْیض کٌیذ

:  جسن خارجی تیي چیلک ّ هخشى شستشْ گیز کزدٍ است   

 آى را هْرد تزرسی قزار دادٍ ّ ًسثت تَ خارج ساختي آى اقذام کٌیذ

:  تلثزیٌگ ُای هْتْر خزاب شذٍ اًذ   

 آًِا را تؼْیض کٌیذ

:  هذْر هخشى خزاب استتلثزیٌگ ُای ًگَ دارًذٍ    

  آًِا را تؼْیض کٌیذ

:  تار یا لثاسِای ریختَ شذٍ در هخشى سیاد است   

 آًِا را تؼذیل کٌیذ

 

تَ ػثارتی . دستگاٍ آتگیزی هیکٌذ، اها در ُواى لذظَ آب تخلیَ هیشْد

 آتگیزی تذاّم دارد اها سطخ آب تاال ًوی آیذ

:  شلٌگ خزّجی تَ سهیي افتادٍ است   

ساًتیوتزی اس سهیي قزاردُیذ 60در دذاقل  شلٌگ را  

:  هخشى سْرار شذٍ است   

 تؼویزگاٍ ُای هجاس را در جزیاى اهز قزاردُیذ

:  لْلَ خزطْهی هخشى تَ پوپ سْرار شذٍ است   

 آى را تؼْیض کٌیذ

:  فیلتز پوپ آب تاس شذٍ است   

 آى را در جای خْد قزار دُیذ

 هاشیي در قسوتی اس تزًاهَ تْقف هیکٌذ 

:  دًذٍ ُای چزر دًذٍ تایوز خزاب شذٍ است   

 آى را تؼْیض کٌیذ 

:  سین راتط تایوز تَ اجشای هاشیي قطغ است   



 

 

 آى را تزرسی ّ تؼْیض کٌیذ 

 

  آب تَ قسوت ُای هختلف جاپْدری ًوی ریشد

:  فزهاى ّرّد آب تَ جاپْدری صذیخ ًیست   

پیستْى جاپْدری ّ ّلْم سز تایوز اس جای خْد خارج شذٍ است کَ تایذ ًسثت تَ  اُزم راتط تیي

 ًصة صذیخ آى اقذام شْد

 

 پْدر ریختَ شذٍ تواها تَ هخشى شستشْ اًتقال ًوی یاتذ

:  جاپْدری کثیف است   

 جاپْدری را اس هذفظَ خارج کزدٍ ّ آى را توییش ًواییذ

 

هخشى ًشت هیکٌذکف ّ آب اس پشت لثاسشْیی هذفظَ تاالیی   

:  اس پْدر ًاهٌاسة استفادٍ شذٍ است   

 ًْع پْدر تایذ اس اًْاع هخصْص هاشیي لثاسشْیی تاشذ

 

 

 

 


