
 ︀︑  ︡دار  ﹤﹍﹡ و  داده  ﹁︪︀ر  را  د﹋﹞﹥         .1
︫﹢د.   ﹜﹫︷﹠︑ ﹝︖︡داً   ️﹫︺﹇﹢﹞ ︨﹠︧﹢ر 
︨﹠︧﹢ر ﹝﹢﹇︺﹫️ ︋︴﹢ر ︎﹫︩ ﹁︣ض "رو︫﹟" 

.︫︡︀︋ ﹩﹞

2. ︋︣ای ذ︠﹫︣ه ︑﹠︷﹫﹞︀ت د﹋﹞﹥  Start/Stop  را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

را﹨﹠﹞︀ی ︋︧︐﹟ ﹝︘ ︋﹠︡
 ﹤︋ ︡﹠︋ ︘﹞ ︀︣دی ا︨️ ﹋﹥ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡ آ﹁ ﹤︋︭︣﹠﹞ ﹩﹎︥را﹨﹠﹞︀ی ︋︧︐﹟ ﹝︘ ︋﹠︡ و
ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ دور د︨︐︐︀ن ﹝﹊﹛ ا︨️  .︣﹫︠ ︀︐﹩ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︻﹑﹝️            ﹡︪︀ن داده 

﹝﹩ ︫﹢د، ﹁︪︀ر ︠﹢ن ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹩ ︫﹢د.
ا︵﹞﹫﹠︀ن   ﹏︋︀﹇ ︫︡ه  داده   ︩︀﹝﹡ ︻︡د   ،︡﹠︋ ︘﹞ ﹡︀در︨️   ﹟︐︧︋ د﹜﹫﹏   ﹤︋  :︣﹋︢︑
﹡﹞﹩ ︋︀︫︡. ﹜︴﹀︀ ﹝︘ ︋﹠︡ را ﹝︖︡دا ︋︊﹠︡︡ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ﹝︖︡دا ا﹡︖︀م د﹨﹫︡. ز﹝︀﹡﹩ 
﹋﹥ ︻﹑﹝️            ﹡﹞︀︀ن ︫︡، ﹝︘ ︋﹠︡ ︋﹥ در︨︐﹩ و ﹝﹊﹛ ︋︧︐﹥ ︫︡ه ا︨️ و ︻︡د ﹁︪︀ر 

︠﹢ن د﹇﹫﹅ و ﹇︀︋﹏ ا︵﹞﹫﹠︀ن ا︨️.

.︡2. ﹝︘ ︋﹠︡ را ︋︀ز ﹋﹠﹫︡ و د︨︐﹍︀ه را ︋︣دار

3. د﹋﹞﹥  Start/Stop را ︋︣ای ︠︀﹝﹢ش ︫︡ن ﹡﹞︀︪﹍︣ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.
﹡﹞︀︪﹍︣ ﹝﹆︀د︣ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫︡ه را ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر در ︀﹁︷﹥ ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹋﹠︡.

د︨︐﹍︀ه ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︋︺︡ از 2 د﹇﹫﹆﹥ ︠︀﹝﹢ش ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
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د︨︐﹢ا﹜︺﹞﹏ ا︨︐﹀︀ده 
از د︨︐﹍︀ه ﹁︪︀ر︨﹠︕ 

RS6 ﹩︙﹞

﹤﹞︡﹆﹞

1. ﹡﹍︀ه ﹋﹙﹩  3.ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه

2. آ﹝︀ده ︨︀زی

﹜﹞ ﹩﹠﹝ا︵﹑︻︀ت ا

 OMRON RS6  ﹩︙﹞ ﹁︪︀ر︨﹠︕  د︨︐﹍︀ه    ︡︣︠  ️︗ ﹝︐︣م  ﹋︀ر︋︣   ︀﹝︫ از 
 .﹜︣﹊︪︐﹞

︣︻️ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡.   ︨﹤ ︀د﹎﹩ و︋   ︨﹤ ﹞︀ را︋  ﹢ن و ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉︫  ا﹟ د︨︐﹍︀ه ﹁︪︀ر︠ 
﹝︖︡د،  ︋︀د﹋︣دن   ︀ و   ﹏︊﹇ از  ﹁︪︀ر   ﹜﹫︷﹠︑  ﹤︋ ﹡﹫︀ز  ︋︡ون  ︫︡ن  ︋︀د  آ︨︀ن  ﹋﹠︐︣ل  ︋︣ای 

د︨︐﹍︀ه از ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ︎﹫︪︣﹁︐﹥ “IntelliSense” ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡.

﹨︡ف ا︨︐﹀︀ده
 ︬︪﹞ ︡وده﹞ ︀︋ ل ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن و ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ا﹁︣اد﹢︭﹞ ﹟ا
︫︡ه ︋︀زو︋﹠︡ ﹝︙﹩ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️ ﹋﹥ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ز︣ در د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀ 
ا︨️.﹜︴﹀︀  ︫︡ه   ﹩︣ا︵  ﹩﹍﹡︀︠ ا︨︐﹀︀ده  ︋︣ای  د︨︐﹍︀ه   ﹟ا ا︨︀︨︀  ا︨️.  آ﹝︡ه 
 ﹤︺﹛︀︴﹞ د︨︐﹍︀ه  از  ا︨︐﹀︀ده  از   ﹏︊﹇ را  را﹨﹠﹞︀   ﹤︣︐﹁د  ﹟ا در   ﹜﹞  ﹩﹠﹝ا ا︵﹑︻︀ت 

   .︡﹫︀﹞︣﹁

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹑﹞︀﹋ را﹨﹠﹞︀ را ﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ﹤︣︐﹁د ﹟ا ︀﹀︴﹛            
.︡﹫︀﹞︣﹁ ︡اری﹍﹡ و ︶﹀ را﹨﹠﹞︀ را ︋︣ای ﹝︣ا︗︺︀ت ︋︺︡ي ﹤︣︐﹁د ︀﹀︴﹛

.︡﹫︀﹞︣﹁ ︥ه در︋︀ره ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︠﹢د︑︀ن ︋︀ ︎︫︤﹊︐︀ن ﹝︪﹢رت︋︣ای دا︫︐﹟ ا︵﹑︻︀ت و

2.1 ﹝︧︐﹆︣ ﹋︣دن/ ︑︺﹢︰ ﹋︣دن ︋︀︑︣ی ﹨︀

︡1.  رو﹋︩ ︋︀︑︣ی را ︋︣دار

3.1  ا︨︐﹀︀ده ﹋︣دن از ﹝︘ ︋﹠︡
﹝︘ ︋﹠︡ را روی ﹜︊︀س ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡ .

1. ﹝︘ ︋﹠︡ را روی ﹝︙︐︀ن ﹇︣ار د﹨﹫︡.

﹋︿ د︨︐︐︀ن ︀︋︡ رو ︋﹥ ︋︀﹐ ︋︀︫︡.

.︡﹫﹠﹋ ﹜﹊﹞ 2. ﹝︘ ︋﹠︡ را دور ﹝︙︐︀ن

︋﹠︡ ︋︣ای   ︘﹞ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹏︮︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن
﹝︙︐︀ن  دور   ﹜﹊﹞ د﹇﹫﹅،  ﹎﹫︣ی  ا﹡︡ازه 

را ا︀︵﹥ ﹋︣ده ︋︀︫︡.
:﹜﹞ ﹤︐﹊﹡

 ﹤︋ ︣ز ︣︀د ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹝﹆︀د﹠︪﹫ ︑﹆﹫﹆︀ت ا︠﹫︣︎ 
︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹨︀ی   ︋﹐︀ ﹢ن︋  ︻﹠﹢ان را﹨﹠﹞︀ی ﹁︪︀ر︠ 

در ﹝﹠︤ل ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ︋﹍﹫︣﹡︡:

ا﹟ ﹝︺﹫︀ر ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن در ﹝﹠︤ل ا︨️.

•  ﹡﹞︀︪﹍︣ ﹁︪︀ر ︠﹢ن ﹝︀ ︫︀﹝﹏ و︥﹎﹩ ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ﹡︀﹝﹠︷﹛ 
ا﹡︡ازه   ︕︀︐﹡ ︑﹢ا﹡︡   ﹩﹞  ︉﹚﹇  ﹜︷﹠﹞︀﹡ ︲︣︋︀﹡︀ی   .︫︡︀︋  ﹩﹞
﹎﹫︣ی را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار د﹨︡. ا﹜﹍﹢ر︐﹛ ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ﹡︀﹝﹠︷﹛ 
︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ آ︀ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋︀رآ﹝︡ ︋﹢ده 
و ︀ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︑﹊︣ار ︫︡ن ا︨️. ا﹎︣ ﹡︐︀︕ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︑﹢︨︳ 
 ﹤︖﹫︐﹡ ا﹝︀  ︋﹍﹫︣د  ﹇︣ار   ︣﹫︔︃︑  ️︑  ︉﹚﹇  ﹜︷﹠﹞︀﹡ ︲︣︋︀﹡︀ی 
 ︩︀﹝﹡ ﹜﹨︀︋ ﹜︷﹠﹞︀﹡ ︉﹚﹇ ﹝︺︐︊︣ ︋︀︫︡، ﹡︐﹫︖﹥ و ﹡﹞︀د ︲︣︋︀ن
 ﹤︋ ︣ ︖﹠﹞ ︉ ︣ ︲︣︋︀﹡︀ی ﹡︀﹝﹠︷﹛ ﹇﹙ داده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. (         ) ا﹎
﹢د.  ︩ داده ﹡﹞﹩︫  ︀﹝﹡ د، ﹨﹫︘ ﹡︐﹫︖﹥ ای﹢  ︫︣ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹡︀﹝︺︐︊
 ︩︀﹝﹡ از ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︡︺ ا﹎︣ ﹡﹞︀د ︲︣︋︀ن ﹡︀﹝﹠︷﹛ ﹇﹙︉ (          )︋ 
ا﹎︣ ﹡﹞︀د ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉  داده ︫﹢د، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ︑﹊︣ار ﹋﹠﹫︡. 
 ﹟ا از  را  ︎︫︤﹊︐︀ن   ︀﹀︴﹛  ،︫︡ داده  ﹡︪︀ن  ﹝﹊︣را   (     )

.︡﹫﹠﹋ آ﹎︀ه  ﹝﹢︲﹢ع 

 ️﹋︣ ︀د ︠︴︀ی﹝﹡ ،︡ر﹢︋ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︑﹊︀ن ﹟﹫ ا﹎︣ در  •
﹞︀﹡﹫︡ و ا﹡︡ازی  ﹢د. ︔︀︋️︋   ︫﹩﹞ ︣﹨︀︸ ︣﹍︪︀﹝﹡ روی ︣  ︋(           )

﹎﹫︣ی را ﹝︖︡دا ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.

︑︢﹋︣ات:
•  ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝︖︡د ﹁︪︀ر ︠﹢ن 3-2 د﹇﹫﹆﹥ ︮︊︣ ﹋﹠﹫︡. 
او﹜﹫﹥   ️﹛︀  ﹤︋ د﹨︡   ﹩﹞ ا︗︀زه  ︠﹢ن  ︫︣︀ن   ﹤︋  ﹤﹚︮︀﹁  ﹟ا

︋︀ز﹎︣د﹡︡.

•  ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︋﹫﹟ د︨️ را︨️ و ︌ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫︡، ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝﹆︀د︣ ﹁︪︀ر 
︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥   Omron  .︫︡︀︋ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︐﹀︀وت  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫︡ه ﹨﹛ ﹝﹩  ︠﹢ن 
﹨﹞﹫︪﹥ از ﹈ د︨️ ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ا︨︐﹀︀ده ︋﹀︣﹝︀﹫︡. ا﹎︣ ﹝﹆︀د︣ ︋﹫﹟ دو د︨️ 
︋︣ای  د︨️  ﹋︡ام   ﹤﹋  ︡﹫﹠﹋ ﹝︪﹢رت   ﹈︫︤︎  ︀︋  ︀﹀︴﹛ دار﹡︡،  ای   ﹤︷﹑﹞  ﹏︋︀﹇ ︑﹀︀وت 

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︫﹞︀ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️.

             ﹨︪︡ار: 
از   ︀﹀︴﹛  .︫︡︀︋  ﹩﹞ ︠︴︣﹡︀ک  ان  ︋︣ا︨︀س  در﹝︀ن  و  ار﹇︀م  از   ︀﹝︫  ﹩︭︫ ︋︣دا︫️ 

﹫︣وی ﹋﹠﹫︡. ﹢د︎   ︠﹉︫︤ د︨︐﹢رات︎ 

3.4  ︑﹠︷﹫﹛ ︨﹠︧﹢ر ﹝﹢﹇︺﹫️

﹁︪︀ر ︠﹢ن د︀︨︐﹢﹜﹫﹈                                                   ︋︀﹐︑︣ از 85 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه

﹁︪︀ر ︠﹢ن ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹈                                                 ︋︀﹐︑︣ از 135 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه

ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋ ︡﹠︋ ︘﹞ ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹏︮︀︩ ︋﹫︣ون 
زده ا︨︐﹢ان ﹝︙︐︀ن (ulna) در ︋︩ ︋﹫︣و﹡﹩ 

﹝︘ را ﹡︍﹢︫︀﹡︡ه ︋︀︫︡.

︑︢﹋︣ات:
 ︀  ︌  ︘﹞ دو   ︣﹨ از  را  ﹎﹫︣ی  ا﹡︡ازه  ︑﹢ا﹡﹫︡   ﹩﹞  ︀﹝︫

را︨️ د︨︐︐︀ن ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.
 ﹏︭︐﹞ را  آن   ﹏﹊︫  ︡﹠﹡︀﹝﹨  ،︫︡ ︋︀ز   ︀﹝︫  ︡﹠︊︙﹞ ا﹎︣ 

.︡﹫﹠﹋

 ﹤︷﹀﹞ ی ﹋﹥ در﹢﹡ ﹤︋ را ﹩︀﹫﹚﹇ 2.  دو ︋︀︑︣ی
و  د﹨﹫︡  ﹇︣ار   ﹤︷﹀﹞ در  ︫︡ه  داده  ﹡︪︀ن  ︋︀︑︣ی 

.︡رو﹋︩ را ︋﹍︢ار ︦︍︨

﹫︮ ر﹢︵ ﹤︋ ﹟︐︧︪﹡ ﹩﹍﹡﹢﹍ 3.2
 ﹩﹛︡﹠︮  ﹤︋ ا︐﹫︀ج   ︀﹝︫ ﹎﹫︣ی،  ا﹡︡ازه  ︋︣ای 
 ︉︨︀﹠﹞ ا︑︀ق  د﹝︀ی   ﹈ در  آرا﹝︩   ︀︋ و   ️را
دار︡.30 د﹇﹫﹆﹥ ﹇︊﹏ از ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹫︤ی ﹝﹫﹏ 

﹡﹀︣﹝︀﹫︡، ︨﹫﹍︀ر ﹡﹊︪﹫︡ و ︀ ورزش ﹡﹊﹠﹫︡.

︀﹨︀︐︀ن  ﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥︎   ︋،︡﹫﹠﹫︪﹠  ︋﹩﹛︡﹠  ︮﹈ روی   •
﹍﹫︣د. ﹥ ︵﹢ر ﹝︧︴ ﹇︣ار︋  روی ﹋︿ ز﹝﹫﹟︋ 

︮﹢رت   ﹤︋ ا︨️،  ︮︀ف  ︎︪︐︐︀ن   ﹤﹋  ﹩﹛︀ در   •
︻﹞﹢دی︋ ﹠︪﹫﹠﹫︡.

﹍﹫︣د. ︀ ﹇﹙︊︐︀ن ﹇︣ار︋   ︋︴  ︨﹜﹨ ︡︀  ︋︡﹠  ︋︘﹞   •
 ︉﹆︻ ️﹝  ︨﹤ •  ﹝︘ و د︨︐︐︀ن را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡. ﹝︙︐︀ن را︋ 
︠﹛ ﹡﹊﹠﹫︡، ﹝︪︐︐︀ن را ︋﹀︪︀ر︡ و ︀ ﹝︙︐︀ن را ︋﹥ 

.︡﹫﹠﹋ ﹜  ︠﹢﹚︗ ️﹝︨

︣3.3  ︠﹢ا﹡︡ن ﹝﹆︀د
︑︢﹋︣ات:

 ﹟﹫ را در ﹨︣ ز﹝︀﹡﹩ در  O/I START ︋︣ای ﹜︽﹢ ﹋︣دن ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی، د﹋﹞﹥ ︫︣وع  •
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

.︡﹫﹡︀﹝︋ ﹩﹇︀︋ ️﹋︣ ﹩︋ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹟﹫ در  •

1.  د﹋﹞﹥  O/I START  را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.
.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ︣﹨︀︸ ︣﹍︪︀﹝﹡ ︀م ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ ︋︣ روی﹝︑

ا﹎︣  ز﹡︡،   ﹩﹞  ﹉﹝︪ ﹇︣ار﹎﹫︣ی   ︣﹍﹡︀︪﹡ ︣اغ   ،︫︡︀︋ ﹡︀در︨️   ︀﹝︫  ️﹫︺﹇﹢﹞ ا﹎︣ 
﹝﹢﹇︺﹫️ ︫﹞︀ در︨️ ︋︀︫︡ ︣اغ ﹡︪︀﹡﹍︣ ﹇︣ار﹎﹫︣ی رو︫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.

﹡﹊︀ت:
•  ا﹎︣ ﹡﹞︀د ︲︺﹫︿ ︫︡ن ︋︀︑︣ی(        ) روی ﹡﹞︀︪﹍︣ ︸︀﹨︣ ︫︡، د︨︐﹍︀ه را ︠︀﹝﹢ش 

.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ︣ده و ︨︍︦ ﹨︣ دو ︋︀︑︣ی را ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︤﹝︀ن﹋
.︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀︋ ﹤︷﹁︀ ︣ی ﹨︀ در︑︀︋ ︰﹢︺︑ از ︦︎ ﹩︐ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︣︀د﹆﹞  •

︋︣ای دور ا﹡︡ا︠︐﹟ ︋︀︑︣ی ﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︀︋︡ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹙﹩ دور ا﹡︡ا︠︐﹟ 
︋︀︑︣ی ﹨︀ ر﹁︐︀ر ﹡﹞﹢د.

2.2 ︑﹠︷﹫﹞︀ت ︑︀ر و ︨︀︻️

1.  د﹋﹞﹥          را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡

 ﹜﹫︷﹠︑ ﹫︮ و ز﹝︀ن را ︋︣ای ︑︀ر ︣﹍︪︀﹝﹡ 2.  ﹇︊﹏ از ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر
.︡﹫﹠﹋

3.   ︋︣ای ذ︠﹫︣ه ︑﹠︷﹫﹞︀ت د﹋﹞﹥ ︫︣وع/ ︀︎︀ن را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

﹡﹊︀ت:
﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑﹠︷﹫﹛  ا﹡︡ ، ︑﹠︷﹫﹞︀ت ︑︀ر و ︨︀︻️  از د︨︐﹍︀ه  ︠︀رج ︫︡ه  ︋︀︑︣ی ﹨︀  ا﹎︣   •

﹝︖︡د دار﹡︡.
آن  از   ︦︎  ︀ ﹁︪︀ر  ﹎﹫︣ی  ا﹡︡ازه  ﹨﹠﹍︀م  در   ،︫︡︀︋ ﹡︪︡ه   ﹜﹫︷﹠︑  ️︻︀︨ و   ︀ر︑ ا﹎︣   •

︻﹑﹝️ ”--:-“ ︸︀﹨︣ ﹝﹩ ︫﹢د.

︣ای ا︖︀د ︑︽﹫﹫︣ د﹋﹞﹥         را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.  ︋ (1
• ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ ︨︣︹ ار﹇︀م د﹋﹞﹥ را ﹁︪︀ر داده و 

.︡دار ﹤﹍﹡

2)  ︋︣ای ︑︀﹫︡ د﹋﹞﹥        را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.
• ︨︍︦ ﹝﹠﹢ی ︑﹠︷﹫﹞︀ت ︸︀﹨︣ ﹝﹩ ︫﹢د.

دو ︔︀﹡﹫﹥ ︎︦ از رو︫﹟ ︫︡ن ︣اغ ﹡︪︀﹡﹍︣ ﹇︣ار﹎﹫︣ی، ﹝︙︊﹠︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︋︀د 
﹝﹩ ︫﹢د.

 ️﹫︺﹇﹢﹞ در  ﹝︀﹡﹫︐﹢ر 
﹝﹠︀︨︊﹩ ﹇︣ار دارد.

﹝︀﹡﹫︐﹢ر ︋︀﹐︑︣ از 
﹇﹙︉ ﹇︣ار دارد.

﹝︀﹡﹫︐﹢ر ︀︎﹫﹠︐︣ از 
﹇﹙︉ ﹇︣ار دارد.

 ﹩﹡︀︫︣ ﹩﹍︐﹁︣﹎ ︀ ﹩﹝︐آر ︬﹫︪︑ در ︮﹢رت ︀ ︀ن ︋︀رداری و﹞از ا︨︐﹀︀ده در ز ﹏︊﹇
.︡﹫︀﹝﹡ رت﹢︪﹞ د﹢︠ ﹈︫︤︎ ︀︋

.︡﹫︀﹞︣﹀︋ ﹤︺﹛︀︴﹞ ️﹇را ︋︀ د ︩︋ ﹟از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ا ﹏︊﹇ ︀﹀︴﹛

       ا︠︴︀ر:
ا︗︐﹠︀ب  آن  از  ا﹎︣   .︫︡︀︋ ︠︴︣﹡︀ك  ︑﹢ا﹡︡   ﹩﹞ ︋︀﹜﹆﹢ه   ﹤﹋ ا︨️  و︲︺﹫︐﹩  د﹨﹠︡ه  ﹡︪︀ن 

﹡﹀︣﹝︀﹫︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ﹝︣گ ︀ ︮︡﹝︀ت ︫︡︡ ︫﹢د.

( ا︨︐﹀︀ده ︻﹞﹢﹝﹩)
﹨﹞﹢اره ︋︀ ︎︫︤﹊︐︀ن ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹫︡. ︠﹢د ︑︪﹫︭﹩ و ︀ ︠﹢د در﹝︀﹡﹩ از ﹡︐︀︕ ا﹡︡ازه 

﹎﹫︣ی ︠︴︣﹡︀ك ﹨︧︐﹠︡.
از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه  ا﹁︣اد ︋︀ ﹝︪﹊﹑ت ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︫︡︡ و ︀ ا︠︐﹑﹐ت ︠﹢﹡﹩ ﹇︊﹏ 
︠﹢﹡︣︤ی   ﹤︋  ︣︖﹠﹞ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡   ︡﹠︋  ︘﹞ ︫︡ن  ︋︀د  ز︣ا   ،︡﹠︀﹝﹡ ﹝︪﹢رت   ﹈︫︤︎  ︀︋  ︡︀︋

دا︠﹙﹩ ︫﹢د.

(ا︨︐﹀︀ده از ︋︀︑︣ی)
︎︀﹋﹫︤ه  آب  ز︀دی  ﹝﹆︡ار   ︀︋ را  آن  ﹁﹢را   ،︫︡ ︪﹞︐︀ن  دا︠﹏  ︋︀︑︣ی  دا︠﹏  ︨﹫︀ل  ا﹎︣ 

.︡﹫︀﹝﹡ رت﹢︪﹞ ﹈︫︤︎ ︀︋ ︣︐︺︨︣ ﹤︣﹨ د﹨﹫︡ و ﹢︪︐︧︫

       ﹨︪︡ار:
﹢رت ︻︡م ا︗︐﹠︀ب  ︴︣﹡︀ك ا︨️ و در︮  ︀﹜﹆﹢ه︠  ﹥ ︵﹢ر︋  ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه و︲︺﹫︐﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 
از آن ﹝﹠︖︣ ︋﹥ آ︨﹫︉ در ︡ ﹋﹛ و ︀ ﹝︐﹢︨︳ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣ ︀ ︋﹫﹞︀ر ﹝﹩ ︫﹢د و ︀ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه 

و ︀︨ ︀︣ ﹝︐︺﹙﹆︀ت آن ︮︡﹝﹥ وارد ﹝﹩ ﹋﹠︡.

(ا︨︐﹀︀ده ︻﹞﹢﹝﹩)
د︨︐﹍︀ه را ︋︡ون ︑﹢︗﹥ ︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ ︀ ا︫︀︮﹩ ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ر︲︀︐︪︀ن را ︋﹫︀ن ﹋﹠﹠︡، 

︑︣ك ﹡﹊﹠﹫︡.
د︨︐﹍︀ه را ︋︀ ﹨︡ف د﹍︣ی ︋﹥ ︾﹫︣ از ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

﹝﹫︡ان   ﹤﹋  ﹩︀﹨ د︨︐﹍︀ه   ︣︀︨  ︀ و  ﹨﹞︣اه   ﹟﹀﹚︑ از  د︨︐﹍︀ه   ﹩﹊︤د﹡ در 
︻﹞﹙﹊︣د   ﹤︋  ︣︖﹠﹞ ا﹝︣   ﹟ا  .︡﹫﹠﹊﹡ ا︨︐﹀︀ده   ،︡﹠﹠﹋  ﹩﹞  ︹︵︀︨ ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ 

﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه ﹝﹩ ︫﹢د.
ا︗︤ای د︨︐﹍︀ه و ︀ ﹝︘ ︋﹠︡ را از ﹨﹛ ︗︡ا ﹡﹊﹠﹫︡.

از د︨︐﹍︀ه در و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥ در ︀ل ︣﹋️(﹝︀︫﹫﹟، ﹨﹢ا︎﹫﹞︀ و …) ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

(ا︨︐﹀︀ده از ︋︀︑︣ی)
آب  ز︀دی  ﹝﹆︡ار   ︀︋ را  آن  ﹁﹢را  ر︨﹫︡،  ﹜︊︀︨︐︀ن   ︀  ️︨﹢︎  ︴︨  ﹤︋ ︋︀︑︣ی  ︨﹫︀ل  ا﹎︣ 

︎︀﹋﹫︤ه ︫︧︐︪﹢ د﹨﹫︡.
︋︣ای ا﹟ د︨︐﹍︀ه از 2 ︋︀︑︣ی ﹇﹙﹫︀﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. از ︀︨︣ ﹝︡ل ︋︀︑︣ی ﹨︀ ا︨︐﹀︀ده 

.︡﹫﹠﹊﹡
︋︀︑︣ی ﹨︀ را در ︗️ ﹡︀در︨️ و ︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹛ را︨︐︀ در د︨︐﹍︀ه ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡.

︋︀︑︣ی ﹨︀ی ﹋﹠﹥ را ︋︀ ︋︀︵︣ی ﹨︀ی ﹡﹢ ﹁﹢را ︑︺﹢︰ ﹋﹠﹫︡. ﹨︣ دو ︋︀︑︣ی را در ﹈ ز﹝︀ن 
.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑

دا︠﹏  از  را   ︀﹨ ︋︀︑︣ی   ،︡﹫﹠﹋  ﹩﹝﹡ ا︨︐﹀︀ده   ︣︐︪﹫︋  ︀ ﹝︀ه   ﹤︨ ﹝︡ت   ﹤︋ د︨︐﹍︀ه  از  ا﹎︣ 
د︨︐﹍︀ه ︠︀رج ﹋﹠﹫︡.

︋︀︑︣ی ﹨︀ی ﹡﹢ و ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه را ︋︀ ﹨﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

ا︐﹫︀︵︀ت ︻﹞﹢﹝﹩:
 ﹩︀︗ د︨︐﹍︀ه از ︀ ︀ل ﹡︪﹢د و﹝︻د︨︐﹍︀ه ا ﹤︋ ︫︡︡ ︣زش ﹨︀ی﹛ ︀ ︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ ︑﹊︀ن﹞

︨﹆﹢ط ﹡﹊﹠︡.
 ︀ و  ا﹜﹊﹏ ،︨﹫﹍︀ر ﹋︪﹫︡ن،ورزش ﹋︣دن  از ﹞︀م ﹋︣دن،﹡﹢︫﹫︡ن   ︡︺︋ را  ﹁︪︀ر ︠﹢﹡︐︀ن 

.︡﹫︀﹞︣﹀﹡ ردن، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی﹢︠
.︡دور ﹝︙︐︀ن ﹇︣ار ﹡︡ارد، ︋﹥ ︋︀د ﹋︣دن آن ﹡︍︣داز ︡﹠︋ ︘﹞ ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨

 ︩︋ در  را   (EMC) ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩  ︨︀ز﹎︀ری   ﹤︋ ﹝︣︋﹢ط   ﹜﹞ "ا︵﹑︻︀ت   ️﹝︧﹇
.︡﹫︀﹝﹡ ︣ده واز آن ︎﹫︣وی﹋ ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹩﹊﹫﹠﹊︑ داده ﹨︀ی

"دور ا﹡︡ا︠︐﹟ ﹫︮ ا﹞ ﹟︭﹢ل" را در ︋︩ داده ﹨︀ی ︑﹊﹠﹫﹊﹩ ﹨﹠﹍︀م   ️﹝︧﹇
دور ا﹡︡ا︠︐﹟ د︨︐﹍︀ه و ︀︨︣ ا︗︤ای ا﹡︐︀︋﹩ و ﹝︐︺﹙﹆︀ت ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋︣ده واز آن ︎﹫︣وی 

.︡﹫︀﹝﹡

وا︡ ا︮﹙﹩:

:︣﹍︪︀﹝﹡

︡﹠  ︋︘﹞(         )﹤︷﹁︀ ﹤﹝﹋د
(         )د﹋﹞﹥ ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن / ︑︀ر ︀︑︣ی  ︋﹤︷﹀﹞

︣﹍︪︀ ﹝﹡

.G

.H

.I

﹤︷﹁︀ ︪︀ن﹡
﹁︪︀ر ︠﹢ن ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹉
﹉﹫﹛﹢︐︨︀︪︀ر ︠﹢ن د﹁

.J

.K

﹡﹞︀︪﹍︣ ︲︺﹫︿ ︫︡ن ︋︀︵︣ی
﹡﹞︀︪﹍︣ ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ 

︡ازی ﹎﹫︣ی ︪﹞﹉ ﹝﹩ ز﹡︡) ( ﹨﹠﹍︀م ا﹡
.L

.M

﹤︷﹁︀ و ﹝﹫︤ان ︦﹛︀︎ ︣﹍︪︀﹝﹡
﹡﹞︀︪﹍︣ ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ﹡︀﹝﹠︷﹛

.N

.O

.P

️﹋︣ ︀ی︴︠ ︣﹍︪︀﹝﹡
﹡﹞︀د ︠︀﹜﹩ ﹋︣دن ︋︀د

﹡﹞︀︪﹍︣ ﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟
.Q

.R

️︻︀︨ /︀ر︑ ︣﹍︪︀﹝﹡
﹡︪︀﹡﹍︣ ︨︴ ﹁︪︀ر︠﹢ن

.S

.T

.U

﹡︪︀﹡﹍︣ ﹇︣ار﹎﹫︣ی
ا﹡︡﹊︀︑﹢ر ﹝﹢﹇︺﹫️

را﹨﹠﹞︀ی ︋︧︐﹟ ﹝︘ ︋﹠︡

د﹋﹞﹥ آ︾︀ز / ︑﹢﹇︿



﹤︷﹁︀ 3.5  ا︨︐﹀︀ده از ︻﹞﹙﹊︣د
﹡﹞︀︪﹍︣ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ﹡︐︀︕ را ︑︀ 90 ﹝︣︑︊﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹩ 
 ﹤︊︨︀﹞ ﹤﹆﹫﹇آ︠︣ در 10 د ️︣ا﹇ از ︨﹥  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  ︋︣ ا︨︀س  را   ️︣ا﹇ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ 
﹡﹞︀︡. ا﹎︣ در ︀﹁︷﹥ ︋︣ای ا﹟ دوره ز﹝︀﹡﹩ ﹁﹆︳ دو ﹇︣ا️ و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︋︣ 
 ️︣ا﹇  ﹈  ︳﹆﹁ ز﹝︀﹡﹩  دوره  آن  ︋︣ای   ﹤︷﹁︀ در  ا﹎︣  ︋﹢د.  ︠﹢ا﹨︡   ️︣ا﹇ دو  ﹨﹞︀ن  ا︨︀س 

و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︋︣ ا︨︀س ﹨﹞︀ن ﹈ ﹇︣ا️ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

︑︢﹋︣ات:
•  ا﹎︣ ︀﹁︷﹥ ︎︣ ︫︡ه ︋︀︫︡، ﹡﹞︣︑ ﹩﹝︡﹇ ︣﹍︪︀﹟ ﹇︣ا️ ﹨︀ را ︎︀ك ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

︡ه ا︨️، ︻﹑﹝️  ︀︻️ ا﹡︖︀م︫  •  ﹨﹠﹍︀م ﹝︪︀﹨︡ه ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ای ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ︑﹠︷﹫﹛ ︑︀ر و︨ 
”--:-“  ︋﹥ ︗︀ی ︑︀ر و ︨︀︻️ ﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د.

﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟

 د﹋﹞﹥         را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

︑︢﹋︣: ا﹎︣ ﹨﹫︘ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ای در ︀﹁︷﹥ ذ︠﹫︣ه 
﹡︪︡ه ا︨️، ︮﹀﹥ رو︋︣و ﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د.

4.1  ﹡﹞︀د﹨︀ و ︎﹫︀م ﹨︀ی ︠︴︀

﹩︋︀ ︉﹫︻  4.2

 ﹉ ︋︣ای   ،︉﹚﹇ ︲︣︋︀ن   ︩︀﹝﹡ از   ﹏︊﹇
﹢د.  ﹜︷﹥ ︻︡د ︀﹝﹡ ﹤︷﹁︀︩ داده ﹝﹩︫ 

︗︣︑︡︡﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︻︡د 1 را دارد.

︡ه را ︢ف ﹋﹠﹫︡. ︪﹩ از ﹝﹆︀د︣ ذ︠﹫︣ه︫  ﹞︀ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡︋   ︫ :︣﹋︢︑

 ︀ ︀ی ﹇﹙︉ ﹡︀﹝﹠︷﹛ و﹡︀︋︣︲
︲︺﹫︿ ︑︪﹫︬ داده ︫︡ه 

ا︨️.

︫︡ه  ︠﹢ا﹡︡ه  ﹝﹆︡ار 
︋︧﹫︀ر ﹋﹛ ا︨️
(︀ ︋︧﹫︀ر ز︀د)

 ︀︋ ︴︨ ﹜﹨ ︡﹠︋ ︘﹞
 ︀).︣ار ﹡︡ارد﹇ ︉﹚﹇

︋︧﹫︀ر ز︀د)

 ﹫︮ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ︋︀ ︵︣ز
﹇︣ار ﹎﹫︣ی د︨️

 3.2  ︩︋  ﹤︋ د﹨﹫︡.  ا﹡︖︀م 
﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

و   ︡﹫﹠﹋ ر﹨︀  ا  ر  ︠﹢د  ︻︱﹑ت 
︑﹊︣ار  را  ﹎﹫︣ی  ه  ا﹡︡از  ﹝︖︡دا 
﹋﹠﹫︡. ︋﹥ ︋︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ 

.︡﹫﹠﹋

 ﹟﹫ر د  و   ︡﹫﹡︀﹝︋   ️﹋︣  ﹩︋
.︡﹫﹠﹊﹡ ️︊︮ ا﹡︡از ه ﹎﹫︣ ی
︋﹥ ︋︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

 ﹐︀﹋ ﹤﹋ Omron ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ︀︋
 ︀ و ︡︡اری ﹋︣د︣︠ را از آن

﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ا︮﹙﹩ ︑﹞︀س 
.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀

 ﹫︮ را ︋﹥ ︵﹢ر ︡﹠︋ ︘﹞
︋︊﹠﹡ ﹤︋ ︡︡﹢ ی ﹋﹥ ︋﹥
︵﹢ ر﹝﹊﹛ ا︵︣اف ︋︀زو 

︎﹫︙﹫︡ه ︫︡ه ︋︀︫︡.
︋﹥ ︋︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

﹁︪︀ر ︠﹢ن ﹨︣ ︋︀ر ﹝︐﹀︀وت ا︨️. 
﹝﹆︡ار ︠﹢ا﹡︡ه ︫︡ه ︋︧﹫︀ر ﹋﹛ ا︨️

(︀ ︋︧﹫︀ر ز︀د).

︵﹢ل  در  ︠﹢ن  ﹁︪︀ر   ︣︀د﹆﹞
آرا﹝︩  ﹝﹫︤ان   ﹤︋  ﹤︐︧︋ و  روز 
 ﹟︡﹠ ا︨️.  ﹝︐﹀︀وت   ︀﹝︫
از   ﹏︊﹇ و   ︡﹫︪﹊︋  ﹅﹫﹝︻  ︦﹀﹡

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی آرام ︋﹞︀﹡﹫︡.

.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ︣ی ﹨︀ را︑︀︋
︋﹥ ︋︩ 2.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

 ﹫︮ ︵﹢ر   ﹤︋ را   ︡﹠︋  ︘﹞
.︡︡﹠︊︋

︋﹥ ︋︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

و   ﹜﹊﹞  ﹑﹞︀﹋  ︡﹠︋  ︘﹞
﹋﹫︌ ا︵︣اف ﹝︙︐︀ن

را ا︀︵﹥ ﹡﹊︣ده ا︨️.

︋︀زو﹨︀ و︫︀﹡﹥ ﹨︀︐︀ن 
﹝﹠﹆︊︰ و﹋︪﹫︡ه 

.︡﹠︐︧﹨

︊️  ﹋︣دن   ︮︀ ️﹋︣
در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی.

﹨﹢ا از ﹝︘ ︋﹠︡ ﹡︪️ 
.︡﹠﹋ ﹩﹞

︋︀زو︋﹠︡ ︫﹏ ا︨️.

 ︩︪︀ر ﹝︘ ︋﹠︡ ا﹁︤ا﹁
.︡︋︀ ﹩﹝﹡

 ️︻︨︣  ﹤︋  ︡﹠︋  ︘﹞ ︋︀د 
︠︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.

 ﹟﹫ د︨︐﹍︀ه در
︀﹝﹢ش ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︠ 

﹝﹩ ︫﹢د.

ز﹝︀﹡﹫﹊﹥ د﹋﹞﹥ ﹨︀ را 
﹁︪︀ر ﹝﹩ د﹨﹫︡ ا︑﹀︀﹇﹩ 

﹡﹞﹩ ا﹁︐︡.

د﹍︣ ﹝︪﹊﹑ت

︋︀︑︣ی ﹨︀ ﹁︨︣﹢ده ا﹡︡.

︋︀︑︣ی ﹨︀ ︋﹥ در︨︐﹩ در 
د︨︐﹍︀ه ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا﹡︡.

• د﹋﹞﹥ Start/Stop را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ﹝︖︡د 
︑﹊︣ار ﹋﹠﹫︡.

د︨︐﹍︀ه  در   ︡︡︗ ﹨︀ی  ︋︀︑︣ی   ،︪︡﹡ ︋︣︵︣ف   ﹏﹊︪﹞ ا﹎︣   •
﹇︣ار د﹨﹫︡.

︀ ﹡﹞ ﹩﹎︡﹠︀︀ ︑﹢ز︹ ﹋﹠﹠︡ه  ︣︵︣ف ﹡︪︡،︋  ︀ز ﹨﹛ ﹝︪﹊﹏︋  ا﹎︣︋ 
.︡︣﹫﹍︋ ︀س﹝︑ Omron

︋︀︑︣ی ﹨︀ را در ﹇︴︉ ﹨︀ی 
در︨️ در د︨︐﹍︀ه ﹇︣ار د﹨﹫︡ 

.(+/-)
︋﹥ ︋︩ 2.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

﹝︘ ︋﹠︡ را ︋︀ز ﹋﹠﹫︡.3-2 د﹇﹫﹆﹥ ︮︊︣ 
را  ﹎﹫︣ی  ا﹡︡ازه   ︣﹍د ︋︀ر  و   ︡﹫﹠﹋

ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.
 .︡﹫﹠﹋ ︑﹊︣ار  را   3.3  ︩︋  ﹏︣ا﹞
 ︀︋  ،︫︡  ︣﹨︀︸ ﹝﹊︣را   ︀︴︠  ﹟ا ا﹎︣ 

.︡﹫﹠﹋ ﹏︮︀ ︀ن ︑﹞︀س︐﹊︫︤︎

︫﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ آ﹡︀ را ︋︀ ︋︀︑︣ی ﹨︀ی 
 ﹤︋ .︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ر ﹨﹞︤﹝︀ن﹢︵ ﹤︋ ﹢﹡

︋︩ 2.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

︫﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ آ﹡︀ را ︋︀ ︋︀︑︣ی ﹨︀ی 
 ﹤︋ .︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ر ﹨﹞︤﹝︀ن﹢︵ ﹤︋ ﹢﹡

︋︩ 2.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

.︡︡﹠︊ ﹥ در︨︐﹩︋  ﹝︘ ︋﹠︡ را︋ 
︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

︔︀︋️ ︋﹞︀﹡﹫︡ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ﹝︖︡د 
 ️︊︮  ﹟﹫  ﹟ا در  و   ︡﹫﹠﹋ ︑﹊︣ار 
︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.   ︋﹤  ︋.︡﹫﹠﹊﹡

.︡﹫﹡︀﹝ ︀︀ن ا﹡︡ازه  ﹎﹫︣ی ︔︀︋️︋   ︎︀︑
︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

.︡﹫﹡︀﹝ ︀︀ن ا﹡︡ازه  ﹎﹫︣ی ︔︀︋️︋   ︎︀︑
︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

︋︀ ﹡﹞Omron ﹩﹎︡﹠︀ ﹋﹥ ﹋︀﹐ را ازآن 
︡︣﹫﹍ ︣︠︡اری ﹋︣د︡ ︑﹞︀س︋ 

د﹇️   ︀︋ را   3.3  ︩︋  ﹏︣ا﹞
︋﹢ا﹡﹫︡ و ︑﹊︣ار ﹋﹠﹫︡. ︣﹋️ در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

︋︀︑︣ی ﹨︀ ︲︺﹫︿ ﹨︧︐﹠︡.

︠︴︀ی د︨︐﹍︀ه

︋︀︑︣ی ﹨︀ ﹁︨︣﹢ده ﹨︧︐﹠︡.

﹝︘ ︋﹠︡ ︋﹥ در︨︐﹩ ︋︧︐﹥ 
﹡︪︡ه ا︨️.

︣﹋️ در ﹨﹠﹍︀م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی.

﹝︘ ︋﹠︡ ︋﹥ در︨︐﹩ ︋︧︐﹥ 
﹡︪︡ه ︀ در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 

︑﹊︀ن ﹝﹩ ︠﹢رد.

در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹢﹇︺﹫️ 
︋︀زو ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️.

︀︴  ︠︣﹍︪︀﹝﹡️﹚︻︀ره

︀ره︻﹙️﹝︪﹊﹏

:﹤︷﹁︀ ذ︠﹫︣ه ︫︡ه در ︣︢ف ﹋︣دن ︑﹞︀م ﹝﹆︀د ︋︣ای

︍︦ ﹨﹞︤﹝︀ن  ﹢د، ا︋︐︡ا د﹋﹞﹥          را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.︨   ︫﹩﹞ ︣﹨︀︸ (         ) ﹤︷﹁︀ ︀د﹝﹡ ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨
︋︀ ﹡﹍︡ا︫︐﹟ آن د﹋﹞﹥    START/STOP  را ︋﹥ ﹝︡ت 3-2  ︔︀﹡﹫﹥ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

﹍﹡ 4.3︡اری
:︡﹫︀﹞︣﹁ ا︗︐﹠︀ب ︣از ﹝﹢ارد ز ︀﹀︴﹛ ،﹩﹛︀﹝︐︣دن د︨︐﹍︀﹨︐︀ن از آ︨﹫︉ ﹨︀ی ا﹋ ︶﹀ ︋︣ای

:︣﹋︢︑
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︡ون ا︵﹑ع ﹇︊﹙﹩ ا︮﹑ح ︑﹊﹠﹫﹊﹩ روی ﹝﹢ارد ﹁﹢ق ︮﹢رت ︋﹍﹫︣د. 

(﹩﹊︫︤ ︣اEC ︳ ﹁︣﹝︀ن EEC/42/93  ا︨️. (﹁︣﹝︀ن ︑︖﹫︤ات︎  • ا﹟ د︨︐﹍︀ه دارای︫ 
• ا︀﹝﹡ ﹟︪﹍︣ ﹁︪︀ر ︠﹢ن ﹝︴︀︋﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد اروEN1060﹩︀︎   ، د︨︐﹍︀ه ا﹡︡ازه 

 ︩︋ ﹩﹝︗︀︑ ︣﹫︾ ︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن﹫﹎
1: ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ︋︩ 3 : ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︋︣ای ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی 

ا﹜﹊︐︣و﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.
 OMRON ️﹋︫︣ ️﹫﹀﹫﹋ ﹅﹫﹇د ﹜︐︧﹫︨ ️︑ OMRON ل﹢︭﹞ ﹟ا •

HEALTHCARE ژا︎﹟ ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ا︨️.

︗︤ء ا︮﹙﹩ ﹡﹞︀︪﹍︣ ﹨︀ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن OMRON ︨﹠︧﹢ر ﹁︪︀ر آ﹡︀︨️ ﹋﹥ در ژا︎﹟ 
︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ︫﹢د.

︑️ ︫︣ا︳ ز︣ د︨︐﹍︀ه را در ﹝﹀︷﹥ ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡:

• ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ د︨︐﹍︀ه ︠﹫︦ ا︨️.
• ﹝﹊︀ن ﹨︑ ﹤﹋ ﹩︀️ د﹝︀ی ز︀د، ر︵﹢︋️ ︋︀﹐، ﹡﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ، ﹎︣د و ︾︊︀ر و ︋ ︀︀رات 

︋︀ ︠︀︮﹫️ ︠﹢ر﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.
• ﹝﹊︀ن ﹨︑ ﹤﹋ ﹩︀️ ﹜︣زش ﹨︀ و ︑﹊︀ن ﹨︀ی ︨️ ا︨️ و ︀︗ ︀﹩ ﹋﹥ ︋︣ای د︨︐﹍︀ه 

︠︴︣ ا﹁︐︀دن و ︨﹆﹢ط ﹋︣دن دا︫︐﹥ ︋︀︫︡.

︻﹫︉ ︀︋﹩ و ﹡﹍︡اری:

 ︡﹫﹀﹞ ︣﹝︻ ﹈ ︫︡ه ا︨️ و ︋︣ای ︩︀﹞︪︀ر ︠﹢ن ︋︀ د﹇️ آز﹁ ︣﹍︪︀﹝﹡ ﹟ا ️︮ •
︵﹢﹐﹡﹩ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.

• ﹜︴﹀︀ ︋︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹁︣وش Omron و ︀ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣︀ن Omron ︋﹥ آدرس ﹡﹢︫︐﹥ 
.︡﹫︀﹞︣﹁ رت﹢︪﹞ ﹤︣︐﹁د ﹟︫︡ه ︋﹥ ا ﹤﹝﹫﹝︲ ︀︫︡ه روی ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی و

︀ ﹡﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︠﹢ر︫﹫︡ ﹇︣ار  و  ︋︀﹐، ر︵﹢︋️، ﹡﹛،  را ︑️ د﹝︀ی  • د︨︐﹍︀ه 
دادن.

• ︗︡ا ﹋︣دن ﹇︧﹞️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ د︨︐﹍︀ه از ﹨﹛.
• د︨︐﹍︀ه را ︑️ ﹜︣زش و ︀ ︑﹊︀ن ﹨︀ی ︫︡︡ ﹇︣ار دادن و ︀ ا﹁︐︀دن د︨︐﹍︀ه.

• ︎︀ك ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه ︋︀ ﹝︋ ︹︨︣ ﹤﹋ ﹩︑︀︺︀︀ر ﹝﹩ ︫﹢﹡︡.
• ︫︧︐﹟ ﹝︘ ︋﹠︡ و︀ ︾﹢︵﹥ ور ﹋︣دن ﹝︘ ︋﹠︡ و ︀ د︨︐﹍︀ه در آب.

︀ د ︣﹍﹏ ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ ا︨︐﹀︀ده  و   ︣﹠﹫︑  ،﹟︤﹠︋ از  ︋︣ای ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه   •
.︡﹫﹠﹊﹡

 ︀︋ آ﹝︡،  ︋﹢︗﹢د   ﹩﹚﹊︪﹞ ا﹎︣   .︡﹫﹠﹊﹡ ا﹇︡ام  د︨︐﹍︀ه   ︣﹫﹝︺︑ ︋︣ای  ︠﹢د︑︀ن   •
. ︡︣﹫﹍︋ ︀س﹝︑  Omron ︡ه﹠﹠﹋ ︹ز﹢︑ ︀ و ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡

• د︨︐﹍︀ه  ︀︋ ︡︀︋﹈ ︎︀ر﹥ ﹡︣م و ︪︠﹈ ︑﹞﹫︤ ︫﹢د.
.︡﹫︀﹝﹡ ن ا︨︐﹀︀ده﹢︋︀ ﹫︦ و︮  ﹠︡ از ﹈ د︨︐﹞︀ل ﹡︣م︠  ︣ای ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن ﹝︘︋   ︋•
﹇︣ار  ﹡﹍︡اری   ﹤︷﹀﹞ در  را  آن   ،︡﹫﹠﹋  ﹩﹝﹡ ا︨︐﹀︀ده  د︨︐﹍︀ه  از   ﹤﹋ ز﹝︀﹡﹩   •

د﹨﹫︡.
• ﹝︘ ︋﹠︡ را ︑︀ ﹋︣ده و در ﹝﹍﹡ ﹤︷﹀︡اری ﹇︣ار د﹨﹫︡.

2. د﹋﹞﹥            را ﹠︡ ︋︀ر ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ﹇︣ا️ ﹨︀ی ذ︠﹫︣ه ︫︡ه ﹡﹞︀︀ن ︫﹢﹡︡.

﹡﹞︀︪﹍︣ ︑︀ر/ ز﹝︀ن 
﹝︐﹠︀وب

﹤︷﹁︀ ︀ی ذ︠﹫︣ه ︫︡ه در﹨ ️︡ه ﹇︣ا﹨︀︪﹞

1. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹡︪︀ن داده ﹝﹩ ︫﹢د، د﹋﹞﹥             را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

:︣﹋︢︑
﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹡﹞︀د ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ﹡︀﹝﹠︷﹛ (           ) و ︠︴︀ی ︣﹋️(           ) ﹡﹫︤ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︎﹫︀م ﹨︀ی 

︠︴︀ ︸︀﹨︣ ︫﹢د.

 

 

 

First Second

Blink

Lit

 ︉﹫︻ .4︀︋﹩ و ﹡﹍︡اری

5. ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩

︫︣ح ﹝︭﹢ل
﹝︡ل

︣﹍︪︀﹝﹡
روش ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

﹝︡وده ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 

 ️︮
                

︋︀د ︫︡ن 
︑﹙﹫﹥ ︋︀د 

 ﹤︷﹁︀
﹝﹠︊︹ ﹡﹫︣و 

︻﹞︣ ︋︀︑︣ی
 

           ﹩﹠﹝ا ️﹝︧﹇
      ﹩﹊︣︐﹊﹛ك ا﹢ ︣ا︋︫︣  ﹀︀︸️ در︋ 

د﹝︀/ر︵﹢︋️ ︻﹞﹙﹊︣د             
د﹝︀/ ر︵﹢︋️/﹁︪︀ر 

﹨﹢ای ﹡﹍︡اری           

وزن ︋︡﹡﹥ ا︮﹙﹩  
ا︋︺︀د ︋﹫︣و﹡﹩ 

   
﹝﹫︳ ﹇︀︋﹏ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝︘ 

﹝︀ده ﹝︘ ︋﹠︡   
﹝︐﹢ای ︋︧︐﹥ 

 ﹡﹞︀︪﹍︣  ﹁︪︀ر ︠﹢ن ﹝︙﹩
OMRON RS6 (HEM-6221-E)

LCD ︀ل︐﹫︖د ︣﹍︪︀﹝﹡
روش ا︨﹫﹙﹢﹝︐︣ی        

﹁︪︀ر: 0 ︑︀ 299 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه
﹡︊︰:40  ︑︀ 180 در د﹇﹫﹆﹥

﹁︪︀ر: 3 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه
 ﹡︊︰: ٪5 از ﹝﹫︤ان ﹇︣ا️ ︫︡ه
︋︀د ︫︡ن ︠﹢د﹋︀ر ︑﹢︨︳ ︎﹞︌

︑︨︣ ﹤﹫﹚︹ ︠﹢د﹋︀ر
 90  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 

1.5 و﹜︐﹩ AAA  2 ﹩︀﹫﹚﹇ ︣ی︑︀︋
 ︡︡︗ 300 ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︀ ︋︀︑︣ی ﹨︀ی ︀︊︣﹆︑

﹇﹙﹫︀﹩ در د﹝︀ی ا︑︀ق 23 در︗﹥ 
= B ع﹢﹡

ME ︤ات﹫︖︑ ﹩﹚︠ان دا﹢︑

︡ودا 85 ﹎︣م ︋︡ون ︋︀︑︣ی
 ︣︐﹞ ﹩﹚﹫﹞ 64 X (︣ض︻)︣︐﹞ ﹩﹚﹫﹞ ︡ودا 87

(ار︑﹀︀ع) X 14 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︵﹢ل ︋︡ون ﹝︘ ︋﹠︡
 ︡ودا 13.5 ︑︀ 21.5 ︨︀﹡︐﹩ ﹝︐︣

﹡︀﹙﹢ن و ︎﹙﹩ ا︨︐︣
︀︑︣ی ﹨︀،  ︋︡﹡﹥ ا︮﹙﹩، ﹝﹍﹡ ﹤︷﹀︡اری،︋ 

﹢ن د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀، ﹋︀رت ﹎︀را﹡︐﹩، ﹋︀رت ﹁︪︀ر︠ 

+10 to +40°C / Maximum: 30 to 85% RH

-20 to +60°C / Maximum: 10 to 95% RH / 
700 to 1060hPa

(EMC) ﹩︧﹫︵︀﹠︽﹞﹛ در را︋︴﹥ ︋︀ ︨︀ز﹎︀ری ا﹜﹊︐︣و﹞ ا︵﹑︻︀ت
و ﹝﹢︀︋﹏ ﹨︀، د︨︐﹍︀ه   ︀﹨︣︑﹢﹫︍﹞︀﹋  ︡﹠﹡︀﹞ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  روزا﹁︤ون د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی  ︑︺︡اد   ︀︋
 ︀﹨ د︨︐﹍︀ه   ︣﹍د  ︀︋ ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩  ︑︡ا︠﹏  ﹝︺︣ض  در  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞  ﹩﹊︫︤︎ ﹨︀ی 
︋︀︫﹠︡. ︑︡ا︠﹏ ا﹜﹊︐︣و ﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨︊︉ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه ︎︫︤﹊﹩ 

︫﹢د و ︫︣ا︳ ﹡︀ا﹝﹠﹩ را ا︖︀د ﹋﹠︡.
د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︎︫︤﹊﹩ ﹡︀︨ ︀︋ ︡︀︊︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ︑︡ا︠﹏ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر 
︀ ﹨︡ف ︗﹙﹢﹎﹫︣ی  ︋﹥ ︗️ ︑﹠︷﹫﹛ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی EMC (︨︀ز﹎︀ری ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩)︋ 
از ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹨︀ی ا︖︀د ﹝︭﹢ل ﹡︀ا﹞﹟، ا︨︐︀﹡︡ارد ︀︎ EN60601-1-1-2:2007﹥ ﹎︢اری 
 ﹟︣︐︪﹫︋  ︀︑ ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩  ︑︡ا︠﹑ت  ︋︣ای  را   ﹩﹠﹝ا ︨︴﹢ح  ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹟ا  .︫︡
 ﹟ا  .︡﹠﹋  ﹩﹞  ︿︣︺︑  ﹩﹊︫︤︎ ﹨︀ی  د︨︐﹍︀ه  ︋︣ای  ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩  ا﹡︐︪︀ر  ︨︴﹢ح 
ا︨︐︀﹡︡ارد   ︀︋ ﹝︣ا﹇︊︐﹩  ︋︡ا︫︐﹩  ︨︀ز﹎︀ری   ︀︋  ️﹋︫︣  ︳︨﹢︑  ﹩﹊︫︤︎ د︨︐﹍︀ه 
ENHEALTHCARE OMRON60601-1-2:2007 ︋︣ای ا﹞﹠﹩ و ا﹡︐︪︀ر ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ا︨️. ︋︀ 

ا ﹟︀ل، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ر︻︀️ ا︐﹫︀︵︀ت و︥ه ای ﹝﹩ ︋︀︫︡:.
﹎︣﹥ در ﹝﹢ارد ز︀︋ ︣︡ ا︐﹫︀ط ︫﹢د:

•  از ﹝﹢︀︋﹏ و د﹍︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︡ان ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ و ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ﹇﹢ی 
 ︉︊︨ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ا﹝︣   ﹟ا  .︡﹫﹠﹊﹡ ا︨︐﹀︀ده  د︨︐﹍︀ه   ﹩﹊︤د﹡ در   ،︡﹠﹠﹋  ﹩﹞ ا︖︀د 

︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه ︫﹢د و ︫︣ا︳ ﹡︀ا﹝﹠﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡.
︑﹢︮﹫﹥ ﹝︀ ﹀︶ ﹁︀︮﹙﹥ 7 ﹝︐︣ی از د︨︐﹍︀ه ا︨️. در ﹁﹢ا︮﹏ ﹋﹞︐︣ از 7 ﹝︐︣، از ﹋︀ر﹋︣د 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ د︨︐﹍︀ه ا︵﹞﹫﹠︀ن ﹫︮
 OMROM HEALTHCARE در   EN60601-1-2:2007 ا︨︐︀﹡︡ارد   ︀︋  ﹅︋︀︴﹞  ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت 

EUROPE و آدرس ذ﹋︣ ︫︡ه در ا﹟ د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀ ︀﹁️ ﹝﹩ ︫﹢د.
ا﹟ ا︵﹑︻︀ت در وwww.omron-healthcare.com️︀︧︋ ﹡﹫︤ ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.

 
 

د﹁︹ ﹫︮ ا﹞ ﹟︭﹢ل
(ز︋︀﹜﹥ ︑︖﹫︤ات ︋︣ق و ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉)

 ︣﹝︻ ︀︎︀ن  در   ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا  ︣﹍﹡︀﹫︋ آن  د︨︐﹢ا﹜︺﹞﹏   ︀︋ و  ﹝︭﹢ل  روی   ︣︋  ️﹞﹑︻  ﹟ا
از آ︨﹫︉ ﹨︀ی  ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی  ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︠︀﹡﹍﹩ د﹁︹ ︫﹢د.   ︣﹍د ︀︋  ︡︀︊﹡ د︨︐﹍︀ه، 
 ﹟ا  ︀﹀︴﹛ ﹡︪︡ه،  ﹋﹠︐︣ل  ز︋︀﹜﹥  د﹁︹   ﹅︣︵ از  ا﹡︧︀ن   ️﹞﹑︨  ︀  ︳﹫﹞  ﹤︋  ﹩﹛︀﹝︐ا
﹝︭﹢ل را از د﹍︣ ا﹡﹢اع ز︋︀﹜﹥ ︗︡ا ﹋︣ده و ︋︀ د﹇️ ︋︀ز︀﹁️ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د از 

 .︡︋︀ ︕︣و︑ ︹︋︀﹠﹞
︠︀﹡﹥ داران ︀︋ ︀︡ ︋︀ ﹁︣و︫﹠︡ه ﹝︭﹢ل و ︀ ︋︀ د﹁︐︣ دو﹜︐﹩ ﹝﹙﹩ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹋︣ده 
 ︉︧﹋ ا︵﹑︻︀ت   ،️﹁︀︋︀ز ﹝﹠︷﹢ر   ﹤︋ ﹝︭﹢ل  دادن   ︦︎  ﹏﹞ و   ﹩﹍﹡﹢﹍ در︋︀ره  و 

.︡﹠︀﹝﹡
﹋︀ر︋︣ان ︑︖︀ری ︀︋︡ ︋︀ ︻︣︲﹥ ﹋﹠﹠︡ه ﹋︀﹐ ︑﹞︀س ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝﹀︀د و ︫︣ا︳ ﹇︣ارداد ︣︠︡ را 

︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹞ ﹟︭﹢ل ﹡︊︀د ︋︀ د﹍︣ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︑︖︀ری ︑︣﹋﹫︉ ︫﹢د.
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Made in China

︨︀ز﹡︡ه

 ﹤︀د︑︡ه ا﹠︀﹝﹡
ارو︎︀

︑︀︨﹫︧︀ت ︑﹢﹜﹫︡

︫︣﹋️ ﹨︀ی ﹁︣︻﹩


