
  



  



 
1.1 

 
1.2 



 
 2.1 

 

 
 2.2 

 
 

 2.3 
  



 
 3.1 

 
 
 
 

 3.2 
  



ـــــ� ی���ف    	
 ��� ھ��اه �
 
 
 
 

ـــــ� یدھ
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ــ" اط �
ت ��د ھ��اه  .دی�ــ� �#

 
 دی�ــ�

ــ�ش &�� ی��ــ
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�3
ره ��

��د ��� 

1 Power button 
ــ� . 
  رو3� را دســــ;-
ه دھ( یم ا&
زه �3

��ش� .دی�ــ� >ـــ� را �ـــ�� و دی�ــ� 

2 Volume 

ــ� . 
 ھ
 ا� ن و �ــ(ا ح?< می�)ــــ= ا&
زه �3
ــ
 دھ( یم ا&
زه نیھ�A� .دھ( یم را  ح?< �


�ـــ� ی�ــ(ا��. 
ــ
�� B)( یھ  را یا رس
 .دی�ــ� می�)ــــ=
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ــ� . 
ــ� .
ز'*ــــC ا&
زه �3 ــ� .  ای ی�)

�� ا&
زه نیھ�A� .دھ( یم را ی>Dــــ� �ـــ
ــ�خ دھ( یم 
�ـــ� از ی.��. 
ـــــ( را ھ (D.دی. 

4 Home 
ـــ;F را �3
 نیا ــ� �
ی�# . �� �ـــ

ــ�د یم یا�ــ� 
ن ،.�Gھ� �
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ــ
ز دی�ــ�ان ـــ� .  .دیدار �-
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ــ� . 
ــ� یدســـ;�س ا&
زه �3 ــ� .  ��ا.ــــI ی�)


�ـــ��� یم را �3
 شی��ــ
 �ـــ�� ای .
 .دھ(

 
�� شی��ــ
 �ـــ



��ــ� �3
 ھ��اه ��ـــــ� شی��ــ
 �ـــ  :اسC 3(ه یط�اح ریز 3�ح .
ـــ
ه) ــ� دی�ــ� �- . 1.2 - �� (1 �ـــ

ــ�نیآ � 
 ھ
ــ�نیآ یریادگی � 
ــLھ  یم داده شی��ــ
 �ـــ�� ی.ـــ
N در �ــ� ی

ــI �ــ� ،3ــ��( Oـــــ� تیوــ
ن را ��  :دھ( یم �*


ل (-Pح?< س  Cاس �Q;� ی
R وای 

 Cث رو3� اس����.  Cاس �Q;� L. ی� اس 


ط�ی . CPTOی(  و)& UP#� 

�ه D�3 وی�V  )ی)& �Pای� 

 W�

ل اسC  �ــXیروم 3TR Xز� 

 
C3(ه و�ــ� ھ(س 

Cت   اس�Yس CZ
 ح

 
  



ـــــ� ی�3ز آ��ده    	
 �ـ�� ھ��اه �
 
 

ــ�ا را ��د ھ��اه ��ـــــ� یا�ــ(از راه ــ
ر نیاول ی. .: 
 

ــ�رت میس ــــ��� و � ـــ: را ی9  دی�ــ� >;
ــ
م ــ� �3
 �ــ� یھ)-  یم �*ـــ;�ک ھ��اه ��ـــــ� سیس�و کی .

ــ
رت کی ،دی�3 � 

ســـ(3Lک یــ�ــ
رت میس) �*ـــ; �) 
ــ . 
ـــ( ،ا3ـــ;�اک اتی&Gئ (�
�3
ره � 

ســـ(3Lیــ W\3ی 
ت  �)�و

�د:� )Pاھ�� CR
 ا�;\
.L دری
ــ�ا ــ
رت میس �Qـــ" ی. � و ��
ــــ  ،ی.

1 ]3�V ..).دار�
ط�ی را ..  
ـــ
ه) ــ� دی�ــ� �- . 2.1 - �� (2 �ـــ

 2.)P(� رت را وارد
� >Pس .  
   

ـــــ��� 
ــ
رت میس اســ ت 2 یدارا �3 � Cاس 
ــ � 
ــــ�ان �3  دی.;
ــ
رت میس 2 از 
ده � دی�ــ� چیس�ئ آ�_
 نیب و دی�ــ� اســــ;

ـــ
ه) ــ� دی�ــ� �- . 2.2 - �� (2 �ـــ
ــ
رت میس - ــ�ش در را � ــ�ار ی' ــLط  �ـــ�� �ــ� یدرح
ل دیده >  ی

ــ� آن ــ
 رو. VL3ـــ( نیــ
.. 
� �YD3 ای ��د  -Pa ت
�)�
رت، �L ��ا�P( از � >Pس bدن ی�.(ون وارد �

.)P(� ده
�L از �)�ھ
 اس;� و .
3     .)P(� "Qی را��
ط..  

 �. )P(� ه
-�)2.3  -  ���2(  
4.)P(� "Q� ی را�
ط. ]3�V.  

 ��رت CDE�F را>;: ���B(ا@?��ری).
ــ�ا ــ
 رهیذخ ی. Rلی 
ــ
�� B)( یھ ــ
 ،یاOــ
ف یا رس ــ
رت دی. � �gR
 ح

 .دی�ــ� وارد را
Cــ��R دن�ــ ــ
رت � � �gR

ســــ
ز'
ر اسY�� Cــ� ا�ـ�یرا در ح� 
ــ . 

ــ�ش ــ
رت ..
3ـــ( �3
 ی' � �gR
ــ� iRــــط را ح ــ�ش یرو . ��ــC ی'R 
 .دی�ــ�


ط�ی را .�داری(.1. ]3�V.  
ـــ
ه) ــ� دی�ــ� �- . 3.1 - �� (3 �ـــ


3(.. �-_(ار�(ه �
رت ح
�gR را �P(� "Q( در ح
LZ �� روی آن 2. N
. �.  
ـــ
ه) ــ� دی�ــ� �- . 3.2 - �� (3 �ـــ

  



ــ� ی��
��دھــ� از ا3ـــــ?	�ده    Gیا 
 
 

 ا�?
م را ��د ھ��اه ��ـــــ� یاس
س اتی��� B-��ـــ� دیری.ــX ادی
 .دیده

 

��ش ��دن ��� ھ��اه� رو3� و 

��د : L3�' دن��ای رو3� �. 

ر داده و �-� داری(.1*R ور را�V د��� .  
��اس;� �3د). ���� V#�ورد 2 �(�PV) را وارد �))P و او�P(� L(.(ا'  

��د .� ��ح��  L3�' دن�
��ش ���وی(. 1.�ای . N
.  
 

ـــ?�س ی�HBھ� ــــ�ر�9د یھ� �9>��ــــC و ید3  ی�
ــ�ا ــ� یدســـ;�س ی. ــ� . 
�ـــ� و �)��. 
 ،ھ

1 )P(� ب

ی[ ا�;\�� ��. در��� ا��L ،د��� ��Qی�ی زیG رااز روی �

�� ھ
ی دا���د ��. C#PZ 
3(ه در ��.
ی�;
ن ��
ی[ داده �3د.�  

        
 

2      

�� ھ��
ت .T(ی .�� �. 
�ی(�D. Cو راس jB �. د را�� C*-ا� .
.)P(� ا)PV Lس� دس;

3.)P(� ب

�� ای آی�Yن ��.�ط� را ا�;\��.��ای ورود .� ھ. .  
4 �
ی*-�� ��� �Pی
V را در ��
� 
�'*C ی. ����، ��
���وج از .��ای . .

.)P(� ب
 ا�;\
 


I ���سGدھ�ی ا��
 ا3?	�ده از ��
�ی(:P' L� د

س را ی�� bاب دادن ی�& 

س '�R;� ی�� C�#< �در ای 

 �L�9اری یJ ���س:
1:)P(� l�Z را �
د ���� ،

�� ھ��. در ��� ا��L ی
 �)�ی .  

    
2.)P(� را وارد �.�( �)�im و �3
ره ��  
3 
� )P(� l�Z را Xر� GDار �3د.. د��� س�<�
س .��  

 
4.)P(� l�Z را G��
س د��� >�� bن ی

یV ای�..  



  
 

 �9ای HOاب دادن یJ ���س :
1
V آن را 
� )P*Y. Cراس Cرا .� س� �
س، ��
د ���� CR
. ھ)-
م دری

.)P(� آن را رد 
�ی( �D. jB Cآن را .� س� 
 سn دھP( ی

  
2l�Z را G��
س د��� >�� bن دادن .� ی

یV ای�. . .)P(�  

 
 دی�ــ� ��Rھ�ه و ار�3ل را ھ� امیپ

 :دی�ــ� اRــCیدر و ارس
ل B-��ـــ� دیری.ــX ادی .\ــ[ نیا در
ــ� یھ
 امیپ  (SMS) ی�;

 (MMS) یا B)(رســـ
�� امیپ
 

�Fو �?ــ� یھ� امیپ ار�3ل ��ا C<ر3ــــ��BS یا: 
1.)P(� l�Z م را
PV C�#<، 

�� ھ��. C#PZ در.  

 
.)P(� l�Z و را� س�Y3 lr رو.

 
2  .  �. Lس��ای دس;. 

م �\
ط" را در )�PR وارد �P(( ی� 
�3
ره ��� ی

.)P(� l�Z را �
طP��، �PD( زی\� 

 
3.)P(� jی

ن را �;�
PV .  


م .� ��ح�� PV ل
�وی(. 5.�ای ارس.  
ــ�ا ــ
�� B)( وسCیپ ا��gــ
م ی.  (رهیغ و ،ری�Qــــ� ،ی�ــ�ت) یا رس

ــ� ــ�و ی.Tـــ( ��ح�� .  .دی.
4 C�#< از jB Cس� C�#< و  . در )P(� ب
�;�، ��ع �PVسC را ا�;\

.)P(� ب
 سlr ��رد را ا�;\

 
5.)P(� l�Z را �
م ��P( زیPV دن
�س;R ای�..  

 
  



 

 

 

 
ــTودن Eــ��ره ا� 


ده هیاول ا�ــ�لــــ; ـــ� از اس B�;Rـــــ� د :دیا��زیب را ��
ـــ�CE دی�W� �Oط: کی Xدی�ــ� ا: 

1،)P(� l�Z را �PDط
\� C�#<

�� ھ��. C#PZ در.  

              
lrس      C#PZ �. )اس< &(ی 
� )P(� l�Z را �
یP�� �P( زیV C�#< در


�R   �3د.Oا 

 
2. ــ
س اط �
ت ــ� را �� V �م) دی�ــ

��ادگ �ــ
م ،�ــ��3
ره و ی 

ـــــ���). 
ـــ( ی3ـــ;�یب یھ
 �ـ�یزم دی�ــ�ان یم �3 (�
 ،لیمیا �
ـــ
�R را آدرس Oدی�ــ� ا. 

 
 

3 )3
. L� ]ی
�� ���ه ��دن .��P(        را �� در .
Nی �P��ای ذ.
.)P(� l�Z  

 HZ?[O �9ای �H?Yا:
 

1.)P(� l�Z 

�� ھ
،         را .�ای دی(ن �3
ره ��� ھ��. C#PZ در.  
2    
�سC را ��ور �)P( ی_R 
� )P(� )اس ی N
. �. �Pی
V د را از�� C*-ا� .

 .)P(� را وارد �P�
R 
 ��P(       را l�Z �)P( و ح�ف اول اس< ی
 

� را   3g� رد�� W\3 �
ت �3
ره ��� ھ
 اس< ی
 ��QیPیG& ای دی(ن�. .
 .)P(� l�Z  
 

.)P(� l�Z آن را ��ی(�3
ره ��P-. س
�� W\3 آن 
. )Pاھ�� L�� ا'
 

I\�3H� C9 ش دادنH^ 
 

 
 L-��-B '�ش دادن .� ��سLiP از ط�یV F\[ �))(ه ��سLiP ی
 رادی� 

اف ام:   
 

 '�ش دادن .� رادی� اف ام:



 

 

 

 
1.)P(� �Q;� د�� �.'�L3 را .� ��  
2    .)P(� l�Z       رادی� اف ام 

�� ھ��. C#PZ در .  
3 .)P(� ده
� ای#;-
ه رادی�یL اس;PPu� ای�. �Pی
V ارG.از ��ار ا .  

 
:L��� ی

ی� ھR �. ش دادن�' 

       
P(� Lr� رت ���ری
� 

ی� ی.�� L��
ی� ��سLiP را در ح
�gR داR ا.;(ا.)  

 
1.)P(� l�Z را         )P�� 

�� ھ��. C#PZ در.  

 
 
 
 

2 )Pاھ�� L� �� را L-(و آھ )P(� ب

رش را در .
Nی ��� ا�;\. یb س
.)P(� l�Z )Pش دھ�' 

3 

یP� د���  �vY ،  ح��i  یV ار درG.ده از ��ار  ا

 اس;. )Pا��� L� 
�3.
 .)Pدھ �PPu� را X(آھ �PPu� 

 
 
 
 

 HZ?[Oی وب
 

 L-��-B دس;�سL .� و.#
ی;_
ی ��رد � >�:
1.)P(� l�Z را           �'�?;#& )P�� ��
��. C#PZ در .  

 
�وی( را  2. )Pاھ�� L� �� ای Cی
.��ار آدرس را P(� l�Z( و آدرس وب س

.)P(� jی
� 
 
  



   

  

 

 

 
 ا3?	�ده از دور��9

 
ــ�ا را هیاول ا�ــ�ل 
ھ(ه و OــــDط ی.*� lــY� 
 .دیری.ــX ادی ھ

 
 

 
�?E;ــــ�و ^ـــــ��ری 

     

  .)P(� l�Zرا )P؛�� 

�� ھ��. C#PZ1. در      
  

ت ��رد دZ\�اه 2�Pgی( و�)�P-. )Pاھ�� L� �� L;را .� س� CP.دور G(Z .

 .)Pم دھ
��رد را .
 ��P( رو.�و ا�?   

3 �;R�' lY� 
� )P(� l�Z ی[ را
�� ��� �Pی
V در          )P�� . .�3د

�ه ��اھ( 3(.P� ای� .� ��رت ��د�
ر ذ

 
 

 دی�ن ��_ ھ�ی ^�C?E ��ه
 

 �P.�3 دور�V lrو س )P(� l�Z م را�DZآ         )P�� ،

�� ھ��. C#PZ در


ی '�R;� 3(ه را �*
ھ(ه _#Y� L�
�� 
� )P(� ب
را           ر   ا�;\

.)P(� 

 
  



   

 

APN 

APN 

 
�;�ل C9 ایB?�>`ا  

 
ــ�ا را هیاول ا�ــ�ل ــ� ا�Qــــ
ل و ��ـــــ� ی��.)ـــــ(یپ ی. �C را �ـــ;�یا .

�ی(.P-. د
 ی
 
 

 
 اCE�X ��دن یJ ا�;�ل

 
�.)(ی 1YPV �. 
� )P(� l�Z ت          را
�Pg(� )P�� ،

�� ھ��. C#PZ در .

 .)P(� ا)PV Lس� دس;-
ه دس;

� «. 'Gی)� 2;*P. «...   l�Z  ی� را
را P(� l�Z(، س�YD3 lr ھ
ی ��.

ر�L  را  �� �  >Pس N
�)P( و �
م ��mi دس;�س�mi� L را P(� l�Z(.  ح

.)P(� ب
�.))ی �P(( ا�;\YPV )Pاھ�� L� 
 

3 ، )P(� ب
. سP�� lr( �)� را P(� l�Z(  و سlr        &(ی( را  ا�;\
.)P(� jی
��د � ��

را�;�ھ
 را .
 ��&� .� حV lrس 

 
 


ذ�)( از:D� Lی ا��

را�;�ھV 

م. -�  

ای LV ان.  -   
-              .  
- .Gر� ����  

 
ــ�خ 
ده یVــــ�و�l یس�ورھ
 از ھ
 ح
�� از ی.ــــ; ــــ( یم اس ــ�ا ،�))  ی.

ــ� 3ـــ;�یب اط �
ت 
تی�)ــــ= .� ��
��د ح �T&ا�ــــ( یم � ((�. 
 

4 lrو س )P(� l�Z ز داری(، �)� را
P� 

را�;�ھV دن�� jی
� �. L;<و.
.)P(� ه�P� ذ

 



APN 

 

Data connection 

 
 
 
�دن � l�Z  

رت داری(، .� >Pس bای ی�. Lو�

ت           �;�Pg(�  �ا'

 bام ی)� �� )P(� ب
� ؛در س�C راسC؛ ا�;\g� رد��         Lرادی�ی )P��

  .Cس
�3 �g� )� 

 
 

  

ل دی-� ،از ��ح�� Qدن ا��� �R
Oای ا�.3 .)P(� ار�Y�  

 
 



یL ح
�� ھ?.
& 
(SIM cards) 

 
�ــ ــ
رت میس نیB)( از ا' 
ده �ــ� دی��اه یم و دی�ــ� یم اســــ; . 

ــ�و 'ــ�ید یکی  :دی�ــ� د�Dـــ
ل را ��اح� نیا ،دی.
 

�.)(ی 1YPV �. Lس�
ت      را .�ای دس;�Pg(� )P�� ، 

�� ھ��. C#PZ در .
 .)P(� l�Z ه
دس;-  
 

2.)P(� l�Z و را�. ��P( رو.  
 

� را ا�;\
ب . 'Gی)�                          را 3g� )� رت
� >Pده و س�ا�;\
ب �
.)P(� 

 
  



   

 

 

 
  ا3?	�ده از وای �Eی

 
 


ت  �
Yده از ا�
�ای اس;. L��� lZ�
ل ��.
ی� .� �YD3 وایQا� L-��-B

ی�..�� >Pس L. 

 
 

 
e�3 I9 C�f� C9 ;�ل�ا 

 
 

1 �. 
� )P(� l�Z ت        را
�Pg(� )P�� ،

�� ھ��. C#PZ ی  . در)(.�YPV
.)P(� ا)PV Lس� دس;-
ه دس;

 
2.)P(� ب

ی را ا�;\R ی)� وایG' .  

  
 

3 l�Z،N
. Cراس Cرا در س�            )P�� ی
R دن وای��ای رو3� �. .
.)P(� 

 
 

.یL. �YD3 b سP< را ا�;\
ب �)P( و ا'� Nزم .
3( ر� G��Dر ا�)L;P را 4
.)P(� وارد 

 
 دی��O Hا میس یب �ـــــC�f کی از

 
�.)(ی 1YPV �. Lس�
ت         را .�ای دس;�Pg(� )P�� 

�� ھ��. C#PZ در.

.)P(� ب
 دس;-
ه ا�;\
2.)P(� ب

ی را ا�;\R ی)� وایG' .  

 
 


ی ��P(         در س�C راسC و .
N ،ا�;\
ب 3R دن وای�
��ش ���ای . .
 .)P(� 

 



 دی�ــ� ��Rھ�ه را میس یب �ـــــC�f کی یEــ� �WR;ـــ�ت
 

�.)(ی 1YPV �. Lس�
ت       را .�ای دس;�Pg(� )P�� ،

�� ھ��. C#PZ در .
.)P(� ب
 دس;-
ه ا�;\

 
2.)P(� l�Z ی را
R وای )P�� .  

 
 

3 ،  b(PZ C��
ت  �
�)( سP9G& ھ(ه

ل  را .�ای �*TR >Pس L. �YD3 .
 .)P(� l�Z را �)
ل و ��ارد دی--P(رت س< 

 
 
 
 
 



 یتیا�ن اط���   
 
 


ـــ mZ ــ� ــ
ش دا3ـــ;� ادی . ��د ��ـــــ� از �ــ� ز�
ن ھ� �ــ� دی. 

دهــ�ان از ،دی�ــ� یم اســــ; ــ�رات و نی> i� ــ� �.�ط� C�
 .دی�ــ� اط
ــ
 �3د یم .
�ــv نیا ــ�ات � zب ا��m�
ـــ  سCیز طی�ح و �3
 از �

 �3د یری&��گ
 

 ی��Hم تیا��

 

 
ــ
م �� ،یرا�)ـــ(گ ھ)-�Bراه ای یس�ار دو 
ــ�ش ای ھ(�Rن از ،رR;ــــ� 
ده ی' اســــ;
ـــ� Yــ� .دی�&�� 
 تیھ(ا �ــ�ان یم را �3

ــ�د  و �3د �Qــــ
دف .
�ــv اسY�� Cــ� �ــ� ،�
ــ�خ در �اف �)ــ
طF ی.u&ایLیــ ��ن هی��
 >ـــ

ــ�ا ..
3ـــ( ��د ��ـــــ� از ی��یا �ــ
نیاط< ی. 

ده یرا�)ـــ(گ نیح درـــ� اســــ; Yدی�، 

��د اط�اف طی�ح از �3یھ< Iــ �m� ش
ــ  .دی.
ــ
م ـــ� Zـ�یوس یرا�)ـــ(گ ھ)- iم ،هی�
ــ �� 

��TZدســـــ;�را 
ــ�رات و ی��یا یھ i� ط�.� �ـــ
ــ� 
ده . د�Dـــ
ل را ��د دســــ;-
ه از اســــ;

 .دی�ــ�

 


ده نی.ـــ)G یھ
 ســــ;-
هیادر اســــ;
ـــ� Yدی� 

 

ــ
م �ار ھ)-<�ــــ ــ
س ی. ــ�ش ،��  را ��د ی'
ــ�ش از �ــ;� یلیم 15 ح(ا>� ــ(ن و ' ��د . 

ـــ�  دیدار �-

 

ـــــ��� 
ــ�ر کی اسY�� Cــ� �3 
ن �*� در
ـــ( &
دیا Rـــ ش ای (� 



 


�ــv اسY�� Cــ� ��BــTm< bــ
ت. Xــ� ی
 .�3د

 

زی
CR �#�زا�P(.را ��د ��ـــــ�. C_&    

 

 
ــ�ا ــ3Lــ)�ا بیآس از یری&��گ ی. ــ� ،ی . 
ــ�ش .ـــ
N ح?< س�mح  R*ـــ
ر .دھP( ی�ــ< '
ــ�ش از �ــ(ا ح( از شیب  یم ھ(�Rن و ی'

ــ3Lــ)�ا �
ھ[ .
�ــv ��ا�ــــ(  .�3د ی
 

 

 L#Pط
(u� I.
(� ���'�از �GدیLY .� ھ
�ھGPی(.r. 

 

ـــ;-
ھ_
 از دور 
ن یدس.�ــ�ید و س
ز Oــــ ' 
 یکیاYZـــــ;�ون ی3GVـــb یھ
 دســــ;-
ه

ـــ�  .دیدار �-
 

 
ـــ
ب  .دی3( ح�ارت از ا&;)

 


رســـ;
نیب در � 
و ھ �ض  T� در  زاتی�?ــ�
b3ـــGVی     �� دس;-
ه را �3د یم ��اســ;�

.)P(� ش��
� 

 

ـــ
ب ــ
س از ا&;) �� 
ــ . 
 را ��د ��ـــــ� .�
تی�
b*�ـــ�   .دیدار �-



 

�ود'ـــ
 و �
یھ�اپو>;L درR  
��اس;� ه از �3
.)P(� ش��
� �L �3دد،س;-
ه را 

 
ـــ� &(ا ھ< از را ��);ــــــــ
ن Yدی�. 

 


��ش، �)?ـــ�ه �
تی�
 و ��اد یکی�ــGد در� 
ـــ�  .دیدار �-

 

ــ�ازم iRــــط Z "�
ــ
 ��رد ی& �Lده دیــ
 اســــ;
 .دی�ــ�

 

ــ�ا 
طــــ
ت ی.Dار ار��mــOــ� یا ��د ��ـــــ� . 
bـــ� هی�ــ Yدی�. 

ــ� ــ� �)gــ< ط�ر . ــــ�ر . ;Vه آدا
ـــ ــ� ���Qـــ
 ،دی�ــ� �- . 
ـــ گ V ا آن میوس�ــ ـــ� ھ� صی�*ـــn ی. 
رت '��#�.  
�ــ ــــ�ر ا' ;V3ـــ( دهید بیآس آدا
 آن از دی�ــ�ان ی�ــ< ،.


دهــ
 دی�ــ� اســــ; ــــ�ر.�3د ری�Tـــ< �ــ� یز�
ن � ;Vرا آدا 
ــ� ــ�ق �)DــــI کی . ــ� �ــ� دی�ــ� و�ــ� . . Cــــ� یراح.
< 

 .اسC یدســـ;�س
 lــ V ده از
ــــ; ــــ�ر از اس ;Vــــ�ر �3یھ< آدا ;Vا را آدا)& 

ــــ�ر از iRــــط.دی�ــ� ;V3(ه ارا9ــ� آدا 
ــ  دســــ;-
ه .

ده .دی�ــ� اســــ;



 

ـــــ?� @�g ھ�Rار �hیکیا 
ــ�ا ـــ گ ،ی&( بیآس از یری&��گ ی. Vنی 

ـــ� �Zـl را 3
رژر Yدی�. 

ده آن از �ــ� یز�
نــــ;  ،دی�ــ� ی�ــ< اس

 .دی�ــ� &(ا را 3
رژر
ــ�ا ــ�دن &(ا ی.  Zـ�یوس کی ای 3
رژر کی �
"�
ـــ گ ،ی& V ــــ[ راY.ــــ� �ــ� ،دی.
ــ�ق � . 

     را.
  
�3 �. �� C#ھ L�;آی Power Module 
.)P(� ا)B ق� ا&
زه �L دھ( دس;-
ه را از .
ـــ گ Vق نی�ــ . 
ــ ــ� دی. 
.ــــ� یآس
ن .< 


3ـــ( یدســـ;�س.. 

ــ�ا �ض در را ��د دســــ;-
ه ،��ــ
ل ی.T� ــ�ر  دی��رش �
ــ�ار ـــ( ،دی�ــ(ه > (�
��د ��درو دا3ـــ�Dرد دســــ;-
ه �. 

�
ده دســــ;-
ه از ح( از شیب ی�
در'ــــ; ـــ� اس Yدی�. 
ــ
م 
ده ھ)-�ا>ــ" رR;ـــ� راه نیح در دســــ;-
ه از اســــ;� 

ــ
ش  .دی.
ــ� را دســــ;-
ه ــ�ار R*ـــ
ر ��ــC 3(ت .  را آن ای دی�ــ(ه >

�ــv ��ا�ـــ( یم ا�� نیا ،دی.Yــــ[ .ـــ
N تی��>ـــI از. 


رت#��اب ای � .�3د ی
ـــ� ری�Tـــ< ای ا�ـــ ح ،&(ا را ��د دســــ;-
ه Yدی�. 

ــ�ا ــ< ی. ــ�دن زی� 
رBــ� کی از دســــ;-
ه �V ک
ــ V م و� �ــ

ده .دی�ــ� اســــ;

ــLایمیش ��اد از 
ده �ــ(هی�3 ��اد ای یــــ;  اس
ـــ� Yدی�. 

 
  



EU WEEE 
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ن در ��(وده')((YR�Q� ای� اط �
ت .
 

 

 
��lBھI �m C9 �	
� Cد � ی�ن�H@ ���I  از �fL ،�3ر

.��وری�9 ��ونرا 9 ی�
	�، �9��دور ا>�ا@?�   
 

�رات ا��
د ی�اi� C�� ل�Qو ی�����ار دارد �� �< 
VاروUده  ی
اس;
�و� GPات�?_ ی
�CR?(د و .
ز;YZق و ا�
ده در . ی�اسC. ا ��bPرد اس;

ز���Qل �P Dط I.

ده از �)دارد و ��LTP  �Y.� اس;\�اج و اس;
3(. ��
د .
N در ���Qل  یاسC ح
و

ک .��m�آن  ی.#;� .)( ی
��اد 


ن �*�L ی��� ا ھ(د 
D� ل�Q��)ی 
O 

ت.Tی -�
�L د�
.�د  ی-� 
�3
��د را  ی\;)Lدورر GPات.��_(ه �3
سC �� �?_ ی��3د. در ��ض، ا


ده از آن .� 
ز ی3(ه .�ا ی���I�& G آور یlVb ازاس;.CR
ز.
�Z  ی

� یھ;YZاLYو� ی�;YZو اLYP دھ ی����)P                                    .  

 
در ز�
ن �3
؛  ی\;)Lدورر GPات&(ا'
�� �?_ ی
CRو .
ز ی&�I آور

Dط I.
(� =)
ن�)( و اط� LTP � b��LدIR؛.� حP  (3 )اھ�� ��
ح

ز Lرا ح= � ی#Cز Pط�� ._(اC3 و �� ی�� .� ���. ،)(�CR
 ی

�L �3د                                                                            .   
 

��#" اط �
ت . ی.�ا;*P 

ن ھY� در ��ردLی � ��L ا���)P ا� ی.

ز.CR

ده �) ی\;)Lدورر GPات�?_ ی��د اس;،)P ��� اداره 
. 
mZL 

-�
� �Z

ت دIR ز.�)���د، L  د��
�و3-
ھ یRL  ل�Q�� از آن ��
���ی(��
س .- ی(��ده ا ی(اریP                                                 .  

 
 
 
 



 
 

 �oBR�mدات:
 
 

� ی
دس;-
ه _     �

ز  P(،ھ
 را از ھ< &)ا �(Y ی..)�Y(P 

ره  یV�(Y)P.  
 


� _���Qل ی�

  ی.���ض 'T� را در
�دن . P(آ�[ >�ار �(ھ ی� 
از رھ
�ضس;-
ه دT� ر3 در����دداری �)P                            .)P(��ر   

 
_��

ده �Y) ی.�P(را  .� �)�ان �(ار اس;�
 ی
�*� یbھ
 را در  ی. .

���L ز
R ت
Tm< �. ل
Qن ا�
Yد ی�� ا��
ر �Y) ی-D3( ا�
.)P.        
 

_ �
Y� رژ
3LYP �.P(وارد �Y) ی.� .
ط  
 


 P(در ��رت �*C، ا&
زه �(ھ_�Iی  >*B 
�VسC  ی
در ��
س .

3(. ا'� ا. 

ق � ی��3
 آب آ3
� Lا�. ،);RاL�)P آس �im(�"P 

�ا&b3GV                              .)P(� �T 3#;� �3د و .� ی(هد�
  

_
�-) ی� �C + () و �(_�

ل �) ی) در .Dه را د�
و  P(و دس;-
�3 ���m�)ی Cاس Cده درس
.                                 �� اس;  

 
_ D�
� ی
 Lاز �Zازم &�

ده درا ی�� .�ا یLھ
 ی.دس;-
ه  ی�اس;

ده �C#P (Y؛�.                                                        P(اس;  

 

ل �-� دا3;� �3د. _دور از دس;�س اط

 
          .)P(� �T&ا�� b3GV �. را�R ی��
. bردن ��اد ی�� _در ��رت 

 
� P*�ھ�_�
� ����P ی.�.P(�) ی(اری3(ه ��سط س
ز�(ه دس;-
ه را   

 
� P*�ھ�_ �
.                        ی(�-� دار و �*GP bرا �� ی���Qل و .
  

   



  
  

 
 

_
Vی� 
� ی
���Qل  یھ�

ک �) ی.V را،)P �� آن �
  �P،ا'.bی 
(� b*� b*�
ک و V ل
.                                 P(دس;�  

 
_��
. Cزم اسN ده از آن
 P*�. ھ�P(را 3
رژ �) ی>�D از اس;


ده �) ی
�))(ه و  Z��)P یو دس;�را��TZ ھ
 P(از 3
رژر اس;

�.�ط .�  یدس;�را��TZ ھ
 یدس;-
ه .�ا ی�;
.�A راھ)��
3
رژ را .\�ا�)P                                                         .  

 
�ی_�
3
رژ �� .L �

ده ��3L (Yد ز�.P(�� از آن اس;  

 
_lV �Nن ط�
�هذ� Lاز �(ت ز�P ز
 ی�Nزم اسB C)( ی،س


ر3
رژ و �\�.�P ��

.�g(� �.Lر دس; ی.P  د�Y��� �.� ح(ا��
.                                                              ا�?
م �3د  

 
_�*Pد ا�� ھ�
.T(ا ��Y� اسC  ی(،دس;-
ه را �-� دار Lاس)


زآ��ا � ی)(ه��&I آ ی.�اP 3
          .                   P(دا3;� .
 

� در_�

ده از .
ن، ھ)-
م اس;Yه را . ی��رت ا�
�وندس;-P 

وری(.P                                                                   .  

 

ن ھ
 دس;-
ه_Y� د را در��
ر.# یP  م�'
س�د �
�)( در  ی

�
ن ذ;#.
��درو در � ���هداP (Y�)Pی�. ا  �. Cاس �Y��
� P"دس;-
ه آس�

ر .? �3�P �Lد. ��� ی.�س
�( و ��&" ا�

. 
�35
  P 5��3د از دس;-
ه در ��(وده د� ;�
�اددر&� س-P 

ده �).                                                           P(اس;  

  



 
mی��lR� اHB� `Eاز اIی  
 
 
 

' ���(ه،ا'P 3�'،L  �')(�.
��رد  ی
ددسC آزاد .
 ح?< ز �CP ی

ده >�ار '�د،اس;P 3)�ا �m�Lی a�P � .و&�د دارد C*'�. �.
 GPان>

�mا را .� س)�L g(� ،ارد)� را �m� ��>P (�)P ،ن

 '�C3 ز�. .
��N

ده از ح?< .
دت .� اس;� Cاس �Y3 ی��
ا�
  P(،دا3;� .


�v آس. Cاس �Y��"P (ن 3)�ایدLا ی)� � ی
وزوز  ی�3
 �3د. ا'
�(�L �(*.،)را �;�>� �)اس; ی 

ده از دس;-
ه ھ)P  را WQ\;� و

.                                                                     P(�*�رت �)  
�B�
Y�� ،)3� اسC �(3ا ھ. ��N
�3
 آس یLح?< ."P D.)(P      .

                                                                 
 

;;W?��� GH�C� را دار>�: ی�ز یھ�  
 

-N
.     P(را �< �) L'�3 ی
ھ�R)ن، .�(('�  یح?< .  
 

� س� و �(ا Pط�� ی3�Vb[  ی.�ا -V .)P(Y� )را .�) L3�' ؛�(ای  
 
 
 - �� ��اد L) �(3یا'Rد را یاG� در ��LYی � CD�� 
�3L )((� >?؛ح

.)Pھ[ دھ
                                                                    �(ا را �
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ـــ mZ ــ�ان را �_< .\ــ[ نیا  دی.\
 

 
 

 Lی
Vارو ��TZدس;�را 

�� اس;
�(اردھ
ی .P� اL���Z                و ی(Pاھ�'
� ھ
ی  ھ��اه ،  >�D  از  ارای�  در                                �� �P��  ای�.

  .Cوری اس�O زار
. 
Cظ
اس
س اZــGام ،'ــ�ید W\3 ھ� �ــــ
ر.� ی��یا و یســ �C از ح

 . اسC دســـــ;�را��TZ نیا ای اســـ;
�(اردھ
     نیا ی
 

ـــــ?Hرا���h 9ــ� د3ـــــ?�lه نیا ـــ� نیب یھ� د3 
�hی9ــ�ا یا 
ــIویراد یھ� �Hج ���ض در ^ـــــ�L �?Eــ�ار  .دارد �9�g\ــــ` ی

 
�ســـــ;)(ه کی �3
 ھ��اه ��ـــــ� دســــ;-
هR ویراد ر�ــ(هیگ وLــ  ی
Cه نیا  .اس
ـــــ� دســــ;-  در دی�Dـــ
 �ــ� اسC 3(ه یط�اح یا .-��
�ضT� ویراد ا��اجLــ �و�u)ــــــ
ط دانیم) ی;YZیسیا l�
��ـــــR 
ــ�ار (یــLویراد < Xـــط �ــ� ،ردی.ــ  نیب یھ
 دســــ;�را��TZ ��س
ـــط ھ
 دســـــ;�را��TZ نیا .�3د یم هی�ــ�ص یا��Zـــ�  کی ��س
ــــ;�i س
ز�
ن ی��< �#   �.
< L(ای� �P3
��س�T ی
R;� و ح
وی ح
 �g� اد را .(ون در�Rھ�� ا L(ای� 
��&�                ط�احL 3(ه ا�( �

L;� س� و س �;R�'                                              .)(� �P���  
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