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 ّب ٍ هطتشیبى ثضسگ/ ضشکت هحتشمّبی ٍ گبسگبًُوبیٌذگبى 

 ثب سالم

گشدد. لطفبً دس صَست ًیبص کلیِ ّب جْت اطالع ایفبد هییبثی کوپشسَس ثبد کبهیَىثپیَست اطالػبت الصم ٍ فشایٌذ ًحَُ ػیتاحتشاهبً 

کِ ثِ تبًک رخیشُ ثبد ٍ ًْبیتبً ثِ هذاس ثبد اًتمبل خَاّذ سٍغي اص سیٌگ ٍ پیستَى هشاحل سا ثِ دلت جْت کٌتشل هیضاى ًطتی غیش هجبص 

 ٍ دس صَست ًیبص سفغ ػیت گشدد.ًوَدُ ّبیی سا ثَجَد خَاّذ آٍسد، ثشسسی یبفت ٍ دس ایي هذاس خشاثی

 

  
 : فیتیٌگ خشٍجی ثبد کوپشسَس 2 : کوپشسَس ثبد 1 : لَلِ ٍسٍدی َّای کوپشسَس ثبد 0.1

 هیلیوتش 5: هْشُ جبیگضیي ثب سَساخ  6 آصهبیص A4: کبغز  5 : لَلِ َّای فطشدُ خشٍجی کوپشسَس 2.1

B  سبًتیوتش )کبغز سٍی تختِ کبس ًصت ضَد( 10: فبصلِ کبغز آصهبیص اص فیتیٌگ خشٍجی 

 

  
 غیر مجاز پاضص روغن: حد

کٌذ ٍ سطح کبغز ّوچٌبى خیس ثِ ًظش سا سیبُ هی A4پبضص سٍغي کبغز 

 سسذ. دس ایي صَست کوپشسَس ثبد ثبیذ تؼویش ٍ یب تؼَیض گشدد.هی

 حد مجاز پاضص روغن:
کٌذ اهب سطح کبغز ّوچٌبى خطک ثِ ًظش سا سیبُ هی A4پبضص سٍغي کبغز 

 د ًیبص ثِ تؼویش ًذاسد.سسذ. دس ایي حبلت کوپشسَس ثبهی

هیلیوتش است. ثشای اسصیبثی دلیك ػولکشد کوپشسَس ثبد ثْتش است اص یک ًطبًگش ثب اثؼبد فَق دس سٍی کبغز  60ًطبى دادُ ضذُ دس ضکل ثشاثش ثب  Aاًذاصُ لطش 

 استفبدُ ضَد.
 



 توضیحات مراحل انجام کار ردیف

1 
سا سٍضي کٌیذ تب ثِ دهبی ًشهبل کبسکشد خَد  کبهیَىهَتَس 

 ثشسذ. سپس آى سا خبهَش کٌیذ.

 سسیذُ دسجِ سبًتیگشاد 95تب  70 ثِکبسی هَتَس ثبیذ دهبی هبیغ سیستن خٌک

 ثبضذ.

  سا ثبال ثجشیذ. )کبثیي( اتبق 2

 ضیلٌگ ٍسٍدی َّای کوپشسَس ثبد سا ثبص کٌیذ. 3
کوپشسَس اص َّای هحیط اًجبم ضذُ  ضَد هطوئي ضَیذ هکصایي کبس ثبػث هی

 ثبضذ.َّای ٍسٍدی ثِ آى ػبسی اص سٍغي هی

4 
کوپشسَس سا اص فیتیٌگ خشٍجی ثبد  خشٍجی فطشدُ َّای لَلِ

 جذا کشدُ ٍ فطبس ثبد سا کبّص دّیذ.
 

5 
اص پبیِ ًگْذاسًذُ ثبص  سا کوپشسَس خشٍجی فطشدُ َّای لَلِ

 کٌیذ.
 

6 
-سا ثبص کشدُ ٍ اص لحبظ کشثيفیتیٌگ خشٍجی ثبد کوپشسَس 

 گشفتگی آى سا ثشسسی کٌیذ.

کوپشسَس، کوپشسَس ثبد، خطک کي ثبد ٍ ضیش چْبسللَی  خشٍجی فطشدُ َّای لَلِ

 گشفتگی ثشسسی کشدُ ٍ لطؼبت هؼیَة سا تؼَیض کٌیذ.ثبد سا اص ًظش کشثي

7 

سا کِ ثش سٍی تحتِ کبس ًصت ضذُ  A4یک ػذد کبغز آصهبیص 

ٍ کٌتشل همذاس پبضص سٍغي کوپشسَس تْیِ ثوٌظَس ثشسسی 

 کٌیذ.

 

 هْشُ جبیگضیي سَساخ ضذُ سا سٍی فیتیٌگ خشٍجی ثبد ثجٌذیذ. 8

هیلیوتش استفبدُ کٌیذ. دس غیش ایٌصَست هوکي  5حتوبً اص هْشُ ثب سَساخ ثِ لطش 

هیلیوتش( ثطَس ثسیبس  5است دس ًتبیج آصهبیص خطب ٍجَد داضتِ ثبضذ. ایي اًذاصُ )

دلیمی ثشای حفع ّوضهبى فطبس کوپشس ٍ دثی َّای خشٍجی کوپشسَس تؼییي ضذُ 

 است.

9 
ضص سٍغي کوپشسَس ثبد سا ثب هَتَس سا استبست کشدُ ٍ هیضاى پب

 ثکبسگیشی کبغز آصهبیص ثشسسی ٍ کٌتشل کٌیذ.

سٍضي کشدُ ٍ ثوذت یک دلیمِ آى سا ثب دٍس  STOP-STARTهَتَس سا ثب کلیذ 

 10حذاکثش سٍضي ًگِ داسیذ. دس ّویي ٍضؼیت کبغز آصهبیص سا دس فبصلِ 

 م دّیذ.سبًتیوتشی فیتیٌگ خشٍجی ثبد کوپشسَس ًگِ داسیذ ٍ تست سا اًجب

* دس صهبى تست کوپشسَس ثبد ثِ ّیچ ٍجِ ًجبیذ اجسبم خبسجی ثِ لَلِ هکص ساُ 

 ّبی ثؼذی ثِ ثبس خَاٌّذ آهذ.پیذا کٌٌذ. دس غیش ایٌصَست خشاثی

  هَتَس سا خبهَش کٌیذ. 10

 الگَی پبضص سٍغي کوپشسَس سا هَسد ثشسسی لشاس دّیذ. 11

ثب الگَی هٌبست آٍسدُ ضذُ دس ثبال پبضص سٍغي کوپشسَس سٍی کبغز آصهبیص سا 

 همبیسِ کٌیذ.

 سا اًجبم دّیذ. 15دس صَستی کِ پبضص سٍغي طجیؼی ثبضذ، هشحلِ  -

دس صَستی کِ همذاس پبضص سٍغي کوپشسَس اص حذ هجبص ثیطتش ثبضذ، ثبیذ پوپ ثبد  -

 سا تؼویش اسبسی یب تؼَیض کٌیذ.

  ثبص کٌیذ.هْشُ جبیگضیي سَساخ ضذُ سا اص سٍی کوپشسَس  12

13 
کوپشسَس سا  خشٍجی فطشدُ َّای فیتیٌگ خشٍجی ثبد ٍ لَلِ

 سٍی پوپ ًصت کٌیذ.
 

 ثبد سا سٍی کبس ثجٌذیذ. کوپشسَس َّای ٍسٍدی 14
ثٌذی ٍ ثٌذی ضیلٌگ ٍسٍدی ثبد سا کٌتشل کشدُ ٍ دس صَست ًیبص، ٍاضش آةٍاضش آة

 یب ضیلٌگ ٍسٍدی ثبد سا تؼَیض کٌیذ.

 آل ثشسذ. سپس دستگبُ سا خبهَش کٌیذ.صجش کٌیذ کِ فطبس َّا ثِ همذاس ایذُ استبست کٌیذ.هَتَس سا  15

16 
کوپشسَس سا اص ًظش ًطتی ثشسسی ٍ  خشٍجی فطشدُ َّای لَلِ

 کٌتشل کٌیذ.
 تست دیذاسی

  اتبق سا ثِ حبلت اٍلیِ ثبص گشداًذُ ٍ پبییي ثیبٍسیذ. 17
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