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تؼذاد ًفزات خبًَادُ، ًحَُ استفبدُ ٍ ًگْذاری رٍی ػوزی هفیذ لَاسم خبًگی ًقص 
 .دارًذ

ّب  داًستي ایٌکِ ّز کذام اس آى. ای است لَاسم خبًگی جشء ضزٍریبت ّز خبًِ
خَاّیذ  هطوئٌبً ًوی. ضزٍری استّب  کٌٌذ ثزای ثَدجِ ثٌذی ّشیٌِ چقذر ػوز هی

ّب سبل کبر کزدُ ثَدُ ًبگْبى خزاة ضذُ ٍ ضوب را  ٍقتی کِ هبضیي ظزفطَیی کِ دُ
 .ایی ثزای تؼویز تب تؼَیض آى ًذاضتِ ثبضیذ گزفتبر کٌذ ٍ ضوب ثَدجِ

ی ًگْذاری هتفبٍت خَاّذ  قبػذتبً ػوز لَاسم خبًگی ثِ خبطز ًَع استفبدُ ٍ ًحَُ
کٌذ ًسجت ثِ هبضیي  سطَیی یک فزد هجزد کِ تٌْب سًذگی هیهبضیي لجب .ثَد

کٌذ سیزا هیشاى فطبر ٍ ثبر رٍی  ی پٌج ًفزُ ثیطتز ػوز هی لجبسطَیی یک خبًَادُ
 .آى خیلی کن است

ّبی  یخچبلی کِ کَیل. ایي ثِ ًحَُ ًگْذاری ٍ هزاقجت ضوب ّن ٍاثستِ است
ّب ثِ صَرت هزتت  کَیلضًَذ ًسجت ثِ آًی کِ  کٌذاسَرش ّیچ ٍقت تویش ًوی

 .ضًَذ سٍدتز اس کبر خَاّذ افتبد تویش هی

ّوچٌیي ًکبتی ثزای ًگْذاری . کٌین در ایٌجب ػوز هتَسط لَاسم خبًگی را ثزرسی هی
 .کٌین ٍ سزٍیس ثِ هٌظَر افشایص کبرایی ٍ ػوزضبى ثیبى هی

 کنند؟ لوازم خانگی معموالً چقدر عمر می

 سبل ۱۳-۱۰ ۺهبضیي لجبسطَیی

ّبی لجبسطَیی کِ درة ضبى ثبال قزار دارد ًسجت ثِ در جلَ  هبضیي  ۺایص ػوزافش
در ّز ثبر اسفتبدُ اس پز کزدى خیلی سیبد پزّیش کٌیذ، تؼذاد . کٌٌذ ثیطتز ػوز هی

ٌّگبم . دفؼبت ضسطتَ را ثبال ثجزیذ ثیي ّز ثبر ضستطَ یک سبػت فبصلِ دّیذ



 

 

ثذ، رسَثبت ٍ سختی آة استفبدُ ّبی  تویش کزدى، اس سفیذکٌٌذُ ثزای رفغ ثَی
 .کٌیذ ٍ اس سزکِ ثزای رفغ کف صبثَى اضبفی استفبدُ کٌیذ

 سبل ۱۳-۱۰ۺ کي هبضیي خطک

ی  پزسگیز را در ّز ثبر استفبدُ تویش کٌیذ ٍ هطوئي ضَیذ کِ دریچِ  ۺافشایص ػوز
 .خزٍجی ّن ثِ خَثی تویش است

 سبل ۱۳-۱۰ ۺسبیذ یخچبل فزیشر، سبیذثبی

تبى  اگز یخچبل. ّبی کٌذاسَر را تویش کٌیذ سبلی یک یب دٍ ثبر کَیل ۺافشایص ػوز
تز  ّبی جذیذ در یخچبل. ّب ثِ رًگ سیبُ ٍ پطت یخچبل ّستٌذ قذیوی است، کَیل

ّب را ثب استفبدُ اس  تَاًیذ آى هی. کَیل کٌذاسَر غبلجبً در سیز یخچبل قزار دارد
 .پبرچِ ٍ جبرٍثزقی تویش کٌیذ

 سبل ۱۳-۱۰ ۺهبضیي ظزفطَیی

ضَد کِ  ایي کبر ثبػث هی. ثِ صَرت هزتت اس آى استفبدُ کٌیذ  ۺافشایص طَل ػوز
ّب اس خزاثی ًبضی اس خطکی در اهبى ثبضٌذ ٍ ّوچٌیي اس  ّب ٍ لَلِ درسّب، الستیک

ثؼذ اس ّز ثبر ضستطَ فیلتز کف .ضَد ضبى جلَگیزی هی کپک سدى ٍ تغییز ضکل
 هبضیي ظزفطَیی را توییش کٌیذ

 سبل ۱۵ۺ ق گبسیاجب

حتوبً اس یک َّد ثبالی اجبق گبس استفبدُ کٌیذ تب دٍد ٍ رٍغي رٍی آى ۺ افشایص ػوز
ثب .ّب را تویش کٌیذ خَد اجبق گبس ٍ ضؼلِ. فیلتزّبی َّد را تویش کٌیذ. تجوغ ًکٌذ

 جزم گیز هخصَظ توبم درس ّب ٍ داخل فز اجبق گبس را تویش کٌیذ

 سبل ۱۸-۱۵ۺ اجبق تَکبر



 

 

ّب را ثِ صَرت هزتت ثب یک سٌجبق یب  تبى تَ کبر است، ضؼلِ اگز اجبقۺ ػوزافشایص 
 .گیزد ّب را هی ایي کبر جلَی گزفتگی آى. هیخ تویش کٌیذ

 سبل ۱۰-۹ۺ (هبیکزٍفز)هبیکزٍٍیَ 

کبسِ پز آة ٍ هبیغ ظزفطَیی را  ی کبغذی خیس یب یک یک جفت حَلِ  ۺافشایص ػوز
ّز . یک دقیقِ رٍضي کٌیذقزار دادُ ٍ آى را در ثبالتزیي درجِ  هبیکزٍفزداخل 

ّب رٍغي ٍ کثیفی داخل را ًزم کزدُ ٍ تویش کزدى هبیکزٍٍیَ را  دٍی ایي رٍش
 .کٌٌذ آسبى هی

 ی هب ثزای افشایص طَل ػوز لَاسم خبًگی تَصیِ

اًذ  ّبی هختلف هکبًیکی ٍ الکتزًٍیکی حسبسی سبختِ ضذُ لَاسم خبًگی اس قسوت
پزّشیٌِ اس ایزادّبی کَچک ًبضی  ّویطِ تؼویزات. کِ هستؼذ خزاثی ّستٌذ

حل پیطٌْبدی هب  ثٌبثزایي راُ. آٍرد ّز هطکلی ػوز ٍسیلِ را پبییي هی .ضًَذ هی
. ثبضذ حتی اگز در ظبّز هطکلی ًذاضتِ ثبضذ لَاسم خبًگی هی سزٍیس سبالًِ

در لَاسهی . ثبضذ ّبی السم هی ّب ٍ دیگز قسوت سزٍیس ضبهل تویشکبری فیلتز
ثبضذ کِ ٌّگبم سزٍیس  هبًٌذ یخچبل ٍ هبضیي لجبسطَیی تزاس ثَدى خیلی هْن هی

 گیزًذ هَرد ًظز قزار هی

 جسوات آموزشی فنی حرفه ای تاسیسات
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