چگًوٍ شیر آب آشپسخاوٍ ي یا دستشًیی را عًض کىیم؟
•آیب زهبى آى است کِ یک شیر آة جذیذ ثرای آشپسخبًتبى تْیِ کٌیذ ؟
•اگر شیر دچبر ًشتی است ٍ چکِ هی کٌذ ،هی تَاًیذ ٍاشر ٍ یب هْرُ آى را عَض کٌیذ.

•اگر ًیبز دارد کِ کل شیر آة تعَیط شَد ،اصال ًگراى ًجبشیذ پرٍسِ تعَیط آى ثسیبر آسبى است.
هخصَصب اگر اثسار هٌبسجی داشتِ ثبشیذ.
. ۱تٍ سیىک وگاٌ کىیذ:

•چک کٌیذ کِ چِ تعذاد دّبًِ ٍجَد دارد ٍ چِ هیساى از ّن فبصلِ دارًذ .
•هوکي است ثرای اطویٌبى ًیبز داشتِ ثبشیذ کِ زیر سٌیک را ًگبُ کٌیذ .
•ثرای شیر آة دستشَیی هعوَال دٍ دستِ لَلِ ٍجَد دارد کِ هوکي است از ّن جذا ثبشٌذ.
•شوب ثرای جبیگسیي کردى هذل جذیذ ًیبز ثِ داًستي ایي اطالعبت داریذ.
.۲اوتخاب شیر آب مىاسة:
•هوکي است از شیر آة کِ داشتیذ هذت ّب استفبدُ کردُ ایذ ،ثٌبثرایي اًتخبة یک شیر آة ثب کفیت شبیذ کبر دشَاری

ثبشذ .

• تصوین ثگیریذ کِ چِ هعیبر ّبیی ثرایتبى هْن است ٍ چِ هیساى ًبم ثرًذ ،استبیل ٍ خصَصیبت ظبّری هذل ثرایتبى
هْن است.
. ۳دستًر العمل َمراٌ شیر آب جذیذ خریذاری شذٌ را مطالعٍ کىیذ:
•اگر هتَجِ جسئیبت ًصت هَجَد داخل دستَر العول شذیذ،

• ثْتریي جب ثرای پیذا کردى ٍ دریبفتي جسئیبت ًصت ،تَلیذ کٌٌذگبى هحصَل ّستٌذ کِ هی تَاًٌذ از آى ّب اطالعبت
را سَال کرد.
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. ۴تًجٍ داشتٍ تاشیذ کٍ آچار فراوسٍ مرتًط تٍ تعمیر شیر آب دستشًیی تُیٍ کىیذ:

• ثِ ٍسیلِ آچبر هخصَص ،دٍ هفتَى کِ شیر آة را هحکن ثِ سیٌک ًگِ داشتِ است را جذا کٌیذ.

َ. ۵ر آوچٍ کٍ زیر سیىک است را خارج کىیذ.

. ۶یک مىثع وًر را زیر سیىک قرار دَیذ:

•ثٌبثرایي هی تَاًین ثِ راحتی ثجٌیذ کِ چِ کبری اًجبم هی دّیذ.
. ۷شیر فلکٍ را تثىذیذ.
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. ۸تسته شیر فلکٍ اصلی از زیر سیىک:
•شوب ثبیذ دٍ شیر فلکِ را ثجٌذیذ .
•یک شیر فلکِ کِ هرثَط ثِ آة سرد ٍ یک شیر هرثَط ثِ آة گرم هی ثبشذ.
•هطوئي شَیذ کِ ّر دٍ ثستِ شذُ است.
. ۹مفتًوی کٍ شیر آب را در محلش وگٍ می داشت را خارج کىیذ.
ایي کبر ثبیذ از طریق آچبر هخصَص صَرت گیرد.
•هوکي است یک ،دٍ ٍ یب سِ هفتَى هَجَد ثبشذ.

•هوکي است هفتَى ّب ظبّری هتفبٍت داشتِ ثبشذ ،از ًَع پالستیک ،ثرًج یب هتبل ًقرُ ای رًگ ثبشذ.
•ایي قسوت سخت تریي هرحلِ کبر است ،هوکي است لَلِ هتصل ثِ آى ثلٌذ ثبشذ یب ایٌکِ پَسیذُ ثبشذ ،کِ ثبعث هی
شَد هفتَى ثِ سختی پیچیذُ شَد.
. ۱٠شیر آب قذیمی ،مفتًن ي لًلٍ َای متصل تٍ آن را از سیىک جذا کىیذ.
. ۱۱سپس لًلٍ را امتحان کىیذ:
اگر قسوتی از لَلِ آسیت دیذُ ثَد آى را ثِ هغبزُ ثردُ ٍ هذل جذیذ آى را ثِ ّوبى اًذازُ خریذاری کٌیذ ٍ هفتًَی
هتٌبست ثب آى تْیِ کٌیذ.
. ۱۲قثل از ایىکٍ شیر آب جذیذ را راٌ اوذازی کىیذ سیىک را تٍ خًتی تمیس کىیذ.
. ۱۳مذل شیر آب جذیذ را تررسی کىیذ کٍ آیا ياشر پالستیکی دارد؟
•شوب ًیبز ثِ یک ٍاشر داریذ کِ ثذًِ شیر را هحکن ثِ سیٌک ًگِ دارد.
. ۱۴مفتًن جذیذ را تٍ شیر آب جذیذ متصل کىیذ.
. ۱۵مفتًن جذیذ زیر سیىک را محکم کىیذ.
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. ۱۶لًلٍ را تٍ شیر فلکٍ سیىک متصل کىیذ ي مفتًن لًلٍ را محکم کىیذ.
. ۱۷آب را تاز کىیذ ي چک کىیذ کٍ وشتی وذاشتٍ تاشذ.

دُ دقیقِ صجر کٌیذ ٍ چکِ کردى شیر آة را چک کٌیذ ،اگر ّوِ چیس هرتت ثَد شوب کبرتبى را ثِ خَثی اًجبم دادُ ایذ .
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