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 تِ. دّیذ لزار ویسِ داخل آى، تستي اس لثل را خَد لیچی ٍ تاسوي فیلن لَطی لزلزُ، درب، ظَْر، تاًه ٍ تگذاریذ هیش رٍی را فیلن ظَْر تاریه ویسِ

 .وٌیذ عول تاى حس تا تایذ ویسِ داخل چَى دّیذ، هی لزار ویسِ وجای را ٍسیلِ ّز وِ تسپاریذ خاطز

 

 ویسِ ّویي اس تَاًیذ هی ًذاریذ اتالی چٌیي اگز اها شَد، اًجام تاریه اتاق یه در است تْتز وار ایي. دّیذ لزار وسیِ ّای آستیي داخل را تاسٍّایتاى

 .وٌیذ استفادُ ّن رٍد ًوی شاى داخل ًَر وِ ّا

 

 .تىشیذ تیزٍى را فیلن ٍ وٌیذ تاس تاسوي فیلن لَطی تا را تاى فیلن حلمِ تاالی لسوت

 

 .تثزیذ – گَیٌذ هی لیذر آى تِ وِ – را فیلن تاریه لسوت

 

 آى رٍی را فیلن لزلزُ تاالی چزخاًذى تا ایذ داشتِ ًگِ ثاتت را فیلن پاییي وِ حالی در. دّیذ لزار آى گیزُ داخل را فیلن اًتْای ٍ وٌیذ پیذا را لزلزُ

 .وٌیذ تٌظین را فیلن ّای لثِ ٍ دّیذ لزار
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 .شَد پیچیذُ لزلزُ دٍر واهل طَر تِ فیلن تا دّیذ اداهِ را لزلزُ چزخاًذى

 

 .تثٌذیذ را آى درب ٍ دّیذ لزار ظَْر تاًه داخل را لزلزُ

 

 .تاشذ شذُ تستِ واهالً آى درب وٌیذ خارج ویسِ اس را تاًه ایٌىِ اس لثل وِ وٌیذ دلت

 

 درجِ :8 حزارت درجِ هعوَالً. وٌیذ تٌظین را ظَْر هادُ حزارت درجِ. وٌیذ هخلَط گزم آب تا آى، تطزی رٍی دستَرالعول طثك را ظَْر هادُ

 .وزد گزم را آى شَد هی ّن فاًْایت درجِ 97 حذٍد تا اها شَد هی تَصیِ فارًْایت
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. شَد خارج آى داخل َّای گًَِ ّز تا دّیذ لزار لزار هیش رٍی را تاًه. تپیچاًیذ را آى پشت وَچه درپَش ٍ تزیشیذ تاًه درب تاالی را ظَْر هادُ

 را وَرًَهتز ریختیذ تاًه داخل را ظَْر هادُ ایٌىِ هحض تِ. تگیزیذ اًذاسُ فیلن جعثِ رٍی دستَرالعول تِ تَجِ تا را فیلن شذى ظاّز سهاى هذت

 .وٌیذ استارت

 

 تىزار تزسذ پایاى تِ شذى ظاّز فزایٌذ سهاى وِ ٍلتی تا را رًٍذ ایي. وٌذ استزاحت ثاًیِ 01 تگذاریذ سپس ٍ دّیذ تىاى ثاًیِ 01 هذت تِ را تاًه

 .وٌیذ

 

 .شَد خارج آى داخل َّای تا تشًیذ ضزتِ آى تِ آّستِ گذاریذ هی هیش رٍی را هخشى ٍلتی دادى، تىاى ّز اس تعذ وِ ًىٌیذ فزاهَش

 

 دهای. وٌیذ پز آب تا را تاًه ٍ وٌیذ هتَلف را فزایٌذ ریختیذ تیزٍى را ظَْر هادُ ول وِ ٍلتی. تزیشیذ تطزی داخل تعذی استفادُ تزای را ظَْر هادُ

 .وٌیذ خالی را آى آب سپس دّیذ تىاى ثاًیِ 01 هذت تِ را تاًه ٍ تثٌذیذ را درپَش. تاشذ ظَْر هادُ دهای ّواى تزجیحاً آب

 

 اس را ثثَت هادُ. دّیذ تىاى را آى دلیمِ 01 هذت تِ یىثار ثاًیِ 01 ّز ٍ تواًذ آى داخل َّا تا تثٌذیذ را آى درپَش. وٌیذ پز ثثَت هادُ تا را تاًه

 تزیشیذ ظزف یه داخل تعذی استفادُ تزای ٍ وٌیذ خارج تاًه
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 تِ را فیلن ٍ وٌیذ تاس را تاًه درب. شَد پان ٍ شستِ آى اس شیویایی هَاد ّوِ تا دّیذ تىاى را آى ٍ تشَییذ تاًه داخل آب وزدى پز تا را فیلن لزلزُ

 اس آب وِ شَد هی تاعث فلَ فتَ هحلَل. وٌیذ خارج لزلزُ اس را فیلن ٍ وٌیذ فزٍ فلَ فتَ هحلَل در را فیلن حلمِ .تشَییذ آب شیز سیز دلیمِ 01 هذت

 ّن دیگز گیزُ یه. وٌیذ آٍیشاى را ّایتاى ًگاتیَ ٍ وٌیذ استفادُ لثاس گیزُ یه اس. تگیزیذ را فیلن رٍی اضافِ هایع تاى تویش اًگشت تا. شَد خارج فیلن

 .شَد هی خشه ساعت یه حذٍد اس تعذ فیلن. تواًذ صاف ٍ تگیزد ٍسى تا وٌیذ اضافِ ًگاتیَ ًَار پاییي تِ

 

 :نکات

 .وٌیذ پیذا تجزتِ تا را تاى دلخَاُ رٍش تَاًیذ هی شوا ٍ دارد ٍجَد فیلن وزدى ظاّز تزای سیادی ّای رٍش

 .تاشذ داشتِ پاییٌی وٌتزاست یا ًشَد ظاّز درست تاى فیلن شَد هی تاعث وار ایي ًذادى اًجام درست. دّیذ تىاى دستَر طثك را تاًه

 .ًشَد خزاب تاى ارسش تا ّای عىس تا وٌیذ اهتحاى ًیست هْن تزایتاى سیاد وِ فیلوی رٍی را وزدى ظاّز پزٍسِ

 

 در .دارًذ را خَد طزفذاراى ٍ داشتِ وارایی هیىٌٌذ وار ًگاتیَ ّای فیلن تا وِ لذیوی ّای دٍرتیي ٌَّس اها عىاسی ّای دٍرتیي ٍ تىٌَلَصی پیشزفت تا

 تثذیل ویفیت تا عىس تِ را خَد دٍرتیي ّای ًگاتیَ ٍیٌذٍس Paint افشار ًزم تا سادگی تِ تتَاًیذ تا داد خَاّین آهَسش را تزفٌذی شوا تِ هطلة اداهِ

 ّزچِ تاشیذ داشتِ دلت. تگیزیذ عىس آى اس خَد هَتایل دٍرتیي تا هیتَاًیذ ًذاریذ دستزس در اسىٌز اگز. تگیزیذ اسىي خَد ًگاتیَ اس تایذ اتتذا .وٌیذ

 سپس ٍ All Programs تِ Start هٌَی اس Paint افشار ًزم وزدى تاس تزای .تَد خَاّذ تز هطلَب وار ًتیجِ تاشذ تیشتز هیگیزیذ وِ عىسی ویفیت

Accessories ِرفت ٍ Paint وٌیذ اًتخاب را. 

 .وٌیذ تاس افشار ًزم تا را خَد عىس سپس

 

 گشیٌِ ٍ وزدُ ولیه راست ًاحیِ داخل در ٍ وٌیذ اًتخاب Select اتشار اس استفادُ تا را وٌیذ ظاّز را آى هیخَاّیذ وِ را ًگاتیَ اس ای ًاحیِ سپس

Invert Color وٌیذ اًتخاب را. 
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 .وٌیذ هشاّذُ رًگی صَرت تِ را خَد عىس هیتَاًیذ ٍ وزد، خَاّذ هتعجة را شوا وار ًتیجِ

 

 .تَد خَاّذ هتفاٍت تسیار وار ًتیجِ پیشزفتِ تٌظیوات تا. دّیذ اًجام هیتَاًیذ ًیش تز ای حزفِ ّای افشار ًزم تَسط را وار ایي

 

 


