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ﭼﻪ ﭼﯿﺰی درﺑﺎره آب ﯾﺦ زده ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ اﺳﺖ ؟ ﺧﯿﻠ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ !
از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮدن از دﻟﻤﻪ ﺷﺪن ﭼﺎﺷﻨ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ رب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮدن ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻟﺒﺎس ﻫﺎ .

ﯾﺦ ﯾ ﭼﯿﺰ ﻋﺎﻟ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان اﺳﺖ.

ﭼﻨﺪ راه ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ :
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اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻏﺬاﯾ از ﯾﺦ :
 .1ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دﻟﻤﻪ ﺷﺪن )ﺧﺮاب ﺷﺪن( رب  :رب دﻟﻤﻪ ﺷﺪه را ﻣ ﺗﻮان ﻧﺠﺎت داد – اﯾﻦ ﯾ
ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ! ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ رب ﺷﺮوع ﺑﻪ دﻟﻤﻪ ﺷﺪن ﮐﺮد ﻓﻮراً ﯾ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ در رب دﻟﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ و ﺳﭙﺲ رب را ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 .2ﺑﺪون ﻣﺸﻞ و ﻧﺮاﻧ ﯾﺦ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻬﻤﺎن ﻫﯿﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ  :ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﺦ
ﻫﺎی ﺣﺒﻪ ای را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾ ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺨﺼﻮص در داﺧﻞ ﯾ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺰرگ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .دﯾﺮ ﻻزم
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ دردﺳﺮ اﻓﺘﺎده و ﯾﺦ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ.

 .3ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺒﻪ ﯾﺦ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﮐﻨﯿﺪ  :در ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪن ،ﺑﺮﻧﺞ ﺳﺮد ﺷﺪه و
ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺞ را ﺑﺎ ﻇﺮف در داﺧﻞ ﻣﺎﯾﺮوﯾﻮ ﻗﺮار داده و
روی آن ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

 .4ﺳــــﺲ ﺳﺎﻻد ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ  :اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺳــــﺲ ﺳﺎﻻدﺗﺎن را ﻧﺮم ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ  ،آن را
در داﺧﻞ ﯾ ﻇﺮف دارای درﭘﻮش ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و داﺧﻞ ﺳــــﺲ ﯾ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .درب را
ﻣﺤﻢ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و آن را ﺧﻮب ﺗﺎن دﻫﯿﺪ و از آن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ.
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زﯾــﺒـﺎﯾـ و ﺳﺒ آراﯾﺶ :
 .1از دﺳﺖ ﭼﺮوک ﻫﺎی ﻟﺒﺎس راﺣﺖ ﺷﻮﯾﺪ  :اﮔﺮ اﮔﺮ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺷﻤﺎ ﭼﺮوک ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪت
زﯾﺎدی ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ  ،ﯾ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ را درون ﭘﺎرﭼﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ  .ﭘﺎرﭼﻪ
دارای ﯾﺦ را روی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﭼﺮوک ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ و ﺳﭙﺲ اﺗﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎدو زود اﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ

ﮐﺮد.
 .2اﺑﺮو ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد را ﺗﺴﯿﻦ دﻫﯿﺪ  :ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﺮو ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻓﻮق
اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ وﻟ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً آﻧﻬﺎ درد دارﻧﺪ !! ﯾ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ را روی آﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ دردﺗﺎن را

ﺗﺴﯿﻦ دﻫﺪ.
 .3ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻟﻪ ﺑﺴﺘﻦ  :ﺣﺒﻪ ﯾﺦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾ روی ﻟﻪ ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ .درﺳﺖ ﺑﻌﺪ
از رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﺮ روی ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد ﺣﺒﻪ ﯾﺦ روی آن ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ – اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻮﻗﻒ

ﻟﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آب ﺳﺮد ﮐﺎر ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻟﻪ را ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﻣ ﮐﻨﺪ.
 .4ﻣﺎﺳ ﭼﺸﻢ  :ﯾ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ را در داﺧﻞ ﯾ ﺣﻮﻟﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺣﻮﻟﻪ را ﺑﭙﯿﭽﯿﺪ _ ﺣﻮﻟﻪ را ﺑﺮای
ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ روی ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺑﺎد ﮐﺮده ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

زﯾــﺒـﺎﯾـ و ﺳﺒ آراﯾﺶ

ﮐﺎرﺑﺮد ﯾﺦ در ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه :
 .1از ﮔﻮد اﻓﺘﺎدﮔ ﻫﺎی ﻗﺎﻟ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ  :ﻫﯿﭽﺲ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ روی ﻗﺎﻟ و ﻓﺮش ﺧﻮد ﮔﻮد
اﻓﺘﺎدﮔ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ را روی ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮد اﻓﺘﺎده ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ذوب
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺴﻮاک آﻧﺠﺎ را ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ  .ﻓﺮش ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ روز اول ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .2ﺷﻮﺗﯿﻨ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﻤﯿﺮ ﮐﻨﯿﺪ  :اﮔﺮ ﺷﻮﺗﯿﻨ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ روز اول ﮐﺎر ﻧﻤ ﮐﻨﺪ
 ،ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ در آن ﻗﺮار داده و ﺑﺬارﯾﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺣﺒﻪ ﯾﺦ ﻫﺎ ﮔﯿﺮﯾﺲ ﻫﺎ و رﺳﻮب ﻫﺎ را از
ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.

 .3ﺑﻄﺮی ﻫﺎ و ﮔﻠﺪان ﻫﺎ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ  :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼ
ﺧﻮد ﮔﻠﺪان ﻫﺎ و ﺑﻄﺮی ﻫﺎی ﮔﺮدن ﺑﺎرﯾ را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﺟﺎی آن ،ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ و ﯾ ﭼﻬﺎرم
ﻓﻨﺠﺎن ﻧﻤ در داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

 .4ﻗﻬﻮه ﺟﻮش را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ  :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﯿ ﯾﺦ و ﻧﻤ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﻬﻮه ﺟﻮش ﻣﺜﯿﻒ و ﺑﻮ
داده را ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده دﯾﺮ از ﯾﺦ

اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی دﯾﺮ از ﯾﺦ
 .1اﯾﺠﺎد ﮐﻮﻟﺮ از ﭘﻨﻪ  :ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻮﻟﺮ ﻗﻮی ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾ ﮐﺎﺳﻪ ﭘﺮ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﻪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﺟﺪاً ﻣﺜﻞ ﮐﻮﻟﺮ ﺧﻨ ﻣ ﮐﻨﻪ !!!
 .2آﺑﯿﺎری ﮔﯿﺎﻫﺎن  :اﮔﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ از ﺷﻬﺮ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﮔﯿﺎﻫ دارﯾﺪ ﮐﻪ آوﯾﺰان
ﮐﺮده اﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺖ رﺳ ﺑﻪ آن را ﻧﺪارﯾﺪ  ،ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺸﻨــــ آﻧﻬﺎ را رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺒﻪ ﯾﺦ ﻫﺎ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ذوب ﻣ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﺎک زﻣﺎن ﻣ دﻫﺪ ﺗﺎ
آب را ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
 .3ﺑﻪ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧ ﺧﻮد آب ﺧﻨ ﺑﺪﻫﯿﺪ  :اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧ ﺷﻤﺎ در ﻫﻮای ﮔﺮم از آب ﺧﻨ
ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮد  ،ﭼﻨﺪ ﺣﺒﻪ ﯾﺦ در داﺧﻞ ﮐﺎﺳﻪ ﻏﺬاﯾﺶ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
 16ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻔﺖ اﻧﯿﺰ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای

ice usage

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﭼﯿﺴﺖ ؟
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﺎه ﻫﺎی ﯾﺨﺴﺎز ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و راﺣﺖ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺣﺒﻪ ای ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﯾﺨﺴﺎز  10ﮐﯿﻠﻮﯾ ﺧﺎرﺟ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ ﺷﻮد .ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ
اﺳﻨﺪری ﺗﻨﻬﺎ وارد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﯾﺨﺴﺎز ﺧﺎﻧ 10 ﮐﯿﻠﻮﯾ ﺧﺎرﺟ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ EIG-SHOP ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﺮدد.
وزن اﯾﻦ دﺳﺘﺎه  13ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻤﻞ و ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ آن آﺳﺎن اﺳﺖ .ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﯿﺮوﻧ آن
اﺳﺘﯿﻞ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ ﺧﺶ ﺑﻮده و از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺟﻨـﺲ ﺑـﺪﻧﻪ داﺧﻠـ اﯾـﻦ ﯾﺨﺴـﺎز  ABSﺑـﻮده ﮐـﻪ ﮐـﺎﻣﻼ ﺑﻬـﺪاﺷﺘ اﺳـﺖ و ﺷﺴـﺖ و ﺷـﻮی آن ﺑﺴـﯿﺎر آﺳـﺎن
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
از وﯾﮋﮔ ﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ دﺳﺘﺎه دارا ﺑﻮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻮل اﺗﻮﻣﺎت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ دﺳﺘﺎه ﺗﻤﺎﻣﺎً ﮐﺎر
ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣ دﻫﺪ.
ﻧﻮع ﺑﺮﻗ ﮐﻪ دﺳﺘﺎه ﯾﺨﺴﺎز  10ﮐﯿﻠﻮﯾ ﺧﺎرﺟ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﮐﻨﺪ  220وﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺗﻮان
ﻣﺼﺮﻓ آن  250وات اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ در ﺳﺎﯾﺰ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺦ ﺑﻠﻮری را دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﯾﺨﺴﺎز ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﺦ از آﺑﻤﯿﻮه ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﺨﺴﺎز را در ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ زﯾﺮا ﺟﺎی زﯾﺎدی ﻧﻤ ﮔﯿﺮد و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪای آن

ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ.
دﺳﺘﺎه ﯾﺨﺴﺎز  10ﮐﯿﻠﻮﯾ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ دارای ﯾ ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﻣ
ﮔﺮدد.
ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘ اﺳﻨﺪری ﭘﯿﺸﺮو در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻧﻮاع ﯾﺨﺴﺎز ﻫﺎ  ،آﺑﺴﺮد ﮐﻦ ﻫﺎ و دﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﯿﺮد و اﻣﺮوزه ﺟﺰو ﭘﺮﭼﻢ داران ﺳﺎﺧﺖ و
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

