
 
 تاپ ها نکاتی برای شست و شوی لپ

 
ّ ّ کٌارٍ تزای تویش کزدى صفحَ کلیذ اس دطتوال ًزم تَ ُوزاٍ آب ّلزم ّ هقذاری کوی الکل اطتفادٍ کٌیذ. دطتوال را تَ هحلْل اغؼتَ کزدٍ ّ طپض ر

 ٌیذ ّ کثیفی ُای داخل کیثْرد خارج هی ػْد.ُای صفحَ کلیذ را تویش کٌیذ. تزای تویش کزدى سیز دکوَ ُا هی تْاًیذ اس ُْاُای فؼزدٍ اطتفادٍ ک
 

 ۸۰:۲۰ - ۸۵۳۸هِز  ۸۱تاريخ:                                                                                                                              ۰۵۳۴۳۲کذ خثز: 
 

ا اًتقال دٌُذ ّ تَ لپ تاپ ُا اس جولَ ّطایلی ُظتٌذ کَ رّساًَ تا آى ُا ارتثاط دارین ّ در صْرتی کَ کثیف تاػٌذ هی تْاًٌذ تیواری ُای هتفاّتی را تَ ػو
 وزاٍ تثذیل ػْد.جای کاهپیْتز ُوزاٍ تَ ّیزّص ُ

یذ در اى تَ گشارع هؼزق، اطتفادٍ تظیار سیاد اس لپ تاپ ُا تاعث کثیف ػذى آى ُا هی ػْد تَ طْری کَ تعذ اس هذتی تیواری ُای هختلفی را هی تْاً
 ُا کؼف کٌیذ. در ایي هطلة تَ ػوا راٍ ُای اس تیي تزدى کثیفی ُای لپ تاپ را خْاُین گفت:

 
یی کَ در ُز لپ تاپی هوکي اطت کثیف ػْد صفحَ ًوایغ آى اطت کَ تزای پاک کزدى آى تایذ تَ ًکات هختلفی دقت داػتَ تاػیذ. یکی اس اّلیي هحل ُا

تْجَ داػتَ اّل اس ُوَ تایذ صفحَ ًوایغ را تا دطتوال ُای لطیف ّ هخصْؽ پاک کٌیذ ّ اس ُیچگًَْ هادٍ ػْیٌذٍ ای اطتفادٍ ًکٌیذ. طپض تَ ایي ًکتَ 
 َ دطتوال را تا ػذت ّ یا فؼار سیادی تز رّی صفحَ ًکؼیذ. یک صفحَ ًوایغ تویش در تیٌایی چؼن ُا تاثیز تَ طشایی دارد.تاػیذ ک

 
ى صفحَ صفحَ کلیذ لپ تاپ ُا ُن چٌاى آػغال ُای هتٌْعی را تَ خْد جذب هی کٌذ کَ تایذ تَ دقت تویش ّ عاری اس ُز هیکزّتی ػْد. تزای تویش کزد

ال ًزم تَ ُوزاٍ آب ّلزم ّ هقذاری کوی الکل اطتفادٍ کٌیذ. دطتوال را تَ هحلْل اغؼتَ کزدٍ ّ طپض رّ ّ کٌارٍ ُای صفحَ کلیذ را تویش کلیذ اس دطتو
 کٌیذ. تزای تویش کزدى سیز دکوَ ُا هی تْاًیذ اس ُْاُای فؼزدٍ اطتفادٍ کٌیذ ّ کثیفی ُای داخل کیثْرد خارج هی ػْد.

 
کزدى لپ تاپ ُا، في آى ُا اطت. تزای ایٌکار تایذ دطتگاٍ را تاس کٌیذ کَ الثتَ قثل اس تاس کزدى حتوا دطتْرالعول ًحٍْ تاس کزدى لپ  ًکتَ هِن دیگز در تویش

راحتی جزیاى ْا تَ تاپ را تخْاًیذ چزا کَ هوکي اطت در حیي تاس کزدى دچار هؼکل ػْیذ. تعذ اس تاس کزدى دطتگاٍ هٌافذ ّرّدی في را تَ دقت تویش کٌیذ تا ُ
 داػتَ تاػذ.

 
َ دقت تویش تعذ اس آى تَ طزاغ في خْاُین رفت جایی کَ ػوا تایذ تا اطتفادٍ اس دطتوال ُای ًوٌاک ّ یا ُْاُای فؼزدٍ خاک ّ کثیفی ُای دّر في را ت

 کٌیذ. ایي کار تاعث هی ػْد تا دطتگاٍ ػوا دیگز داغ ًکٌذ.
 

اپ ُا ػوا هی تْاًیذ اس تیواری ُای ًاػی اس ّطایل الکتزًّیکی دّری کٌیذ ّ ُوچٌیي لپ تاپی تویش ّ قاتل تا رعایت ایي ًکات ّ تویش کزدى هزتة لپ ت
 اطتفادٍ خْاُیذ داػت کَ سهاى سیادی را تزای ػوا کار هیکٌذ.

 


